D. :\I. VAN GELDEREN

JAPANSE ACERS

Het geslacht Aeer omvat ongeveer 150 species, die alle op het Noordelijk halfrond voorkomen. Een belangrijk deel hiervan is inheems in China en Ja pan. Als we de hier gebruikelijke term 'Japanse Acers' gebruiken, bedoelen we niet alle in Ja pan inheemse soorten, maar
de soorten uit de reeks PALMATA, één van de 15 reeksen, waarin de botanici dit grote geslacht verdelen.
Tot de reeks PALMATA behoren de volgende, in dit artikel behandelde soorten:
A eer japanicum
Aeer palmatum
Aeer pseudosieboldianum
A eer sieboldianum
alsmede de eveneens in Ja pan inhee)llse A eer pubipalmatum, A eer robustum en A eer shirasawanwn, die niet in Nederland voorkomen. De in westelijk Noord-Amerika en Canada
groeiende Aeer eireinatum behóort ook tot de genoemde reeks.
Alle " Japanse Acers" zijn zeer variabel in hun blad- en groei vorm . Japanse kwekers vermeerderen sinds eeuwen een zeer groot aantal vormen, waarvan er vele in Éuropa zijn ingevoerd. De verschillen in bladvorm van de met Japanse namen voorziene cultivars zijn
echter zo klein, dat ook in Ja pan grote verwarring in de benaming heerst. In het hier volgend
rapport is vooral aandacht besteed aan de in het Proefstation voor de Boomkwekerij aanwezige collectie Acer, welke planten circa 35-40 jaar oud zijn ; voorts worden enkele nieuwe
importen uit Ja pan, !talie en België besproken.
BE)IAMING. De juiste benaming van die vele cultivars is buitengewoon moeilijk. Aangezien
er geen moderne monografie van het geslacht A eer bestaat, is men aangewezen op de literatuur uit algemene dendrologische werken, hoofdzakelijk uit de vorige eeuw; deze gegevens
zijn soms met elkaar in tegenspraak. De belangrijkste auteur is PAx, die twee bijdragen
publiceerde in het omvattende werk "Das P flanzenreich" van ENGLER & PRANTL. De
Japanners KomzuMr en N AKAI publiceerden vele Ja pan se namen en het identificeren van
deze Japanse vormen met de planten die Iatijnse namen dragen, is dikwijls moeilijk. GRAF
VO)I SCHWERIN beschreef vele cultivars in "Gartenflora" (1893) en ook de bekende Belgische
kwe ker VAN HouTTE beschreef in zijn "Flore des Serres" een aantal vormen. MuLLIGAN
heeft getracht in zijn "Maples, cultivated in the United States and Canada" ( 1958) een
bijdrage te geven tot de benaming van vele Acers, maar daar hij géén beschrijvingen geeft,
wel veel Japanse namen, is hieruit geen volledig beeld te krijgen.
Het meest volledige overzicht van deze Acers vinden we in KRÜSSMANN's "Handbuch der
Laubgehölze" ( 1960).
Er is een tijd geweest, dat de botanici alle zogenaamde varieteitsnamen van twee of meer
Iatij nse woorden als onaanvaardbaar beschouwden en zodoende werden een aantal namen
veranderd. Nu echter de 'Code voor de Benaming van Tuinbouwgewassen' dergelijke namen
wel toestaat, wordt de verandering van deze namen weer ongedaan gemaakt.
Dezelfde 'Code' legt ons gelukkig niet de verplichting op zeer oude cultivarnamen, die geheel in onbruik zijn geraakt, weer als geldige naam naar voren te schuiven. Anders zouden
we A . palmatum 'Dissectum Variegatum' moeten veranderen in A. palmatum 'FridericiGuillelmi' of misschien 'Roseopictum'.
Japanse cultivarnamen worden hier uitsluitend gebruikt als er geen geldig of bekend gelatiniseerd equivalent aanwezig is.
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KEURINGSRAPPORT
Waardering:

***=
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*=

uitstekend
zeer goed
goed
s = voor speciale doeleinden
o = kan vervallen

Acer circinatum - Noord-Amerika, westelijk Canada
GROEIWIJZE: veelstammige hoge struik of kleine boom, 6- 7 m hoog, met kleverige
takken en twijgen .
BLADERE N: donkergroen, 6- 10 cm groot, 7- 9lobbig, ondiep ingesneden, regelmatig van vorm, dikwijls fraaie herfstkleur; jonge bladeren vaak geeloranje
van kleur.
Deze vrij zeldzame soort komt in vele botanische collecties voor en is tamelijk variabel,
ook in groeiwijze. In Boskoop wordt hiervan een viertal klonen gekweekt, die echter
geen fantasienamen dragen. Ten onrechte weinig verspreid . Niet gekeurd.

