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Dit is het tweede deel van de publicatie over het sortimentsonderzoek herfstasters op het Proefstation
voor de Boomkwekerij in Boskoop. In het eerste deel, in Dendraflora Nr 32, is een overzicht van
Aster gegeven en zijn de belangrijkste soorten en cultivargroepen beschreven. Als vervolg hierop
worden in dit artikel de cultivars van de kleinbloemige herfstasters behandeld. De cultivars zijn
ingedeeld in soorten en cultivargroepen en ze zijn voorzien van een uitgebreide beschrijving.
Bovendien worden de resultaten weergegeven van de keuringen door de keuringscommissies van de
Koninklijke Vereniging van Boskoopse Culturen en de Vereniging van Vasteplantenkwekers.
De opbouw van dit artikel is als volgt: Eerst wordt een verantwoording gegeven voor de gekozen
classificatie van de cultivars in soorten en cultivargroepen. Daarna wordt een toelichting gegeven op
een aantal waargenomen kenmerken, zoals in de cultivarbeschrijvingen vermeld. Vervolgens
worden de cultivars beschreven en voorzien van commentaar. Daarbij worden achtereenvolgens
behandeld: a. de gekeurde cultivars; b. de niet gekeurde, maar wel goed geobserveerde en beschreven cultivars en c. de niet of nauwelijks geobserveerde cultivars. De beschrijvingen van deze
laatste groep zijn summier en vaak geheel of gedeeltelijk gebaseerd op literatuurinformatie. Aan het
eind is een gebruikswaardetabel opgenomen.
INDELING VAN DE CULTIVARS

/

Het indelen van cultivars in soorten leidt bij Aster tot veel problemen. Hierover is in de vorige
publicatie uitvoerig gesproken. Het hanteren van (drie) cultivargroepen, zoals voorgesteld door
Hetterscheid & Van den Berg ( 1996), wordt in deze publicatie gevolgd, als oplossing voor een meest
logische indeling.
Voor de kleinbloemige herfstasters wordt in dit verband de Universum Groep en in een enkel geval
de Novi-belgii Groep gebruikt. De Universum Groep is met name gekenmerkt door de kleine
bloemhoofdjes (1-2.5 cm), smalle bladeren en (vrij) grote hoogte (hoger dan 80 cm). Veel cultivars,
die tot nu toe een wat onduidelijke status hadden, zoals Aster ' Monte Cassino', A. 'Pink Star' , A.
'Esther' en A. 'Coombe Fishacre', passen uitstekend in deze nieuwe groep. Discussie over de juiste
soort of eventuele inmenging van andere soorten, is hiermee voor het toekennen van de juiste naam
niet meer van belang. De soorten A. novi-belgii, A. dumosus, A. pilosus en A. pringlei worden dus
niet meer gebruikt als indelingseenheden voor cultivars.
Daarnaast zijn de soorten A. cordifolius, A. ericoides en A. lateriflorus wel in stand gehouden als
indelingseenheden voor cultivars, hoewel een aantal van de cultivars van de laatste twee soorten ook
binnen de definitie van de Universum Groep past.
Bij de cultivarclassificatie van het sortiment kleinbloemige herfstasters worden dus twee verschillende classificatievormen naast elkaar gebruikt. Daar waar nodig de moderne classificatie in
cultivargroepen en daar waar niet nodig de traditionele indeling bij de soorten.
TOELICHTING OP CULT!VARBESCHRUVINGEN

De cultivarbeschrijvingen zijn gebaseerd op waarnemingen aan de Aster-collecties in Boskoop
(veengrond) en Wageningen (zandgrond), aangevuld met waarnemingen op andere locaties (voornamelijk kwekerijen en demonstratietuinen) en literatuurinformatie. Alle waarnemingen zijn gedaan
aan bloeiende planten, behalve de waarnemingen aan de onderste bladeren. Deze laatste zijn in het
voorjaar gedaan, omdat de onderste bladeren tijdens de bloei gewoonlijk zijn afgestorven.
De weergegeven kenmerken zijn verdeeld over vijf kopjes : groeiwijze, bladeren, bloeiwijze,
bloemhoofdjes en ziektegevoeligheid. De meeste kenmerken spreken voor zich, maar bij een aantal
is het zinvol om een toelichting te geven, omdat ze verkeerd kunnen worden begrepen:
Groeiwij ze : De hoogte is altijd gemeten aan rechtopgaande stengels en komt dus overeen met de
stengellengte. Alleen bij de liggende vormen (dit geldt in dit artikel alleen voor A. ericoides
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' Snowflurry') wordt de werkelijke hoogte vermeld. Met de aanduidingen "stengels stevig of slap",
wordt de mate van omvallen bedoeld. Planten met slappe stengels vallen dus gauw om. Het omvallen
van de stengels is bij de ene cultivar meer nadelig dan bij de andere. Vooral bij een aantal cultivars
van A. ericoides kunnen de zijtakken van de omgevallen stengels weer zodanig naar boven groeien
dat de plant weer een aantrekkelijk aanzien krijgt.
Indien de stengels meer of minder rood kleuren (= anthocyaanvorming), dan wordt dit vermeld.
Bedacht moet worden dat anthocyaanvorming door stress (bijv. droogte) wordt gestimuleerd. De
stengelbeharing geldt voor het bovenste, bloeiende deel.
B 1aderen : Bij de meeste Asters variëren de bladeren binnen een plant behoorlijk in vorm en
(vooral) afmeting. Van beneden naar boven zijn de bladeren kleiner, minder ingesneden, minder
gesteeld en soms iets smaller of breder. Daarom worden in principe bladeren op drie plaatsen aan de
plant beschreven: de onderste bladeren (bladeren aan de voet van de plant), de middelste bladeren
(bladeren op circa het midden van de hoofdstengel) en de bovenste bladeren (bladeren aan de basis
van de bloemhoofdsteeltjes). Van de onderste bladeren wordt gewoonlijk een uitgebreide beschrijving gegeven. Van de middelste en bovenste bladeren worden alleen de afwijkende kenmerken
genoemd, veelal alleen de vorm en de afmeting, of alleen de afmeting. Indien de middelste bladeren
ongeveer gelijk of alleen iets kleiner zijn dan de onderste bladeren, is de vermelding weggelaten.
Soms zijn van de onderste bladeren geen gegevens bekend. In dat geval worden de middelste
bladeren uitgebreid beschreven.
De volgende termen zijn gebruikt om de bladvorm te omschrijven:
-langwerpig: lengtelbreedte-verhouding = 2-3 x langer dan breed 4 grootste breedte ligt in het
midden.
-eirond-langwerpig: lengtelbreedte-verhouding = 2-3 x langer dan breed 4 grootste breedte ligt
onder het midden.
-omgekeerd eirond-langwerpig:lengte/breedte-verhouding = 2-3 x langer dan breed 4 grootste
breedte ligt boven het midden.
-lancetvormig: lengte/breedte-verhouding= 3-5 x langer dan breed 4 grootste breedte ligt in het
midden.
-eirond-lancetvormig: lengtelbreedte-verhouding = 3-5 x langer dan breed 4 grootste breedte ligt
onder het midden.
-omgekeerd eirond-lancetvormig: lengtelbreedte-verhouding = 3-5 x langer dan breed 4 grootste
breedte ligt boven het midden.
- lijn-lancetvormig: lengtelbreedte-verhouding = 5-10 x langer dan breed.
-lijnvormig: lengtelbreedte-verhouding = >10 x langer dan breed.
B 1 oe i w ij ze : Met deze term wordt het bloeiende deel van de stengel bedoeld. De officiele naam is
feitelijk samengestelde bloeiwijze, want de eigenlijke bloeiwijze wordt gevormd door het bloemhoofdje. Voor het gemak is hiervan afgeweken. Vooral in afmetingen zijn de bloeiwijzen binnen één
plant vaak erg variabel. Om toch enigszins een idee te krijgen, wordt in de cultivarbeschrijving een
globale aanduiding van de afmeting gegeven. Soms kunnen de bloemhoofdjes overwegend aan de
bovenzijde zijn gerangschikt, dat wil zeggen, dat ze niet drie-dimensionaal rond de as staan, maar
éénzijdig naar boven zijn gericht. Verder kunnen de topbloemhoofdjes van de hoofdtak en de grote
zijtakken duidelijk uitsteken tot verzonken liggen. Soms zijn de topbloemhoofdjes onduidelijk
zichtbaar, doordat in de bloeiwijze geen duidelijke hoofdas meer aanwezig is.
BI oe m hoofdjes : De diameter van de bloemhoofdjes is gemeten aan horizontaal afstaande
lintbloemen. Indien de lintbloemen schuin staan en/of omgerold zijn, zijn ze bij de meting recht
gelegd. De kleur van de lintbloemen is gemeten bij volle bloei. Zowel bij net geopende bloemen als
bij verbloeiende bloemen is de kleur meer of minder afwijkende (vaak een tint lichter of donkerder).
Ziekte ge v oe 1i g he i d: Hierbij is alleen melding gemaakt van de gevoeligheid voor meeldauw.
Deze is bepaald aan de hand van de waarnemingen van een aantal jaren van de Boskoopse en de
Wageningse Aster-collectie, aangevuld met waarnemingen van andere tuinen en kwekerijen. De
ziektegevoeligheid is niet op een statistisch verantwoorde manier onderzocht.
4

KEURINGSRAPPORT
BESCHRIJVING EN WAARDERING VAN DE GEKEURDE CULTIVARS
Waardering: ( Valuation/Ane rkennung):

***
**
*

uitstekend (excellent/ausgezeichnet)
zeer goed (very good!sehr gut)
= goed (good!gut)
s
voor speciale doeleinden (jor special purposes/für
Spezialzwecke)
o = kan vervallen (can be eliminated!entbehrlich)

o Aster 'Biauschleier' - Novi-belgii Groep (H. K.lose, Lohfelden, Kassei, Duitsland, 1983)
syn. Aster laevis 'Blauschleier'
GROEIW~_zE: matig dicht vertakt, 100-140 cm hoog, met korte ondergrondse uitlopers; stengels

tameliJk slap, rechtopgaand, kaal, roodachtig.
BLAJ?EREN: onder aan de stengel lijn-lancet- t?t lijnvormig, 13-17 x 1.2-2 cm, met een lange
spitse top, donkergroen, vaak Iets roodachtig, behaard, onduidelijk gesteeld, aan de basis
verbreed en langs de stengel aflopend.
BLOEIWIJZE: tuilvo~mig, ca. 2~ x 30 cm, vrij dicht vertakt, met onduidelijke topbloemhoofdjes
van hoofd- en ZIJtakken; ZIJtakken schuin afstaand.
BLOEMHOOFDJEs: ca. 30 mm in diameter; lintbloemen blauwviolet (RHS Cü91A), elkaar zeer
sterk o~erlappend, ca. 11 x 3 mm, omgekeerd eirond-lancetvormig, met een overhangende
top; ?msbloemen ~an groengeel naar onopvallend roodachtig verkleurend; omwindsel met los
aanliggende omwmdselblaadjes; bloeitijd (september-)oktober.
ZIEKTEGEVOELIGHEID: tamelijk gevoelig voor meeldauw.
Typische kenmer~en van de~e cultivar zijn de ondergrondse uitlopers, de langs de stengel
aflopende bladbasis en de tuilvormige bloeiwijzen.
:Biauschleier' is geselecteerd voor gebruik als snijbloem. Ook in tuinen wordt deze Aster
mmiddels op redelijke schaal geplant. Het is een kruising tussen A. laevis en (mogelijk) A.
lanceolatus.
~oor gebr~ik als tuinplant is deze cultivar negatief gewaardeerd. Belangrijke argumenten
hrervoor ZIJn de slappe stengels en de (tamelijke) gevoeligheid voor meeldauw.

*

Aster 'Coombe Fishacre' - Universum Groep (Archer Hind, Engeland, 1920)
syn. Aster laterijlorus 'Coombe Fishacre'
GROEIWIJZE: dicht vertakt, 70-100 cm hoog; stengels rechtopgaand, soms met iets overhangende top, behoorlijk stevig, vrijwel kaal, iets roodachtig.
BLADEREN: onderaan de stengel (eirond-)lancetvormig, ca. 9 x 2 cm, met een lange spitse top
(donker)groen, kaal, tamelijk gezaagd, ongesteeld; de bovenste ca. 2 x 0.4 cm.
'
BLOEIWIJZE: tuilvormig, ca. -~8 x 30 cm, met 100-200 bloemhoofdjes, tamelijk dicht vertakt,
met verzonken tot nauweliJks mtstekende topbloemhoofdjes van hoofd- en zijtakken; zijtakken schum afstaand; stele~ va~ de bloe~oofdjes 1-6 cm lang met 4-9 blaadjes.
BLOE~Ho_oFo:~s: 18-28 mmm diameter; lmtbloemen 18-26, paars (RHS CC 75A-B), elkaar
~nJ dUideliJk overlappend, (lijn-)lancetvormig, ca. 10 x 2 mm, met een spitse, vaak zwak
m~esneden en omgerolde top, schuin naar beneden staand en vrij onregelmatig gerangschikt;
bUisbloemen (groen)geel, verkleurend naar opvallend donkerrood; omwindsel breed, ca. 5 x
8 mm, met los aanliggende tot iets afstaande omwindselblaadjes; bloeitijd septemberoktober.
ZIEKTEGEVOELIGHEID: tamelijk gevoelig voor meeldauw.
Typische kenmerken van deze cultivar zijn de dichte groeiwijze, de tuilvormige bloeiwijzen, de
opvallend donkerrode verkleuring van de buisbloemen en de naar beneden gerichte en aan de
top omgerolde lintbloemen.
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'Coombe Fishacre' is geen zuivere A lateriflvrus. Vooral uit de relatief grote bloemhoofdjes en
de tuilvormige bloeiwijzen blijkt de ouderschap van (waarschijnlijk) A. nvvi-belgii. Omdat de
bloemen kleiner zijn dan 2.5(-3) cm en de bladeren lancetvormig zijn, kan de cultivar goed
worden ondergebracht in de Universum Groep.
Door de zeer rijke bloei, de opvallende bloemkleur (vooral vanwege het donkerrode hart), de
lange bloei en de dichte, stevige groeiwijze, is deze cultivar een goede tuinplant. Helaas is de
plant vrij gevoelig voor meeldauw, hoewel ernstige aantasting niet gauw voorkomt. Daarom is
de plant met één ster gewaardeerd.

van A. cvrdifvlius. Deze bloemkleur werd niet positief gewaardeerd door de keuringscommissie, de plant kan in principe vervallen.

