De Sierappel van Voedselbos Hilkensberg
De Malus 'Red Splendor' is een sierappelboom, die
vooral opvalt door zijn beeldschone knalroze bloesem.
De bloeitijd van deze schitterende boom bevindt zich
in april en mei. Na de bloei verschijnen er
prachtige kleine felrode sierappeltjes. Het bijzondere
aan deze vruchtjes is dat ze nooit van de boom
afvallen. U heeft dus altijd een levendige, kleurrijke
boom in uw tuin staan. De appeltjes zijn eetbaar maar
vergeleken bij een echte appel smaken ze nogal melig.
Ze bevatten veel pectine waardoor ze uitermate geschikt zijn om toe te voegen aan je jam ter
vervanging van de geleisuiker voor het indikproces.
Bovendien zijn de appeltjes enorm geliefd bij vogels. Naast het feit dat u weinig groenafval krijgt
van deze boom, is hij ook nog eens mooi compact, waardoor hij makkelijk te plaatsen is. Met
zijn volwassen hoogte rond de 6 à 7 meter is hij ook zeker geschikt voor kleinere tuinen.
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Bloeikleur: Roze
Bloeitijd: April - mei
Bladkleur: Rood-groen, paars-groen (herfst)
Groenblijvend: Nee
Standplaats: Volle zon
Hoogte: 6 - 7 m
Winterhard: Ja

Onderdhoud
Sierappels als deze 'Red Splendor' zijn zeer onderhoudsvriendelijk. De verzorging bestaat vooral
uit: regelmatig water geven en één keer per jaar bemesten. Deze boom groeit het beste in een
licht-vochtige bodem, geef hem dus wel voldoende water in droge perioden. Het bemesten van
de Red Splendor kunt u het beste aan het begin van het voorjaar doen. In de lente en zomer
groeit (én bloeit) deze prachtige bloesemboom het meest, en kan hij dus zeker extra voeding
gebruiken! Gebruik het liefst wat organische mest.
Het snoeien van een Red Splendor is vooral belangrijk in zijn jonge jaren. Door hem de eerste
jaren één jaarlijkse snoeibeurt te geven, zorgt u ervoor dat zijn vorm mooi blijft. Het is belangrijk
dat de kroon van uw boom open blijft, probeer hier dus goed op te letten. Als u ook op latere
leeftijd wilt snoeien, focus dan vooral op het verwijderen van dode, zieke of kruisende takken.
Een lichte snoeibeurt kunt u het beste begin maart laten plaatsvinden.

Water geven
Het fijne aan een sierappelboom is dat hij zeer
onderhoudsvriendelijk is. Net als alle andere
bloesembomen, heeft uw Red Splendor het eerste
groei-jaar regelmatig water nodig. Het duurt namelijk
een tijdje voordat de wortels van uw boom het
diepere grondwater kunnen bereiken. Geef uw
sierappel daarom 1 emmer water per week. In het
voorjaar en de zomer is het vaak erg warm, geef hem
in die perioden gerust 2 tot 3x per week water. Na dit
eerste jaar hoeft u alleen nog te bewateren in droge
perioden.

De Red Splendor kunt u aanplanten in vrijwel alle grondsoorten. Zolang u uw bodem lichtvochtig blijft houden, zal hij goed kunnen groeien en bloeien. Het is dan ook heel belangrijk dat
uw tuingrond goed vocht af kan voeren, langdurig stilstaand water kan namelijk fataal zijn voor
de wortels van uw boom. Weet u niet zeker of uw bodem goed vochtdoorlatend is? Maak dan
gebruik van speciale aanplant grond tijdens de aanplant. Deze grond is heerlijk luchtig, waardoor
water makkelijker door de grond zal zakken. Bovendien zit aanplant grond vol voeding voor uw
boom, dit geeft hem gelijk de goede start die hij verdient! Qua standplaats kunt u het best een
plek in de volle zon aanhouden.

Bronnen
https://www.bomenenzo.nl/malus-red-splendor
https://sierappel.hilkensberg.org
https://00mb21.hilkensberg.org
https://youtu.be/cU8HcXHqY8g