*

Acer japonicum- Noord-Japan
Japanse naam: 'Junihitoye' of 'Hauchiwa-Kaede'
GROEIWIJZE: flinke, brede struik, 5(- 7) m hoog, soms kleine gedrongen boom
met vrij grove stammen.
BLADEREN: groen, groot, 10- 15 cm, 9- 11 lobbig, zeer ondiep ingesneden, regelmatig van vorm; herfstkleur donkerrood.
Deze reeds in 1844 door V oN SIEBOLD in Nederland en later in 1862 door MAXIMOWICZ
in het vroegere St. Petersburg ingevoerde soort komt in Nederland weinig voor. Wat
hier in kleine aantallen wordt gekweekt onder de naam Acer japanicum 'Vitifolium',
afkomstig van het oude exemplaar in de sortimentstuin te Boskoop, blijkt geen
'Vitifolium' te zijn, maar een kloon van Acer japanicum, die zo weinig van de soort
afwijkt, dat we deze gevoegelijk, zonder cultivarnaam, tot Acer japanicunt kunnen
rekenen.

**

Acer japonicum 'Aconitifolium'
syn. Acer japanicum 'Filicifolium'
Acer japanicum 'Laciniatum'
- Acer japanicum 'Parsonsii'
Japanse naam: 'Mai-kujaku'
GROEIWIJZE: veelstammige kleine boom, of grote brede struik, met dikke takken;
onregelmatige groei, tot 5 m hoog en 6 m breed, vaak ook kleiner blijvend.
BLADEREN: groen, groot, 10- 15 cm, 9- 11 lobbig, tot op de bladsteel ingesneden;
het jonge gewas is goudbrons, de herfstkleur prachtig in alle mogelijke kleuren
van oranjegeel door oranje tot donker wijnrood.
Zeer waardevolle, grote struik; is niet alleen door het blad opvallend, maar is ook
in het voorjaar door de purperrode bloemtuilen mooi, iets wat bij Acer uitzonderlij k is.
De vorm 'Veitchii', die hier nog apart wordt vermeld, kan wellicht nog aan de synoniemlijst worden toegevoegd, aangezien het verschil miniem is.

***
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1. Acer japanicum 'Acanitifalium'

Acer japonicum 'Aureum'
GROEIWIJZE: langzaam groeiende veel vertakte struik, meestal slechts 2-3 m
hoogwordend, echter hier en daar tot 4 m.
BLADEREN: goudgeel, groot, 9- 12 cm, 11- 13lobbig, zeer ondiep ingesneden en
regelmatig van vorm.
Zeer fraaie dwergvorm, die in 50_60 jaar een hoogte van 4 m . kan bereiken bij een
diameter van 3 m. Een enigszins beschutte standplaats is aan te bevelen, daar veel
wind en felle zon het blad kunnen doen bruinworden. Als jonge plant zeer langzaam
groeiend, dus in de kleinste tuinen bruikbaar.

2. Acer japanicum 'Aureum'

3. Acer japanicum

Acer japonicum 'Filicifolium' -zie A eer japanicum 'Aconitifolium'
Acer japonicum 'Microphyllum'
GROEIWIJZE: flinke struik, echter kleiner blijvend dan de soort.
BLADEimN: lichtgroen, kleiner dan die van de soort, 5- 7 cm, 9- 11 lobbig, ondiep
ingesneden en regelmatig van vorm.
Deze onlangs ingevoerde vorm is nog weinig verspreid. Misschien verdient deze vorm
enige aandacht, aangezien in dit genre het aantal cultivars niet groot is.
Nog niet gekeurd.
Acer japonicum 'Purpureum'- zie Acer palmatum 'Rubrum'
Acer japonicum 'Veitchii'
GROEIWI JZE: grote, onregelmatig groeiende struik, tot 5 m. hoog en nog breder
wordend.
BLADEREN: niet te onderscheiden van die van Acer japanicum 'Aconitifolium'
(zie aldaar).
Het is zeer de vraag, of deze vorm wel wezenlijk verschilt van Acer japanicum 'Aconitifolium' . Op de sortimentstuin is verschil te zien in groeiwij ze. In de kwekerij echter
is géén verschil te zien in het jonge materiaal. Wellicht kan de naam 'Veitchii' toegevoegd worden aan de lijst van synoniemen van Acer japanicum 'Aconitifolium' .
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Acer japooicum 'Vitifolium'
GROEIWIJZE : langzaam groeiende robuust e struik met dikke korte takken , 4- 5 m
hoog.
BLADEREN: groen, zéér groot, 12-15 cm, 9- 11 lobbig en bijna tot aan de basis ingesneden en enkel gezaagd, regelmatig van vorm. Jong gewas prachtig rose
met bronskleurige weerschijn ; herfstkleur oranjegeel tot geel.
De tot voor kort in Boskoop onder deze naam gekweekte Acer is niet t e onderscheiden
van de soort Acer faponicum. Soortecht materiaal van 'Vitifolium' werd enige jaren
geleden uit Zwitserland geïmporteerd. Het jonge blad en de mooie herfst kleur maken
deze vorm zeer attractief. Nog niet gekeurd.

