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FoRTGENS

In de zomer van 1994 werd door de auteur van dit artikel een tocht gemaakt door het heuvelland van
de Oostamerikaanse staat Pennsylvanië op weg van State College naar Harris burg. Tijdens de autorit
werd de beplanting langs de weg voortdurend afgespeurd op zoek naar onbekende en mogelijk
belangrijke planten voor Nederlandse kwekers. Steeds vielen op de grote aantallen Ailanthus
altissima (Hemelboom), die hier verwilderd voorkomen en die de inheemse flora volledig verdringen. Op een gegeven moment - vlak voordat de weg de rivier de Susquehanna kruist- werd langs
de kant van de weg een bosschage waargenomen metmassa's donkergroen glanzend blad. Ook door
de afhangende bladstand was het een opmerkelijk gezicht. Het bleek Asimîna trîloba te zijn in een
redelijk grote groep onderaan een beboste helling waar water uitsijpelde. De groeikracht van de
planten was geweldig, getuige de grootte van het blad en de lengte van de eenjarige scheuten. Tussen
en naast deze groep struikvormig groeiende Asimina groeide o.a. Rhus typhina en vaste planten, die
typisch zijn voor voedselrijke, vochtige bodems waaronder Eupatorium maculatum en Phlox
paniculata. Een bewoner uit deze streek vertelde later, dat hij deze bosschage al meer dan dertigjaar
in ontwikkeling volgt en dat de omvang ervan nog steeds toeneemt. Dat wil zeggen in de breedte,
want de plantengroep dijt niet uit hellingopwaarts en ook niet naar voren langs de wegrand.
BENAMING
/

De naam Asimina is mogelijk afgeleid van asiminier en is voor deze plant gebruikt door de Franse
kolonisten in Noord-Amerika. Wellicht is dit weer afkomstig van een Indiaanse aanduiding voor dit
gewas.
De plant is in cultuur sinds 1736 toen de eerste werd geïntroduceerd door Peter Collinson in
Engeland. Linnaeus heeft de plant aanvankelijk de wetenschappelijke naam Annona triloba L.
gegeven. Door Michel Félix Durral ( 1789-1856), een Franse botanicus, is dit in zijn "Monographie
de la familie des Annonaceae" veranderd in Asimina triloba (L.) DuNAL. Het genus Asimina is door
de Franse botanicus en zoöloog Michel Adanson (1727-1806), beschreven.
NATUURLUKE VERSPREIDINGSGEBIED

Asimina triloba is de meest noordelijk voorkomende vertegenwoordiger van de familie van de meest in de tropen groeiende- Annonaceae, de zogenaamde Custard Apple family. De naamgever
van de familie is Annona, waartoe onder andere de bekende tropische vruchtgewassen Annona
cherimola (Peru en Ecuador), Cherimoya of Custard Apple; Anno na muricata (West-Indië), zuurzak
of Prickled Custard Apple en Annona reticulata (West-Indië), Bullock's Heart of Custard Apple
behoren.
Het verspreidingsgebied van Asimina triloba strekt zich in de Verenigde Staten uit van het westelijk
deel van de staat New York en westelijk New Jersey zuidwaarts tot Florida en westwaarts tot
Michigan, Kansas en Texas. In Canada komt deze soort nog net voor en wel in de uiterste zuidpunt
van Ontario. In heuvelachtige gebieden wordt de plant niet boven de 400 m aangetroffen. Zuidelijker
worden nog zeven andere soorten aangetroffen. Dit zijn alle kleine heesters en in het Nederlandse
klimaat niet winterhard. Hiertoe behoren onder andere Asimina grandijlara en A. parvijlOI-a met
respectievelijk grotere en kleinere bloemen dan die van Asimina triloba. De volksnaam hiervan is
Dwarf Pawpaw, terwijl Asimina triloba bekend is als Common Pawpaw en onder verschillende
andere namen als Tall Pawpaw, Indian Banana of False Banana. Soms wordt de naam ook
geschreven als Papaw, hoewel deze naam meer gangbaar is voor de Westindische Papaya (Carica
papaya) .
In haar verspreidingsgebied is Asimina triloba een kleine, laag vertakte boom tot een forse struik. De
plant wordt vooral aangetroffen op lichtzure, voedselrijke, vochtige plaatsen zoals in rivierdalen
nabij het water tot op hellingen. Op zonnige plaatsen kunnen zich dichte bosschages ontwikkelen, op
meer beschaduwde plaatsen - zoals in de ondergroei van hoog geboomte - blijven de struiken of
kleine bomen meer open. Het vormen van wortelopslag is geen uitzondering. Soms wordt waargenomen, dat de planten zich via afleggers verspreiden, cq. verjongen . Kiemplanten en jonge zaailingen
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zijn het eerste jaar uiterst gevoelig voor een teveel aan ultraviolet licht. Natuurlijke verjonging door
uitzaaien blijft daarom beperkt tot schaduwrijke plekken. Op latere leeftijd kunnen de planten wel in
de volle zon staan.
SIERWAARDE, EIGENSCHAPPEN EN GEBRUIK

