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In _het kader van_ een sortimentsonderzoek herfstasters worden twee of meer achtereenvolgende
artikelen gepubliceerd. Door de omvang van het onderzoek en de grootte van het sortiment is
publicatie in één ar~ikel ~iet haalbaar. In dit eerste artikel wordt een overzicht van Aster gegeven,
zoals recente ont~Ikk~lmg~n, I?orfol?gie en verspreiding, verschillen met nauw verwante geslacht~n, system~tiek, mdelmg m culttvargroepen, ziekten en plagen, vermeerdering, cultuur en
gebrmk. Tevens IS ~en begin gemaakt met de sortimentsbeschrijving. Hierin worden de belangrijk:te soorten en cu_l_tivargroepen voorgesteld en beschreven. Daarmee is de basis gelegd voor het
mdelen en ~eschriJve~ van de c_ultivar~ , waarover in de volgende publicatie(s) zal worden gerapporteerd. Daarm zullen m eerste mstantte de hoge, kleinbloemige cultivars aan de orde komen.
Op het Proefstation voor de Boomkwekerij te Boskoop is in 1991 met het sortimentsonderzoek
herfstasters ?egonnen. Het onderzoek was onderdeel van een samenwerkingsproject tussen de VKC,
het ProefstatiOn voor de Bloemisterij (beide te Aalsmeer) en het Proefstation voor de Boomkwekerij .
Ook de Vakgroep Plantentaxonomie (LU, Wageningen) heeft middels het inzetten van drie studenten een belangrijke bijdrage geleverd. In dit project staan gebruikswaarde en identificatie centraal. In
Aals~eer wer~ het sortiment Aster beoordeeld voor gebruik als snijbloem en in Boskoop voor
gebrmk als tumplant. Het Aalsmeerse onderzoek voor de snijasters heeft voor het Boskoopse
onderzoek veel nuttige informatie opgeleverd.
Het verzoek voor het Boskoopse onderzoek kwam van de Vereniging van Vasteplantenkwekers.
Problem~n. met de identificatie, de indeling van cultivars en ziekte gevoeligheid, waren de belangrijkst~ aanleidmge~: Door al deze facetten kreeg dit geslacht, met overigens geweldige kwaliteiten als
turnplant en SniJbloem, een slecht imago.
Vanwege de enorme omvang van het sortiment herfstasters, werd besloten het onderzoek in eerste
insta~tie te beperken tot de kleinbloemige soorten en cultivars (o.a. A. cordifolius, A. ericoides, A.
late~ifloru~ ~n A. p!losu~) . De belangrijkste reden hiervoor was, dat het om een groep gaat met
rela~Ief weimg gezondherdsproblemen. Bovendien was deze groep in het meest recente Nederlandse
sorttmentsonderzoek herfstasters in de jaren ' 50 uitgesloten. Destijds zijn alleen cultivars van A.
Dumosus Groep, A. Novi-belgii Groep en A. novae-angliae beoordeeld.
Op het Boskoopse proefveld we~den rui I? 50 verschillende Asters op geplant. Deze waren afkomstig
van vastep_lantenkwekers, botanische tmnen en onderzoeksinstellingen, uit binnen- en buitenland.
De collectie werd beoordeeeld in samenwerking met de keuringscommissie van de Vereniging van
Vasteplantenkwekers.
Bij het Proef~tation voor de Boomkwekerij is het onderzoek destijds opgezet door de toenmalige
medewe~ker mg. G . Fortgens. Hij heeft het sortiment verzameld en een begin gemaakt met de
beoordelmg (tot 1993). Het onderzoek is vervolgens voortgezet door de auteur van dit rapport.

RECENTE ONTWIKKELINGEN

Sinds het sortimentsonderzoek herfstasters van Yenerna (1960) is er veel veranderd. In het nu
v?lgende wordt in chronologische volgorde een opsomming gegeven van de belangrijkste gebeurtemssen voor het Aster-sortiment:

* Taxonomisch onderzoek in de Verenigde Staten en Canada.
In de jaren 1970 en '80 zijn onafhankelijk van elkaar twee taxonomische onderzoeken naar de
Noordamerika~se Asters uitgevoerd. Het zijn de onderzoeken van Jones (Verenigde Staten) en
Semple & Bro~rllet (Canada). Zij hebben de moeilijke systematiek van Aster een nieuwe impuls
gegeven. In be1~e o_nderzoeken vormden chromosoomkenmerken een belangrijk criterium. Het
aantal soorten IS flrnk teruggebracht. Semple & Brouillet vonden binnen Aster een dermate
afwijk~nde gro_ep, ~at zij deze groep in een afzonderlijk geslacht, Lasallea, willen onderbrengen.
Meer mformatie h1erover wordt gegeven in het hoofdstuk "Systematiek" .
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* Sortimentsonderzoek in Duitsland.
Ook in Duitsland is een sortimentsonderzoek herfstasters verricht. De verschillende soorten en
cultivars zijn ingedeeld in zogenaamde "Lebensbereiche" . De resultaten zijn gepubliceerd door
Sieber (1989) .
* Aster~collectie Jensma.
Dr ir J.R. Jensma was een groot liefhebber van Asters. Hij heeft tot zijn dood in 1993 een
privé-collectie van ruim 500 verschillende soorten en cultivars verzameld en beoordeeld. De
waargenomen kenmerken waren: bloemkleur (incl. RHS-code), bloemdiameter, gevuldheid, bloeitijd en hoogte. In 1992 is de collectie gesplitst. Een deel is naar de Botanische Tuinen van
Wageningen gegaan en het andere deel naar de "Stichting Het Hof van Eden" in Utrecht.

* Sortimentsonderzoek snijaster VKC.
Van 1991 tot 1995 is door drs W.L.A. Hetterscheid van de VKC (Aalsmeer), in samenwerking met
het Proefstation voor de Bloemisterij en de Vakgroep Plantentaxonomie van de Landbouwuniversiteit Wageningen, een sortimentsonderzoek snijaster verricht. Via de Vakgroep Plantentaxonomie
hebben drie studenten, nl. W. Luesink, P. Kraan en W. Addink, met begeleiding van dr R.G. van den
Berg en drs W.L.A. Hetterscheid een belangrijke bijdrage geleverd aan dit onderzoek.
Het VKC-onderzoek heeft o.a. geresulteerd in het opvoeren van driecultivargroepen van Aster. Meer
hierover bij het hoofdstuk "Indeling in cultivargroepen" .
De soortechte collectie snijasters is overgedragen aan de Botanische Tuinen van de Landbouwuniversiteit te Wageningen.
* Aster-boek.
/
In 1995 is het Duitse boek "Astern" van auteur W. Schöllkopf gepubliceerd. In het boek wordt
uitvoerig ingegaan op facetten als geschiedenis en herkomst, vermeerdering, selectie en veredeling,
gebruik en ziekten en plagen. Er worden ruim 200 soorten meer of minder uitgebreid beschreven.
Een groot deel van deze beschreven soorten is in cultuur (vrijwel) onbekend. Een aantal van de
behandelde soorten wordt volgens de huidige taxonomie als synomiem of als ondersoort (subspecies) of variëteit beschouwd. De behandelde cultivars zijn summier beschreven.
* Asters voor het openbaar groen.
Vaste planten voor het openbaar groen staan de laatste jaren erg in de belangstelling. Ook met Aster
zijn er mogelijkheden. In Denemarken zijn bijvoorbeeld Aster ageratoides ' Asran' en A. glehnii
'Agleni' geselecteerd. Beide Asters zijn gezond (o .a. meeldauwvrij), vallen niet om en onderdrukken het onkruid zeer goed. Ook in andere soorten zijn er mogelijkheden voor het openbaar groen,
bijv. A. divaricatus, A. macrophyllus eh A. umbellatus.
MORFOLOGIE EN VERSPREIDING VAN ASTER