Aster cvrdifvlius 'Little Carlow' - zie Aster 'Little Carlow'

**

o Aster cordifolius 'Aldeboran'
GROEIWUZE: als die van A. cvrdifvlius 'Chieftain' .
BLADEREN: als die van A. cvrdifvlius 'Chieftain, behalve: 5-7 x 3-5 cm.
BLOEIWIJZE: als die van A. cvrdifvlius 'Chieftain'.
BLOEMHOOFDJES: als die van A. cvrdifvlius 'Chieftain', behalve: lintbloemen 8-13, licht blauwviolet (RHS CC 91C), onregelmatig gerangschikt, elkaar nauwelijks overlappend, ca. 7 x 1.8
mm, (omgekeerd eirond-)lancetvormig, met spitse tot stompe top.
ZIEKTEGEVOELIGHEID: weinig gevoelig voor meeldauw.
Het meest kenmerkend van deze cultivar zijn de weinig talrijke, smalle en onregelmatig
gerangschikte lintbloemen.
De naam wordt soms ook geschreven als 'Aldebaran'. De cultivar kan in principe vervallen
omdat de er veel op gelijkende 'Chieftain', vooral vanwege de iets donkerder en vollere
bloemhoofdjes, hoger is gewaardeerd.

In vergelijking met de andere cultivars van Aster cvrdifvlius zijn de bladeren iets minder
hartvormig. Daarnaast zijn de (sierlijk) overhangende zijtakken en de enigszins aan de
bovenzijde van de takken gerangschikte bloemhoofdjes kenmerkend.
Door de sierlijke groeiwijze in combinatie met de rijke bloei, de redelijk goede gezondheid en
aantrekkelijke blauwviolette bloemen met donkerrode hartjes, is deze cultivar gewaardeerd met
twee sterren. Enigszins een nadeel van deze plant is, dat de stengels vrij snel omvallen, hoewel
dit bijzonder natuurlijk aandoet, vooral als de plant een flinke breedte heeft.
Deze cultivar lijkt veel op A. cvrdifvlius 'Blütenregen". Wellicht gaat het zelfs om dezelfde
plant. Indien dit zo is, geldt 'Blütenregen' als correcte naam.

Aster cvrdifvlius 'Blütenregen' - zie onder Aster cordifolius 'Photograph'

*

Aster cordifolius 'Chieftain'
matig dicht vertakt, 100-150 cm hoog; stengels rechtopgaand, iets zigzaggend,
tamelijk stevig, zwak behaard, iets roodachtig.
BLADEREN: onderaan de stengel hartvormig, 7-11 x 4-6 cm, met een lange spitse top, (donker)
groen, vaak iets roodachtig, vrijwel kaal, grof gezaagd, lang gesteeld (3-6 cm); de middelste
stengelbladeren zwak hartvormig, ca. 4 x 2 cm; de bovenste eirond-langwerpig, ongesteeld,
ca. 0.6 x 0.2 cm.
BLOEIWIJZE: pluimvormig, ca. 40 x 20 cm, met 200-500 bloemhoofdjes, vrij dicht vertakt, met
zwak uitstekende tot verzonken topbloemhoofdjes van hoofd- en zijtakken; zijtakken schuin
en vrij stijf afstaand; stelen van de bloemhoofdjes 1-3 cm lang, met 4-12 blaadjes.
BLOEMHOOFDJEs: 15-18 mm in diameter; lintbloemen 11-15, blauwviolet (RHS CC 91A),
onregelmatig gerangschikt, elkaar nauwelijks overlappend, ca. 7 x 2.2 mm, omgekeerd
eirond-lancetvormig, met een zwak ingesneden, stompe top; buisbloemen lichtgeel, verkleurend naar vrij opvallend donkerrood; omwindsel vrij smal, ca. 4 x 2 mm, met kale, los
aanliggende omwindselblaadjes; bloeitijd september(-oktober).
Z!EKTEGEVOELIGHEID : weinig gevoelig voor meeldauw.

GROEIWIJZE:

Behalve de typische A. cvrdifvlius kenmerken zoals het hartvormige blad, zijn kenmerkend de
relatief brede en donkere lintbloemen.
Aantrekkelijk van 'Chieftain' zijn vooral de hartvormige bladeren, de rijke bloei en de
blauwviolette bloemkleur. De stengels zijn redelijk stevig, maar bij slecht weer en/of veel wind
kan de plant toch enigszins uiteenvallen. De plant heeft een vrij natuurlijk karakter.
o Aster cordifolius 'Elegans'
GROEIWIJZE: als die van A. cvrdifvlius 'Chieftain', behalve: 90-120 cm hoog; stengels opvallend
rood.
BLADEREN: als die van A. cvrdifvlius 'Chieftain'.
BLOEIWIJZE: als die van A. cvrdifvlius 'Chieftain'.
BLOEMHOOFDJES: als die van A. cvrdifvlius 'Chieftain', behalve lintbloemen licht blauwviolet
(RHS CC 91C); bloeitijd (september-)oktober.
Z!EKTEGEVOELIGHE!D: weinig gevoelig voor meeldauw.
Vooral de licht blauwviolette bloemkleur is kenmerkend ten opzichte van de andere cultivars
6

Aster cordifolius 'Photograph' (?P. zur Linden, Bissendorf-Linne, Duitsland)
matig dicht vertakt, 80-1 20 cm hoog; stengels rechtopgaand, tamelijk slap, zwak
behaard, veelal iets roodachtig.
BLADEREN: onderaan de stengel eirond-langwerpig tot zwak hartvormig, 5-8 x 2-3 cm, met een
lange spitse top, (donker)groen, vrijwel kaal, grof gezaagd, lang gesteeld (2-4 cm); de
middelste langwerpig, ongesteeld, ca. 5 x 1 cm; de bovenste langwerpig, ca. 0.5 x 0.15 cm.
BLOEIWIJZE: pluimvormig, ca. 40 x 30 cm, met meer dan 500 bloemhoofdjes, matig dicht
vertakt, met uitstekende tot iets verzonken topbloemhoofdjes van hoofd- en zijtakken;
zijtakken, schuin afstaand en iets overhangend, waarbij de bloemen enigszins aan de bovenzijde zijn gerangschikt; stelen van de bloemhoofdjes 1.5-2.5 cm lang, met 15-20 blaadjes.
BLOEMHOOFDJES: ca. 18 mm in diameter; lintbloemen 14-17, blauwviolet (RHS CC 92BC),
elkaar iets overlappend, ca. 7 x 2 mm, lancetvormig, met een spitse top; buisbloemen
lichtgeel, verkleurend naar vrij opvallend donkerrood; omwindsel ca. 4.5 x 3 mm, met
aanliggende omwindselblaadjes; bloeitijd september-oktober.
ZIEKTEGEVOELIGHEID: matig gevoelig voor meeldauw.
GROEIWIJZE:

**

Aster ericoirles 'Blue Star' (vóór, 1984)
matig dicht vertakt, 60-80 cm hoog; stengels vrij sterk overhangend, redelijk
stevig, vrijwel kaal, iets roodachtig.
BLADEREN: onderaan de stengel lijn-lancetvormig, 7- 10 x 1-1.5 cm, met een lange spitse top,
groen, vrijwel kaal, (vrijwel) gaafrandig, onduidelijk gesteeld; de bovenste lancetvormig, ca.
0.5 x 0.12 cm.
BLOEIWIJZE: breed pluimvormig, ca. 40 x 35 cm, met 200-500 bloemhoofdjes, met duidelijk
uitstekende en opvallend aanwezige topbloemhoofdjes van hoofd- en zijtakken; zijtakken,
horizontaal afstaand, lang en slap, waarbij de bloemhoofdjes vooral aan de bovenzijde en aan
de uiteinden zijn gerangschikt; stelen van de bloemhoofdjes 1-3(-5) cm lang, met 6-18
blaadjes.
BLOEMHOOFDJEs: 12-13 mm in diameter; lintbloemen 21-26, violet (RHS CC 85C), met een
witachtige basis, elkaar vrij overlappend, ca. 5 x 1.5 mm, omgekeerd eirond-lancetvormig,
met een zwak ingesneden, iets omgerolde top; buisbloemen groengeel, verkleurend naar
opvallend donkerrood; omwindsel ca. 3.5 x 3 mm, met aanliggende omwindselblaadjes;
bloeitijd oktober.
ZIEKTEGEVOELIGHEID : matig gevoelig voor meeldauw.
GROEIWIJZE:

Typische kenmerken van deze cultivar zijn de lange slappe zijtakken, met opvallend aanwezige
topbloemhoofdjes. Ook de kleur van de bloemhoofdjes is erg typerend, violet met een
opvallend donkerrood hart. Hiermee is de plant met geen enkele andere cultivar van A.
ericvides te verwarren.
Met name vanwege de sierlijke groeiwijze en de zeer sterke bloemkleur is 'Blue Star' met twee
sterren gewaardeerd. De plant is weliswaar redelijk gezond, maar kan af en toe zichtbaar door
meeldauw zijn aangetast. Iets dat bij een aantal andere cultivars van A. ericvides niet of
nauwelijks voorkomt.
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staand, waarbij de bloemhoofdjes vooral aan de bovenzijde zijn gerangschikt; stelen van de
bloemhoofdjes ca. 1-2 cm, met 8-13 blaadjes.
BLOEMHOOFDJES : ca. 16 mm in diameter; lintbloemen ca. 26, lichtviolet (RHS CC 85CD), elkaar
vrij duidelijk overlappend, ca. 6 x 1.5 mm, lancetvormig, met een spitse top, schuin naar
beneden gericht; buisbloemen groengeel, verkleurend naar matig opvallend donkerrood;
omwindsel ca. 5 x 3.5 mm, met aanliggende omwindselblaadjes; bloeitijd (september-)
oktober.
ZIEKTEGEVOELIGHEID: matig gevoelig voor meeldauw.

o Aster ericoides 'Blue Wonder' (vóór, 1989)
GROEIWIJZE: matig dicht vertakt, 60-70 cm hoog; stengels vrij sterk overhangend, tamelijk slap,
vrijwel kaal.
BLADEREN: onderaan de stengel lijnvormig, tot 16 x 0.9 cm, kaal, vrijwel gaafrandig, onduidelijk gesteeld; de bovenste ca. 1.5 x 0.1 cm.
BLOEIWIJZE: pluimvormig, waarbij de bloemhoofdjes vooral aan de bovenzijde zijn gerangschikt.
BLOEMHOOFDJES: 15-1 8 mm in diameter; lintbloemen ca. 25, paars (RHS CC 77BC), ca. 8 x 1.5
mm, omgekeerd eirond-lancetvormig; omwindsel ca. 5 x 3.5 mm; bloeitijd november.
ZIEKTEGEVOELIGHEID: matig gevoelig voor meeldauw.

Kenmerken van deze cultivar zijn vooral de vrij lange stengels in combinatie met de compacte
bloeiwijzen. Ook typerend zijn de enigszins omlaag gericht lichtviolette lintbloemen. Verder is
de bloeitijd relatief vroeg.
'Enchantress' lijkt op 'Erlkönig' , maar heeft iets bredere bladeren, waarbij de bovenste
bladeren gemiddeld kleiner zijn. Bovendien zijn de bloemen minder blauw en is de bloeitijd iets
vroeger.
Volgens de administratieve gegevens van de RHS in Wisley is ' Enchantress' een zaailing van A.
ericoides 'Hon. Edith Gibbs'. De cultivar kreeg in 1901 een "Award of Merit". De plant werd
toen aangeboden door Lord Aldenham, die waarschijnlijk ook de winner is van de plant.

Typische kenmerken van de plant zijn vooral de zeer late bloei en de zeer smalle bladeren. In
Nederland komt 'Blue Wonder' nauwelijks tot bloei. Daarom is de cultivar negatief gewaardeerd.
In de bloemisterij is A. 'Blue Wonder' bekend, hetgeen een andere plant is dan de hier besproken A. ericoides 'Blue Wonder'. Van deze twee zal de laatst geïntroduceerde en beschreven
Aster een andere naam moeten krijgen. Welke dit is, is nu nog niet met zekerheid te zeggen.

