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Amelanchier lamarckii
Amerikaans krentenboompje
Deze krentenboom kan zowel in eenstammige als meerstammige boom
verkregen worden en krijgt een afgeplatte, vaasvormige kroon. Opvallend is
de uitbundige witte bloei in het voorjaar waarna de koperkleurige blaadjes
beginnen te ontluiken. in de herfst heeft hij ook een zeer mooie oranje
herfstkleur. De vruchtjes die in de zomer verschijnen worden vers, in gelei of
sap gegeten en de vogels zijn er verlekkerd op. '
De Amelanchier is een echte aanwinst voor elke tuin. Als een stammige boom
wordt hij meestal solitair aangeplant De witte hangende bloemen verschijnen
gelijk met het blad in april-mei en zijn een belangrijke voedselbron voor de
bijen.
De blaadjes zijn bij het ontluiken koperrood gekleurd waarna ze in de zomer
mooi groen kleuren om in de herfst wederom in felle kleuren afscheid te
nemen.
De roodachtige eetbare bessen verschijnen in juni-juli en kunnen in
september geoogst worden. De vruchten worden vers of in gelei of sap
gegeten of kunnen gedroogd worden. Ook vogels zijn er verlekkerd op.
Het krenteboompje staat liefst in de zon, maar verdraagt ook halfschaduw. Op
een zonnige standplaats zijn de herfstkleuren mooier en het is ook beter voor
het rijpen van de vruchten. Hij staat liefst op een voldoende vochtige
doorlatende en kalkarme grond, maar groeit ook op andere gronden.

Belleplant

24/01/2021 - Pagina 2 van 3

Kenmerken
Bloemkleur

Wit

Bloeiperiode

april - mei

Bladkleur lente

Brons

Bladkleur zomer

Groen

Bladkleur herfst

Oranje

Winterbeeld

Bladverliezend

Schorskleur

Grijs

Groeivorm

Meerstammig - Vaasvormig

Groeikracht

Matig

Hoogte volgroeide plant

6.00 tot 8.00 m

Vruchtsoort

Bes

Vruchtkleur

Zwart

Vrucht toepassingen

Fruitsap - Hand - Moes

Oogst periode

Augustus - September

Bestuivingsperiode

Zelfbestuivend

Standplaats

Zon - Halfschaduw

Aantal per vierkante
meter

<1

Aantal per lopende
meter

<1

Onderhoudszorg

Steunpaal voorzien

Snoeiperiode

Na de bloei

Te gebruiken potgrond

Bodemverbeteraar
universeel

Aanbevolen
plantvoeding

Organische meststof voor
bomen

Gebruikswaarde

Alleenstaand - Bijenlokker Vakbeplanting Vogellokker
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Fotogalerij

Aalterbaan 234b
9990 Maldegem

Tel.050 712 221
E-mail: info@belleplant.be