Asters zijn 0.2-2.5 m hoge vaste planten, soms één- of tweejarig of halfstruiken. Er zijn afhankelijk
van de soort wel of geen ondergrondse uitlopers (wortelstokken). Deze kunnen kort tot zeer lang
(woekerend!) en!of knolvormig verdikt en!of verhout zijn. De stengels zijn vertakt of (soms)
on vertakt, kaal of behaard en opgaand of opstijgend. De enkelvoudige bladeren staan verspreid en
hebben geen steunblaadjes. De bladrand is gaaf of ingesneden en een bladsteel wel of niet aanwezig.
Daarbij is bij enkele soorten de basis geheel of gedeeltelijk stengelomvattend of geoord. De
bladvorm variëert van lijnvormig tot hartvormig of breed (omgekeerd-) eirond. De beharing variëert
van dicht ruw behaard tot kaal. De basale bladeren sterven vaak al voor de bloei af (met name bij
planten die in de herfst bloeien). De bloemhoofdjes staan solitair of bevinden zich in trossen,
pluimen of tuilen. De bloemhoofdjes bestaan gewoonlijk uit buis-en lintbloemen, zelden alleen uit
buisbloemen (enkele cultuurvormen hebben alleen lintbloemen). De bloembodem is gewoonlijk
vlak, soms iets bol en heeft een honingraatstructuur. De stroschubben ontbreken. Het omwindsel is
buisvormig, klokvormig of rondachtig en bestaat uit 2-5 rijen omwindselblaadjes. Deze omwindselblaadjes zijn dakpansgewijs gerangschikt, aanliggend of afstaand, meestal aan de basis vliezig of
leerachtig en bovenaan kruidachtig, maar soms ook helemaal kruidachtig of voor een groot deel
vliezig. De lintbloemen staan in 1 of 2 rijen en zijn tweeslachtig, steriel of alleen vrouwelijk. De
kleur variëert van wit tot roze, paars of blauw. De buisbloemen zijn tweeslachtig, buisvormig met 5
driehoekige kroonlob ben, gewoonlijk geel(achtig), soms wit en vaak verkleurend naar rood, bruin of
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paars. De 2 stijltakken zijn afgeplat en hebben haarvormige aanhangsels. De pappus (het vruchtpluis) bestaat uit talrijke, lange, onvertakte haren, die een ruw oppervlak hebben en in 1 of soms 2
rijen zijn geplaatst. De eenzadige vruchtjes zijn afgeplat en bevatten een aantal nerven.
Het geslachtAster L. omvat 200-250 soorten. Meldingen van 500-600 soorten (bijv. door Jelitto e.a.,
1985) zijn veel te ruim. Veel van deze soorten zijn inmiddels tot synoniem verklaard.
Van de in totaal 200-250 soorten komen 130-150 soorten voor in Amerika, waarvan het overgrote
deel (circa 114 soorten) afkomstig is uit Noord-Amerika. De andere soorten komen voor in Azië
(circa 35, vooral in Japan, China en Himalaja), Europa (circa 15) en in Zuid-Afrika (circa 15).
In Nederland komt alleen A. tripotium L. (Zulte) van nature voor. Daarnaast is een aantal Noordamerikaanse soorten verwilderd (A. laevis, A. novi-belgii, A. lanceolatus en A. laterijlorus). Ook in
andere delen van Europa komen verwilderde Noordamerikaanse Asters voor (in totaal ruim 10
soorten).
Asters komen van nature voor op zeer verschillende groeiplaatsen, variërend van hoog in de bergen
tot in moerassen, prairies, bossen (kruidlaag), langs de kust (schorren) en in wegbermen.
VERSCHILLEN MET NAUW VERWANTE GESLACHTEN
De drie geslachten waar mee Aster (met name de herfstasters) het meest wordt verward zijn Boltonia
L'HÉRIT, Kalimeris CAss. enAsteromoea BLUME. Hiervan is Boltonia het meest bekend als tuinplant
(met name Boltonia asteroides (L.) L'HÉRIT). Dit geslacht, dat van nature voorkomt in NoordAmerika en Centraal- en Oost-Azië, onderscheidt zich met name van Aster door de bolle bloembodem en de pappus, die bestaat uit slechts 2-4 lange haren en al dan niet met enkele korte haren.
Kalimeris en Asteromoea zijn minder bekende vaste planten. Beide geslachten komen van nature
voor in Oost- en Noordoost-Azië. Net als bij Boltoniais de bloembodem bol. De pappus bestaat
alleen uit enkele korte haren (veel korter dan de kroon), die aan de basis door middel van een ring
verbonden zijn tot een kroontje.
Ook Caltistephus CAss. (Zomeraster) wordt nogal eens verward met Aster. Dit geslacht is echter
gemakkelijk te onderscheiden. Het is een éénjarige plant, die gedurende de zomer tot in de herfst
bloeit, met slechts één soort, C. sinensis (L.) NEES (syn. Aster chinensis L.). De bloemhoofdjes staan
altijd solitair en de buitenste rij(en) omwindselblaadjes is/zijn bladachtig. Deze soort komt van
nature voor in China. In cultuur is het een belangrijke snijbloem. Vooral in Japan, maar ook in
West-Europa en Noord-Amerika bestaan er van C. sinensis talloze cultivars.
Een ander nauw verwant geslacht is Solidago L. (Guldenroede). Het duidelijkste verschil met Aster
is, dat de bloemen vrijwel altijd geel en klein zijn (slechts één soort heeft witte bloemen). In het
verleden is een geslachtskruising tussen Solidagoen Aster beschreven, x Solidaster luteus GREEN Ex
DREss. Dit is geen echte geslachtskruising, omdat de vermeende oudersoort A. ptarmicoides toch
een Solidago blijkt te zijn (S. ptarmicoides).
Erigeron L. (Fijnstraal) is het laatste bekende geslacht dat veel gelijkenis heeft met Aster. Erigeron
heeft echter 2 rijen omwindselblaadjes. Daarbij staan de zeer talrijke lintbloemen in 2 tot meer rijen
en deze zijn zeer smal draadvormig.
SYSTEMATIEK

Aster wordt door taxonomen beschouwd als één van de moeilijkste geslachten van het plantenrijk.
Het geslacht zelf is redelijk omgrensd, maar het vaststellen van de soorten en het indelen van soorten
in subgenera en secties, is een lastige aangelegenheid. Dit blijkt o.a. uit de vermelding van het aantal
soorten in de verschillende flora's, dat variëert van 200 tot ruim 600. Oorzaken van dit probleem zijn
o.a. gemakkelijke hybridisatie tussen een aantal soorten, veel voorkomen van polyploidie, grote
geografische verspreiding van een aantal soorten en de grote omvang van het geslacht.
Het geslacht Aster is in 1753 door Linnaeus beschreven; de typesoort is A. amellus L. Aster is een
Grieks woord en betekent "ster".
Tot aan het begin van deze eeuw hebben achtereenvolgens o.a. Nees (1832), De Candolle (1836) en
Gray (1884) een belangrijke bijdrage geleverd aan de systematiek van Aster. Vooral het werk van
Gray (voor de Noordamerikaanse Asters) was een grote sprong vooruit. Gray erkende dat zijn
indeling van Aster in soorten, secties en subgenera en de omgrenzing van een aantal soorten nog niet
echt bevredigend was. Tot voor kort is echter hoofdzakelijk met deze indeling gewerkt.
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In de jaren 1970 en '80 heeft de systematiek van Aster een nieuwe impuls gekregen. Onafhankelijk
van elkaar zijn in Noord-Amerika twee onderzoeken verricht, namelijk bij de Universiteit van
Waterloo (Canada), door J. Semple en L. Brouillet en bij de Universiteit van Illinois (Verenigde
Staten), door A. Jones. In beide onderzoeken was het chromosoomportret, met name het basis
chroinosoomaantal, een zeer belangrijk kenmerk. Met name op het gebied van erkenning en
omgrenzing van de verschillende soorten en de bepaling van het chromosoomaantal per soort,
stemmen de twee onderzoeken grotendeels overeen. Het aantal Aster-soorten is daarbij behoorlijk
teruggebracht. Vele tot dan toe beschreven soorten zijn tot synoniem verklaard van andere soorten of
ondergebracht als ondersoort of variëteit van andere soorten.
In beide onderzoeken wordt ook een nieuwe indeling voor de soorten gepresenteerd. Hierin zijn wel
grote verschillen. Jones (1980) presenteert een indelingssysteem, dat maar weinig afwijkt van het
traditionele systeem van Gray. Semple & Brouillet (1980) daarentegen stellen een indeling voor, die
op sommige punten sterk afwijkt. Zij brengen zelfs een aantal soorten onder in een apart geslacht,
Lasaltea (GREENE) SEMPLE & BROUILLET (hieronder vallen o.a. A. ericoides en A. novae-angliae).
Semple & Brouillet baseren deze ingrijpende opvatting op chromosoom- en morfologische kenmerken. De soorten van hun Lasaltea hebben een basis chromosoomaantal van x=5 of x=4, terwijl de
andere Aster-soorten x=7, x=8, of x=9 als basis chromosoomaantal hebben. Als belangrijkste
morfologische kenmerk geven ze de vorm van de basale bladeren. Bij Lasaltea zijn de basale
bladeren meestal ongesteeld, gaafrandig en drienervig of soms gesteeld en getand. Bij Aster (Semple
& Brouillet) zijn de basale bladeren gesteeld of zittend en hebben één duidelijke middennerf
Verschilpunten zijn ook gelegen in de wortelstok, de omwindselblaadjes en de vruchtjes.
Jones onderkent wel de grote verwantschap tussen de soorten van deze groep, maar wil niet verder
gaan dan onderscheiding op het niveau van subgenus. Volgens haar is de verwantschap tussen de
soorten met x=5 en x=8 of x=9, net zo klein als de verwantschap tussen de soorten x=8 en x=9
/
onderling.
In dit artikel is het voorstel van Semple & Brouillet, om Lasaltea af te scheiden van Aster, nog niet
gevolgd.
Zoals reeds vermeld hebben de beide Aster-onderzoeken over de chromosoomaantallen en het
daarvan afgeleide basis chromosoomaantal van de verschillende soorten wel overeenstemming.
Daar dit een belangrijk kenmerk voor de mate van verwantschap tussen soorten is én iets over de
mogelijkheid van kruisen tussen de soorten zegt, volgt een overzicht. Bedacht moet worden, dat
soorten van verschillende groepen in principe niet met elkaar kunnen worden gekruist. Alleen de
soorten, die in Nederland als cultuurplant voorkomen worden vermeld.
x= basis chromosoomaantal
x=5: A. ericoides, A. falcatus en A. novae-angliae.
x=8: A. cordifolius, A. dumosus, A. laevis, A. lanceolatus, A. laterijlorus, A. novi-belgii en A.
pilosus (incl. A. tradescantii HoRT. en A. vimineus).
x=9: A. ageratoides, A. alpinus, A. amellus, A. divaricatus, A. glehnii, A. macrophyltus, A.
turbinellus en A. umbellatus.
Naast deze twee studies van de Noordamerikaanse Asters, is ook recent een studie gemaakt van de
Asters in China. Deze studie waarin enkele tientallen soorten in China worden onderscheiden, is
uitgevoerd door Y. Ling (1985). In tegenstelling tot zijn Noordamerikaanse collegae, die een flinke
schoonmaak onder de soorten hebben gehouden, voert Ling ruim 15 nieuwe soorten en vele nieuwe
variëteiten en forma's op.
INDELING IN CULTIVARGROEPEN