**

Aster ericoides 'Cinderella' (Engeland, vóór 1973)
dicht vertakt, 70-90 cm hoog; stengels rechtopgaand, soms iets overhangend,
redelijk stevig, zwak behaard, soms iets roodachtig.
BLADEREN: onderaan de stengel lijn-lancetvormig, 5-8 x 0.8-1.2 cm, met een lange spitse top,
groen, vrijwel kaal, gaafrandig tot zwak gezaagd, onduidelijk gesteeld; de bovenste lijnlancetvormig, ca. 0.3 x 0.05 cm.
BLOEIWIJZE: breed pluimvormig, ca. 35 x 30 cm, met meer dan 500 bloemhoofdjes, dicht
vertakt, met zwak uitstekende topbloemhoofdjes van hoofd- en zijtakken; zijtakken vrijwel
horizontaal tot schuin afstaand, waarbij de bloemhoofdjes vooral aan de bovenzijde zijn
gerangschikt; stelen van de bloemhoofdjes 0.5-2 cm lang, met 12-18 blaadjes.
BLOEMHOOFDJES: ca. 14 mm in diameter; lintbloemen 30, wit, iets paarsroze verbloeiend, elkaar
vrij sterk overlappend, ca. 4.5 x 1 mm, lancetvormig, met een spitse iets overhangende top;
buisbloemen van groengeel verkleurend naar vrij opvallend donkerrood; omwindsel ca. 4 x 4
mm, met aanliggende omwindselblaadjes; bloeitijd (september-)oktober.
ZIEKTEGEVOELIGHEID: weinig gevoelig voor meeldauw.
GROEIWIJZE:

De meest typische kenmerken van 'Cinderella' zijn de compacte groeiwijze, de witte bloemen
en de dichte vertakking van de plant en van de bloeiwijze. Voor een A. ericoides is het typisch
dat de takken nauwelijks overhangen en dat het aantal lintbloemen vrij groot is. Verder is de
bloeitijd relatief vroeg.
'Cinderella' kan worden verward met een aantal andere witte cultivars. Vooral vanwege de
compacte groeiwijze en grotere bloemhoofdjes is de plant duidelijk te onderscheiden van A.
ericoides 'Herbstmyrte' . Van A. ericoides 'Schneetanne' verschilt de plant vooral vanwege de
compactere groeiwijze, vroegere bloei en sterkere roodverkleuring van de buisbloemen. Van A.
ericoides ' Golden Spray' verschilt de plant vooral vanwege de rechtere takken, de bredere
lintbloemen en de sterkere roodverkleuring van de buisbloemen.
Vanwege de vrij stevige, compacte groeiwijze en de goede gezondheid, is deze cultivar met
twee sterren gewaardeerd.
In de bloemisterij is ook een A. 'Cinderella' bekend, maar dit is een andere plant dan deze A.
ericoides 'Cinderella' . Twee dezelfde cultivarnamen binnen één geslacht is in strijd met de
regels van de ICNCP. De jongste van de twee zal een andere naam moeten krijgen. Welke dit is,
kon nog niet worden achterhaald.

*

Aster ericoides 'Enchantress' (Lord Aldenham, Els tree, Hertfordshire, Engeland, vóór 1900)
vrij dicht vertakt, 100-150 cm hoog; stengels vrijwel rechtopgaand, tamelijk slap,
zwak behaard.
BLADEREN: onderaan de stengel lijn-lancetvormig, 8-l 0 x 1-1.5 cm, met een lange spitse top,
groen, vrijwel kaal, gaafrandig tot zwak gezaagd, onduidelijk gesteeld; de bovenste (lijn-)
lancetvormig, ca. 0.5 x 0.1 cm.
BLOEIWIJZE: breed pluimvormig, ca. 40 x 35 cm, dicht vertakt, met zwak tot vrij duidelijk
uitstekende topbloemhoofdjes van hoofd- en zijtakken; zijtakken vrijwel horizontaal af-

GROEIWIJZE:
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**

Aster ericoides 'Erlkönig' (Stauden-Junge, Hameln, Duitsland 1902) - zie kleurenfoto blz. 17
vrij los vertakt, 100-150 cm hoog; stengels vrijwel rechtopgaand, zwak behaard.
BLADEREN: onderaan de stengellijnvormig, 7-10 x 0.5-0.9 cm, met een lange spitse top, groen,
(vrijwel) kaal, zwak gezaagd tot gaafrandig, onduidelijk gesteeld; de bovenste lijn-lancetvormig, ca. 1 x 0.15 cm.
BLOEIWIJZE: pluimvormig, ca. 50 x 35 cm, met meer dan 500 bloemhoofdjes, vrij los vertakt,
met uitstekende topbloemhoofdjes van hoofd- en zijtakken; zijtakken vri{wel horizontaal
afstaand, waarbij de bloemhoofdjes vooral aan de bovenzijde zijn gerangschikt, vrij lang;
stelen van de bloemhoofdjes 0.5-2 cm, met 6-14 blaadjes.
BLOEMHOOFDJES: ca. 15 mm in diameter; lintbloemen ca. 21, licht blauwviolet (RHS CC 91C),
elkaar iets overlappend, ca. 6 x 1.2 mm, lancetvormig, met een spitse top; buisbloemen
groengeel, verkleurend naar matig opvallend donkerrood; omwindsel ca. 4 x 3 mm, met
aanliggende omwindselblaadjes; bloeitijd oktober.
ZIEKTEGEVOELIGHEID: matig gevoelig voor meeldauw.
GROEIWIJZE:

Typische kenmerken van ' Erlkönig' zijn de smalle bladeren en de relatief grote bovenste
bladeren, de losse vertakking en de licht blauwviolette bloemen.
Voor het verschil met A. ericoides 'Enchantress', zie aldaar.
Van de hoge cultivars van A. ericoides (hoger dan 1 m), is deze selectie met twee sterren het
hoogst gewaardeerd. Dit vooral vanwege de hoogte in combinatie met de losse en sierlijke
bloeiwijzen, de rijke bloei en de aantrekkelijke bloemkleur.

***

Aster ericoides 'Golden Spray' (E. Beckett, Elstree, Hertfordshire, Engeland, vóór 1950)
dicht vertakt, 90-110 cm hoog; stengels vrij sterk overhangend, redelijk stevig,
vrijwel kaal tot zwak behaard, vaak iets roodachtig.
BLADEREN: onderaan de stengel lijn-lancetvormig, 4-8 x 0.6-1 cm, met een (lange) spitse top,
groen, vrijwel kaal, gaafrandig tot zwak gezaagd, onduidelijk gesteeld; de bovenste lijnlancetvormig, ca. 0.6 x 0.1 cm.
BLOEIWIJZE: breed pluimvormig, ca. 50 x 50 cm, met meer dan 500 bloemhoofdjes, vrij dicht
vertakt, met uitstekende topbloemhoofdjes van hoofd- en zijtakken; zijtakken vrijwel horizontaal afstaand en sierlijk overhangend, waarbij de bloemhoofdjes vooral aan de bovenzijde
zijn gerangschikt; stelen van de bloemhoofdjes 0.5-2 cm, met 6-12 blaadjes.
BLOEMHOOFDJES: 12-14 mm in diameter; lintbloemen ca. 25, wit, elkaar niet overlappend, ca. 5
x 0.7 mm, lijn-lancetvormig, met een spitse top; buisbloemen groengeel, verkleurend naar
onopvallend roodachtig; omwindsel ca. 4 x 3 mm, met aanliggende omwindselblaadjes;
bloeitijd oktober.
ZIEKTEGEVOELIGHEID: weinig gevoelig voor meeldauw.
GROEIWIJZE:

Typische kenmerken van deze cultivar zijn de dichte, stevige en brede groeiwijze en de grote
sierlijk overhangende bloempluimen. Ook kenmerkend zijn de relatief smalle lintbloemen.
Vanwege deze smalle lintbloemen en omdat de buisbloemen nauwelijks (naar roodachtig)
9

verkleuren, zijn de groengele hartjes van de bloemhoofdjes zeer belangrijk bij de kleurindruk
van de bloeiende plant, vandaar de cultivarnaam 'Golden Spray'.
Vanwege de sierlijke en stevige groeiwijze, de aantrekkijke bloemkleur (wit en opvallend
goudgele hartjes) en de goede gezondheid, is ' Golden Spray' één van de beste kleinbloemige
herfstasters. De plant is met drie sterren gewaardeerd.
o Aster ericoides 'Herbstmyrte' (K. Foerster, Bornim, Duitsland, 1911)
GROEIWIJZE: matig dicht vertakt, 90-110 cm hoog; stengels vrijwel rechtop gaand, redelijk slap,
zwak behaard, vaak iets roodachtig.
BLADEREN: onderaan de stengel lijn-lancetvormig, 6-9 x 0.7-1 cm, met een lange spitse top,
groen, kaal, gaafrandig tot zwak gezaagd, onduidelijk gesteeld; de bovenste lancetvormig, ca.
0.4 x 0.1 cm.
BLOEIWIJZE: pluimvormig, ca. 45 x 40 cm, met meer dan 500 bloemhoofdjes, matig dicht
vertakt, met uitstekende topbloemhoofdjes van hoofd- en zijtakken; zijtakken ca. 45, iets
schuin afstaand, waarbij de bloemhoofdjes vooral aan de bovenzijde zijn gerangschikt; stelen
van de bloemhoofdjes 0.5 -1 cm, met 6-10 blaadjes.
BLOEMHOOFDJES: ca. 11 mm in diameter; lintbloemen ca. 30, wit, elkaar vrij sterk overlappend,
ca. 4 x 1 mm, lancetvormig, met een spitse top; buisbloemen groengeel, verkleurend naar
matig opvallend roodachtig; omwindsel ca. 3 x 2.5 mm, met aanliggende omwindselblaadjes;
bloeitijd (september-)oktober.
ZIEKTEGEVOELIGHEID: matig gevoelig voor meeldauw.
Typische kenmerken van deze cultivar zijn de kleine bloemhoofdjes, het relatief grote aantal
witte lintbloemen.
De plant levert geen meerwaarde aan het sortiment witbloemige A. ericoides. De cultivar is
bovendien meeldauwgevoelig. Daarom is 'Herbstmyrte' negatief gewaardeerd.

Aster ericoides 'Hon. Vicary Gibbs' -zie Aster 'Hou. Vicary Gibbs'
Aster ericoides 'Monte Cassino' - zie Aster 'Monte Cassino'

***

Aster ericoides 'Pink Cloud' (vóór 1984)- zie kleurenfoto blz. 17
dicht vertakt, 70-90 cm hoog; stengels iets overhangend, behoorlijk stevig, zwak
behaard, vrij sterk roodachtig.
BLADEREN: onderaan de stengel lancetvormig, 7-10 x 1-1.5 cm, met een lange spitse top, groen,
vaak iets roodachtig, vrijwel kaal, vrij duidelijk gezaagd, onduidelijk gesteeld; de bovenste
(lijn-)lancetvormig, ca. 0.5 x 0.1 cm.
BLOEIWIJZE: breed pluimvormig, ca. 40 x 35 cm, met meer dan 500 bloemhoofdjes, dicht
vertakt, met uitstekende topbloemhoofdjes van hoofd-en zijtakken; zijtakken vrijwel horizontaal afstaand, waarbij de bloemhoofdjes vooral aan de bovenzijde zijn gerangschikt.
BLOEMHOOFDJES: ca. 16 mm in diameter; lintbloemen ca. 30, paars (RHS CC 75B), elkaar vrij
sterk overlappend, ca. 6 x 1.2 mm, lancetvormig, met een spitse, iets omgerolde top;
buisbloemen groengeel, verkleurend naar matig opvallend roodachtig; omwindsel ca. 4 x 3
mm, met aanliggende omwindselblaadjes; bloeitijd oktober.
ZIEKTEGEVOELIGHEID: weinig gevoelig voor meeldauw.
GROEIWIJZE:

Typische kenmerken van A. ericoides 'Pink Cloud' zijn de dichte vertakking, de vrij geringe
hoogte, de vrij grote paarse bloemhoofdjes, waarbij de topjes van de lintbloemen iets zijn
omgerold.
Voor verschillen met A. ericoides 'Lovely', zie aldaar.
Vanwege de aantrekkelijke bloemkleur in combinatie met de stevige groeiwijze en goede
gezondheid, is de plant met drie sterren gewaardeerd.

o Aster ericoides 'Ruth McConnell'
matig dicht vertakt, 80-100 cm hoog; stengels behoorlijk slap, kort behaard, vrij
sterk roodachtig.
BLADEREN: onderaan de stengel lijn-lancetvormig, 6-10 x 1-1.5 cm, met een lange spitse top,
groen, vrijwel kaal, vaak iets roodachtig, onduidelijk gesteeld; de bovenste (lijn-)lancetvormig, ca. 1 x 0.2 cm.
GROEIWIJZE:
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pluimvormig, ca. 30 x 25 cm, met 200-500 bloemhoofdjes, vrij los vertakt, met
uitstekende topbloemhoofdjes van hoofd- en zijtakken; zijtakken iets schuin afstaand; stelen
van de bloemhoofdjes ca. 1.5 cm, met ca. 8 blaadjes.
BLOEMHOOFDJES : ca. 18 mm in diameter; lintbloemen ca. 30, paars (RHS CC 75A/B), aan de
basis witachtig, elkaar zeer sterk overlappend, ca. 6 x 2 mm, lancetvormig, met een spitse tot
iets gefranjerde, iets omgerolde top; buisbloemen groengeel, verkleurend naar opvallend
donkerrood; omwindsel ca. 5 x 4 mm, met aanliggende omwindselblaadjes; bloeitijd oktober.
ZIEKTEGEVOELIGHEID : matig gevoelig voor meeldauw.
BLOEIWIJZE:

Typische kenmerken van deze cultivar zijn de grote bloemhoofdjes en de onregelmatig
gekleurde paarse lintbloemen.
Vooral vanwege de slappe stengels en minder aantrekkelijke bloemkleur is de plant negatief
gewaardeerd.

