D.M. VAN GELDEREN

ACER PALMATUM
BRUINBLADIGE CULTIVARS

In 1973-1 974 werden de in Nederland aanwezige bruinbladige vormen van Acer palmaturn
verzameld en op de sortimentstuin van het Proefstation voor de Boomkwekerij te Boskoop
opgeplant. Sinds de publikatie van het rapport " Japanse Acers" in Dendraflora No. 6, 1969
is een aantal belangrijke nieuwe bruinbladige vormen op de markt gekomen . Dit gaf aanleiding tot een nieuwe keuring.
In 1975-1977 kwamen nog enkele nieuwe vormen uit Japan en de U.S.A., die echter niet
meer in de keuring betrokken konden worden . De veelbelovende cultivars hiervan worden
terloops in dit rapport vermeld.
Er zij n vele rood- en bruinbladige cultivars in Japan in cultuur. Een groot aantal daarvan is
nu in Nederland aanwezig. De meeste hiervan zijn niet constant bruinbladig gedurende de
hele zomer, wat in Europa doorgaans niet als ideaal wordt beschouwd . Vele van deze vormen munten echter uit door hun waarlijk schitterende herfstkleuren.
Tot dit jaar was er geen enkel boekwerk op de markt, dat de vele vormen van A eer palmaturn ook maar bij benadering behandelde. Er is nu echter een standaardwerk over dit onderwerp verschenen van de hand van de Amerikaanse boomkweker en Acer-kenner J.D. Vertrees (Japanese Maples 1978). Dit boek kon ten behoeve van dit rapport nog als referentiewerk worden gebruikt.

KEURINGSRAPPORT
Waardering:

***
**
*
s

0

uitstekend (excellent)
zeer goed (very good)
goed (good)
voor speciale doeleinden (jor special purposes)
kan vervallen (can be eliminated)

o Acer palmaturn ' Atrolineare'
syn . Acer palmaturn ' Linearilobum P urpureum'
Acer palmaturn ' Scolopendrifolium Purpureum'
GROEIWIJZE: langzaam groeiende struik, vrij slecht vertakkend, tot 3-4 meter
hoog en circa 1,5 meter breed.
BLADEREN: bruinrood, 6-9 cm lang en breed, 7-lobbig, lijnvormig en vrijwel niet
gezaagd, verkleurend naar dof bruingroen.
Vanwege de slechte groei en het afsterven van soms hele takken is deze vorm niet aan
te bevelen. De vrij nieuwe 'Red Pygmy' is veel beter.
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***

Acer palmaturn 'Atropurpureum'

***

In Japan zijn verscheidene selecties uit' Atropurpureum' van Japanse namen voorzien.
GROEIWIJZE: grote, opgaand groeiende struik, in habitus gelijk aan de soort, 6-8
meter hoog.
BLADEREN: egaal bruinrood, matig groot, 5-8 cm lang, tot ruim de helft van de
bladschijf ingesneden en fijn gezaagd; het jonge blad van het naschot is vuurrood, spoedig donkerder wordend.
Deze algemeen bekende Acer, de z.g. Zwarte Acer, wordt in grote hoeveelheden gekweekt en is economisch gezien de belangrijkste van alle Japanse Acers. Er zijn enkele
selecties in omloop, die een minder mooie bladkleur hebben en in de loop van de zomer zelfs bijna groen worden. Dikwijls hebben de jonge bladeren van deze minder
goede vormen een zeer donkerrode kleur, veel donkerder dan de lichtend rode bladeren van de beste vorm, die nu algemeen door stekken wordt vermeerderd.
Deze laatste, een zeer goed groeiende en gemakkelijk te kweken vorm kwam destijds
van de firma Constant Wattez te Woudenberg. De drie sterren gelden dan ook alleen
voor deze vorm.
Het eerste materiaal van A eer palmaturn 'Atropurpureum' werd omstreeks 1850-1860
door Von Siebold in Nederland ingevoerd. De bladkleur van deze eerste importen varieerde onderling. De vele iets verschillende vormen zijn óf door zaaien óf door latere
importen uit Japan in cultuur gekomen.
Er zijn onlangs verscheidene goede Japanse vormen geîmporteerd, verschillend van
het type Wattez, die de moeite van het kweken zeker waard lijken. Het is de bedoeling
om in 1980 op het Proefstation vergelijkende proeven op te zetten tussen de hier reeds
genoemde cultivars 'Atropurpureum', 'Bloodgood', 'Burgundy Lace' en 'Trompenburg' en de Japanse aanwinsten, o.a. 'Beni kagami', 'Nuresagi', 'Shojo Nomura',
'Sumina gashi', 'Yezo nishiki' en 'Superbum' . Hierbij zal speciaal aandacht worden
geschonken aan de vertakking en de groeikracht.