Aster is taxonomisch gezien een zeer complex geslacht, waarbij de exacte soortsgrenzen niet altijd
helder zijn. Voor cultuurplanten geldt dit nog sterker, omdat vele cultivars direct of indirect
afkomstig zijn van twee of meer soorten. Soms is de herkomst zo complex dat de (voor)oudersoorten
niet meer zijn te achterhalen. De twee soorten die het belangrijkste zijn geweest voor het huidige
sortiment herfstasters zijn A. novi-belgii en A. dumosus. Tussen deze soorten is een grote zwerm
hybride-cultivars ontstaan. Ook andere soorten hebben hiertoe bijgedragen, met name A. pilosus, A.
laevis, A. lanceolatus, A. cordifolius en A. laterijlorus. Twee andere bekende Noordamerikaanse
soorten, A. ericoides en A. novae-angliae, zijn waarschijnlijk niet in dit complex gemengd, vanwege
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hun afwijkende chromosomenportret Ook vanuit de praktijk zijn geen kruisingen bekend. Wel
kunnen A. ericoides en A. novae-angliae met elkaar worden gekruist. Deze hybride is in het verleden
benaamd: A. x amethystinus Nurr., maar hiervan zijn nog maar weinig cultivars bekend.
Uit het bovenstaande blijkt, dat een aantal soorten duidelijk niet meer voldoet als eenheid om
cultivars in te delen. Hetterscheid en Van den Berg (1996) stellen als oplossing van dit probleem voor
om een deel van de Asters in te delen in cultivargroepen. Hiervoor stellen zij drie cultivargroepen
voor, namelijk:
1. Aster Dumosus Groep
2. Aster Novi-belgii Groep
3. Aster Universum Groep
Beschrijvingen van deze groepen worden gegeven in het hoofdstuk "Belangrijkste soorten en
cultivargroepen".
VERMEERDERING

Asters worden meestal vermeerderd door middel van scheuren. In het voorjaar kan ook worden
gestekt. Een groot voordeel van stekken is dat Verticillium niet of minder snel wordt meegenomen.
Als enige variatie in de nakomelingschap geen probleem is, bijvoorbeeld bij het gebruik van soorten
als A. cordifolius, A. divaricatus en A. macrophyllus in natuurlijke beplantingen, is zaaien ook goed
mogelijk. Ook enkele cultivars kunnen worden gezaaid, omdat de nakomelingen zuiver terugkomen.
Bij de meeste cultivars is dit niet het geval. Bovendien mogen er geen andere Asters in de buurt staan,
omdat ze anders hybridiseren. Verder is bekend dat vrijwel alle soorten kruisbestoven moeten
worden, zelfbestuiving is niet mogelijk.
CULTUUR EN GEBRUIK

Asters worden voor gebruik als tuinplant, op grond van bloeitijd, ingedeeld in twee groepen:
1. Voorjaarsasters: Bloeitijd april-juli; bloemen bij de meeste soorten alleenstaand. Belangrijkste
soorten: A. alpinus L., A. farreri W.W. SMITH & JEFFREY, A. himalaicus C.B. CLARKE en A.
tongo/ensis FRANCH.
2. Nazomer- en herfstasters: Bloeitijd augustus-november. Er kan onderscheid worden gemaakt in
hoge (hoger dan 80 cm) en lage (lager dan 80 cm) vormen. Belangrijkste soorten/cultivargroepen:
Hoog (>80 cm): A. ciliolatus, A. cordifolius, A. ericoides, A. glehnii, A. laevis, A. lanceolatus, A.
lateriflorus, A. novae-angliae, A. Novi-belgii Groep, A. pilosus, A. turbineflus en A. Universum
Groep.
Laag (<80 cm): A. ageratoides, A. amellus, A. divaricatus, A. Dumosus Groep, A. linosyris, A.
macrophyllus, A. pyrenaeus, A. radula, A. sedifolius.
Asters kunnen op uiteenlopende plaatsen worden geplant. De meeste groeien het beste in de zon of
halfschaduw in niet te zure grond. Afhankelijk van de soort/cultivar wordt een normale tot droge of
normale tot vochtige bodem aanbevolen. Zowel in de border alsook als onderbegroeiing of in
natuurlijke beplantingen, kan Aster goed worden geplant. Een aantal voorjaarsasters is ook in de
rotstuin goed te gebruiken.
Een aantal herfstasters valt vooral bij slecht weer gemakkelijk om. Vooral hoge cultivars van A.
ericoides, A. cordifolius, A. Novi-belgii Groep hebben hier van te lijden. Dit hoeft niet altijd
bezwaarlijk te zijn; het kan bijdragen tot een natuurlijk karakter. Als omvallen niet gewenst is,
kunnen rijshout of kunstmatige plantensteunen worden aangewend. Ook kunnen de planten in het
voorjaar (vóór 15 juni) één- of tweemaal worden getopt, zodat een dichter en steviger gewas wordt
verkregen. Dit wordt overigens ook bevorderd door te planten op een zonnige standplaats. Nog beter
is het om cultivars te kiezen die van nature wel stevig staan.
De meeste Asters, met name de herfstasters, kunnen het beste om de 2-3 jaar worden verjongd en
verplant. Dit om de planten bloeirijk en gezond te houden.
Herfstasters zijn kortedag-planten. Bij minder dan 11 uur licht per dag legt de plant bloemen aan. De
bloei is eventueel te sturen door middel van Jichttoediening en/of ontneming. Als snijbloem wordt
Aster zodoende vrijwel jaarrond geteeld. Er is in de snijbloemensector op dit gebied veel kennis
aanwezig.
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Veel Aster-culti~ars, met name uit de Novi-belgii Groep en Universum Groep, zijn geselecteerd voor
gebruik als snijbloem. Er is daarbij niet of te weinig gelet op eigenschappen, die van ?ela~g zijn voor
gebruik als tuinplant (bv. ziektegevoeligheid, stevigheid van de stengels en geschtkthetd voor het
Nederlandse klimaat). Veel van deze cultivars zijn niet of minder geschikt voor gebruik in de tuin.
ZIEKTEN EN PLAGEN

De twee meest voorkomende en meest schadelijke (schimmel)ziekten bij Aster zijn echte meeldauw
(Erysiphe cichoracearum DC.) en verwelkingsziekte (vooral Verticillium alboatrum R.& B. en V.
vilmorinii).
Echte meeldauw kenmerkt zich door een witte poederachtige aanslag op de bovenzijde van de
bladeren. Bij sterke aantasting zit de meeldauw ook aan de onderzijde van het blad en er kan
uiteindelijk bladvergeling en bruinverkleuring ontstaan. Vooral cultivars van de A. Novi-belgii
Groep zijn erg gevoelig. Ook bij veel andere soorten is de ziekte bekend, maar daar is dit vaak minder
zichtbaar/schadelijk. De ziekte wordt bevorderd door droog en warm weer.
De verwelkingsziekte wordt veroorzaakt door verschillende schimmels. Bij herfstasters zijn Verticillium alboatrum en V. vilmorinii de meest voorkomende. De ziekte kenmerkt zich door het
afsterven (geel-bruinverkleuren, verwelken en verdrogen) van takdelen of hele takken. De schiJ?illel
dringt de plant binnen via de wortel en is via besmet gereedschap over te brengen. Deze over.wt~tert
in de wortelstokken. De ziekte is bekend bij A. Novi-belgii Groep, A. Dumosus Groep, A. erzcotdes,
A. cordifolius en A. lateriflorus.
..
Een manier om Verticillium vrijwel zeker kwijt te raken is om stek te nemen van gezonde takken. BIJ
vermeerderen door middel van scheuren wordt de ziekte in veel gevallen meegenomen.
Ook insekten, zoals bladluizen, wantsen en rupsen kunnen soms schade toebrengen" Verder kunnen
Asters te lijden hebben van een aantasting door blad- en stengelaaltjes.
De belangrijkste preventie tegen veel ziekten en plagen is om de planten op de juiste plaats te zetten;
d.w.z. j uiste belichting, vochtigheid, zuurgraad enz. Een andere preventieve methode is om planten
regelmatig te verjongen en te verplanten.

BELANGRIJKSTE IN DE HERFST BLOEIENDE SOORTEN
Aster ageratoides TURcz. -Oost-Azië tot Noord-India
syn. Aster trinervius RoxB.