Aster ericoides 'Schneegitter' - zie Aster 'Schneegitter'

*

Aster ericoides 'Schneetanne' (Stauden-Junge, Hameln, Duitsland, 1920)
vrij dicht vertakt, 110-140 cm hoog; stengels iets overhangend, redelijk stevig,
zwak behaard, soms iets roodachtig.
BLADEREN: onderaan de stengel lancetvormig, 6-8 x 1.5-1.7 cm, met een (lange) spitse top,
groen, kaal, gaafrandig tot zwak gezaagd, onduidelijk gesteeld; de bovenste lancetvormig, ca.
0.4 x 0.1 cm.
BLOEIWIJZE: breed pluim vormig, ca. 50 x 40 cm, met meer dan 500 bloemhoofdjes, matig dicht
vertakt, met uitstekende topbloemhoofdjes van hoofd- en zijtakken; zijtakken vrijwel horizontaal afstaand, waarbij de bloemhoofdjes vooral aan de bovenzijde zijn gerangschikt; stelen
van de bloemhoofdjes ca. 1 cm, met ca. 10 blaadjes.
/
BLOEMHOOFDJES: 13-14 mm in diameter; lintbloemen ca. 38, wit, elkaar sterk overlappend, ca.
5.5 x 1.2 mm, lancetvormig, met een spitse top; buisbloemen groengeel, verkleurend naar
onopvallend roodbruin; omwindsel ca. 4 x 3.5 mm, met aanliggende omwindselblaadjes;
bloeitijd oktober( -november).
ZIEKTEGEVOELIGHEID: matig gevoelig voor meeldauw.
GROEIWIJZE:

Typische kenmerken van 'Schneetanne' zijn de lange, enigszins overhangende stengels/
bloeiwijzen, de relatief brede bladeren, de witte lintbloemen en de vrij late bloei.
Voor verschillen met A. ericoides ' Cinderella', zie aldaar.
Vanwege de vrij grote hoogte in combinatie met een redelijke stevigheid, aantrekkelijke witte
bloemkleur en vrij late bloei, is de plant met één ster gewaardeerd.

Aster ericoides 'White Heather' - zie Aster falcatus 'White Heather'
o Aster falcatus 'White Heather' (vóór 1963)
syn. Aster ericoides 'White Heather'
vrij dicht vertakt, 90-120 cm hoog, met vrij korte ondergrondse uitlopers ; stengels
rechtopgaand, zeer slap, vrij sterk behaard, vaak iets roodachtig.
BLADEREN : onderaan de stengel lijn-lancetvormig, 7-9 x 0.8-1 cm, met een korte spitse top,
donkergroen, zwak behaard, gaafrandig, onduidelijk gesteeld; de bovenste ca. 05 x 0.08 cm.
BLOEIWIJZE: pluimvormig, ca. 40 x 35 cm, met meer dan 500 bloemhoofdjes, los vertakt, met
verzonken of onduidelijke topbloemhoofdjes van hoofd-en zijtakken; zijtakken schuin afstaand.
BLOEMHOOFDJES: ca. 12 mm in diameter; lintbloemen ca. 25, wit, iets paarsroze verbloeiend, ca.
5 x 1.5 mm, lancetvormig, met een spitse tot toegespitse top; buisbloemen groengeel,
verkleurend naar bruinachtig; omwindsel ca. 7 mm lang met opvallend afstaande omwindselblaadjes; bloeitijd september( -oktober).
ZIEKTEGEVOELIGHEID: weinig gevoelig voor meeldauw.
GROEIWIJZE:

Typische kenmerken van deze plant zijn de slappe stengels, de afstaande omwindselblaadjes,
de vroege bloei, de vorming van ondergrondse uitlopers en het donkergroene blad met een korte
spitse top.
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vanwege de relatief grote bloemhoofdjes wordt hieraan erg getwijfeld. Daarom wordt de
cultivar, in navolging van de naamgeving van deze plant in de bloemisterijsector, bij de
Universum Groep ingedeeld. De plant is beter geschikt als snijbloem dan als tuinplant.
Als tuinplant heeft de cultivar een negatieve waardering gekregen, met name vanwege de
slappe stengels en de meeldauwgevoeligheid.

Door het grote omwindsel en omdat de bloemhoofdjes niet overwegend aan de bovenzijde van
de stengel zijn gerangschikt, is het duidelijk dat de cultivar tot A. falcatus behoort, een soort die
nauw verwant is aan A. ericoides.
Deze plant is ook in ornloop onder de namen A. ericoides 'Delight', A. multiflorus 'Delight' en
A. vimineus 'Delight'. Van 'Delight' is bekend dat deze is gewonnen door E. Beckett (Engeland) en in 1902 een "Award of Merit" kreeg. Wat precies de verschillen zijn tussen 'White
Heather' en 'Delight' is niet bekend. Dit is ook minder belangrijk omdat de betreffende plant
negatief is gewaardeerd. Het belangrijkste argument hiervoor was de slapheid van de stengels
en de (lelijke) bruinverkleuring van de hartjes.

*

Aster 'Herfstweelde' - Universum Groep (Kwekerij Oudolf, Hummelo, Nederland, 1990)

Aster laevis 'Blauschleier' - zie Aster 'Blauschleier'
Aster lateriflorus 'Coombe Fishacre' -zie Aster 'Coombe Fishacre'

*

matig dicht vertakt, 80-120 cm hoog; stengels rechtopgaand, redelijk stevig, kaal,
vrij sterk roodachtig.
BLADEREN: onderaan de stengel lijn-lancetvormig, 7-13 x 0.8-1.5 cm, met een lange spitse top,
groen, vaak iets roodachtig, kaal, (vrijwel) gaafrandig, vrij onduidelijk gesteeld; de bovenste
ca. 2 x 0 .25 cm.
BLOEIWIJZE: breed pluimvormig, ca. 50 x 40 cm, met meer dan 500 bloemhoofdjes, vrij dicht
vertakt, met zwak uitstekende tot iets verzonken topbloemhoofdjes van hoofd- en zijtakken;
zijtakken schuin en stijf afstaand; stelen van de bloemhoofdjes 2-4 cm, met 8-18 blaadjes.
BLOEMHOOFDJES: 20-30 mm in diameter; lintbloemen ca. 40, violet (RHS CC 87B), elkaar vrij
sterk overlappend, ca. 9 x 2 mm, lijn-lancetvormig, met een spitse tot iets gefranjerde top,
gootvormig, iets schuin naar boven gericht; buisbloemen groengeel, verkleurend naar onopvallend bruinachtig; omwindsel breed, 6 x 7 mm, met iets afstaande omwindselblaadjes;
bloeitijd oktober.
ZIEKTEGEYOELIGHEID: tamelijk gevoelig voor meeldauw.
GROEIWIJZE:

Typische kenmerken van 'Herfstweelde' zijn de vrij grote bloemhoofdjes en de violet gekleurde, gootvormige en iets schuin naar boven gerichte lintbloemen. Bovendien zijn de
bovenste bladeren relatief groot.
De groeiwijze en bladeigenschappen van deze plant komen vrij veel overeen met A. 'Pink Star',
maar de bloemkleur is duidelijk anders, violet i.p.v. paars.
De plant is redelijk gevoelig voor meeldauw. Door dit in combinatie met de vrij goede
stevigheid en zeer aantrekkelijke bloemkleur en rijke bloei is deze gewaardeerd met één ster.
Evenals de andere Aster-introducties van P. Oudolf, te weten 'Oktoberlicht', 'Anja's Choice',
'Poollicht', 'Herfstsonate' en 'Ochtendgloren' is de plant afkomstig van een selectieveld van
snijbloemenkweker P. Akerboom uit Ter Aar. Oudalfheeft hieruit zijn planten geselecteerd en
geïntroduceerd.
o Aster 'Hon. Vicary Gibbs' - Universum Groep (Engeland)
syn. Aster ericoides 'Hon. Vicary Gibbs'
matig dicht vertakt, 100-130 cm hoog; stengels rechtopgaand, tamelijk slap, zwak
behaard, vaak iets roodachtig.
BLADEREN: onderaan de stengellijn vormig, 10-15 x 0 .8-1.2 cm, met een lange spitse top, groen,
kaal, gaafrandig tot zwak gezaagd, onduidelijk gesteeld; de bovenste lijn-lancetvormig, ca.
0.6 x 0.1 cm.
BLOEIWIJZE: pluimvormig, ca. 60 x 40 cm, met meer dan 500 bloemhoofdjes, vrij los vertakt,
met uitstekende topbloemhoofdjes van hoofd- en zijtakken; zijtakken vrijwel horizontaal
afstaand, waarbij de bloemhoofdjes vooral aan de bovenzijde gerangschikt zijn; stelen van de
bloemhoofdjes ca. 1.5 cm, met ca. 8 blaadjes.
BLOEMHOOFDJES: 18-22 mm in diameter; lintbloemen 20-22, licht blauwviolet (RHS CC
92CD): elkaar vrij duidelijk overlappend, ca. 8 x 1.5 mm, (lijn)lancetvormig, met een spitse
top; butsbloemen groengeel, verkleurend naar matig opvallend roodachtig; omwindsel ca. 5 x
3.5 mm, met aanliggende omwindselblaadjes; bloeitijd oktober.
ZIEKTEGEVOELIGHEID: tamelijk gevoelig voor meeldauw.

Aster 'Little Carlow' - Novi-belgii Groep (A. Bartels, Aalsmeer, Nederland, vóór 1989)
syn. Aster cordifolius 'Little Carlow'
vrij dicht vertakt, 80-130 cm hoog; stengels rechtopgaand, redelijk slap, vrijwel
zwak behaard, iets roodachtig.
BLADEREN: onderaan de stengel eirond-langwerpig, 6-15 x 2-5 cm, met een lange spitse top,
donkergroen, vaak iets roodachtig, vrijwel kaal, grof gezaagd, met een lange en gevleugelde
steel (ca. 4 cm); de bovenste lancetvormig, ca. 2 x 0,5 cm.
BLOEIWIJZE: breed pluimvormig tot enigszins tuilvormig, ca. 40 x 30 cm, met 200-500 bloemhoofdjes, dicht vertakt, met uitstekende topbloemhoofdjes van hoofd- en zijtakken; zijtakken
schuin afstaand.
BLOEMHOOFDJES: 28-31 mm in diameter; lintbloemen ca. 28, blauwviolet (RHS CC 91A), elkaar
zeer sterk overlappend, ca. 12 x 3 mm, lancetvormig, met een spitse en iets ingesneden top;
buisbloemen geelgroen, verkleurend naar opvallend donkerrood; omwindsel vrij smal, 7 x
4.5 mm, met aanliggende tot zwak afstaande omwindselblaadjes; bloeitijd ~eptember-okto
ber.
ZIEKTEGEVOELIGHEID: tamelijk gevoelig voor meeldauw.

GROEIWIJZE:

Typische kenmerken van ' Little Carlow' zijn de brede bladeren onderaan de stengel, de grote
bloemhoofdjes, de blauwviolette lintbloemen en de opvallend rode verkleuring van de buisbloemen. De bloeitijd is vroeg en lang.
Deze cultivar bevat vrijwel zeker bloed van A. cordifolius en A. novi-belgii. De brede bladeren
en lange gevleugelde bladsteel zijn duidelijk invloeden van A. cordifolius. De vrij grote
bloemhoofdjes en de enigszins tuilvormige bloeiwijze duiden op invloed van A. novi-belgii.
Voor deze Aster wordt in de bloemisterij het merk Jolly Jumper gebruikt. In de boomkwekerij
daarentegen altijd de cultivarnaam 'Little Carlow'.

*

Aster 'Monte Cassino' - Universum Groep (Fuss, 1983)
syn. Aster ericoides 'Monte Cassino'
Aster pilosus 'Monte Cassino'
Aster pringlei 'Monte Cassino'

GROEIWIJZE:

Typische kenmerken zijn de vrij grote bloemhoofdjes en de smalle bladeren.
De cultivar lijkt enigszins op A. ericoides 'Erlkönig', maar heeft duidelijk grotere bloemen.
Deze cultivar lijkt vrijwel in alle opzichten te behoren tot de soort A. ericoides, maar met name
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matig dicht vertakt, 80-100 cm hoog; stengels rechtopgaand, tamelijk slap, kaal.
onderaan de stengel lijnvormig, 8-13(-19) x 0.4-0.6(-1) cm, met een spitse top,
lichtgroen, kaal, gaafrandig, ongesteeld; de bovenste ca. 1.2 x 0.08 cm.
BLOEIWIJZE: pluim- tot tuilvormig, ca. 20( -40) x 40 cm, met 200-500 bloemhoofdjes, los
vertakt, met verzonken tot iets uitstekende topbloemhoofdjes van hoofd- en zijtakken;
zijtakken schuin afstaand en sierlijk overhangend; stelen van de bloemhoofdjes 0.5-3 cm, met
3-7 blaadjes.
BLOEMHOOFDJES: 15-20 mm in diameter; lintbloemen ca. 24, wit, elkaar sterk overlappend, ca.
6.5 x 1 mm, lijn-lancetvormig, met een spitse en iets ingesneden top; buisbloemen groengeel,
verkleurend naar onopvallend bruinachtig; omwindsel ca. 5 x 3.5 mm, met zwak afstaande
omwindselblaadjes; bloeitijd oktober(-november).
ZIEKTEGEVOELIGHEID: matig gevoelig voor meeldauw.

GROEIWIJZE:
BLADEREN:

Typische kenmerken van 'Monte Cassino' zijn de zeer smalle bladeren, de tuilvormige
bloeiwijzen en de witte bloemen. De plant wordt in Nederland ook wel Septemberkruid
genoemd, hoewel inmiddels met deze naam ook andere herfstasters worden aangeduid.
Deze cultivar behoort waarschijnlijk tot A. pilosus var. pringlei, maar om discussie hierover uit
13
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de weg te gaan wordt deze cultivar in navolging van de bloemisterij ingedeeld bij de Universum
Groep. Als snijbloem is het één van de belangrijkste Asters.
~e levensduur van 'Monte Cassino' als tuinplant is gewoonlijk niet erg lang. Na twee of drie
par sterft de plant meestal af, of wordt de levenskracht aanmerkelijk minder. Daarom is het
vooral b_i) deze Aster belangrijk om tijdig te verjongen. De winterhardheid is matig.
De SierliJk overha~gd~ takken met witte bloemen in combinatie met de relatief grote (vergeleken met A. encocdes) bovenste bladeren heeft deze plant een bijzondere sierwaarde.
Vanweg~ de geringe stevigheid van de stengels en de vrij korte levensduur, is de positieve
waardenog beperkt tot één ster.