*

Acer palmaturn - Japan en K orea - 1784
syn. Acer polymorphum
GROEIWIJZE: grote struik met vele, tamelijk dunne t akken, 5- 7 m hoog wordend, takken grijsgroen, twijgen groen, bruinrood of rood.
BLADEREN: lichtgroen, soms iets roodgerand, tamelijk klein, 4-8 cm 5-(7) lobbig,
ondiep ingesneden, gezaagd, dikwijls mooie herfstkleuren vertonend.
BLOEMEN: klein, purperrood, in tuilen.
Deze soort, die een zeer groot verspreidingsgebied heeft is zeer belangrij k voor de
boomkwekerij in Japan, Europa en Amerika. Er zijn honderden vormen van in cultuur, vooral in J a pan, varieërend van zeer grote tot zeer klein blijvende st ruiken, met
bladeren in alle mogelijke vormen en kleuren. Er zijn weinig plantensoorten waar
zoveel vormen van in omloop zijn als juist van Acer palmatum. Van zaad gekweekt,
is het de ideale onderstam voor alle vormen van A eer palmatum; alle species van de
reeks PALMATA groeien er op.
De benaming is zeer gecompliceerd. THUNBERG beschreef deze soort in 1784 ; de grote
variatie reeds onderkennend, verdeelde hij de soort in een aantal natuurlijke variëteiten. Vele botanici hebben zich met deze soort bezig gehouden en ook in dit overzicht zal een indeling worden gemaakt. Men kan dan de vele vormen b ij een van deze
variëteiten onderbrengen. Hoewel dit per variëteit opstellen van de cultivars zijn
voordelen heeft, zal het nu niet worden gedaan en alle cultivars die van belang zijn
zullen alfabetisch worden besproken.
Om de determinatie te vergemakkelijken wordt hier een overzicht gegeven vap. de behandelde cultivars.

I Acer palmaturn var. palmaturn
syn. Acer palmatum var. thunbergii
Acer palmatum var. eupalmatum,
- A ce1' formosum
- A cer polymorphum var. palmatum
BLADEREN: matig groot, meestal 5-lobbig (soms ?-lobbig) , lobben smal,
grof en dubbel gezaagd, soms diep ingesneden:
a . Bladeren groen, normaal ontwikkeld :
'Autumn Glory' , 'Corallinum'
b . Bladeren groen, onregelmatig of monstrueus:
'Crippsii', 'Crispum', 'Cristatum'
c. Bladeren bont, normaal ontwikkeld:
'Roseomarginatum', 'Versicolor'
d. Bladeren rood tot bruinrood, soms groen wordend:
'Atropurpureum', 'Atropurpureum Novum',
'Bloodgood', 'Spring Fire'
e. Bladeren geel:
'Aureum'

Ia Acer palmaturn var. palmaturn f. s es silifolium
syn . Acer sessilifolium
.
.
..
.
BLADEREN: groen , vervormd, op een blad van Rtbes alptnum gehJ kend .
'Sessilifolium '
.
Bladeren als de voorgaande, witbont:
'H azeroino'

II Acer palmaturn var. heptalobum
syn . Acer palmatum var . septemlobum
.
.
BLADEREN: groot, ?-lobbig, soms 5 tot 9-lobbig; lobben smal-e1vorm1g,
dubbel gezaagd:
.
a. Bladeren groen, t ot ! van de diamet er mgesneden :
'H eptalobum', 'Osakazuki' . .
b . Bladeren groen , b ij na t ot de bas1s mgesneden :
'Aocha-Nishiki', 'Elegans'
c. Bladeren rood of roodachtig:
'H essei' , 'Laciniat u m P urpureurn',
'Nicholsonii', 'Rubrum'
d . Bladeren lichtgroen of geelachtig:
' R eticulatum', 'R ufescens'

rrr

Acer palmaturn var. linearilobum
.
BLADEREN : t ot bijna aan de voet ingesneden, 5 tot 7 -lobb1g; lobben zeer
smal, fijn gezaagd :
a . Bladeren groen:
'Linearilobum', 'Villa Taranto'
b. Bladeren roodachtig:
'Atrolineare', 'R ed P ygmy'