NON

Grus.

Een 40-100 cm hoge vaste plant, al dan niet met kruipende wortelstokken. De stengels zijn veel of
weinig vertakt en kaal tot sterk behaard. De bladeren zijn spits of toegespitst, kaal of dicht behaard en
al dan niet gesteeld. De onderste bladeren zijn gewoonlijk (breed-)eirond. De middelste bladeren
zijn ovaal tot lancetvormig, 5-15 cm lang en 1-5 cm breed en vrij grof gezaagd. De bovenste bladeren
zijn aanmerkelijk kleiner en minder gezaagd of gaafrandig.
De bloemhoofdjes staan gewoonlijk in een dichte of losse, tuil of pluim en hebben een diameter van
1.5-3 cm. Het omwindsel is 4-10 mm lang en bestaat uit 2 of 3 rijen omwindselblaadjes. Deze
omwindselblaadjes zijn langwerpig-ovaal, hebben gewoonlijk een stompe top en zijn soms kleverig
(var. viscidulus).
Er zijn 10-15(-25) lintbloemen per hoofdje. Deze zijn 6-13 mm lang en wit, lila of licht paarsrood.
De buisbloemen zijn geel.
Bloeitijd in Nederland: augustus-november (2n=18,27,36,45,54).
A. ageratoides is een zeer vormenrijke soort, die van nature vooral in bergbossen groeit. In de Flora
van Japan worden 12 variëteiten en 10 forma's onderscheiden. Deze versc~illen onderling _in _?.a.
hoogte, beharing, bladvorm en ~grootte, grootte en kleverigheid van het omwmdsel, type bloeiWIJZe,
grootte van de bloemhoofdjes en kleur van de lintbloemen.
.
.
Kenmerkend voor de soort zijn de grote, grof gezaagde bladeren en de stompe omwmdselblaadJeS.
In Nederland wordt deze soort nog niet veel aangeplant als tuinplant. Door introductie van A.
ageratoides 'Asran' komt hierin verandering. Deze gezonde en stevige Aster is een zeer geschikte
selectie voor extensieve beplantingen.
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De bladeren zijn stevig, kaal of ruw behaard en spits of afgerond aan de top. De basale bladeren zijn
spatelvormig en getand. De stengelbladeren zijn lijn- of lijnlancetvormig, soms langwerpiglancetvormig, 2-12 cm lang en 0.3-0.8 cm breed en zittend. De bovenste bladeren zijn veel kleiner en

Aster x amethystinus Nurr.

(Aster ericoides x A. novae-angliae)
~~~~: ~~~;~u~r~dijke h~b:idbe. Dekke~merken zijn intermediair van de oudersoorten. Als cultuurplant
y n e wetmg ete ems. (2n= l0).

AseterMc?rdifo.l)ius L. .- Noord-Amerika (van Nova Scotia westelijk tot Ontario, zuideliJ"k tot Georgia
n tssoun - zte kleurenfoto blz. 18

;~~t~~~~!~d~7te~~.g:er~~~~~ f~~?~o~~~~r~~h~ar~e~~e:;~:~~~d:~~~~~stokken.

De stengels zijn

~Jd~~~:~ z~~~~nJdd~, me~een scherp gezaa.~de rand, een spitse tot toe~espitste punt en aan beide
e on erste bladeren ZIJn langwerpig-eirond tot breed-eirond hebben een
hartv
. b . ar
w d orn~Ig~l ~ls en an~e stelen. De bla?schijf is 3.5-13 cm lang en 2.5-7 cm breed. N~ar boven toe
Dor e~..ke a eren klemer, smaller, mmder gesteeld en de hartvormigheid verdwijnt
sp~e~~e~d:·ta~~~ ~tb;ede b~oe~~ofdje6s staan in losse plui~en, met opgaande to~ wijd uit· . ~~m se lS .tot mm lang en bestaat mt meer rijen omwindselblaad·es
D
.
met een groene of roodachtige, afgeronde iop:
. oo Je ~lJn er -20 lintbloemen. Deze lmtbloemen zijn 6-8 mm lang en violet blauw of
~~;~~~e;~~ ~:~~).sbloemen ZIJn geel en verkleuren naar rood. Bloeitijd in Nederland: s~ptember-
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~or~e~lJke so.ort, bd11e z.tc~. met name k~nmerkt vanwege de hartvormige blad~ren in co~bi~:t~~ :e~

e P mmvorrmge oetWlJZen en kleme bloemhoofdjes Binnen de soort w d 7
··· ·
onderscheiden, die van elkaar verschillen in o.a. bladvo;m en bloeiwijze.
or en vartetetten
De soort kan met name vanweg.e de overeenkomst in bladvorm, worden verward met A. divaricatus
Deze laatste .h~~ft sterk ontwtkkelde wortelstokken, tuilvormige en herhaaldelijk gaffelvormi ·
?loeitijd, grotere bloemen en slechts 5-10(-12) lintbloemen
oo Je. oven ten 1s biJ A. dtvancatus de bloemkleur vrijwel altijd wit zelden roze
~~~:r~~~~!~u~~~eeft :o~rt bete~enis als tuinplant. Daarvoor zijn vijf c~ltivars gesel~cteerd, die

~ert;:.te ~oe1wd~en,. ee~.vroeg.ere
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or erp ant o voor verw1ldenng.

A~~~bd:~~icatus L. - Noord-Amerika (van Maine westelijk tot Manitoba, zuidelijk tot Georgia en
~:~ 0~~0
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hoge v~ste plant, met sterk ontwikkelde wortelstokken. De stengels zijn zigzaggend
een .. opg~an , kaal of zwak behaard en veelal roodachtig.
~:h~~~e~n ZIJ~ VriJ db~n, met e~~ gr?f gezaagde rand, een spitse of toegespitste punt en kaal of zwak
basis. De ~~~sce~is.~ is ~~~r~n ZIJ~ etrond, lang gesteeld (tot ruim 10 cm) en h.ebben een hartvormige

relati~~ sm~.ller, k~rter ges~.ee~:e:n~~~e;-~f c:etb~~~~:=g.boven toe ZIJn de bladeren kleiner,
~~tv~~{st~~~~: ~:mh~fdJeS st~an m ~erhaaldelijk gaffelvormig vertakte tuilen (valse schermen)

.

en. et omwmdsel1s 5-8 mm lang en heeft 3-5 rijen omwindselbl d"

D
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~~;t~~:~~~~djes ~~jn2o~aal-langwerpig, 0.7-1.5 mm bre~d en hebben een afgeronde~~ ;;i~~e t~~~
(zelden) roze e~e~~?5n rr:m clm bre~d e~ ~e~ben 5-10~~ 12) lmtbloemen. Deze lintbloemen zijn wit of

BloeitiJ.d i N d I d·
ang. e ms loemen ZIJn geel en verkleuren naar rood of bruin.
n e er an . augustus-september. (2n=18).

~:nz~otort komt van natu~e voor op vrij droge plaatsen in open bossen en op kaalslag A divaricatus

e n:ne ~anwege e _overeenkomst in bladvorm, worden verward met A. c;rdlfolius en A
1
rnaerop 1y us. oor verschillen met deze twee soorten, zie aldaar.
·
Deze soort wordt vooral gebruikt in natuurlijke beplanting.
A~:~a~~mosus L. -

Noord-Amerika (van Maine westelijk tot Ontario, zuidelijk tot Florida en

Een 30-100 cm hoge vaste plant, al dan niet met kruipende wortelstokken De sten els · ·
··
·
opgaand, vooral bovenin sterk vertakt, kaal of kort behaard, vaak kl eveng
. . aanvoe
g lZlJndvnJ
en . stevtg
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zeer talrijk.
De bloeiwijze is los, pluimvormig, met talrijke bloemhoofdjes. Deze zitten aan het eind van dunne
twijgjes, die bedekt zijn met kleine blaadjes.
De bloemhoofdjes zijn 8-15 mm breed. Het omwindsel is 4-6 mm lang en heeft 4 tot 6 rijen
omwindselblaadjes. Deze omwindselblaadjes zijn lijn- tot priemvormig, met een stompe of iets
spitse en duidelijk afgezette groene top. Er zijn 15-30 lintbloemen per hoofdje. Deze lintbloemen
zijn 4-10 mm lang en blauw, violet of lila tot wit. De buisbloemen zijn geel tot bruin. De lobben
omvatten 21-35% van de totale lengte. Bloeitijd in Nederland: augustus-oktober. (2n=16,32).
Deze soort komt van nature vooral voor op zandgronden. Zuivere vormen van A. dumosus komen in
cultuur zelden voor. Veel belangrijker zijn de cultivars, die zijn ontstaan na kruising met A.
novi-belgii. Deze planten worden wel A. dumosus-hybriden of dwergasters genoemd. De eerste
cultivars ontstonden in 1922. Vooral na 1945 is het sortiment sterk uitgebreid. Inmiddels zijn er ruim
60 cultivars bekend, met een grote verscheidenheid aan kleuren. Hetterscheid & Van den Berg
(1996) hebben deze groep als A. Dumosus Groep helder gedefinieerd:
Aster Dumosus Groep
Planten met ondergrondse uitlopers vormen dichte, lage groepen van 20-50 cm hoog. De basale
stengelbladeren zijn gewoonlijk gesteeld en de bladschijf is driehoekig-hartvormig met een zwak
getande rand. De middelste stengelbladeren zijn langwerpig, zittend, met een gave of iets onregelmatig getande rand en gewoonlijk kaal. De bloeiwijze is compact, sterk vert}lkt en schermvormig. De bloemhoofdjes zijn 2.5 cm breed of breder. Bloeitijd: in de herfst. Standaardcultivar:
Aster 'Apollo'. De cultivars zijn vooral geschikt als tuinplant.
Aster ericoides L.- Heideaster- Noord-Amerika (van Maine westelijk tot Brits Columbia, zuidelijk