1.5 x 0.1 cm.
BLOEIWIJZE: breed pluimvormig, ca. 25 x 40 cm, met 200-50~ bloemh~?fdjes, di~ht vertakt,
met uitstekende topbloemhoofdjes van hoofd- en zijtakken; ZIJtakken stiJf en schum afstaand;
stelen van de bloemhoofdjes 2-8 cm, met 3-14 blaadjes.
BLOEMHOOFDJES: 25-30 mm in diameter; lintbloemen ca. 33, (licht)paars (RHS CC 75BC), aan
de basis vrijwel wit, elkaar zeer sterk overlappend, ca. 12 x 2 mm, lijn-lancetvormig, met een
spitse en zwak gefranjerde top, schuin naar boven gericht; buisbloemen gr?engeel, verkleurend naar onopvallend bruinachtig; omwindsel breed, ca. 5 x 6 mm, met Iets afstaande
omwindselblaadjes; bloeitijd oktober(-november).
ZIEKTEGEVOELIGHEID: tamelijk gevoelig voor meeldauw.

Aster 'Oktobe~licht' - Universum Groep (Kwekerij Oudolf, Hummelo, Nederland, 1990)
GROEIWUZE: matig dicht vertakt, 120-140 cm hoog; stengels rechtopgaand, redelijk slap, kaal.
BLADEREN: onderaan d~ stengel lijn-lancetvormig, 9-16 x 1.2-2 cm, met een lange spitse top,
groen, kaal, gaafrandig tot zwak gezaagd, onduidelijk gesteeld, zwak stengelomvattend· de
bovenste lijnvormig, ca. 1.2 x 0.12 cm.
'
BLOEIWIJZE: pluimvormig, ca. 30 x 20 cm, met 200-500 bloemhoofdjes, vrij dicht vertakt, met
verzonken topbloemhoofdjes van hoofd- en zijtakken; zijtakken schuin afstaand; stelen van de
bloemhoofdjes 2-4 cm, met 6-11 blaadjes.
BLOEMHOOFDJES: 27-30 mm ~? diameter; lintbloemen ca. 45, wit, later vaak iets paarsachtig
verkleure~d, elkaar na~welrjks overlappend, ca. 12 x 2 mm, lijn-lancetvormig, met een spitse
tot gefranJerde, veel~liets paarsachtig verkleurde top, gootvormig; buisbloemen groengeel,
verkleurend naar VriJ opvallend donkerrood; omwindsel breed, 5 x 6 mm, met iets afstaande
omwindselblaadjes; bloeitijd oktober.
ZIEKTEGEVOELIGHEID: tamelijk gevoelig voor meeldauw.

Typische kenmerken zijn de brede bloempluimen en de grote bloemhoofdjes, met lichtpaarse
en naar boven gerichte lintbloemen.
.
De plant is geselecteerd voor gebruik als snijbloem. Als tuinplant is ' Rose Butter?y' ~egatref
gewaardeerd, vooral vanwege de slappe stengels en vrij grote meeldauwgevoelrgheid.

I:Jet meest kenmerkend van 'Oktoberlicht' zijn de grote witte bloemen, de gootvormige
lrntbloe~en, de iets stengelomvattende bladeren en de behoorlijke hoogte.
Helaas IS de plant redelijk gevoelig voor meeldauw. Desondanks een waardering met één ster
vanwege de positieve eigenschappen.

Aster pilosus 'Monte Cassino' - zie Aster 'Monte Cassino'

***

Aster 'Pink Star' - Universum Groep (Miyosmi, Japan, circa 1987)- zie kleurenfoto blz. 17
GROEIWIJZE: vrij dicht vertakt, 120-150 cm hoog; stengels rechtopgaand, redelijk stevig, kaal,
vaak iets roodachtig.
BLADEREN: __onderaan de stengel lijnvormig, 10-15 x 0.7-1 cm, met een lange spitse top, groen,
kaal, (VriJWel) gaafrandig, onduidelijk gesteeld; de bovenste ca. 1 x 0.1 cm.
BLOEIWUZE: pluimvormig, ca. 50 x 30 cm, met meer dan 500 bloemhoofdjes, dicht vertakt, met
verzonken topbloemhoofdjes van hoofd- en zijtakken; zijtakken schuin afstaand; stelen van de
bloemhoofdjes 1-4 cm, met 2-12 blaadjes.
BLOEMHOOFDJES: 25-30 mm in diameter; lintbloemen ca. 45, paars (RHS CC 75AB), elkaar vrij
sterk overlappend, ca. 12 x 2 mm, lijn-lancetvormig, met een spitse top, iets omgerold;
bmsbloeme~ groengeel, verkleurend naar onopvallend bruinachtig; omwindsel breed, ca. 5 x
6 mm, met Iets afstaande omwindselblaadjes; bloeitijd september-oktober.
ZIEKTEGEVOELIGHEID: matig gevoelig voor meeldauw.
Typische kenmer~en van 'Pink Star' zijn de behoorlijke hoogte, de grote smalle bladeren, de
grote bloemhoofdJeS en de paarse bloemkleur. Door de rijke bloei, aantrekkelijke bloemkleur,
stevige stengels en vrij goede gezondheid is deze Aster één van de beste van het sortiment.
Daarom IS de plant met drie sterren gewaardeerd.
De cult~var is in eerste instantie geselecteerd voor de snij, maar wordt hiervoor niet of
nauwelijks meer gebruikt.

Aster pringlei 'Monte Cassino' - zie Aster 'Monte Cassino'
o Aster 'Rose Bl1:tterfly' - Universum Groep (Sahin & Akerboom, Ter Aar, Nederland)
GROEIWIJZE: matig dicht vertakt, 80-95 cm hoog; stengels rechtopgaand, zeer slap, kaal, vaak
roodachtig.
BLADEREN: onderaan d~ stengel lijn-lancetvormig, 6-14 x 0.7-1.5 cm, met een lange spitse top,
groen, kaal, gaafrandig tot zwak gezaagd, onduidelijk gesteeld; de bovenste lijnvormig, ca.
14
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Aster 'Schneegitter' - Universum groep (Duitsland, vóór 1983)
syn. Aster ericoides 'Schneegitter'
GROEIWIJZE: dicht vertakt, 100-150 cm hoog, vrij lange ondergrondse uitlopers vormend;
stengels overhangend, redelijk stevig, (vrijwel) kaal.
.
BLADEREN: onderaan de stengel lijnvormig, 8-14 x 0.8-1.5 cm, met een lange spitse top,
(licht)groen, kaal, (vrijwel) gaafrandig, ongesteeld; de bovenste lijnvormig, c_a. 1 x 0:08 ~m.
BLOEIWIJZE: breed pluimvormig, ca. 50 x 40 cm, met meer dan_?OO bloe~oofdjes, ~atig dic~t
vertakt, met uitstekende topbloemhoofdjes van hoofd- en ZIJtakken; z~~t~~n vnJwel h?nzontaal afstaand, waarbij de bloemhoofdjes overwegend aan de bovenZIJde Zijn gerangschikt;
stelen van de bloemhoofdjes 1-2.5 cm, met 6-12 blaadjes.
BLOEMHOOFDJES: ca. 15 mm in diameter; lintbloemen ca. 38, wit, elkaar zeer sterk overlappend,
ca. 5.5 x 1.2 mm, lancetvormig, met een opvallend gefranjerde top; buisbloemen groengeel;
omwindsel ca. 5 x 3.5 mm, met aanliggende omwindselblaadjes; bloeitijd (oktober-)november.
ZIEKTEGEVOELIGHEID: weinig gevoelig voor meeldauw.
Typische kenmerken van 'Schneegitter' zijn het vormen van uitlopers, de tamelijk dichte
vertakking, de opvallend gefranjerde, talrijke lintbloemen, de smalle bladeren en de zeer late
bloei.
De plant wordt vaak bij A. ericoides ondergebracht, maar heeft C?eer ~eg van _A. pilosus var.
demotus. Discussie hierover wordt uit de weg gegaan door de cultivar biJ de Umversum Groep
onder te brengen.
In een slechte herfst komt de plant niet of nauwelijks tot bloei.

BESCHRUVING VAN DE NIET GEKEURDE, MAAR WEL GEOBSERVEERDE CULTlVARS
Aster 'Anja's Choice'- Universum Groep (Kwekerij Oudolf, Hummelo, Ned~rland, _1993~ .
GROEIWIJZE: matig dicht vertakt, ca. 120 cm hoog; stengels rechtopgaand, redeliJk stevig, vnjwel
kaal.
BLADEREN: de middelste lijn-lancetvormig, ca. 9 x 1 cm, gaafrandig, met een lange spitse top, groen,
kaal, onduidelijk gesteeld; de bovenste lijnvormig, ca. 1.5 x 0.15 cm..
.. .
BLOEIWUZE: breed pluimvormig, ca. 35 x 30 cm, met 200-500 bloemho_ofdJeS, ~nJ.?Icht vertakt, met
verzonken topbloemhoofdjes van hoofd- en zijtakken; zijtakken schum en VriJ stiJf afstaand; stelen
van de bloemhoofdjes 2-5 cm, met 5-9 blaadjes.
.
BLOEMHOOFDJES: ca. 25 mm in diameter; lintbloemen ca. 33, paars (RHS CC 76A), aan de basis en
rond de middennerf vrijwel wit, ca. 10 x 1.5 cm, lijn-lancetvormig, met lange spitse, ~aak iets
ingesneden top, schuin omhoog staand; buisbloemen groengeel, verkleurend naar_weimg -~~
vallend roodachtig; omwindsel breed, ca. 6 x 9 mm, met afstaande omwmdselblaadjes; bloeitiJd
(september-)oktober.
zrEKTEGEVOELIGHEID: tamelijk gevoelig voor meeldauw.
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Typische kenmerken van deze plant zijn vooral de schuin omhoog staande, paarse lintbloemen met
witte basis en het brede omwindsel. De bloeitijd is vrij vroeg. Een nadeel is de redelijke gevoeligheid
voor meeldauw.
Aster dif.fusus 'Snowflurry' -zie Aster ericoirles 'Snowflurry'
Aster ericoides 'Esther' - zie Aster 'Esther'
Aster ericoirles 'Lovely' (H.J. Jones, Lewisham, Engeland, 1914)
syn. Aster vimineus 'Lovely'
dicht vertakt, 60-80 cm hoog; stengels rechtopgaand, tamelijk stevig, kort behaard.
onder aan de stengel5-7 x 1-1.2 cm, lancetvormig, gaafrandig tot zwak gezaagd, kaal,
groen, onduidelijk gesteeld; de bovenste langwerpig tot lancetvormig, ca. 0.35 x 0,1 cm.
BLOEIWIJZE: pluimvormig, ca. 35 x 25 cm, met 200-500 bloemhoofdjes, vrij dicht vertakt, met
uitstekende topbloemhoofdjes van hoofd- en zijtakken; zijtakken iets schuin afstaand, waarbij de
bloemhoofdjes vooral aan de bovenzijde zijn gerangschikt; stelen van de bloemhoofdjes 1-3 cm,
met 9-25 zeer kleine, dicht opeenstaande blaadjes.
BLOEMHOOFDJES: 12-15 mm in diameter; lintbloemen ca. 30, paars (RHS CC 75A), bij het verbloeien
iets donkerder, elkaar nauwelijks overlappend, ca. 5.5 x 1 mm, lijn-lancetvormig, met een spitse
top; buisbloemen groengeel, verkleurend naar opvallend donkerrood; omwindsel ca. 4 x 2.5 mm,
met aanliggende omwindselblaadjes; bloeitijd september-oktober.
ZIEKTEGEVOEUGHEID: weinig gevoelig voor meeldauw.
GROEIWIJZE:
BLADEREN:

Typische kenmerken van 'Lovely' zijn vooral de geringe hoogte, de dichte vertakking, de relatief
kleine en brede bovenste bladeren, de paarse lintbloemen en de opvallend donkerrood verkleurende
buis bloemen.
De plant lijkt vrij veel op A. ericoides 'Pink Cloud', maar is iets lager, heeft geen overhangende
stengels, kleinere en bredere (bovenste) blaadjes, de buisbloemen verkleuren opvallender donkerrood en de lintbloemen zijn iets smaller en hebben geen teruggeslagen topjes. Bovendien is de
bloeitijd iets vroeger en langer.
De plant lijkt een zeer goede aanwinst voor het Aster-sortiment. Naast gebruik als lage tot
middelhoge borderplant, kan 'Lovely' ook worden gebruikt in rotstuinen en als visueel aantrekkelijke potplant.
Aster ericoirles 'Ringrlove' (Gibbs, Elstree, Hertfordshire, Engeland, ca. 1908)
vrij dicht vertakt, 130-160 cm hoog; stengels vrij sterk overhangend, tamelijk slap, kort
behaard, veelal roodachtig.
BLADEREN: onder aan de stengel lijn-lancetvormig, 10-14 x 1.5-2 cm, groen, gaafrandig tot zwak
gezaagd, kaal, onduidelijk gesteeld; de bovenste (lijn-)lancetvormig, ca. 0.5 x 0.1 cm.
BLOEIWIJZE: breed pluimvormig, ca. 50 x 40 cm, met meer dan 500 bloemhoofdjes, matig dicht
vertakt, met zwak uitstekende topbloemhoofdjes van hoofd-en zijtakken; zijtakken vrijwel horizontaal afstaand, waarbij de bloemhoofdjes sterk aan de bovenzijde zijn gerangschikt; stelen van
bloemhoofdjes 0.5-1 cm, met 4-7 blaadjes.
BLOEMHOOFDJES: 13-15 mm in diameter; lintbloemen ca. 21-30, violet (RHS CC 84B), de top iets
donkerder, elkaar redelijk overlappend, ca. 5 x 1 mm, (lijn-)lancetvormig, met een spitse top, iets
omgerold; buisbloemen van groengeel verkleurend naar vrij opvallend donkerrood; omwindsel ca.
3 x 2 mm, met aanliggende omwindselblaadjes; bloeitijd (september-)oktober.
ZIEKTEGEVOELIGHEID: weinig gevoelig voor meeldauw.
GROEIWIJZE:

