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Styrax japonicus verdient
meer toepassing
Op de omslag van deze Arbor Vitae prijkt een foto van Styrax japonicus. Behalve de
fraaie geurende bloemen is deze heester interessant omdat de bloeiperiode in
juni duidelijk valt na die van de uitbundige voorjaarsbloeiers. De lijst van
selecties is indrukwekkend, maar niet altijd is sprake van een meerwaarde
boven de gewone zaailingen van de soort.
Het geslacht Styrax, de Storaxboom, telt volgens
Plants of the World online 125 soorten. Veruit
de meeste soorten komen voor in tropische
gebieden vooral in Zuidoost Azië en in Zuiden Midden-Amerika. China telt 32 soorten.
De Naamlijst van Houtige Gewassen suggereert
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met vijftien soorten dat het geslacht ook in
ons land in cultuur ruim vertegenwoordigd is.
Naast S. japonicus is het aanbod echter beperkt
tot hooguit vijf tot zes soorten.
S. japonicus is een brede heester of kleine boom
tot maximaal 10 m hoog. Het blad is langwerpig

ovaal en lang toegespitst. De bloeiwijzen zijn
hangende trosjes met 3 tot 8 licht geurende
klokvormige witte bloemen. De 5 witte kroonbladen zijn aan de basis vergroeid. Ook de
eivormige vruchten met blijvende rode kelk
hebben sierwaarde. De soort is goed winterhard
al kan late nachtvorst soms bladschade geven.
Het natuurlijke areaal van S. japonicus omvat
grote delen van China en verder Japan en
Korea. De introductie in Engeland gebeurde
in 1862 door Richard Oldham vanuit Japan.
Uit China introduceerde de Franse missionaris
Paul Farges in 1898 S. japonicus var. fargesii.
Deze introductie heeft groter blad en grotere
bloemen. Met een duidelijke harttak wordt
het ook een hogere boom dan S. japonicus.

Cultivars
De extra sierwaarde van de selecties betreft
de groeiwijze – opgaand of treurend, de roze
bloemkleur, de grotere bloemen of het donkergekleurde blad. Volstaan wordt hier met
enkele voorbeelden. S. japonicus ‘June Snow’
heeft een zuilvormige opgaande groeiwijze.
Ze werd geselecteerd door Chris van der Wurff
en is in Europa kwekersrechtelijk beschermd.
De bekendste selectie met donker blad is S.
japonicus ‘Evening Light’. Een andere cultivar
met donker blad is ‘Purple Haze’ die volgens
ervaringen van Albert Leemreize goed bestand
is tegen late nachtvorst. De eveneens donkerbladige S. japonicus ‘Wespelaar’ kan een fraaie
herfstkleur krijgen. S. japonicus ‘Pink Chimes’ is
een selectie met roze bloemen. Voorbeeld van
een treurvorm is S. japonicus ‘Fragrant Fountain’.

Andere soorten
De beperkte betekenis van de soorten die
verder in cultuur zijn, wordt onderstreept
door het feit dat er geen benaamde selecties
van zijn. Styrax obassia is de soort die naast
S. japonicus het meest in cultuur is aan te
treffen. De soort verschilt van S. japonicus
in het grotere afgeronde blad en de grotere
trosvormige donzig behaarde bloeiwijzen. Het
areaal komt grotendeels overeen met dat van
S. japonicus, maar is in China beperkt tot het
oosten. Een soort uit Centraal China die sterk
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gelijkt op S. obassia is S. hemsleyana. Een verschil is het blad met een spitse top. In 2017
werd in Engeland door de Royal Horticultural
Society een Award of Garden Merit verleend.
S. officinalis is de enige soort van het geslacht
in het zuidoostelijke Middellandse Zee gebied
en Klein Azië. Van deze soort wordt al heel lang
uit de bast storax of storaxbalsem gewonnen.
Ook de bast van Liquidambar orientalis levert
deze hars. Een onderscheid is wel dat die van
S. officinalis de echte storax wordt genoemd
en die van L. orientalis de valse. De geur van
storax is aangenaam zoet, balsemiek en licht
kruidig. In de oudheid al werd de hars gebruikt
als wierook, voor het balsemen van de doden
en in parfums. S. officinalis is in ons klimaat
matig winterhard en vraagt een warme, beschutte standplaats.
S. americanus is een snelgroeiende en echt boomvormende Storax uit het zuidoosten van de VS.
Ze groeit vooral op moerasachtige standplaatsen.
De bloei is rijk met kleine witte klokjes. Van de
overige soorten die soms worden aangeboden
zijn te noemen de Chinese soorten: S. confusus,
S. dysanthus en S. wuyuanensis.
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