tot Georgia en Arizona)
syn. Aster multiflorus AIT.
Een 30-100 cm hoge vaste plant met korte tot vrij lange wortelstokken, niet zelden meer of minder
knolvormig. De stengels zijn vrij dun, rechtopgaand tot opstijgend, sterk vertakt vanaf boven het
midden en daarbij een dichte bos vormend, gewoonlijk zwak tot vrij sterk uniform behaard, soms
bijna kaal.
De bladeren zijn vrij stug, gewoonlijk aan beide zijden behaard en gewimperd aan de randen. De
basale bladeren zijn lijn- tot spatelvormig, drienervig, (vrijwel) gaafrandig, stomp of met een klein
puntje aan de top en niet of onduidelijk gesteeld. De onderste stengelbladeren zijn smal-lijnvormig
tot lijnlancetvormig, 2.5-8 cm lang en 0.2-0.7 cm breed, gaafrandig en aan de top stomp of spits. De
middennerf is duidelijk, de zijnerven zijn onduidelijk of ontbreken. Naar boven toe worden de
bladeren steeds kleiner, waarbij de bladeren aan de eindtakjes dicht opeen staan en gereduceerd zijn
tot priemvormige blaadjes van vaak minder dan 1 cm lang. De basale bladeren en onderste
stengelbladeren verdrogen gewoonlijk ruim vóór de bloei.
De bloeiwijze is pluimvormig, met spreidende of teruggebogen takken. De talrijke bloemhoofdjes
zijn gewoonlijk naar één kant gekeerd. De bloemhoofdjes zijn 5-10(-15) mm breed. Het omwindsel
is 3-5(-6) mm lang en bestaat uit 3 of 4 rijen aanliggende tot iets afstaande omwindselblaadjes. Deze
omwindselblaadjes zijn 2-3.5 mm lang, leerachtig, lijn- tot lijnlancetvormig, met een groen bovendeel dat ruim de helft van het totaal bestrijkt en een spitse, toegespitste of puntige top heeft;
tenminste de buitenste rij is meer of minder behaard. Er zijn 8-20(-25) lintbloemen. Deze lintbloemen zijn 3-6.5 mm lang en wit, roze of (zelden) blauwpaars van kleur. De 6-12(-20) buisbloemen zijn in eerste instantie geel, later verkleuren ze naar rood tot bruin. De pappus bestaat uit
30-40 lange haren. Bloeitijd in Nederland: september-november. (2n=10,20).
Deze soort groeit van nature op droge grond, op open plaatsen of onder kreupelhout. Het is een echte
prairieplant Binnen de soort worden 4 variëteiten onderscheiden, die onder andere verschillen in
groeiwijze en beharing. In Nederland is o.a. een aantal vormen van var. prostratus (KuNTZE) BLAKE
in omloop. Deze hebben een meer liggende tot opstijgende groeiwijze.
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Y:>o~~l. kenmerke~d ~an A. ericoides zijn de kleine (bovenste) bladeren en bloemhoofjes, de
eenzijdige rangschikking van de bloemhoofdjes, de kleine lintbloemen en de ongesteelde, (vrijwel)
gaafrandige, drienervige basale bladeren.
De soort kan worden verward met A. pilosus, A. lateriflorus en A. falcatus. A. pilosus verschilt met
name vanwege de vertakking, welke al vlak boven de grond begint, de I-nervige en kort gesteelde
basale bla?eren en de veelal langer gesteelde bloemhoofdjes. Bovendien zijn de omwindselblaadjes
langere~ ts het groene kruidachtige deel kleiner en rijkt niet helemaal tot aan de top. Verder is het
aantal _lmtbloemen groter. A. lateriflorus verschilt met name vanwege de gesteelde, eironde,
1-n~rvige. basale bladeren. Ook de hoger gelegen bladeren zijn gewoonlijk breder en het groene
krmdachtlge deel van de omwindselblaadjes is kleiner en rijkt niet helemaal tot aan de top. Voor
verschillen met A. falcatus, zie aldaar.
Voor de cultuur heeft deze soort vooral betekenis als tuinplant en minder als snijbloem.

Aster falcatus LINDL.- Noord-Amerika (van Wisconsin westelijk tot Brits Columbia en zuidelijk tot
Nieuw-Mexico en Arizona) -zie kleurenfoto blz. 18
Deze soort is zeer nauw verwant met A. ericoides. A. falcatus verschilt vanwege de lossere
bloempluim, waarbij ~e bloemh~ofdjes nooit naar één kant zijn gekeerd en de grotere bloemhoofdjes
(10-20 ~). Ve~der IS het omwmdsellanger (5-8 mm), zijn de omwindselblaadjes langer ((3-)4-7
mm) en Zijn de lintbloemen groter en talrijker (22-35 per hoofdje en 7-10 mm lang). De vertakking
begint meestal al onder het midden. De pappus bestaat uit 40-55 lange haren. (2n=20,30,40).
Aster glehnii F. ScHMIDT- Japan (Honshu en Hokkaido)
Een 100-150 cm hoge vas.te plant met korte of lange wortelstokken. De stengels zijn stevig
rechtopgaand, alleen bovemn vertakt en kort en dicht (poederachtig) behaard.
De bladeren zijn aan beide zijden dicht, kort behaard en kort gesteeld. De onderste bladeren zijn circa
18 cm lang en 6 cm breed, langwerpig van vorm, met een duidelijke, vrij grof gezaagde rand. Naar
boven toe worden de bladeren kleiner en smaller. De onderste bladeren verdrogen ruim voor de
bloei.
De bloemho?fdj~~ st~an in dichte tuilen, die afwisselend bovenaan de stengel zijn gerangschikt. De
bloemhoofdjes Ztjn ctrca 15 mm breed. Het omwindsel is circa 5 mm lang, dicht behaard en bestaat
uit 2-3 rijen groen~, lijnvormige, spitse omwindselblaadjes. De 10-20 lintbloemen per hoofdje zijn
tot 1 cm lang en Wit van kleur. De buisbloemen zijn geel en verkleuren naar bruinachtig. Bloeitijd in
Nederland: augustus-oktober (2n= 18).
A. glehnii .komt van ~~ture voor in graslanden en bergbossen. Er wordt één natuurlijke variëteit
onde~scheiden, namehjk var. hondoensis. Deze komt voor op Honshu en onderscheidt zich vanwege
de rmnder behaarde bladeren, lossere hebladering en kleiner omwindsel (3-3.5 mm lang).
Kenmerkend van deze soort zijn de grote langwerpige bladeren, de typische bloeiwijze (tuilen
gerangschikt in trossen) en kleine bloemen.
~Is tui~plant is deze soort.in Nederland nog vrij onbekend. In 1995 is een Deense selectie (A. glehnii
Aglem ) m Nederland m omloop gebracht. Verwacht wordt, dat deze vooral zal scoren in
natuurlijke en/of extensieve beplantingen.
Aster laevi~ L. -Gladde aster - Noord-Amerika (van Maine westelijk tot Brits Columbia, zuidelijk
tot Georgia en Utah)
Een 30-120 cm hoge vaste plant met korte, stevige wortelstokken. De stengels zijn opgaand, matig
tot sterk vertakt, kaal of vrijwel kaal en vaak met een blauwachtige waas.
De bladeren zijn stevig, gaaf of licht gezaagd, spits of afgerond aan de top, kaal of vrijwel kaal en
hebben een blauwachtige waas. De basale bladeren zijn eirond tot langwerpig-lancetvormig. De
lagere steng~lbladeren zijn langwerpig tot lancetvormig, 2.5-12.5 cm lang en 0.8-5 cm breed,
versma~~end m een gevle~gelde steel. Naar boven toe worden de bladeren kleiner en zijn niet of
nau~.eltjks gesteel?. De Zittende bladeren (of sterk gevleugelde bladstelen) zijn gewoonlijk geoord
en Zijn meer of rmnder stengelomvattend.
De .bloemh?ofdjes ~ij~ tot 2.5(-3) ct? bree? en gerangschikt in een losse, arm- tot rijkbloemige,
plum~vorrmge bloeiWijZe. Het omwmdsel ts 5-9 mm lang en bestaat uit meer rijen aanliggende
om~.mdselbla~djes. Deze zijn leerachtig en hebben een ruitvormige groene punt.
Er Zijn 15-30 lmtbloemen per hoofdje. Deze lintbloemen zijn 8-15 mm lang en blauw tot violetkleurig. De buisbloemen zijn geel. Bloeitijd in Nederland: september-november. (2n=48).
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Deze soort komi van nature voor op vrij droge plaatsen. Er worden 5 variëteiten onderscheiden.
Kenmerkend van A. laevis zijn de kale, blauwachtige, stengelomvattende bladeren en vaak blauwachtige bloemen.
De soort kan worden verward met A. novi-belgii, maar deze laatste heeft o.a. iets afstaande en
ongelijke omwindselblaadjes, minder vertakte stengels, dikkere bladeren en geen blauwachtige
waas.
Voor de cultuur heeft deze soort enige betekenis als tuinplant. Er zijn onder de naam A. laevis enkele
selecties in omloop, maar deze hebben waarschijnlijk invloeden van andere soorten.
Aster lanceolatus WILLD. - Smalle aster- Noord-Amerika (van Nova Scotia westelijk tot Saskatchewan, zuidelijk tot Virginia en Texas)