Het meest typerend aan deze plant zijn de grote hoogte, de vrij kleine violette lintbloemen en de vrij
sterk overhangende stengels.
De plant lijkt enigszins op A. ericoides 'Enchantress' en 'Erlkönig', maar de bloemkleur is duidelijk
donkerder.
Het lijkt een zeer goede Aster, die vooral vanwege de sierlijk overhangende stengels en de "vollere"
bloemkleur mogelijk een verbetering is van 'Enchantress' en ' Erlkönig'.
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Aster ericoides 'Erlkönig'

Aster ericoides 'Snowflurry' (Beth Chatto, Colchester, Essex, Engeland)
syn. Aster diffusus ' Snowflurry'
dicht vertakt, ca. 30 cm hoog, met vrij korte ondergrondse uitlopers; stengels liggend,
iets aanliggend behaard.
BLADEREN: onder aan de stengel omgekeerd eirond-lancetvormig tot lijn-lancetvormig , waarbij het
breedste punt ver boven het midden ligt, met een afgeronde top, aan de bovenzijde iets aanliggend
behaard, aan de onderzijde kaal, ongesteeld, groen, gaafrandig; midden aan de stengel lij nvormig,
ca. 5 x 0.5 cm, met een spitse tot kort toegespitste top, gaafrandig; de bovenste ca. 0.5 x 0.05 cm.
BLOEIWIJZE : pluimvormig, ca. 20 x 8 cm, met 200-500 bloemhoofdjes, dicht vertakt, met iets
uitstekende topbloemhoofdjes van hoofd- en zijtakken; zijtakken horizontaal afstaand; stelen van
bloemhoofdjes ca. 1 cm, met ca. 5 blaadjes.
BLOEMHOOFDJES: 10-12 mm in diameter; lintbloemen ca. 17, wit, ca. 4 x l mm, lancetvormig, met
een spitse top; buisbloemen van groengeel verkleurend naar onopvallend roodbruin; omwindsel ca.
4 x 4 mm, met opvallend afstaande omwindselblaadjes; bloeitijd oktober.
ZIEKTEGEVOELIGHEID: lijkt weinig gevoelig voor meeldauw.
GROEIWIJZE:

Dit is een zeer typische herfstaster, vooral vanwege de liggende stengels, de gedrongen groeiwijze en
de ondergrondse uitlopers. Ook kenmerkend zijn de kleine witte bloemhoofdjes, de afstaande
omwindselblaadjes en de bladvorm (breedste punt ver boven het midden).
In vergelijking met de andere Asters kan ' Snowflurry' ook worden geplant in bakken, in rotstuinen,
als bodembedekking en gebruikt als visueel aantrekkelijke potplant.
De cultivar is vrij recent in de handel gebracht onder de soortsnaam A. diffusus. Deze soort wordt
tegenwoordig beschouwd als synoniem van A. laterijlorus. In werkelijkheid gaat het hier om een wat
afwijkende vorm van A. ericoides. Het is ook mogelijk dat de cultivar behoort tot d<t aan A. ericoides
verwante A. falcatus. Een bepaling van het aantal chromosomen kan hierover uitsluitsel geven.
Deze nieuwe Aster kreeg in Courson een "Mérite de Courson" . De plant lijkt een zeer goede
aanwinst voor het sortiment.

Hyperic um androsaem um
Hypericum x inodorum 'Autumn B laze'

Hypericum x inodorum

Aster 'Esther' - Universum groep (vóór 1986)
syn. Aster ericoides 'Esther'
vrij dicht vertakt, 60-90 cm hoog; stengels rechtopgaand, tamelijk slap, kaal.
onder aan de stengel lijn-lancet- tot lijnvormig, 6-9 x 0.9 cm, met een spitse top,
lichtgroen, kaal, gaafrandig, onduidelijk gesteeld; de bovenste lijnvormig, ca. 1.2 x 0.1 cm
BLOEIWIJZE: pluimvormig, ca. 35 x 30 cm, met 200-500 bloemhoofdjes, vrij dicht vertakt, met
verzonken topbloemhoofdjes van hoofd- en zijtakken; zijtakken schuin afstaand; stelen van
bloemhoofdjes 2-5 cm, met 8-14 blaadjes.
BLOEMHOOFDJES: ca. 20 mm in diameter; lintbloemen ca. 40, paarsroze (RHS CC 72C/D), elkaar zeer
sterk overlappend, ca. 8 x 2 mm, lancetvormig, met een duidelijk gefranjerde top; buisbloemen
groengeel, verkleurend naar vrij opvallend donkerrood; omwindsel ca. 5 x 4 mm, met afstaande
omwindselblaadjes; bloeitijd (september-)oktober.
ZIEKTEGEVOELIGHEID : weinig gevoelig voor meeldauw.
GROEIWIJZE:
BLADEREN:

Typische kenmerken van ' Esther' zijn de bloemkleur (het meest roze van allemaal), de gefranjerde
lintbloemen, de smalle bladeren en de vrij geringe hoogte. De plant lijkt wel iets op een kleine versie
van A. ' Pink Star'.
'Esther' wordt soms ingedeeld bij A. ericoides, maar dit is onjuist.

Aster 'Jan' (Kwekerij "De Bloemenhoek", De Bilt, Nederland, 1992)
syn. Aster laterijlorus 'Jan'
matig dicht vertakt, 50-70 cm hoog; stengels rechtopgaand, tamelijk stevig, vrijwel
kaal, redelijk roodachtig.
BLADEREN: onderaan de stengel S-S x 1-2 cm, lancetvormig, met een lange spitse top, zwak gezaagd,
groen, kaal; de bovenste ca. 1.2 x 0.2 cm, lijnlancetvormig.
BLOEIWIJZE: tuilvormig, ca. 25 x 30 cm, met 100-200 bloemhoofdjes, dicht vertakt, met zwak
uitstekende topbloemhoofdjes van hoofd- en zijtakken; zijtakken schuin afstaand; stelen van de
bloemhoofdjes 2-4 cm, met 4-7 blaadjes.

GROEIWIJZE:
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B~OEMHOOFDJES: 18-24 mm in diameter; lintbloemen 16-27, wit, vooral bij het verbloeien met een
~ets ~aarsroze zweem, elkaar redelijk overlapp_end, ca. 9 x 2.5 mm, lancetvormig, met een stompe,
Jets mgesneden en omgerolde top en schum naar beneden staand; buisbloemen groengeel,
verkl~urend naar opvallend donkerrood; omwindsel ca. 5.5 x 4.5 mm, met los aanliggende
omwmdselblaadjes; bloeitijd (september-)oktober.
ZIEKTEGEVOELIGHEID: tamelijk gevoelig voor meeldauw.

T~pische ke~merken zijn de vrij geringe hoogte, de dichte tuilvormige bloeiwijzen, de (nagenoeg)
Witte ~n schum naar beneden staande lintbloemen met een omgerolde top en de opvallend donkerrode bursbloemen.
D~ pla~t lijkt erg op A. 'Coombe ~ishacre', maar ze is lager, de bloemen zijn wit en de bladeren zijn
mmder gezaagd. Vanwege de geringe hoogte voldoet de plant niet aan de definitie van de Universum
Groep.
'Jan' is als zaailing spontaan ontstaan in de tuin van de winner. De cultivarnaam 'Jan' is ontleend aan
Jan van_ Beusekom, de vader van Herman van Beusekom, de winner van de plant.
Helaas IS de plant nogal gevoelig voor meeldauw.

Aster lateriflorus 'Horizontalis' (vóór 1829)
GROEIWIJZE: vrij dicht vertakt, 80-100 cm hoog; stengels sterk overhangend, vrij stevig, kort
behaard, tamelijk roodachtig.
BLADEREN: onderaa_n de stengel4-6 ~ _1.5-2, cm, langwerpig, zwak gezaagd, met een lange spitse top,
donkergroen met Jets rood, bovenziJde zeer kort behaard, onderzijde kaal, onduidelijk gesteeld; de
bovenste lancetvormig, ca. 1.2 x 0.3 cm.
BL~EIWDZE: breed pluimvor~g, ca. 50 x 60 cm, met meer dan 500 bloemhoofdjes, dicht vertakt, met
mtstekende _topbloemhoofdJeS van hoofd- en zijtakken; zijtakken opvallend horizontaal en recht
afstaand, V~IJWe~ ~mvertakt, ca: in een plat vlak gerangschikt, waarbij de bloemhoofdjes vooral aan
de bovenziJde ZIJn gerang~chi~t; stelen. van bloemhoofdjes 0.5-1 cm, met 3-8 blaadjes.
BLOEMHO~Foms: 13-15 mmm diameter; _l_mtbloemen 1~-16, wit, bij het verbloeien iets roodachtig,
~!kaar met overlappend, ca. 6 x 1 mm, l!Jn-lancetvorrmg, met een spitse en vaak iets ingesneden en
Iets omgerolde top, opvallend naar beneden staand, onregelmatig gerangschikt; buisbloemen
groe_ngeel, verkle~rend naar zeer opvallend donkerrood; omwindsel ca. 5 x 3 mm, met los
aanliggende om wmdselb laadjes; bloeitijd oktober(-november).
ZIEKTEGEVOELIGHEID: matig gevoelig voor meeldauw.
Typische kenmerken ~an 'Horizontalis' zijn de sterk overhangende takken, de rode kleur van de
takken,_bladeren en bmsbloemen, de typisch vertakte bloeiwijze en het geringe aantal lintbloemen.
Dez~ .~m~bloe~en staan bovendien opvallend naar beneden en hebben een omgerolde top. De
bloeitiJd IS VriJ laat.

Aster laterijlorus 'Jan' -zie Aster 'Jan'

Aster laterifl~~u~ 'Lady in Black' (Kwekerij "De Bloemenhoek", De Bilt, Nederland, 1990)
GROEr:vuzE: VriJ d1cht vertakt, 12~~ 150 cm hoog; stengels tamelijk sterk overhangend, redelijk
stevig, zwak kort behaard, tameliJk roodachtig.
BLADERE~: onder~an de stengel6-10 x 2-3 cm, langwerpig, (zwak) gezaagd, met een lange spitse
top, groen met Jets _rood, k~al, ongesteeld; de bovenste lancetvormig, ca. 1.2 x 0.3 cm.
BLOEIW~ZE: breed plmmvorrmg, ~a. 70 x 70 cm, met meer dan 500 bloemhoofdjes, vrij los vertakt,
met mtstekende topbloemhoofdJes van hoofd- en zijtakken; zijtakken horizontaal afstaand in een
plat vlak gerangschikt, w~arbij de bloemhoofdjes vooral aan de bovenzijde zijn gerangschikt;
stelen van de bloemhoofdJeS ca. 1 cm, met ca. 7 blaadjes.
B~OEMHOOFDJES: 15-18 mm in diameter; lintbloemen 12-15, wit, vooral bij het verbloeien met een
Iets paarsroze zweem, elkaar ~vrijwel) niet overlappend, ca. 7 x 1.2 mm, lijn-lancetvormig, naar
beneden staand, met een sterk mgesneden top, onregelmatig gerangschikt; buisbloemen groengeel,
verkl~urend n~~ opvallend donkerrood; omwindsel ca. 5 x 3.5 mm, met aanliggende omwindselblaadJes; bloeitiJd (oktober-)november.
ZIEKTEGEVOELIGHEID: weinig gevoelig voor meeldauw.
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Typische kenmerken van deze plant zijn de grote hoogte, de sterk overhangende stengels, de rode
kleur van stengels, bladeren en buisbloemen, de grote en los en typisch vertakte bloeiwijze en de
sterk ingesneden lintbloemen, die bovendien naar beneden staan.
' Lady in Black' is een spontaan opgekomen zaailing in de tuin van kwekerij "De Bloemenhoek",
wellicht afkomstig van A. laterijlorus 'Horizontalis' .
Deze cultivar lijkt een zeer goede aanwinst in het sortiment herfstasters.

Aster lateriftorus 'Prince'
GROEIWIJZE: dicht vertakt, 50-60 cm hoog; stengels sterk overhangend, zeer stevig, sterk roodachtig.
BLADEREN: als die van A. laterijlorus 'Horizontalis', behalve: donkergroen met opvallend rood.
BLOEIWIJZE: als die van A. laterijlorus 'Horizontalis', behalve: ca. 35 x 45 cm, zeer dicht vertakt.
BLOEMHOOFDJES: als die van A. laterijlorus ' Horizontalis' , behalve: ca. 12 mm in diameter; lintbloemen ca. 4 x 1 mm; buisbloemen groengeel, verkleurend naar zeer opvallend donkerrood;
omwindsel ca. 4 x 3 mm; bloeitijd oktober.
ZIEKTEGEVOELIGHEID: weinig tot matig gevoelig voor meeldauw.
Deze cultivar is een iets compactere en rodere vorm van A. laterijlorus 'Horizontalis' . Naast gebruik
als lage tot middelhoge borderplant, kan de cultivar 'Prince' ook in rotstuinen of als visueel
aantrekklijke potplant worden gebruikt.

