BOOMKWEKERIJ

Albizia stond tot voor kort bekend als een boom uit de mediterrane landen met als bekendste soort A. julibrissin. Inmiddels is de belangstelling
toegenomen en treden vooral
een aantal cultivars op de voorgrond.
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V

oor velen kleven aan Albizia julibrissin
mooie vakantieherinneringen. Rondom de Middellandse Zee staat deze
markante boom elke zomer in volle bloei. Is
de standplaats juist, dan zijn ook in Nederland
echter opvallend goede resultaten te behalen.
Het geslacht Albizia maakt onderdeel uit van
de mimosafamilie, de Mimosaceae, en telt circa
100 soorten. Van al die soorten is voor Nederland alleen A. julibrissin van belang. Deze in
Japan en West-Azië inheemse boom wordt in
de landen rond de Middellandse Zee algemeen
aangeplant als straat- en parkboom. Ook in de
mildere delen van Zuid-Engeland zijn goede
resultaten te behalen en verrassend genoeg
groeit hij eveneens goed op beschutte standplaatsen in Nederland en België. In diverse
Nederlandse en Belgische arboreta staan verschillende tientallen jaren oude exemplaren
en ook zijn er enkele Nederlandse gemeenten
die al jaren lang goede bevindingen hebben
met deze boom. A. julibrissin vormt een brede kroon met uitwaaierende bijna horizontale
takken. Volwassen bomen behalen een hoogte tussen de 10 en 15 meter. Als Nederlandse
naam heeft deze boom Perzische slaapmuts.
De soortnaam is oud-perzisch voor zachte zijde. Een verwijzing naar de zacht pluizige, roze
getinte bloemen.

‘SUMMER CHOCOLATE’
Van de diverse cultivars die A. julibrissin kent,
is ‘Summer Chocolate’ recent geïntroduceerd.
Zoals de cultivarnaam al doet vermoeden heeft
deze Perzische slaapmuts purperbruin chocoladekleurig blad dat een prachtige achtergrond vormt voor de rozerode bloemen. Overigens loopt het blad in eerste instantie groen
uit maar verkleurt dit lopende het voorjaar al
snel naar purperbruin. De afzet van plantgoed
van ‘Summer Chocolate’ is zowel gericht op de
laanboomkwekers als de consumentenmarkt.
Laanboomkwekers kweken spillen op tot
bomen met een vertakking vanaf 2 meter. Vanaf
die hoogte vormt zich dan de breed spreidende kroon. Aangezien deze uit Japan afkomsti62 • BLOEMBOLLENVISIE • 8 april 2010

‘Summer Chocolate’

De vernieuwende
cultivars van Albizia
ge cultivar nog vrij nieuw is – het was de beste nieuwigheid op Plantarium 2006 – zijn echt
volgroeide laanbomen nog niet in de handel.
Om de levertijd te verkorten, worden nu grote
aantallen opgekweekt in Israël en Italië waar de
groei sneller is dan in Nederland. De verwachting is dat de eerste exemplaren binnen niet al
te lange tijd als laanboom in Nederland te verkrijgen zijn. Kleine exemplaren van ‘Summer
Chocolate’ zijn al wel goed verkrijgbaar. Zowel
via postorder als bij tuincentra. De aangeboden
planten staan in P9-pot en 3liter-pot en hebben
hoogtes van respectievelijk 60-80 cm en 100125 cm. Deze kleine planten zijn te gebruiken
als kuipplant voor op het terras maar kunnen
ook in de volle grond worden aangeplant. Als
kuipplant is vooral de breed spreidende habitus onhandig. Snoeien mag – de plant verdaagt
dat prima en uiteindelijk heeft alleen het blad
al voldoende sierwaarde – maar dat verkleint
de bloeikansen. In de volle grond kan de plant
zich vrij ontwikkelen tot breed groeiende heester of boom. Vorst wordt goed verdragen. De
afgelopen twee koude winters hebben de planten amper schade toegebracht. Planten in kuip
en pot vragen bij strenge kou uiteraard wel
bescherming. Ondanks andere introducties

van roodbladige Albizia – de uit China afkomstige ‘Black Dragon’ is een voorbeeld – is gebleken dat ‘Summer Chocolate’ veruit het mooiste
rode blad heeft.

‘ROUGE DE TUILIÈRE’
Twee mooie groenbladige cultivars die inmiddels ook in de handel verkrijgbaar zijn, zijn
‘Rouge de Tuilière’ en ‘Pompadour’.
‘Rouge de Tuilière’ is een cultivar die met helder rode bloemen van juli tot in september
bloeit. Opmerkelijk is het sierlijke en iets hangende loof dat fijner is dan bij de soort. De cultivar is afkomstig uit de Franse Dordogne waar
hij werd geselecteerd uit een groep zaailingen. ‘Rouge de Tuilière’ is redelijk tot goed winterhard. ‘Pompadour’ is een selectie die Jean
Coulié al in 1957 op de markt bracht. Het is
een zeer winterharde cultivar waarmee al heel
wat jaren ervaring is opgedaan en die de strenge winters van 1985 en 1987 zonder grote problemen overleefde. ‘Pompadour’ groeit krachtig en bloeit eveneens van juli tot in september.
Opvallend is de geur die de bloemen verspreiden. De cultivar heeft graag goed doorlatende grond maar dat geldt min of meer voor alle
Albizia-cultivars.