syn. Aster paniculatus LAM.
Aster simplex WILLD.
Een 60-240 cm hoge vaste plant met lange kruipende wortelstokken. De stengels zijn stevig
opgaand, vrij dicht vertakt, soms roodachtig, overwegend kaal, soms bovenin iets ~ehaar~ ..
De onderste en middelste bladeren zijn 8-15 cm lang en 0.3-3.5 cm breed, langwerptg tot ltjn- of
lancetvormig, kaal of zwak behaard van boven, zittend of versmald naar een steelachtige basis, soms
zwak geoord en/of licht stengelomvattend. Naar boven toe worden de bladeren kleiner, smaller en
minder gesteeld.
De 1.5-2 cm brede bloemhoofdjes staan in losse pluimen. Het omwindsel is 4-8 mm lang en bevat
4-5 rijen aanliggende omwindselblaadjes. Deze omwindselblaadjes zijn lijnlancetvormig: met een
spitse of toegespitste groene punt; de buitenste omwindselblaadjes zijn korter dan de bmnenste.
Er zijn 20-40 lintbloemen per hoofdje. Deze lintbloemen zijn 5-12 mm lang, wittvioletbla~:V ?f
paars. De buisbloemen zijn geel. De lobben vormen 30-45% van de totale lengte. Bloeitijd m
Nederland: augustus-oktober. (2n=32).
Deze soort komt van nature voor op vrij vochtige plaatsen. In Nederland is de soort verwilderd. Het
is een zeer vormenrijke soort, waarbinnen 2 ondersoorten en 4 variëteiten worden onderscheiden.
Deze verschillen o.a. in beharing, grootte van de bloemhoofdjes en bladvorm.
Kenmerkend voor A. lanceolatus zijn de lange kruipende wortelstokken, de vrij grote smalle
bladeren en de 4-5 rijen omwindselblaadjes.
De soort kan worden verward met A. novi-belgii. Deze laatste verschilt vanwege de stengelomvattende bladeren en de grotere bloemhoofdjes.
Als cultuurplant is deze soort niet erg belangrijk. Eén van de redenen is dat de soort vanwege de
kruipende wortelstokken erg woekert. Voor natuurlijke beplantingen, bijv. in openbaar groen, zijn er
voor deze soort wel toepassingsmogelijkheden.
Aster lateriflorus (L.) BRITTON - Noord-Amerika (van Maine westelijk tot Ontario, zuidelijk tot
Florida en Texas)

syn. Aster tradescantii L.
Aster vimineus LAM.
Een 30-150 cm hoge vaste plant met korte stevige wortelstokken, soms met lange kruipende
wortelstokken (var. hirsuticaulis). De stengels zijn slank pluimvormig vertakt, met horizontaal
afstaande tot opstijgende zijtakken en kaal tot zacht behaard.
De bladeren zijn dun, gaafrandig tot gezaagd, spits tot toegespitst aan de top en kaal tot zw.~k
behaard. De basale bladeren zijn eirond en slank gesteeld. De onderste stengelbladeren Zijn
breed-lancetvormig tot lijnvormig, 5-15 cm lang en 1-3 cm breed en hebben geen of een onduidelijk
bladsteel. Bovenin zijn de bladeren veel kleiner.
De bloemhoofdjes zijn 0.6-1.7 cm breed, gesteeld of zittend, al dan niet naar één kant gericht,
gerangschikt in pluimen. Het omwindsel is 3-6 mm lang en bestaat uit 3-4 rijen aanliggende of li~ht
afstaande omwindselblaadjes. Deze omwindselblaadjes zijn lijnvormig en hebben een groen krmdachtig deel in de bovenste helft, maar niet helemaal tot aan de top.
De 9-30 lintbloemen per hoofdje zijn 4-8 mm lang en wit of licht paarsrood van kleur. De
buisbloemen zijn geel en verkleuren naar paarsrood. De lobben omvatten 30-75% van de totale
lengte van de buisbloemen. Bloeitijd in Nederland: september-oktober. (2n=l6,32,48).
15

...
Deze variabele soort komt van nature voor op droge tot vochtige plaatsen, op kaalslag, onder
kreupelhout en langs de kust. Er worden 6 variëteiten onderscheiden, die onderling verschillen in
o.a. bladvorm, vorm van de bloeiwijze en beharing.
Kenmerkend van A. lateriflorus zijn de eironde, gesteelde basale bladeren en de kleine bloemen.
De soort verschilt van A. pilosus met name door de brede basale bladeren. Voor verschilpunten met
A. ericoides, zie aldaar.
In cultuur is de soort vooral van belang als tuinplant. Inmiddels zijn bijna tien cultivars bekend.
Aster macrophyllus L. - Grootbladige aster - Noord-Amerika (van Oost-Canada tot NoordCarolina en Minnesota) - zie kleurenfoto blz. I 8
Deze soort is nauw verwant aan A. divaricatus. In vergelijking hiermee heeft A. macrophyllus iets
grotere bladeren (tot 15 cm), meer lintbloemen per hoofdje (9-20) en een iets vroeger bloeitijd
(augustus). Bovendien zijn de lintbloemen meestal roze, hoewel vormen met witte bloemen wel
bestaan. Ook heeft A. macrophyllus klierharen op diverse delen. De plant is in het algemeen iets
robuuster. (2n=72).
Aster multiflorus - zie Aster ericoirles
Aster novae-angliae L. - Nieuwengelse aster - Noord-Amerika (van Quebec westelijk tot Alberta,
zuidelijk tot Noord-Carolina en Colorado)
Een 30-180 cm hoge plant met korte en stevige wortelstokken, vaak meer of minder knolvormig en
verhout, soms met langere kruipende wortelstokken. De stengels zijn stevig opgaand, dicht bebladerd, bovenin tuilvormig vertakt en ruw behaard, bovenin ook klierachtig behaard.
De basale bladeren zijn ongesteeld en drienervig. De stengelbladeren zijn dun, onderin 3-13 cm lang
en 0.6-2.5 cm breed, lancet- tot lijnvormig, gaafrandig, spits en met opvallend geoorde of breedhartvormige, stengelomvattende basis. De bovenzijde is (kort) ruw of zacht behaard, de onderzijde is
zachter behaard. De onderste bladeren verdrogen al vóór de bloei. De bovenste bladeren zijn
weliswaar kleiner, maar opvallend aanwezig.
De talrijke bloemhoofdjes staan dicht opeen aan de toppen van de zijtakken en vormen een pluim of
tuil. De bloemhoofdjes zijn 2-5 cm breed. Het omwindsel is 6-10 cm lang, behaard, meer of minder
kleverig en bestaat uit meer rijen afstaande, lijn-priemvormige omwindselblaadjes. Deze zijn iets
ongelijk van lengte; de buitenste zijn kruidig en groen en de binnenste onderaan vliezig met een
groene punt.
De 40-50(-100) lintbloemen zijn 10-20 mm lang, meestal paars, paarsrood, rood of roze, zelden
blauw of wit. De buisbloemen zijn geel, later verkleurend naar geelbruin. Bloeitijd in Nederland:
september-oktober. (2n=10,20).

