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Prunus serrula 'Branklyn'

Hoogte 6-8 m

Kroon vaasvormig, halfopen kroon

Schors en takken twijgen donkerbruin, bast glanzend mahonierood, sterk afbladderend

Blad groen

Herfstkleur geel, oranje

Bloemen roomwit, bloeit in april

Vruchten rood, zwart

Stekels/doorns Geen

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

Grondsoort alle, mits voldoende doorlatend

Verharding verdraagt geen verharding

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

Windbestendigheid redelijk

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

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

Toepassing lanen en brede straten, smalle straten, boombakken, kleine tuinen

Vorm hoogstam boom, meerstammige boom

Oorsprong Branklyn, Perth, Schotland

Prunus serrula is een soort die in Engeland bekend staat als de Birch bark cherry, de berkenbastkers. Deze naam heeft de soort te danken aan

de glanzende, mahoniekleurige bast die papierachtig afbladdert. 'Branklyn' wijkt af van deze soort doordat de kroon op jonge leeftijd smal

vaasvormig en op latere leeftijd vaasvormnig is. Daardoor is de boom veel breder toepasbaar dan de soort P. serrula, die een ronde kroon

heeft. De bast is glanzend mahonierood/-bruin, iets lichter en wellicht nog gladder en glanzender dan bij P. serrula. De bast bladdert attractief

af in papierachtige stroken. De donkergroene bladeren kleuren in de herfst geel, alvorens af te vallen. De bloemen staan in bundels van tot 4

bloemen bijeen of zijn alleenstaand. Ze zijn roomwit en openen in april. Ze kunnen worden gevolgd door kleine rode vruchten die later zwart

kleuren. De bloemen en de vruchten vallen qua sierwaarde in het niet bij de fraaie bast. 'Branklyn' werd als onbenaamde zaailing in de

gelijknamige tuin in Perth, Schotland, geselecteerd vanwege de fraaie afwijkende kroonvorm en bast. Net als P. serrula verdraagt 'Branklyn'

geen natte bodems. Zeer geschikt voor toepassing in tuinen, parken, smalle profielen en op A-locaties. 
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