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Tilia ×europaea 'Pallida'

Hoogte 20 - 30 (35) m, snelgroeiend

Kroon breed piramidaal, halfopen kroon

Schors en takken grijs gegroefd, twijgen kaal, geelbruin, later opvallend bruinrood

Blad scheef hartvormig, lichtgroen, onderzijde geelgroen, 5 - 12 cm,

Bloemen in tuilen, Ø 7 - 10 cm, bloemen 3 - 11 bijeen, gelig-wit, juni/juli , geurende bloemen

Vruchten rond tot ovaal, Ø 0,6 cm, grijsbruin, viltig behaard

Stekels/doorns Geen

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

Grondsoort alle

Verharding verdraagt verharding

Winterhardheid 4 (-34,4 tot -28,9 °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, waardboom voor vlinders

Toepassing lanen en brede straten

Vorm hoogstam boom, beveerde boom, meerstammige boom, blok op stam, leivorm op stam, leivorm laag,

dakvorm

Oorsprong noordwestelijk Europa

Synoniemen Tilia ×europaea 'Koningslinde'

Een goede selectie uit T. europaea met een doorgaande rechte stam en schuin opgaande takken. Met een krachtige groeiwijze vormt zich een

kroon die eerst nog een spitse top heeft maar later stomper wordt. De bast blijft lang dun, pas later ontstaan diepe groeven. Er vormt zich

weinig tot geen wortelopslag rond de stam. Eerst zijn de twijgen nog geelbruin maar ze kleuren spoedig bruinrood. Dit is een belangrijke

herkenningspunt voor deze boom. Ook de bladknoppen zijn bruinrood. Het blad is lichtgroen met een geelachtig groene onderzijde en heeft

een brede, iets hartvormige bladvoet en een rode bladsteel. 'Pallida' loopt in het voorjaar eerder uit dan de soort en is gevoelig voor

luisaantasting met honingdauw en roetdauw als gevolg. Laat in het najaar eerder zijn blad vallen. Hierdoor alleen aanplanten in lanen met

brede groenstroken en in parken. Gevoelig voor bladvlekkenziekte.
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