Asimina triloba (herfstkleur)
Asimina u·iloba
Clematis armandii 'Apple Blossom'

Phy\lostachys bambusoides 'Castillonis'

Deze soort komt van nature voor op vochtige plaatsen in open velden en langs oevers, soms in open
bossen. In Nederland is deze soort verwilderd.
Kenmerkend zijn de ruwe en soms kleverige beharing van de diverse delen, de stengelomvattende
bladeren, de afstaande omwindselblaadjes, de vrij grote bloemhoofdjes en de vele lintbloemen.
De soort verschilt van A. novi-belgii door de ruwe beharing en het geklierde omwindsel.
In Nederland is de soort een vrij bekende tuinplant. Voor de snij is deze minder geschikt, omdat de
bloemhoofdjes bij te weinig licht sluiten. Er zijn inmiddels cultivars gewonnen die dit niet doen.
Aster novi-belgii L. - Nieuwnederlandse aster - Noord-Amerika (langs atlantische kust, van New
Foundland westelijk tot Quebec en zuidelijk tot Georgia)
Een 20-150 cm hoge vaste plant met lange kruipende wortelstokken. De stengels zijn rechtopstaand,
vrij slank, vaak rood aangelopen, dicht bebladerd, kaal of zwak behaard en vooral bovenin sterk
vertakt.
De bladeren zijn stevig, gaafrandig of iets getand, spits of toegespitst en kaal of alleen aan de randen
ruw behaard. De laagste bladeren zijn iets gesteeld en verdrogen vóór de bloei. De stengelbladeren
zijn zittend, met een geoorde, hartvormige basis, gedeeltelijk stengelomvattend. Verder zijn ze
lijnlancetvormig tot breed-lancetvormig of langwerpig, 4-17 cm lang en 0.4-2.5 cm breed. De hoge
bladeren zijn weliswaar kleiner, maar wel opvallend aanwezig.
De talrijke bloemhoofdjes staan in en pluimen of tuilen. Het omwindsel is 5- l 0 mm lang en bestaat
uit 3-5 rijen iets afstaande omwindselblaadjes. Deze omwindselblaadjes zijn 5.5-7 mm lang, spits of
iets afgerond, lijn- of Iijnlancetvormig, de buitenste vaak spatelvormig en korter dan de binnenste.
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De bloemhoofdjes zijn 2-3 cm breed, bij cultuurvormen tot 5 cm breed en ze bevatten 15-50
lintbloemen. De lintbloemen zijn 6-14 mrn lang en tot 2 mrn breed en (violet)blauw tot lila of soms
roze of wit. De buisbloemen zijn geel en verkleuren naar bruin. Bloeitijd in Nederland: septembernovember. (2n=48).
A. novi-belgii komt van nature voor op vochtige plaatsen, veel in zoutmoerassen langs de kust. In
Nederland is de soort verwilderd. Er worden 6 natuurlijke variëteiten onderscheiden.
Kenmerkend voor deze soort zijn de geoorde, stengelomvattende, vrij dikke bladeren, de tamelijk
grote bloemen en de lange kruipende wortelstokken.
Voor verschillen met A. novae-angliae, A. lanceolatus en A. laevis, zie aldaar.
Een groot deel van de tegenwoordige cultivars van A. novi-belgii is ontstaan door het inkruisen van
andere soorten. Derhalve is door Hetterscheid en Van den Berg (1996) voorgesteld om voor deze
cultivars een cultivargroep in te stellen: A. Novi-belgii Groep:
Aster Novi-belgii Groep
Planten met of zonder ondergrondse uitlopers, hoger dan 80 cm (onder glas). Basale stengelbladeren
gesteeld, min of meer ovaal en met een zwak getande of (zelden) gave rand. De middelste
stengelbladeren zijn tot 20 cm lang en 4.5 cm breed, langwerpig, langwerpig-lijnvormig of
lijnvormig, meestal kaal aan weerszijden, soms iets behaard, zittend. De bloeiwijze is piramidaal,
vaak vrij smal en sterk vertakt. De bloemhoofdjes zijn 2.5-6 cm breed (indien tussen de 2.5 en 3 cm,
dan de bladeren altijd breder dan 2 cm), enkel, halfgevuld of gevuld en niet gevoelig voor weers- of
lichtomstandigheden. De lintbloemen zijn wit, blauw, roze of paars. Zij bloeien in de herfst (buiten).
Standaardcultivar: Aster 'Dauerblau' . De cultivars zijn geschikt voor de snij en c;ls tuinplant.
Aster paniculatus - zie Aster lanceolatus

Aster cordifolius
Aster turbineBus

Aster falcatus

Aster pilosus WrLLD. - Noord-Amerika (van Maine zuidelijk tot Florida en westelijk tot Ontario en
Arkansas)
Een 30-150 cm hoge vaste plant met korte, stevige wortelstokken. De stengels staan rechtop of
schuin en zijn vanaf vlak boven de grond pluimvormig vertakt, kaal tot dicht behaard.
De bladeren zijn stevig, kaal tot lang behaard en binnen de plant divers van vorm en afmeting. De
basale bladeren zijn lancet- of spatelvormig, vaak getand, duidelijk tot onduidelijk gesteeld, stomp
en met één duidelijke hoofdnerf. De stengelbladeren zijn 2.5-10 cm lang en 0.2-1(-2) cm breed,
lancet- tot lijnvormig, gaafrandig tot zwak getand, spits en kaal tot sterk behaard. De basale bladeren
en lagere stengelbladeren zijn gewoonlijk voor de bloei verdroogd. De hogere bladeren zijn
priemvormig en sterk gereduceerd.
De talrijke bloemhoofdjes zijn lang gesteeld en pluimvormig gerangschikt, waarbij de zijtakjes vaak
iets naar één kant zijn gekeerd. Het omwindsel is 4-8 mm lang en bevat 3 rijen dakpansgewijs
ingeplante, los aanliggende, omwindselblaadjes. Deze zijn iets ongelijk van lengte, de langste 5-7
mm, priem- tot (lijn)lancetvormig, met een spitste tot toegespitste top en een groen kruidachtig deel
in de bovenste helft, maar niet helemaal tot aan de top.
De diameter van de bloemhoofdjes is 8- 15 mrn. De 15-35 lintbloemen per hoofdje zijn 5-10 mrn lang
en wit, paars of (zelden) roze. De buisbloemen zijn geel. Bloeitijd september-november. (2n=32,48).
Deze soort komt van nature voor op droge, open plaatsen in velden en bermen, gewoonlijk op
zandgrond. Het is een vormenrijke soort waarbinnen 3 variëteiten worden onderscheiden. Deze
verschillen in o.a. beharing en vertakking.
Kenmerkend van A. pilosus zijn de laag beginnende vertakking, de smalle bladeren en de kleine
bloemhoofdjes.
Aster pilosus var. demotus BLAKE - Noord-Amerika (van Vermont, westelijk tot Ontario en
zuidelijk tot Florida en Missouri)
syn. Aster tradescantii HoRT.
Hoogte 30-90 cm, sterk vertakt met horizontaal spreidende of opstijgende takken. Stengels en
bladeren (vrijwel) kaal.
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Aster pilosus var. pringlei (A GRAY) B
N d
·
·
en zuidelijk tot Pennsylvanla en Ne~AJ:~y)oor -Amenka (van Mame, westelijk tot Wisconsin
syn. Aster ericoides var. pringlei A. GRAY
Aster pringlei (A. GRAY) BRITION
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d ··
bladeren lang gesteeld, (vrijwel) kaal Blo mh fd'
P1 ~a~n e ZIJt~e~, kaal. Basale en lagere
·
e oo ~es so Itarr aan de mtemden van de zijtakken.

Aster pringlei - zie Aster pilosus var. pringlei
Aster simplex - zie Aster lanceolatus
Aster tradescantii HoRT. - zie Aster pilosus var. demotus
Aster tradescantii L. - zie Aster lateriftorus
Aster trinervius - zie Aster ageratoides
Aster turbinellus LrNDL - No d A
·k (
· ·
..
Louisiana en Missouri).- zieo~~ur:J~t~ b~~l~llmors, westeliJk tot Nebraska, zuidelijk tot
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A. turbineflus komt van nature voor op d
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Aster Universum Groep
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lintbloemen zi. n . ,
e of halfgevuld en ongevoelig voor weers- en lichtomstandigheden De
Pink Star'. J Wit, blauw, roze of paars. Herfstbloeiend (buiten). Standaard cultivar: Aster 'Dark
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1
·
.
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Aster x versicolor WILw.

(Aster laevis x A. novi-belgii)
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Aster vimineus - zie Aster lateriftorus
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SUMMARY
A survey is given of the small-flowered species and cultivars of Aster including recent developements, morphology and distribution, comparisons with closely related genera, systematics, classification of cultivar groups, pests and diseases. This research was set up as a cooperative project
between the VKC (judging committee in Aalsmeer), Research Station for Floriculture (Aalsmeer),
Research Station for Nursery Production (Boskoop) and the Research Group Plant Taxonomy of the
Agricultural University (Wageningen). In Aalsmeer their value as a cut flower was judged, in
Boskoop their value as a perennial for the garden. The researches complement each other very well.
The plants were also assessed by the judging committee of the Perennial Growers. The research was
set up by ing. G. Fortgeus in 1991 and was carried on by the author in 1993.
Asters are 0.2-2.5 m high herbaceous plants, sometimes annuals, biennials or sub- shrubs, with or
without underground runners and capitulums alone or in racemes, panicles or bunches. The
systematics are difficult because of hybridisation, polyploidy and geographic distribution. The basic
chromosome number is important, because it tells us about the relationship between different asters
and their breeding potential. Because of its complexity the genus is divided into groups.
These groups are divided into spring, late summer and auturnn asters. Most of them grow best in sun
or half-shade and not too acid a soil, a number can be used as undercropping. When regularly
rejuvenated the plants stay more healthy and flower much better. Asters from some groups are very
attractive as a cut flower. The diseases are mainly mildew, especially in theA. Novi-belgii Group and
whilst wilting disease is found in many groups and species.
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The most important species and cultivars are here described.

