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HOUTMAN

Het aantal winterharde geslachten, dat tot de Sapindaceae behoort is maar klein. Hiervan is
Koelreuteria de bekendste, maar ook Xanthoceras mag in geen enkele sortimentstuin ontbreken en
de plant is ook bijzonder geschikt voor de particuliere tuin. Deze interessante struik bloeit al op jonge
leeftijd met zeer opvallende v'itte bloemen, die uitstekend contrasteren met het frisgroene blad.
De Sapindaceae is een grote tropische en subtropische plantenfamilie. Deze familie bestaat uit alleen
maar houtige gewassen, waarvan er vele tropische lianen zijn. Het woord Sapinda komt van sapo,
hetgeen zeep betekent en indus betekent Indisch. De bessen vanSapindus sap011aria - waaraan deze
familie haar naam ontleent - werden (worden) door Indiërs als vervangingsmiddel voor zeep
gebruikt. De bessen bevatten narnelijk veel saponinen en deze stoffen hebben de eigenschap te
schuimen, wanneer ze met water worden gemengd.
In een groot aantal tropische en subtropische landen zijn bepaalde planten van deze familie van
economisch belang. Enkele soorten dragen namelijk eetbare vruchten. Dit zijn onder meer de
vruchten van Blighia sapinda (akee of akye, de nationale vrucht van Jamaica), Litchi chinensis (litchi
of lychee) en Nephelium lappaceurn (rambutan). Voor de tuinbouw en de boomkwekerij in het
bijzonder zijn er maar enkele geslachten van belang. Dit zijn Koelreuteria (zie Dendraflora 28, blz.
53-55) en Xanthoceras. Een enkele keer wordt ook Dodonaea viscosa en de cultivar 'Purpurea'
aangetroffen, een gemakkelijk groeiende, windresistente kuipplant. De bloeiwijzen zijn niet erg
opvallend, maar de bladeren van de cultivar 'Purpurea' zijn mooi purperkleurig.
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Hoewel er in de meeste dendrologische naslagwerken melding wordt gemaakt van slechts één soort,
behoren tot het geslacht Xanthoceras twee soorten, namelijk X. sorbifolium en X. enkianthiflorum.
Deze laatste soort werd in 1913 door Auguste A.H. Léveillé beschreven voor de Chinese provincie
Guizhou (Kweichow) en is nog niet in het westen geïntroduceerd.
Xanthoceras sorbifolium, de andere soort, is inheems in Noord-China en Mongolië, waar deze op
droge, zonnige plaatsen groeit. Von Bunge, de auteur van X. sorbifolium, die de plant in 1834
beschreef, zag deze staan in een tuin in Beijing (Peking), waar hij in 1829 verbleef. De eerste
westerling, die de plant in het wild zag, was waarschijnlijk de Franse missionaris Armand David. Hij
zag de plant in volle bloei tijdens zijn reis door Mongolië in 1866.
Het is niet helemaal zeker of X. sorbifolium voor het eerst in het westen is geïntroduceerd door Von
Bunge. In 1876 werd melding gemaakt van een minstens 50 jaar oud exemplaar in een tuin in
Karasson, aan de zuidkust van de Krim (Oekraïne). Ook is het bekend, dat de Franse missionaris
Pierre d'Incarville, die 17 jaar lang in Beijing verbleef, herbariummateriaal van X. sorbifolium naar
Europa heeft gestuurd.
De naam Xanthoceras komt van het Griekse xanthos, dat geel betekent en keras betekent hoorn. Dit
slaat op de hoornachtige aanhangels, die zich tussen de kroonbladen bevinden. Op de natuurlijke
standplaats kan X. sorbifolium een hoogte van ongeveer 7 m bereiken. In West-Europa is het
doorgaans natter en hierdoor blijft deze plant een struik van slechts enkele meters hoog.
In mei-juni bloeit de plant aan het eind van de takken, die het jaar ervoor zijn gevormd. De zoet
geurende, witte bloemen staan in 15-20 cm lange, eindstandige trossen. De grootste trossen ontstaan
uit de gemengde eindknoppen, andere uit gemengde of bladloze okselknoppen. Het hart van de
afzonderlijke bloemen is eerst geel, maar verkleurt later naar "rood". De vrucht, die zich uitsluitend
na warme zomers ontwikkelt, is walnootachtig en kan een doorsnede van 6 cm bereiken. Hierin
bevinden zich de eetbare, zwarte zaden. De Chinese naam "Wên Kuan Kou" betekent zoveel als
helm of kap. Dit slaat op de vrucht wanneer deze rijp is en openspringt.
Omdat Xanthoceras sorbifolium van nature op droge standplaatsen groeit, is deze in West-Europa
gevoeliger voor ziekten dan op de natuurlijke standplaats. Wanneer de plant een snoeiwond of
andere wond heeft, kan deze worden aangetast door meniezwam en!of loodglans. Het is daarom aan
te bevelen de planten op jonge leeftijd in de gewenste vorm te snoeien, zodat er op latere leeftijd geen
dikke takken behoeven te worden verwijderd, waardoor de kans op een schimmelaantasting
aanzienlijk wordt verkleind.
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De plant is in Nederland goed winterhard. Bij zeer late nachtvorst kunnen vooral de bloemen worden
beschadigd. Het verdient aanbeveling X. sorbifolium op een warme standplaats te planten, bijvoorbeeld tegen een zuidmuur. De plant zal dan na enige jaren regelmatig bloeien.
Xanthoceras sorbifolium is een plant, die nauwelijks kan worden gestekt of geënt. Er zijn twee
vermeerderingsmethoden die redelijk tot goed voldoen. De eerste is de vermeerdering door middel
van wortelstek. Wanneer in de winter vingerdikke wortels op korte lengten (circa 10 cm) worden
geknipt en deze in een hoge kist of bedding worden weggegraven, dan ontwikkelen zich aan de rand
van de wond nieuwe knoppen.
Een andere, veel betere vermeerderingsmethode is zaaien, hoewel goed kiemkrachtig zaad niet altijd
is te verkrijgen.
Tijdens de kweek - en uiteraard ook op de uiteindelijke standplaats - groeit X. sorbifolium het beste
op een goed doorlatende, niet te natte, voedselrijke grond.
Wanneer hieraan wordt voldaan is het een prachtige struik, die om zijn sierwaarde in veel meer
tuinen en parken zou moeten worden aangeplant.
Xanthoceras sorbifolium Bunge-zie kleurenfoto blz. 53
meerstamrnige bladverliezende struik tot 3 m hoog (in herkomstgebied tot 7 m); op
latere leeftijd ronder van vorm.
TAKKEN: helderbruin, later grijsbruin.
KNOPPEN: grijsbruin, enigszins rond, 0.5-2 mm; eindknop tot 6 mm.
BLADEREN: geveerd, tot 27 cm lang, met 6-9 paar blaadjes, eivormig tot langwerpig, 3-5 cm lang;
topblaadje soms driespletig; rand gezaagd.
BLOEIWUZE: trosvormig (uit eerder gevormde eindknoppen), 15-20 cm lang; bloemen 2.5-3 cm
doorsnede, 5 witte kroonbladen met een geelgroene, later dofrood tot karmijnrood verkleurende
vlek aan de basis.
BLOEITIJD: mei-juni.
VRUCHTEN: driehokkige doosvrucht, enigszins gelijkend op de vrucht van Juglans , tot 6 cm doorsnede; zaden zwart.
GROEIWUZE:

