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Pseudocydonia sinensis

Hoogte 3-10 m

Kroon smal ovaal tot smal vaasvormig, dicht

Schors en takken takken donkerbruin; bast glad, donkerbruin en geelgroen afschilferend

Blad elliptisch-langwerpig, 5-8 cm, glanzend donkergroen

Herfstkleur geel

Bloemen alleenstaand, 2,5-4 cm, roze, april-mei

Vruchten eivormig, circa 10-16 cm, donkergeel

Stekels/doorns Geen

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

Grondsoort alle, mits voldoende doorlatend

Verharding verdraagt geen verharding

Winterhardheid 7 (-17,7 tot -12,3 °C)

Windbestendigheid goed

Overige bestendigheden bestand tegen wind

Faunaboom bestand tegen wind, drachtboom voor bijen

Toepassing kleine tuinen, patiotuinen

Vorm meerstammige boom

Oorsprong Midden- en Zuid-China

Synoniemen Chaenomeles sinesis, Cydonia sinensis

Pseudocydonia sinensis is een grote struik tot kleine boom, die in grootte varieert van circa 3 m tot (ruim) 10 m. De dichtvertakte kroon is smal

ovaal tot smal vaasvormig. De gladde bast is donkerbruin en schilfert in kleine plaatjes af zodat de groengele onderbast zichtbaar wordt. De

bladeren zijn enigszins variabel van vorm en glanzend donkergroen aan de bovenzijde. Vooral op jonge leeftijd is de onderzijde van de bladeren

geelgrijs behaard. In de herfst kleurt het blad geel voordat het afvalt. De alleenstaande, roze bloemen openen in april en mei, tegelijk met het

uitlopen van het blad. Ze lijken enigszins op de bloemen van Cydonia oblonga, maar zijn donkerder roze van kleur. De bloemen worden

gevolgd door spectaculaire vruchten. Deze donkergele vruchten zijn ovaal en kunnen tot 16 cm groot worden, maar rijpen alleen goed na

warme, zonnige zomers. De eetbare vruchten geuren friszuur en kunnen op dezelfde manier worden verwerkt als kweeperen. 

Pseudocydonia sinensis is een Chinese soort die eind 18e eeuw in Engeland werd ingevoerd, maar vervolgens in de vergetelheid raakte. In 1898

werd de soort geherintroduceerd vanuit Italië. Het is een warmteminnende boom die geen specifieke bodemeisen stelt, zolang de ontwatering
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maar goed is. Zeer geschikt voor toepassing als parkboom in (kleine) tuinen.
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