*

Acer palmaturn 'Crimson Queen' (Cascio, U.S.A. 1965)
GROEIWIJZE: breed spreidende struik, tot 2 meter hoog, brede~ dan hoog.
.
BLADEREN: donker roodbruin, matig groot, 6-10 cm, 7-9 lobbig, tot aan de basis
gedeeld en elke bladlob weer diep ingesneden en gezaagd, waardoor het blad een
varenachtige indruk maakt.

Deze nieuwe roodbladige 'Dissectum' kwam als beste uit de keuring te vo.orschijn e~
werd met drie sterren bekroond. De kleur is gelijkmatig glanzend roodbrum, de groei
is regelmatig en goed. Men kan er zonder veel moeite goed gevormde planten van kweken. Verdient een grote verspreiding.
.
.
'Crimson Queen' werd in 1971 in Boskoop bekroond met een Getmgschnft Eerste
Klas.

**

Acer palmaturn 'Dissectum Garnet' (Guldemond & Co., Boskoop 1960)
GROEIWIJZE: vrij grote, iets afgeplatte struik, hoger wordend dan de meeste cultivars uit deze groep. Als jonge plant is de groei wat slordig door de lange takken
die in de zomer verschijnen. Met enig snoeien is dit gemakkelijk te ~erhelpen.
BLADEREN: zeer donker bruinrood, vorm als die van 'Dissectum' maar Iets grover
gezaagd; de donkere kleur blijft gedurende de zomer; er is geen herfstkleur van
betekenis.

Deze mooie Acer, die nu vrij algemeen verspreid is, was tot dusver de. beste in de groep
van de roodbruinbladige 'Dissectum' -vormen. 'Dissectum Garnet' IS nu overtroff~?
door 'Crimson Queen', die vrijwel dezelfde bladkleur en vorm heeft, ~aar een w~t fiJ nere groei vooral als jonge plant. Guldemond selecteerde deze vorm. mt e~n partiJ Italiaanse zaailingen. In 1960 verkreeg 'Dissectum Garnet' een Getmgs/chnft van Verdienste.

Acer palmaturn 'Bioodgood' (Bloodgood Nurseries, U.S.A.)

opgaande, smalle struik, 4-6 meter hoog, langzamer groeiend dan de
voorgaande.
BLADEREN: donker bruinrood, groot en stevig, 6-10 cm lang, 5(-7)-lobbig, weinig
gezaagd en vrij diep ingesneden; het jonge gewas is eveneens diep bruinrood.

GROEIWIJZE:

De grote en stevige bladeren behouden de zeer donkere kleur gedurende de gehele zomer, wat niet iedereen op prijs stelt. Het is de vorm met de donkerste bladeren. De
groei is steil en jonge planten vertakken moeilijk, hetgeen een nadeel is.
De uit Japan afkomstige 'Atropurpureum Superbum', die in het voorjaar moeilijk
van 'Bloodgood' is te onderscheiden, wordt in de loop van de zomer wat minder donker van kleur dan 'Bloodgood' . De vertakking is bij deze niet gekeurde cultivar wat
beter.

*

Acer palmaturn 'Burgundy Lace' (U.S.A.)

dicht vertakte struik, ongeveer even hoog als breed, waarschijnlijk
tot 4 meter of meer uitgroeiend.
BLADEREN: donker bruinrood, diep (tot aan de basis) ingesneden; de lobben staan
dicht bij elkaar waardoor de bladeren langer dan breed schijnen, de lobben zijn
grof gezaagd.
De bladkleur is eerst roodbruin en wordt later in het voorjaar glanzend zwartrood; de herfstkleur is bronsbruin, niet vergroenend.

GROEIWIJZE:

Dit is een goede aanwinst, geïmporteerd uit de Verenigde Staten. Deze vorm vult het
"gat" tussen de bruin bladige, opgaand groeiende vormen en de 'Dissectum' -vormen.
Behoort tot de var. & atsumurae. 'Burgundy Lace' werd in 1977 in Boskoop bekroond
met een Getuigschrift van Verdienste.
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Acer palmaturn 'Dissectum'
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o Acer palmaturn 'Dissectum Nigrum'
syn. Acer palmaturn 'Dissectum Atrosanguineum'
Acer palmaturn 'Ever Red' (U.S.A.)
GROEIWIJZE:

brede afgeplatte struik, 2-3 m breed, vaak wat onregelmatig van

vorm.
donker roodbruin, bijna niet groen wordend, van vorm gelijk aan die
van 'Dissectum', doch iets grover gezaagd; het uitlopend blad heeft een zilverkleurige beharing, een eigenschap die geen andere bruinbladige 'Dissectum'
heeft.