Samengevat is Xanthoceras sorbifolium een plant, die helaas te veel aan de aandacht is ontsnapt,
maar hopelijk in de toekomst meer aandacht zal krijgen. De kleine nadelen op het gebied van
vermeerdering wegen niet op tegen de schoonheid van deze bijzondere plant.
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SUMMARY
Xanthoceras belongs to the family Sapindaceae. In Western Europe the species Xanthoceras
sorbifolium reaches a height of several meters and flowers in May-June at the end of branches of the
previous year the white flowers borne in terminal racemes. Initially the eye of the flower is yellow
later red. The plant is mainly propagated from root cuttings of finger sized roots. lts seed can also be
sown but often they are not viable. The plant grows better in a dry spot when it is less susceptible to
disease. The shrub is winter hardy and because of its special omamental value it ought to be planted
more frequently.

ZUSAMMENFASSUNG
Xanthoceras gehört zur Familie der Sapindaceae. Der Art Xanthoceras sorbifolium erreicht in
West-Europa eine Höhe von einigen Metern. Der Strauch blüht im Mai-Juni mit weiBen Blüten in
einständigen Trauben amEnde der Zweige, die im Vorjahr gewachsen sind. Das Herz der Blüten ist
anfangs gelb und wird später rot.
Die Pflanze wird hauptsächlich durch Wurzelstecklinge von fingerdicken Wurzeln vermehrt. Es
kann auch durch Saat vermehrt werden, aber oft keimt der Samen nicht. Die Pflanze wächst auf
einem trackenen Standort besser und ist dort weniger anfällig für Krankheiten. Es ist ein gut
winterharter Strauch, der aufgrund seines besonderen Zierwertes öfter angepflanzt werden sollte.
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