Asimina wordt alleen gebruikt als sierheester en vruchtstruik. Het hout is namelijk niet geschikt voor
commerciële doeleinden en het heeft ook nog een onaangename geur. De belangstelling voor
Asimina neemt toe, omdat de bast een natuurlijk insecticide bevat, dat succesvol in proeven is
gebruikt tegen diverse schadelijke insecten (o.a. "bean beetJes" en de larven van de "blowfly"). Er
schijnen ook onderzoeken te zijn ten behoeve van de kankerbestrijding met extracten van Asimina,
die naar verluidt 300 keer krachtiger zijn dan de - inmiddels meer bekende - stof taxol.
De sierwaarde van Asimina is vooral het grote, donkergroene, afhangende blad, waardoor de struik
een tropisch uiterlijk heeft. In het najaar kleurt dit blad groenachtig geel tot goudgeel. Door de
verschillen in herfstkleur is het voor boomkwekers zinvol hierop te selecteren. De merkwaardige
bloemen zijn heel apart, zowel de bloemvorm als de bruinpurperen kleur. Zij ontwikkelen zich in het
vroege voorjaar, bijna aan de uiteinden van de twijgen van vorig jaar. Uit een klein knopje ontwikkelt
zich één alleenstaande klokvormige bloem, die aanvankelijk groen is, maar al snel - vooral op
zonnige plaatsen - tot purperbruin kan verkleuren. Uiteindelijk verdwijnen de bloemen uit het zicht
tussen hetjonge blad, dat zich ontwikkelt aan het uiteinde van de takken en twijgen. Aan afgeknipte
takken, die op water worden gezet, ontwikkelen de bloemen zich volledig en kleuren ook bruinachtig.
Interessanter zijn de eetbare, maar weinig opvallende vruchten. De vruchtzetting is in Nederland
helaas zeer wisselvallig. De vruchten hebben veel zomerwarmte nodig om zich goed te kunnen
ontwikkelen. Voor de teelt van de vruchten wordt de Pawpaw daarom zelden of nooit aangetroffen in
catalogi van vruchtboomkwekers. In het buitenland (o.a. Amerika zelf) is dat anders. Enkele
benaamde selecties zijn in de handel verkrijgbaar, onder andere 'Davis' (vruchten matig groot),
'Overleese' (vruchten groot) en ' Sunflower' (vruchten groot met weinig zaden). Er zijn selecties, die
afwijken in de grootte van de vruchten en in de kleur van het vruchtvlees. Vruchten met oranjegeel
vruchtvlees schijnen beter te smaken dan vruchten met geelwit vruchtvlees. Voor het verbeteren van
de vruchtzetting wordt aanbevolen meer dan één exemplaar te planten. Oudere struiken en wortelopslag blijken in de praktijk slecht te kunnen worden verplant. Ditzelfde euvel is ook bekend van
bijvoorbeeld Sassafras alhidum.
De vruchten kunnen zowel rijp als bijna rijp worden geplukt. In het laatste geval moet de vrucht
binnenshuis narijpen. Deze laatste handeling wordt (in Amerika) aanbevolen, omdat verschillende
dieren (vooral wasberen) verzot zijn op de Pawpaw-vruchten; daarentegen wordt het blad niet (ook
niet door vee) gegeten. De rijpende, banaanvormige vruchten geuren heerlijk. De stevige schil
verkleurt van groen (onrijp) naar groengeel tot zwart en de vrucht is dan (volgens liefhebbers) pas op
zijn lekkerst. Het zachte vruchtvlees is dan zeer geurig en zoet van smaak (banaan in vanillevla).
Het uit de hand eten of uitlepelen is niet gemakkelijk door de grote bruine zaden, die verspreid in het
vruchtvlees liggen. Mooi zijn de zaden wel: donkerbruin met een bijna zwarte adering. Het
vruchtvlees kan ook worden verwerkt in diverse gerechten. Recepten voor het maken van puddings
en ijs zijn in de culinaire literatuur bekend. Niet iedereen weet de vrucht te waarderen, want er zijn
gevallen bekend van (huid-)allergie na het aanraken of eten ervan.
WINTERHARDHEID EN VERMEERDERING
In Nederland is de plant goed winterhard, zij het dat deze op jonge leeftijd iets dient te worden
beschermd. In Zuid-Europa aan de Middellandse Zeekust komen pleksgewijs zelfs verwilderde
bestanden van de Pawpaw voor. Noemenswaardige ziekten of plagen zijn niet bekend. De plant
wordt eigenlijk alleen door zaaien vermeerderd, ofschoon de plant in de natuur ook afleggers maakt.
Vermeerdering door te stekken is niet uit te sluiten. De éénjarige zaailingen hebben een vlezige
penwortel met haarworteltjes. Zaaien in een ondiep bakje wordt daarom afgeraden.

