BOOMKWEKERIJ

Vanwege de onbetrouwbare
winterhardheid is Azara een
plant voor waaghalzen. Toch
worden er verschillende verhandeld vanwege de decoratieve bloemvorm. Wie durft,
geeft de plant een beschutte
standplaats en bescherming
bij strenge vorst.
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zara behoort tot de Salicaceae, de wilgenfamilie. Salix en Populus zijn bekende familiegenoten. Soms wordt
Azara ondergebracht bij een onderfamilie, de
Flacourtiaceae. Met name in Zuid-Amerika,
waar hij oorspronkelijk vandaan komt, is Azara
een geliefde heester tot kleine boom die vooral om zijn rijke bloei - die gelijkenis vertoont
met de bloei van Acacia - wordt gewaardeerd.
Het geslacht telt 10 bladhoudende soorten die
allemaal een sierlijke groeiwijze en aantrekkelijk blad hebben. Dat blad is vrijwel altijd glanzend en voelt leerachtig aan. Alle soorten bloeien goudgeel. De bloemen hebben een pluizig
uiterlijk doordat de bloembladeren ontbreken
en de bloem louter uit meeldraden is opgebouwd. Na de bloei volgen altijd bessen en die
planten die een warme standplaats hebben,
geven vaak een nabloei in de maand augustus.
Over het algemeen geldt dat Azara tot -10°C
graden kan verdragen, afhankelijk uiteraard
van soort en standplaats.

VANILLEGEUR
Ondanks de onbekendheid van het geslacht
Azara noemt De Naamlijst van Houtige Gewassen van PPO maar liefst 9 verschillende soorten en cultivars. A. serrata is voor Nederland
de bekendste soort. Deze groenblijvende heester uit Chili haalt daar ongeveer 5 meter hoogte waarbij volwassen exemplaren zich tot kleine meerstammige boom kunnen ontwikkelen.
Halverwege de zomer, later dan de meeste andere Azara-soorten, verschijnen de niet
geurende goudgele bloemen die in langstelige schermen of korte trossen staan. De soort
staat vanwege de bescheiden winterhardheid
het liefst op een beschutte standplaats uit de
koude wind. Liefst wel op een zonnige plaats.
A. microphylla groei van nature in Chili en
Zuid-Argentinië. Daar is de plant voornamelijk te vinden in bosrijke gebieden, vaak samen
met Nothofagus obliqua. Van alle Azara-soorten behoort A. microphylla tot de meest win66 • BLOEMBOLLENVISIE • 17 mei 2013

Azara

Azara, decoratieve bloeier
voor warme standplaats
terharde omdat hij in zuidelijk Zuid-Amerika
te maken heeft met de koele stromingen vanuit
de Stille Oceaan. Opvallend is het kleine blad
dat de plant een sierlijke uitstraling geeft. Qua
bloeiwijze is hij echter het minst opvallend
omdat de bloemen, die aan het begin van de
lente verschijnen, klein zijn en amper opvallen
tussen de overdaad aan kleine bladeren. Toch
gaat de bloei niet onopgemerkt voorbij want
de bloemen verspreiden een aangename geur
die nog het meest aan vanille doet denken. Na
de bloei volgen kleine rode bessen. De cultivar
‘Variegata’ heeft groen met crèmewit blad.

SNOEIEN
A. dentata is een Chileense struik die tot kleine
boom kan uitgroeien. De soort heeft het meest
lichtgroene blad waarvan de bladrand duidelijk getand is. De kleine bloemen in maart-april
zijn talrijk maar niet al te opvallend. Ze geuren
licht. Na de bloei volgen opvallende witte tot
gele bessen. A. integrifolia is een kleinbladige
struik tot kleine boom die tot een fraaie solitairvorm kan uitgroeien met takken die horizontaal boven elkaar gerangschikt staan. De bloeiwijze is goudgeel en geurt amper. De bessen

kleuren van diepblauw naar zwart. De bontbladige ‘Variegata’ vormt een bescheiden struik.
A. lanceolata is inheems in Zuid-Chili en
Argentinië waar de plant te vinden is in vochtig
regenwoud. De wintergroene soort vormt een
meerstammige boom van circa 6 meter hoogte. Het lancetvormige tot smal ovale blad is tot
6 cm lang en hangt naar beneden af. Ook de
slappe twijgen buigen iets naar beneden. De
geurende gele bloemen verschijnen laat in het
voorjaar. Na de bloei verschijnen witte tot mauve bessen. Deze soort verdraagt geen vorst en
is in Nederland te houden als kuipplant. A. petiolaris is een struik afkomstig uit Chili met tot
3,5 cm groot blad dat een langwerpige vorm
heeft en sterk glanst. Na de zachtgele bloeiwijze, die zich wat verscholen tussen het blad
bevindt, volgen diepviolette bessen. A. alpina is een van de meest bescheiden soorten
qua omvang en vormt een heester tot 3 meter
hoogte. Azara groeit van nature in de gematigde regionen dus houdt van zon, gemiddelde
temperaturen en een bodem die koel en vochtig is. Voor vrijwel alle soorten geldt dat ze een
wat losse habitus hebben maar dat deze door
snoei - na de bloei - eenvoudig te corrigeren is.