BLADEREN:

Deze uit Japan afkomstige, in Nederland benaamde donkerroodbladige vorm heeft
thans, nu er veel betere vormen op de markt zijn gekomen, geen bijzondere waarde
meer en kan uit het sortiment verdwijnen. 'Dissectum Nigrum' is niet zo gemakkelijk
te kweken, groeit minder goed en vormt vaak slecht.

o Acer palmaturn 'Hessei'
syn. A eer palmaturn 'Elegans Purpureum'
A eer palmaturn 'Septemlobum Elegans Purpureum'
brede opgaande struik, 4-6 m hoog en bijna even breed, met korte
stugge takken.
BLADEREN: egaal dofbruin, niet erg vergroenend, groot, 8-12 cm, 7-lobbig, diep
ingesneden, tot 2/3 van de bladschijf.

GROEIWIJZE:

In Boskoop komt deze Acer voor als 'Elegans Purpureum'. Het is een weinig attractieve vorm.

**

Acer palmaturn 'Inaba Shidare' (Japan)

s Acer palmaturn 'Red Pygmy' (firma C. Esveld, Boskoop 1967)
GROEIWIJZE: dwergachtige struik tot 2,5 m hoog, dicht vertakt en opgaand
groeiend.
..
BLADEREN: donker bruinrood, later in de zomer blauwgroen wordend, tameliJk
klein, 5-8 cm, 7-9 lobbig, lobben lijnvormig en bijna gaafrandig.
'Red Pygmy' is een vrij nieuwe donkerrode dwergvorm, behorend tot d_e var. linearilobum. Hij groeit goed en vertakt gemakkelijk. De naschottakken op JOnge plant~n
geven vaak wat grover blad met bredere lobben. Het volgend jaar heeft zo n takje
weer lijnvormige bladeren.
.
.
.
Deze dwergvorm werd in 1969 bekroond met een Getmgschnft van Verdienste.
Acer palmaturn 'Shishio lmproved' (Japan)
GROEIWIJZE: vrij hoge, dicht vertakte struik tot 3-4 meter. De takjes en twijgen
zij n zeer dun, maar breken niet gauw.
.
..
.
BLADEREN: 5-lobbig, klein; 4-5 cm en iets gegolfd; in het voorJaar biJ het mtlope~
vlammend geraniumrood, verreweg de felst rode kleur onder de Acer~ . Al VriJ
spoedig verkleuren de bladeren naar licht wijnrood, later in het seizoen tot
groenachtig blauw.

Deze niet gekeurde A eer verdient toch vermelding vanwege zijn uitzonderlijke kleur in
het voorjaar. Er zijn nog enkele andere Japanse cultivars met ongeveer dezelfde bladkleur ('Deshiojo', 'Shishio', 'Shin-Deshiojo'). Deze groeien allemaal slecht tot zeer
slecht.
'Shishio Improved' dient op een beschutte plaats te worden geplant, de winterhardheid van jonge planten laat iets te wensen over.
/
.
De in het rapport van 1968 genoemde 'Spring Fire' behoort ook tot deze groep en IS
vrijwel zeker identiek met 'Deshiojo'.

GROEIWIJZE: grote afgeplatte

struik, vermoedelijk tot 3 meter hoog en breder wordend. Jonge planten hebben een "open" groeiwijze. De twijgen hangen gedeeltelijk in bogen naar beneden.
BLADEREN: vrijwel gelijk aan die van 'Dissectum Garnet', misschien iets groter en
donkerder.
Zeer waardevolle Japanse vorm, die forse groei paart aan constant donker blad. '!naba Shidare' werd meermaals uit Japan geïmporteerd door verschillende boomkwekers. Er werd door de Japanse kwekers niet steeds precies hetzelfde geleverd. Het is
dus zaak bij het opplanten van moerplanten, zich er van te vergewissen dat men de
echte vorm heeft.

*

Acer palmaturn 'Ornatum'

syn. Acer palmaturn 'Dissectum Atropurpureum'
breed spreidende struik, 2-3 m breed en vrijwel even hoog; soms
echter veellager dan breed.
BLADEREN: bruinrood, in vorm gelijk aan die van 'Dissectum'; in de loop van de
zomer wordt de kleur bronsbruin, later bijna groenachtig bruin. De herfstkleur
is vlammend rood en geel, hetgeen deze vorm van alle andere onderscheidt. Het
jonge naschot is donker roodbruin van kleur.