STAM: kort en slank, diameter tot 30 cm, donkerbruin, bast dun, glad, soms gegroefd, vaak verspreid
..
bedekt met grijswitte vlekken.
..
TAKKEN: horizontaal afstaand, rond, slank, olijfbruin, verdikt btj d~_knopen_, aan de top_aanvankelijk
bruin behaard, later kaal met kleine, in het tweede jaar duidelijke lenticellen, mdten gebroken
onaangenaam geurend; merg klein, wit, alo~ ni~t _ geladderd.
KNOPPEN.: klein, 2-3 mm, verspreid, naakt, brumvlltlg behaard. .
. ..
BLADEREN: omgekeerd eirond-langwerpig, 10-30 cm lang, toegespt_tst _aan de top, geletdelijk versmallend naar de bladvoet, gaafrandig, donkergroen, afhangend, mdten gekneusd onaangenaam
geurend, in de herfst (donker-)geel; steel kort (0.5-1 cm).
.
.
.
.
BLOEMEN: alleenstaand aan de takuiteinden onder de bladknoppen, knikkend_, klokvorrrug, dr_tetallig,
zes bloembladen in twee kransen van drie (binnenste krans veel klem er dan de bmtenste),
aanvankelijk groenachtig, later purperbruin, 4.5-5 cm diam~ter; bloemstel~n 3-4 ~m la?g: be_ha~~
BLOEITTJD: eind april-half mei op de natuurlijke standplaats; m Nederland emd met-begmjunl, voor
het uitlopen van het blad.
VRUCHTEN: besvrucht, in de vorm van een gedrongen banaantje, maar cilindrisch met stompe
uiteinden, 6-12 cm lang, september-oktober, aanvankelijk groen later geel tot z:var~brum; zad~n
glanzend donkerbruin, afgeplat, tamelijk groot 1.5-2 cm, 2-5 stuks verspreid m geelachtig
vruchtvlees, dat op dat van banaan gelijkt.
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SUMMARY
Asimina trilaha is seldom found in cultivation. Not only is this pl_ant of _interest, but it is a_lso
omamental and free from diseases. In summer the shrub attracts attentwn by 1ts dark gree~ droopmg
leaves, in autufilll these are greenish-yellow to golden-yellow. lt has remarkab~e, ~r?wmsh-purple
flowers and sametimes it bears surprisingly tasty, edible, fruits . For good croppmg 1t ~s necessary to
plant several specimens of the sameplant together. This heal_thy, generally free ~rowmg shrub does
very wel! on nutritive, rather wet sites and it can compete wtth other shrubs. lt ts recommended, to
plant this shrub much more often in gardens and parks.

ZUSAMMENFASSUNG
Asimina trilaha wird in den Niederlanden nur selten gepflanzt. Der A~t i~t aber nicht nu7 aus
botanischer Sicht von Interesse, sie hat auch einen hohen Zierwert und 1st m der R~gel fret von
Krankheiten und Schädlingen. Während der Vegetationszeit fällt_ der Strauch du~ch seme? dunkelgrünen abwärts geneigten Blätter auf, die sich im Herbst grün- bts gold~elb verfarben. Dte ~t hat
merkwürdige, braunpurpurne Blüten, die sich vor der Laubentfaltung offnen und ef3bare, uberraschend lecker schmeckende Früchte. Für einen sicheren Fruchtertrag soll~en mehrere Pflanzen
zusammenstehen. Asimina trilaha ist ein schöner, gesunder Strauch _(oder_kleme~ Baum), der_neben
vielen anderen Gehölzarten bestehen kann. Kurzum, die Art verdtent eme wettere Verbrettung.

Asimina triloba (L.) DuNAL - zie kleurenfoto' s blz. 17
GROEIWIJZE: kleine, bladverliezende boom of grote struik met brede kroon, (zelden) 9-12 m hoog (in
Nederland meestal struikvormig).
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