Aster 'Poollicht' - Universum Groep (Kwekerij Oudolf, Hummelo, Nederland, 1993)
GROEIWIJZE: matig dicht vertakt, 80-90 cm hoog; stengels rechtopgaand, tamelijk slap, niet of
nauwelijks roodachtig, kaal.
BLADEREN: in het midden ca. 10 x 1 cm, lijnvormig, gaafrandig, met een lange spitse top, zwak
stengelomvattend, groen, kaal, onduidelijk gesteeld; de bovenste ca. 1.5 x 0.15 cm, lijnvormig.
BLOEIWIJZE: pluimvormig, ca. 50 x 30 cm, met 200-500 bloemhoofdjes, vrij dicht vertakt, met
verzonken topbloemhoofdjes van hoofd- en zijtakken; zijtakken schuin afstaand; stelen van
bloemhoofdjes ca. 4 cm, met 10-12 blaadjes.
BLOEMHOOFDJES: 22-30 mm in diameter; lintbloemen 40-50, (bleek)paars (RHS CC 76D), elkaar
redelijk overlappend, ca. 11 x 1.5 mm, lijn-lancetvormig, met een spitse top; buisbloemen
groengeel, verkleurend naar vrij opvallend donkerrood; omwindsel ca. 7 x 6 mm, met iets
afstaande omwindselblaadjes; bloeitijd september(-oktober).
ZIEKTEGEVOELIGHEID: tamelijk gevoelig voor meeldauw.
Typische kenmerken van deze plant zijn de relatief grote bloemhoofdjes en de bleekpaarse kleur van
de lintbloemen. De buisbloemen verkleuren naar vrij opvallend donkerrood. Helaas is ' Poollicht'
tamelijk gevoelig voor meeldauw.

Aster 'Sobar' (White Master®) - Universum Groep (A. Bartels, Aalsmeer, Nederland, 1990)
GROEIWIJZE: dicht vertakt, 100-120 cm hoog; stengels rechtopgaand, redelijk stevig, zwak behaard,
iets roodachtig.
BLADEREN: onderaan de stengel lijnvormig, 11 -17 x 0.7-0.9 cm, met een spitse top, (licht)groen,
kaal; de bovenste lijnvormig, ca. 0.5 x 0.05 cm.
BLOEIWIJZE: pluim- tot tuilvormig, ca. 30 x 25 cm, met 200-500 bloemhoofdjes, met verzonken tot
zwak uitstekende topbloemhoofdjes van hoofd- en zijtakken; zijtakken stijf en schuin afstaand;
stelen van bloemhoofdjes ca. 2 cm, met ca. 8 blaadjes.
BLOEMHOOFDJES: 20-26 mm in diameter; lintbloemen ca. 38, wit, bij het verbloeien iets paarsroze
verkleurend, elkaar sterk overlappend, ca. 10 x 1.5 mm, lancetvormig, met een zwak gefranjerde
top; buisbloemen groengeel, verkleurend naar onopvallend bruinachtig; omwindsel ca. 5 x 4.5
mm, met iets afstaande tot los aanliggende omwindselblaadjes; bloeitijd september( -oktober).
ZIEKTEGEVOELIGHEID: lijkt weinig gevoelig voor meeldauw; geselecteerd op o.a. resistentie tegen
Verticillium.
Deze snijaster lijkt ook als tuinplant zeer geschikt te zijn. Mogelijk is het een verbetering van A.
'Oktoberlicht'.

Aster vimineus 'Lovely' -zie Aster ericoides 'Lovely'
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BESCHRUVINGEN VAN DE NIET OF NAUWELUKS GEOBSERVEERDE CULTIVARS
Aster cordifolius 'Biütenregen' (Goos & Koenemann, Niederwalluf, Duitsland, vóór 1910)
Hoogte ca. 80 cm; bloemkleur lilablauw.
De onder deze naam ingezonden plant voor het sortimentsonderzoek bleek A. cordifolius 'Photograph' te zijn. De heer Jensma heeft de volgende waarnemingen genoteerd: Bloemkleur blauwviolet
(RHS CC 92A); bloemdiameter 15 mm; aantallintbloemen 23.
Aster cordifolius 'ldeal' (Duitsland, vóór 1910)
Hoogte 90 cm; bloemkleur lilablauw.
De heer Jensma heeft het volgende waargenomen: Bloemhoofdjes ca. 20 mm in diameter; aantal
lintbloemen ca. 13; kleur licht blauwviolet (RHS CC 91C).
In Duitsland is dit de meest populaire cultivar van A. cordifolius.
Aster cordifolius 'Silver Spray' (vóór 1950)
Hoogte ca. 120 cm; bloemkleur licht zilverig lila.
Aster ericoirles 'Brimstone' (vóór 1963)
Fijn vertakte, ca. 50 cm hoge plant; bloemhoofdjes ca. 13 mm in diameter; lintbloemen ca. 25, wit en
smal. Bloeitijd oktober.
Door de gele buisbloemen ontstaat een geel kleureffect

GEBRUIKSWAARDETABEL
.
(opgenomen zijn de positief gewaardeerde cu!tivars, aangegeven met sterren en de betere van de met
gekeurde maar wel goed waargenomen cultrvars, aangegeven met een +)

Cultivar

+ waardering

*
*

**
**
**
*
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Aster 'Herfstsonate' (Kwekerij Oudolf, Hummelo, Nederland, 1993)
Hoogte 100-150 cm; bloemhoofdjes ca. 25 mm in diameter; lintbloemen paars (RHS CC 75B),
bleekroze verbloeiend, vrij breed, ca. 2.5 mm; bloeitijd september-oktober.
Deze cultivar is behoorlijk gevoelig voor meeldauw. 'Herfstsonate' kan waarschijnlijk worden
ondergebracht bij de Universum Groep. In Nederland wordt deze cultivar inmiddels niet of
nauwelijks meer gekweekt vanwege de meeldauwgevoeligheid. Ook de winner geeft aan dat de plant
tegenvalt.

+
+

*
*
*

***
*
+

'Coombe Fishacre'
cordif. ' Chieftain
- 'Photograph'
ericoides ' Blue Star'
- 'Cinderella'
- 'Enchantress'
- ' Erlkönig'
- 'Golden Spray'
- ' Lovely'
- 'Pink Cloud'
- 'Ringdove'
- ' Schneetanne
- 'Snowflurry'
'Esther'
' Herfstweelde'
lateriflorus ' Prince'
- 'Lady in Black'
'Little Carlow'
' Monte Cassino'
'Oktoberlicht'
'Pink Star'
'Schneegitter'
'Sobar'

hoogte
in cm's

stevigheid

bladvorm

bloemdiam.(mm)

bloemkleur

rood resistentie
hart meeldauw

70-100
100-150
80-120
60-80
70-90
100- 150
100-150
90-110
60-80
70-90
130-160
110-140
ca. 30
60-90
80- 120
50-60
120-150
80-130
80-100
120-140
120-150
100-150
100-120

goed
redelijk
matig
goed
redelijk
matig
matig
redelijk
goed
goed
matig
redelijk
liggend
matig
redelijk
uitstekend
redelijk
matig
matig
matig
goed
redelijk
redelijk

lancetvormig
hartvormig
eirond-langw.
lijn-lancetv.
lijn-lancetv.
lijn-lancetv.
lijnvormig
lijn-lancetv.
lancetvormig
lancetvormig
lijn-lancetv.
lancetvormig
lijnvormig
lijnvormig
lijn-lancetv.
langwerpig
langwerpig
eirond-langw.
lijnvormig
lijn-lancetv.
lijnvormig
lijnvormig
lijnvormig

18-28
15-18
ca. 18
12-13
ca. 14
ca. 16
ca. 15
12-14
12- 15
ca. 16
13-15
13-14
10- 12
ca. 20
20-30
ca. 12
15-18
28-31
15-20
27-30
25-30
ca. 15
20-26

paars
blauwviolet
blauwviolet
violet
wit
lichtviolet
!.blauwviolet
wit
paars
paars
violet
wit
wit
paarsroze
violet
wit
wit
blauwviolet
wit
wit
paars
wit
wit

++
+
+
++
+
++++
++

+
++
/ ++
++
+-

matig
goed
tamelijk
tamelijk
goed
tamelijk
tamelijk
goed
goed
goed
goed
tamelijk
goed
matig
matig
tamelijk
matig
matig
tamelij k
matig
tamelijk
goed
goed

Aster 'Kylie'
Hoogte ca. 100 cm; stengels rechtopgaand, behoorlijk slap, vrij sterk behaard. De bovenste bladeren
ca. 1.5 x 0.2 cm. Bloemhoofdjes ca. 18 mm in diameter; lintbloemen ca. 33, paarsroze, elkaar sterk
overlappend, buisbloemen (groen)geel, verkleurend naar onopvallend bruinachtig; omwindselblaadjes sterk afstaand; bloeitijd (september-)oktober.
De bloemhoofdjes van deze cultivar sluiten zich (gedeeltelijk) bij slecht weer. De plant lijkt vrij
gevoelig voor meeldauw.
'Kylie' is waarschijnlijk een selectie van A. x amethystinus (=A. ericoides x A. novae-angliae). De
invloed van A. novae-angliae blijkt o.a. uit het sluiten van de bloemhoofdjes bij slecht weer.
Vanwege deze laatste eigenschap mag de cultivar niet in de Universum Groep worden ondergebracht. In de definitie van deze cultivargroep staat onder andere dat de bloemhoofdjes onafhankelijk van weers- en lichtomstandigheden moeten zijn.

Aster 'Ochtendgloren' (Kwekerij Oudolf, Hummelo, Nederland, 1990)
Hoogte 100-150; bloemhoofdjes ca. 25 mm in diameter; lintbloemen lichtpaars (RHS CC 75C);
bloeitijd ca. oktober.
Deze cultivar lijkt vrij gevoelig voor meeldauw. 'Ochtendgloren' kan waarschijnlijk worden
ondergebracht bij de Universum Groep.
Aster 'Priona' (Kwekerij Oudolf, Hummelo, Nederland, 1993)
Bloemhoofdjes ca. 22 mm in diameter, halfgevuld; lintbloemen 50-60, licht paarsroze (RHS CC
65B); bloeitijd oktober.
'Priona' kan waarschijnlijk worden ondergebracht bij de Universum Groep.
Kort na de introductie werd al duidelijk dat deze plant erg meeldauwgevoelig is. Vooral daarom
wordt 'Priona' in Nederland niet of nauwelijks meer gekweekt, ook niet door de winner zelf.
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SUMMARY
In Dendraflora 32 the most important species and cultivar groups of Aster were. described. In this issue wedhave
the ·udcring report of the cultivars of the small-flowered rnichaelmas drusres which were assessed by _the JU gm~
ofthe Royal Boskoop Horticultural Society (KVBC) together wrth the Society
(Vereni in van Vasteplantenkwekers). An account has been given ?f the diVISion of the cultivars an a
descripfïongofthe observed characteristics, after which the assessed cultivars are descnbed, as wel! as those
assessed but very wel! observed and those not or hardly observed. Of the last group the descnpt10n IS su:nmarr Y
and sametimes solely basedon information from the literature. In th1s pubbeatiOn the di vision mto cate"'one~ of
Hetterscheid & Van den Berg is foliowed as being the most logica! one: Most of these cultiVarscan be place m
the Universum Group, for this group is characterized by its greater hei~ht (hi_~her than 80 cm), narrow leaves
and smal! flower heads. Therefore the narnes of the species Aster now-b~lgu, A. dumosu_s, A. ptlosusand A.
pringlei are no Jonger used as di vision for cultivars. A. cordifoltus: A. enc01des and A. late1 iflorus are ~~Ill used
for this urpose, although a number of cultivars fit the descnpt10n of the Umversum Group as we ·. er
The
arebasedon the Aster-collection on a peaty sml (Boskoop) and a sandy sml (Wagenm"'en)
completed with observations from other locatwns.
.
d
Descriptions arealso given of 11 not assessed but quite wel! observed cultivars and of 8 not or hardly ob~erve
cultivars. In both groups are found plants, of good. quality ~hich wil! replace other cultivars m the near uture.
Finally a survey is given of all cultivars and their vabdat10n.

co~~tee

ofPerenn~al Grow~rs
n~t

des~·iptions
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Ha bit: The height is given for upright sterns, from 'Snowflurry' the real height has been mentioned. Sturdy
sterns do not fall over so easy as weaker sterns. It is mentioned, when the sterns colour more or less red. The
hairyness of the sterns refers to the upper, flowering part.
L e ave s : The form and the size of the leaves vary strongly within a plant. The lower leaves at the base of the
sterns, the middle leaves (the middle of the main stem) and the leaves at the base of the branches of the flower
head are described.
In f I o re s c e n c e : They are compound inflorescences, which are very variabie within a plant. The dimensions
are roughly mdicated. Sametimes there is no langer a clear rachis present in the inflorescence. In the
inflorescences there are many side branches and very often the implantation of these branches is given, for it is
charactenstic of the cultiVars concerned.
F I o we r s (Small flower heads): These are measured on horizontally protruding ligulate ray flowers, the
reversed ones were stretched. The flower colour is measured on fully open flowers in full bioom. The colour of
just opening flowers and fading ones is mostly a tone lighter or darker.
Dis e a~ es (.Susceptibilit~ to diseases): The only disease mentioned is the susceptibility to mildewin view of
observatwns m the collectwns of Boskoop and Wageningen, completed with observations in other gardens and
at nursenes.

