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Cotinus coggygria 'Royal

Purple'

Hoogte 3 – 5 m

Kroon rond tot afgeplat bolvormig

Schors en takken twijgen zwartpurper, bast lichtbruin, glad

Blad eirond tot langwerpig-eirond, 3-8 cm, diep purperrood

Herfstkleur oranje, rood

Bloemen in forse wolkige pluimen, 15-20 cm groot, lilagroen tot lichtpurper, afzonderlijke bloemen klein en

onopvallend, juni-juli

Vruchten kleine afgeplatte steenvrucht, 0,6 cm

Stekels/doorns Geen

Giftigheid gewoonlijk niet giftig voor mensen, (grote) huisdieren en vee

Grondsoort voedselhoudende, voldoende vochtige maar goed doorlatende bodem

Bodemvochtigheid kan op droge grond

Verharding verdraagt geen verharding

Winterhardheid 6a (-23,3 tot -20,6 °C)

Windbestendigheid goed

Overige bestendigheden bestand tegen vorst (WH 1 t/m 6), bestand tegen wind

Faunaboom bestand tegen vorst (WH 1 t/m 6), bestand tegen wind, drachtboom voor bijen

Toepassing boombakken, daktuinen, kleine tuinen, patiotuinen

Vorm meerstammige boom

Oorsprong Kromhout & Co, Boskoop, voor 1953

Royal Purple' vormt gewoonlijk een forse struik, maar groeit soms uit tot een kleine boom van 3-5 m hoogte. De kroon is rond maar zal op

latere leeftijd breder worden dan deze hoog is. In tegenstelling tot de soort C. coggygria zijn de gladde twijgen zwartpurper. De oude bast is

lichtbruin en glad. De eironde tot langwerpig-eironde bladeren zijn zwartpurper bij uitlopen en kleuren vervolgens diep purperrood in de

zomermaanden. In de herfst kleurt het blad via lichtend oranje naar dieprood. Voor diepere bladkleuren en betere herfstkleuren kan 'Royal

Purple' het best in de volle zon worden geplant. In de zomermaanden verschijnen de forse, wolkige bloempluimen. De eigenlijke bloemen zijn

klein en onopvallend; het zijn voornamelijk de bloemsteeltjes die de pluimen vorm en structuur geven. De pluimen zijn lilagroen tot

lichtpurper. Ook de kleine vruchtjes zijn niet erg opvallend, maar omdat de steeltjes intenser kleuren, krijgen de pluimen nog meer sierwaarde,

vooral in combinatie met het donkere blad.
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Geschikt voor toepassing op voedselhoudende, voldoende vochtige, maar goed doorlatende bodem. Verdraagt tijdelijke droogte. Toepasbaar

in parken, tuinen, begraafplaatsen, attractieparken, etc. Zowel als solitair als in plantgroepen. 
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