G ROEIWIJZE:

Dit is tot nog toe de meest gekweekte 'Dissectum'-vorm en bij de meeste boomkwekers bekend als 'Dissectum Atropurpureum'. De naam 'Ornatum' is echter veel ouder
en is in het buitenland veel meer in zwang dan in Nederland. ' Ornatum' onderscheidt
zich van de nieuwe donkerrode vormen door zijn afwijkende bladkleur en prachtige
herfstkleuren.
Als gevolg van herhaalde import uit Japan komen in onze kwekerijen verschillende
typen voor, die enkele dagen eerder of later uitlopen. In Japan zijn tientallen 'Dissectum' -vormen in omloop, die onderling nauwelijks verschillen.
Acer palmaturn 'Ornatum'
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s Acer palmaturn 'Trompenburg' (Arboretum "Trompenburg", Rotterdam 1965)
GROEIWIJZE: hoge, vrij smalle struik, 6-7 m hoog.
BLADEREN: glanzend donker wijnrood, 7-9 lobbig, 7-12 cm, de lobben zijn bijna
tot de basis ingesneden; de lobranden lijken teruggeslagen en vormen op deze
wijze bolle lobben, wat een zeer opmerkelijk effect heeft. Later in de zomer
worden de bladeren blauw-bewaasd rood.
'Trompenburg' is vooral in het voorjaar één van de fraaiste Japanse Acers. De groei is
wat los en open; jonge planten vertakken niet al te goed.
De bladeren zijn opvallend wegens de bolstaande lobben, een verschijnsel dat niet bekend is bij andere Japanse Acers. Misschien is 'Trompenburg' minder geschikt voor
algemeen gebruik, maar toch verdient deze A eer de aandacht. De originele plant staat
in het Arboretum "Trompenburg", Rotterdam.

SUMMARY
In this artiele the author reports on the trials with the purplish-red foliaged farms of A c er
palmatum.
A large col/eetion of such farms, planled in the trial grounds of the Experimental Station at
Boskoop has been evaluated by the Selection Cammiltee of the Koninklijke Vereniging voor
Boskoopse Culturen. The usual merit stars (***-excellent, **-very good, *-good, s-jor special purposes and o-can be eliminated) have been used in this report.
Recommended cultivars of A c er pa I mat u m:

*** 'Atropurpureum'- the cultivar recommended, although not differentiated under a

*
*
***
**
**
*
s

s
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separate cultivar-name is the clone from Wattez, distributed in large quantities after
the Worldwar II; this clone with bright red foliage, not becoming green in the fall, is
now grown a/most exclusively in Boskoop as 'Atropurpureum'.
'Bloodgood'- slower grower and less densein habit than 'A tropurpureum '; the leaves
are dark purplish-red, large and of heavy texture, 6-10 cm. The colour of the leaves
does notfade during the season.
'Burgundy'- leaves intermediale inform between the cultivar 'Atropurpureum' and
those of the 'Dissectum '-group; they are dark purplish-red, bronze-purple in the autumn, divided to the base, toothed lobes densely set.
'Crimson Queen'- belongs to the 'Dissectum '-group; leaves of medium size, finely divided, 7-9 lobes, deep purplish-red. One of the most "red" coloured in this group,
keeps colour wel/ until frost.
'Dissectum Carnet' - strong grower; leaves very dark purplish-red, simi/ar in shape to
'Dissectum', but more toothed; colour of the leaves a constant dark purple, not fading to green.
'lnaba Shidare'- a robust grower with long, overhanging branch/ets. Leaves like 'Dissectum' a constant dark purplish-red, slightly larger than those of 'Carnet'.
'Ornatum' (syn. 'Dissectum Atropurpureum') - the old 'Dissectum' cultivar with
bronze-purplish leaves, changing to greenish-purple in autumn. Leaves colour a beautijul flaming red and yellow in October-November.
'Red Pygmy' - belongs to var. linearilobum. Dwarf shrub, leaves dark purplish-red,
bluish-green in summer; rather smal/, 7-9 linear lobes. The second growth in July has
aften larger leaves, with braader lobes.
'Trompenburg' - strong growing, open bush with dark wine-red leaves, 7-9/obes, 7-12
cm long. The lobes are cut a/most to the base, the convex nature of the lobes give this
cultivar a distinct appearance.