The positively assessed assortment:
infl. = inflorescence
tipflh. = tip flowerheads
lig.
= ligulary ray flowers

*

flh. = smal! flower heads
flt. = flowering time (indicated by months)
m. = susceptibility to mildew

'Coombe Fishacre' .- Universu~ Group; 70-100 cm high; infl. bunchy; tipfl. sunken to hardly protruding,
Side branches slantmg protrudmg; flh. 28 mm; lig. strongly overlapping, reversed, purple; flt. 9-10; m.
fairly.
* cordifolia 'Ch.ieftain' - 100-150 cm high; infl. panicle-like, tipflh. weakly protruding to sunken; side
branches slantmg and rather stiff protruding; flh. 15-18 mm, lig. hardly overlapping, bluish-violet; fit. 9
(-10); m. httle.
** cordifolia 'Photograph'- 80-120 cm high; infl. panicle-like, tipflh. protruding to somewhat sunken, side
br~nches slanting protruding; flh. 18 mm, lig. bluish-violet, somewhatoverlapping; fit. 9-10; m. moderate.
** encotdes 'Bl~e Star' - 60-80 cm high; infl. broad panicle-like, tipflh. protruding, strikingly present, side
branches honzontally; flh. at the tip and the extremities, 12-13 mm, lig. violet with whitish base, freely
overlapping, somewhat reversed tip; fit. 10; m. moderately.
** eri~oides 'Cinderella' - 70-90 cm; infl. braad panicle-like, tipflh. weakly protruding, side branches al most
honzontally; flh. on the upper side, 14 mm, lig. white, fading to somewhat purplish-pink, quite strongly
overlapping; fit. (9-) 10; m. little.
* ericoides 'Enchantress' - 100-150 cm; infl. broad panicle-like, tipflh. clearly protruding, side branches
almo~t h~nzo~tall~; flh. on the upperside, 16 mm, lig. light violet; fit. (9-) 10; m. moderately.
** enc01des Erlkomg - 100-150 cm; mfl. pam~le-like, tlpflh. protrudmg, Side branches almast horizontally;
flh. o? the upperside, 15 mm, hg. hght blmsh-vwlet somewhat overlapping; fit. 10; m. moderately.
*** en~otdes 'Golden Sp~ay '- 90-110 cm; infl. broad panicle-like, tipflh. protruding, side branches almast
honzontally and archmg; flh. on the upperside, 12-14 mm, lig. white, not overlapping; fit. 10; m. little.
*** ericoides ' Pink Cloud' -70-90 cm; infl. broad panicle-like, tipflh. protruding, side branches horizontally;
flh. on the upperside, 16 mm, hg. purple, rather strongly overlapping; fit. 10; m. little.
* enc01des 'Schneetanne' - 110-140 cm; infl. broad panicle-like, tipflh. protruding, side branches almast
honzontally; flh. on the upperside, 13-14 mm, lig. white, strongly overlapping; fit. (10-)11; m. moderately.
* 'Herfstweelde' -Universum Group; 80-120 cm; infl. broad panicle-like, tipflh. weakly protruiling to
somewhat sunken, SIde branches slanting and stiff protruding; flh. 20-30 mm, lig. violet, rather strongly
overlapping; fit. 10; m. fairly.
* 'Little Carlow' - Novi-belgii .Group; 80-130 cm; infl. broad panicle-like to somewhat bunchy, tipflh.
protrudmg, sid~ branches slantmg protruding; flh. 28-31 mm, lig. bluish-violet, very strongly overlapping;
fit. 9-10. m. fmrly.
* 'Monte _Cassi~o ' - Universum Group; 80-100 cm; intl. panicle-like to bunchy, tiptlh. sunken to somewhat
protJ·udmg, Side branches slanting protruding; flh.l5-20 mm, lig. white, overlapping; lt. (10-) 11; m.
moderately; less sturdy sterns.
* 'Oktob~rlicht'- Universum ?roup;.120-140 cm; infl. panicle-like, tipflh. sunken, side branches slanting
protrudmg,; flh. 2_7-30 mm, hg. white, somewhat purplish discolouring; fit. 10; m. fairly.
*** Pmk Star - Umversum Group; 120-150 cm; infl. panicle-like, tipflh. sunken, side branches slanting
* protrudm~; ~,h. 25-30 mm hg. purple, rather strongly overlapping; flt. 9-10; m. moderately.
Schneegittet .- Umversum Group; 100-150 cm, rather long underground runners; infl. broad panicle-like,
tipf!h. protrudmg, Side branches almast horizontally; flh. on the upperside, 15 mm, lig. white, strongly
overlappmg; fit. (10-)11. In cold and wet autumn hardly flowering.
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ZUSAMMENFASSUNG
In Dendraflora Nr 32 sind die wichtigstenArten und Sartengruppen von Astern beschrieben worden. In dieser
Nummer wird über die Sichtungsergebnisse bei kleinblumigen Aster-Sorten berichtet. Die Sichtung (Körung)
w·urde durch die KVBC in Zusarnmenarbeit mit dem Verband der Staudenzüchter vorgenommen.
Es w.ird eine Einteilung der Sarten vorgenommen und die Merkmale der Gruppen beschrieben. AnschlieBend
werden nicht nur die gekörten Sarten beschrieben, sondern auch die nicht gekörten, aber als wertvoll
eingeschätzten Sarten sowie die nicht oder nicht ausreichend beobachteten Sorten. Diese werden nur kurz und
varwiegend nach Literaturangaben beschrieben.
.. .
Die Einteilung der Sarten folgt der von Hetterscheid & Van den Berg vorgenommen KlassiflZlerung.
Zur Universum-Gruppe gehören zahlreiche Sorten. Sie zeichnen sich durch gröBere Wuchshöhen (höher als 80
cm), schmalere Blätter und kleinere Blütenköpfchen aus. Die Sarten dieser Gruppe werden mcht mehr
einzelnen Arten wie Aster novi-belgii, A. dumosus, A. pilosus und A. pringlei zugeordnet. Die Zuordnungen zu
den Arten A. cordifolius, A. ericoides und A. lateriflorus bleiben dagegen bestehen, obwohl die Merkmale
einiger Sarten auch zu denen der Universum-Gruppe passen würden.
Der Bericht umfaBt auch die Beschreibung von 11 nicht gekörten, aber beobachteten Sarten und von 8 Sorten,
die nicht oder nicht ausreichend beobachtet werden konnten. In beiden Gruppen befinden sich Sorten, die in
Zukunft durch ihre guten Eigenschaften andere Sarten ersetzen können.
Der Bericht schlieBt mit der Vergabe einer Wertschätzung für alle Sorten.
Der Beschreibung zugrunde liegen Beobachtungen an Aster-Samm!ungen, die auf Moorboden in Boskoop und
auf Sandboden in Wageningen gehalten wurden, ergänzt durch Beobachtungen an anderen Standorten.
.
W u c h s : Die Wuchshöhe der einzelnen Sarten ist stets an aufrechtstehenden Stengein gemessen worden, bet
' Snowflurry' wird die tatsächliche Höhe angegeben.
Sind die Stengel mehr oder weniger rot gefárbt, wird dies in den Beschreibungen angegeben. Angaben zur
Behaarung beziehen sich auf den oberen, blühenden Teil der Stengel.
. .
B 1ä t t er : Die Blätter variieren an einer Pflanze sehr stark. Beschrieben werden die Grunpblätter, die nuttieren
..
Stengelblätter und die Blätter am Grunde der Blütenstiele.
.
.
B 1ü ten st ä n den : Die Blüten sind zu Blütenständen zusammengefaBt, dte an emer Pflanze stark varneren
können. Die Abmessungen sind global angegeben. Meist ist in den Blütenständen keine deutliche Hauptachsen
mehr zu erkennen.
B 1ü ten : Die Durchmesser der Blütenköpfchen sind an den waagerecht abstehenden Zungenblüten gemessen
worden.
Kr a nkhei te n (Anfälligkeit gegenüber Krankheiten): Hier wird ausschlieBlich über den Befall von Mehltau
berichtet, der an den Sarnmlungen in Boskoop und Wageningen beobachtet worden ist, ergänzt durch
Beobachtungen in Gärten und Baumschulen.
Die positiv bewerteten Aster-Sortiment:
BI. = Blüten
Bik. = Blütenköpfchen
Blz. = Blütezeit

*
*
**
**
**
*
**

Topblk. = Spitzenblütenköpfchen
Zbl.
= Zungenblüten
M.
= Mehltauanfälligkeit

'Coombe Fishacre' -Universum-Gruppe; 70-100 cm hoch; Bl. in Trugdolden, Topblk. versunken bis
kaum hervorragend, Seitenachsen schräg abstehend; Blk. 28 mm breit; Zbl. lila, sich stark überlappend,
umgerollt; Blz. 9-10; M. ziemlich hoch.
.
cordifolia ' Chieftain'- 100-150 cm hoch; BI. in Rispen, Topblk .. schwach her.vorrag~nd bis versunken,
Seitenachsen schräg und frei steif abstehend; Bik. 15-18 mm brett; Zbl. blauvwlett, sich kaum uberlappend; Blz. 9(-10); M. gering.
.
cordifolia 'Photograph' - 80- I 20 cm hoch; BI. in Ris pen, Topblk. hervorragend bis versunken, Setten~ch
sen schräg abstehend; Bik. 18 mm breit; Zbl. blauviolett, sich leicht überlappend; Blz. 9- 10; M. rnaBig
hoch.
ericoides 'Blue Star' - 60-80 cm hoch; BI. in breiten Rispen, Topblk. auffallend hervorragend, Seitenachsen waagerecht abstehend; Blk. an Ober- und AuBenseiten 12-13 mm breit; Zbl. violett mit weiBlicher
Basis, sich ziemlich überlappend, an der Spitze leicht umgerollt; Blz. 10; M. mäBtg hoch.
.
ericoides 'Cinderella'- 70-90 cm hoch; BI. in breiten Rispen, Topblk. schwach hervorragend, Settenachsen fast waagerecht abstehend; Blk. ander Oberseite 14 mm breit; Zbl. weiB, leicht lilarosa verblühend,
sich stark überlappend; Blz. (9-) I 0; M. gering.
.
ericoides ' Enchantress' - 100-150 cm hoch; BI. in breiten Rispen, Topblk. deuthch hervorragend,
Seitenachsen fast waagerecht abstehend; Bik. an der Oberseite 16 mm breit; Zbl. hellviolett; Blz. (9-) I0;
M. mäBig hoch.
ericoides ' Erlkönig'- 100-150 cm hoch; BI. in Rispen, Topblk. hervorragend, Seitenachsen fast waagerecht abstehend; Bik. ander Oberseite 15 mm breit; Zbl. heli blauviolett, sich leicht überlappend; Blz. 10;
M. mäBig hoch.
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ericoides ' Golden Spray'- 90-100 cm hoch; BI. in breiten Rispen, Topblk. hervorragend, Seitenachsen
fast waagerecht abstehend und überhängend; Bik. ander Oberseite 12-14 mm breit; Zbl. weiB, sich nicht
überlappend; Blz. 10; M. gering.
ericoides ' Pink Cloud' - 70-90 cm hoch; Blüten in breiten Rispen, Topblk. hervorragend, Seitenachsen
waagerecht abstehend; Bik. ander Oberseite 16 mm breit; Zbl. lila, sich ziernlich stark überlappend; Blz.
10; M. gering.
ericoides 'Schneetanne' - 110-140 cm hoch; BI. in Rispen, Topblk. hervorragend, Seitenachsen fast
waagerecht abstehend; Blk. ander Oberseite 13-14 mm breit; Zbl. weiB, sich stark überlappend; Blz.
(l 0-) 11 ; M. mäBig hoch.
' Herfstweelde'- Universum-Gruppe; 80--120 cm hoch; BI. in breiten Rispen, Topblk. schwach hervorragend bis versunken, Seitenachsen schräg und steif abstehend; Blk. 20-30 mm breit; Zbl. violet, sich
ziemlich stark überlappend; Blz. 10; M. ziernlich hoch.
'Little Carlow'- Novi-belgii-Gruppe; 80-100 cm hoch; BI. in breiten Rispen oder Trugdolden, Topblk.
hervorragend, Seitenachsen schräg abstehend; Blk. 28-31 mm breit; Zbl. blauviolett, sich sehr stark
überlappend; Blz. 9-10; M. ziemlich hoch.
' Monte Cassino' - Universum-Gruppe; 80-100 cm hoch; BI. in Rispen oder Trugdolden, Topblk.
versunken oder etwas hervorragend, Seitenachsen schräg abstehend; Blk. 5-20 mm breit; Zbl. weiB, sich
überlappend; Blz. (10-)11 ; M. mäBig hoch. Stengel etwas schlaff.
'Oktoberlicht'- Universum-Gruppe; 120--140 cm hoch; BI. in Rispen, Topb1k. versunken, Seitenachsen
schräg abstehend; Bik. 27-30 mm breit; Zbl. weiB, 1eicht lila verblühend; Blz. 10; M. ziemlich hoch.
'Pink Star' - Universum-Gruppe; 120--150 cm hoch; BI. in Rispen, Topblk. versunken, Seitenachsen
schräg abstehend; Blk. lila, 25-30 mm breit, sich ziemlich stark überlappend; Blz. 9-10; M. mäBig hoch.
'Schneegitter' - Universum-Gruppe; 100-150 cm hoch, rnit langen, unterirdischen Ausläufern; BI. in
breiten Rispen, Topblk. hervorragend, Seitenachsen fast waagerecht abstehend; Blk. an der Oberseite 15
mm breit, Zbl. weiB, sichstark über!append; Blz. (10-)11. Bei nassem Herbstwetter kaum blühend.