Aster ageratoides- 40-100 cm; dense to loose bunches or panicles; ligulate ray flower (lig.) white,
lavender or light purplish-red; flowering time (flow.) August-November. 'Asran' from Denmark
seems to have a good future.
Aster cordifolius- 30-180 cm; loose panicles; lig. violet or blue, (seldom) white; flow. SeptemberNovember. It is a garden plant, there are five cultivars.
Aster divaricatus - 20-100 cm; repeatedly branched like a two-pronged fork, bunches (false
corymbs); lig. white, (seldom) pink; flow. August-September. In rather dry places in natual
plantations.
Aster dumosus- 30-100 cm; loose panicle-like; lig. blue, violet or lilac to white; flow . AugustOctober.
Aster Dumosus Group- 20-50 cm; corymb-like, densely branched; flow. autumn; ' Apollo ' is the
standard cultivar. Mostly garden plants.
Aster ericoides- 30-100 cm; panicle-like; lig. white, pink, (seldom) bluish-purple; flow. SeptemberNovember. By nature on dry soils. Good garden plants.
Aster glehnii- 100-150 cm; dense bunches; lig. white; flow . August-October. As a garden plant still
hardly known, possibly good in natura! and/or extensive plantations.
Aster laevis - 30-120 cm; panicle-like, many flowers ; lig. blue to violet; flow . SeptemberNovember. Of some importance as a garden plant.
Aster lanceolatus - 60-240 cm; loose panicles; lig. white, violet-blue or purple; flow. AugustOctober. As a garden plant unimportant, useful for natura! plantations in urban parks.
Aster lateriflorus - 30-150 cm; in panicles; lig. white or light purplish-red; flow. SeptemberOctober. Useful as a garden plant.
Aster novae-angliae- 30-180 cm; panicles or bunches; lig. mostly purple, purplish-red, red or pink,
seldom white or blue; flow. September-October. Garden plant; some cultivarscan also be used as a
cut flower.
Aster novi-belgii- 20-150 cm; panicles and bunches; lig. (violet)-blue to lilac sametimes pinkor
white; flow . September-November.
Aster Novi-belgii Group - under glass taller than 80 cm; pyrarnidal, rather strongly branched; lig.
white, blue pink or purple. Standard cultivar 'Dauerblau'.
Aster pilosus- 30-150 cm; panicle-shaped; lig. white, purple, (seldom) pink; flow . SeptemberNovember. Some varieties.
Aster turbinellus- 40- 120 cm; loose panicles; lig. violet or light bluish-violet; flow. SeptemberOctober. Susceptible to rnildew.
Aster Universum Group- under glass taller than 80 cm; pyrarnidal; lig. white, blue, pinkor purple.
Standard cultivar ' Dark Pink Star'. Very suitable as a cut flower, only some cultivars for the garden.

ZUSAMMENFASSUNG
Behandelt werden kleinblurnige Arten und Sorten von Astern, ihre gegenwärtige Entwicklung,
Morphologie und Verbreitung, die Unterschiede zu nahe verwandten Gattungen, ihre Systematik,
die Einteilung von Sortengruppen, ihre Krankheiten und Schädlinge.
Die Untersuchung wurde durchgeführt in Zusammenarbeit zwischen dem VKC (Aalsmeer), der
Proefstation voor de Bloemisterij (Aalsmeer), der Proefstation voor de Boomkwekerij (Boskoop)
und der Fachgruppe Pflanzentaxonornie der Landwirtschaftlichen Universität (Wageningen). In
Aalsmeer wurde die Eignung bestimmter Sarten als Schnittblume untersucht, in Boskoop der
Gartenwert als Staude.
An der Beurteilung der Pflanzen beteiligte sich auch die Keuringscommissie van Vasteplantenkwekers (Sichtungskomrnission der Staudenzüchter). Begonnen wurde die Untersuchung 1991
durch Ing. G. Fortgeus und 1993 vom Autor des Beitrages fortgeführt.
Astern sind 0.2-2.5 m hoch werdende Stauden, einige Arten auch ein- oder zweijährige oder
halbstrauchige Pflanzen. Ausläufer sind varhanden oder fehlen . Die Blüten stehen einzeln oder in
Trauben, Rispen oder Trugdolden.
Die Systematik wird erschwert durch häufige auftretende Hybridisierung, durch Polyploidie und die
geographischen Verbreitung. Die Kenntniss der Basis-Chromosomenzahl ist wichtig, denn sie gibt
Auskunft über die Verwandtschaftsverhältnisse und Kreuzungsmöglichkeiten.
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Die Komplexitäi der Gattung macht eine Einteilung in Gruppen erforderlich. Ne ben diesen Gruppen
werden Astern eingeteilt in Frühjahrs-, Nachsommer- und Herbsta~tern. ..
.
Die meisten Astern gedeihen am besten an sonnigen bis halbschattlgen Platzen und auf mcht. z~
sauren Böden. Mehrere Sorten können als Unterpflanzungen verwendet werden. J?urch regelrnaBIges Verjüngen werden Gesundheit und Blühwilli?keit gefördert. .Aste~n aus versch1edenen Gruppen
eignen sich auch gut als Schnittblumen Die häuf1gst~n Krankhelten Slild Echter Mehltau, vor allem
in der A. Novi-belgii-Gruppe sowie Welkekrankhe1ten be1 mehreren Gruppen und Sorten.
Kurze Beschreibung der wichtigsten Arten und Sorten:

Aster ageratoides- 40-100 cm hoch; Blüten in dichten oder lockeren Trugdolden.o~er Rispen,
zungenblüten weiB, lila oder hell purpurrot; Blüteze1t August-November. D1e damsche Sorte
' Asran' scheint sehr gut zu werden.
.
Aster cordifolius- 30-180 cm hoch; Blüten in dichten lockeren Trugdolden oder Ri~pen, Zungenblüten violett oder blau (selten) weiB ; Blütezeit September-November; Zur Art gehoren 5 Sorten.
Eine Gartenpflanze.
.
.
.
Aster divaricatus- 20-100 cm hoch; Blüten lil mehrfach gabehg verz~e1gten Trugdolden, Zunge~blüten weiB (selten) rosa; Blütezeit August-September. Kultur auf z1emhch trackenen Boden lil
natürlichen Pflanzungen.
.
..
.
.
.
Aster dumosus _ 30-1 00 cm hoch; Blüten in lockeren Ris pen, Zungenbluten blau, vwlett oder hla b1s
weiB; Blütezeit August-Oktober.
.
.
.. .
.
.
.
Aster Dumosus Gruppe- 20-50 cm hoch; Blüten lil schmnforrmgen, d1cht verzwelgten Tr~gdolden,
Blütezeit im Herbst. 'Apollo' ist die Hauptsorte. Sie werden vor allem al~ Gartenpflanzen elilg~setzt:
Aster ericoides _ 30-100 cm hoch; Blüten in Rispen, Zungenblüten we1B, rosa, (sel;e~~ blauvwlett,
.
Blütezeit September-November. Wertvolle .Gartenpflanzen. Kultur auf trocke.nen Bo.d~n. ..
Aster glehnii _ 100-150 cm hoch; Blüten lil d1chten Trugdolden, Zungenbluten w~1B , ~lu~eze1t
August-Oktober. Als Gartenpflanze noch ziemlich unbekannt, Kultur wo hl am besten lil naturhchen
und/oder extensiven Bepflanzungen.
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Aster laevis _ 30-120 cm hoch; Blüten in vielblütlgen Rispen, Zungenbluten blau b1s vwlett,
Blütezeit September-November. Hat als Gartenpflanze eini.ge Bedeutung. ..
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Aster lanceolatus _ 60-240 cm hoch; Blüten in lockeren R1spen, Zungenbluten we1B, Vl~lettbla.u
oder purpurn; Blütezeit August-Oktober. Als Gartenpflanze ohne Bedeutung, aber gut gee1gnet fur
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natürliche Pflanzungen in öffentlichen Grünanlag~n.
Aster lateriflorus _ 30-150 cm hoch ; Blüten in Rispen, Zungenbluten we1B oder heli purpurrot,
Blütezeit September-Oktober. Wertvolle Gartenpflanze.
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Aster novae-angliae _ 30-180 cm hoch; Blüten in Risp.en und Trugdol~en, Z:ungenbluten uberwlegend purpur oder purpurrot, rot oder rosa, selt~n we1B oder blau; Blutezelt September-Oktober.
Gartenpflanze, einzelne Sorten slild auch gut fur Schmtt gee1gnet.
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Aster novi-belgii _ 20-150 cm hoch; Blüten in Rispen und Trugdolden, Zungenbluten (vwlett)blau
bis lila, gelegentlich rosa oder weiB; Blütezeit September~.Novemb~r.
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Aster Novi-belgii Gruppe- unter Glas höher als 80 cm; Bl~ten m re1chverz~e1g,ten kegelfo;rmgen
Rispen, zungenblüten weiB, bläulichrosa ~der _rurpurn. D1e St~ndards~rte 1st Dauerblau .
Aster pilosus _ 30-150 cm hoch; Blüten lil Rispen, Zungenbluten we1B, purpurn, (selten) rosa.
Blütezeit September-November.
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Aster turbinellus - 40-120 cm hoch; Blüten in lockeren R1spen, Zungenbluten vwlett oder hell
blauviolett. Blütezeit September-Oktober. Anfällig gegen Mehl~au .
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Aster Universum Gruppe- unter Glas höher als 80 ~m: Blüten. lil kege~form1gen. Rispen Zung~n
blüten weiB, blau, rosa oder purpurn. Standardsorte 1st Dark Plilk Star . Gut gee1gnet als Schmttblume, nur einzige als Gartenpflanze.
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