I V Acer palmaturn v ar. dissecturn
.
BLADEREN: t ot op de voet ingesneden, zeer fijn verdeelde bladshppen:
a. Bladeren groen:
, , .
,
'Dissectum' , 'D issectum Flavescens , D1ssectum P aucum
b . Bladeren rood of roodachtig, soms verkleure~d naar groen :
'Dissectum Garnet ', 'Dissectum Nigrum , .
,
'Dissecturn Rubrifolium' , 'Dissect um Vanegaturn
'Ornatum' (' Di ssectum A tropurpureum' )

SORTIMENT
Acer palmaturn 'Aocha-Nishiki'
GROEIWIJZE : flinke, b rede struik, 4(-6) m hoog en .3(-4) m bre~d. .. d.
.
BLADEREN: frisgroen, vrij groot, 6-10 cm , 7 -lobb1g, regelmatig v: lJ 1ep. mgesneden en fijn gezaagd; het jonge gewas 1s geelgroen tot geelbrum. GehJkt op
'Elegans'.
Deze Japanse vorm, die onlangs in Boskoop is ingevoerd , behoort tot de var. heptalobum. Van de sierwaarde valt nog niet veel te zeggen. De moederp.lant , dw werd aangetroffen in de b ot anische tuin van Villa Ta ranto, P allan za, Itahe m aakte een zeer
goede indruk.
Acer palmaturn 'Atrodissectum' -

zie A cer palmatum ' Nicholsonii'
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4. Acer palmaturn
7. A. palm. 'Decompositum'

5. A. palm. 'Corallinum'
8. A. palm. 'Roseomarginatum'

9

6. A. p alm . 'Cristatum'
9. A. palm. 'Versicolor'

o Acer palmaturn 'Atrolineare'
syn . Aoer palmatum 'Linearilobum Purpureum'
Acer palmatum 'Scolopendrifolium Rubrum'
Japanse n aam: 'Shinobugaoka'

langzaam groeiende struik, slecht vertakkend, tot 3 m. hoog en circa I ,5 m breed.
BLADEREN: bruinrood, 6- 9 cm, 5- 7 lobbig, lijnvormig en vrijwel niet gezaagd,
lat er dof bruingroen . Het blad van het naschot is veel minder sterk lijnvormig
en grof gezaagd. De naschottakken geven echter het volgende jaar weer lijnvormige bladeren.
GROEI WIJ ZE :

Door de slechte groei en het dikwijls insterven van de takken is deze vorm, die tot de
var. linearilobum behoort; niet aan te bevelen. De nieuwe vorm 'Red P ygmy' is beter.

* * * Acer palmaturn

'Atropurpureum'
J apanse n aam: 'Tan abat a '

GROEIWIJZE:

grote, opgaande struik, in habitus gelijk aan de soort, 6-8 m hoog

wordend.
egaal bruinrood, matig groot, 5- 10 cm, 5-7 lobbig, vrij diep ingesneden en fijn dubbel gezaagd ; het jonge blad van het naschot is vuurrood,
spoedig donkerder wordend.

BLADEREN :
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ACER PALMATUM 'ATROPURPUREUM '

Deze algemeen bekende Acer, die in grote aantallen wordt gekweekt, is economisch
de belangrijkste van alle "Japanse Acers". Helaas zijn er nog diverse selecties in
Boskoop in omloop, die minder mooie bladkleuren hebben en zelfs bijna groen worden
in de loop van de zomer. Dikwijls hebben de jonge bladeren van de slechtere vormen
een zeer donker wijnrode kleur, veel donkerder dan de lichtend rode jonge bladeren
van de beste vorm die nu algemeen van stek wordt gekweekt.
Deze zeer goed groeiende en gemakkelijk te kweken vorm kwam destijds van de firma Constant Wattez, Woudenberg. De drie sterren gelden dan ook uitsluitend voor
dit type .
Het eerste materiaal van A eer palmaturn 'Atropurpureum' werd omstreeks 1860 door
V o N SIEBOLD in Nederland ingevoerd. De diverse slechtere vormen zijn ontstaan door
zaaien. Het is mogelijk, dat Acer palmaturn 'Atropureum'- type Wattez- identiek
is met 'Oshio-Beni', een naam die in Amerika wordt gebruikt ter onderscheiding van
de uit zaad gekweekte "Zwarte Acers" .

o Acer palmaturn 'Atropurpureum Novum'
GROEIWIJZE: opgaande brede struik, minder groot wordend dan de voorgaande,
met compactere habitus. _
BLADEREN: mat donkerbruin, goed kleurhoudend, groot, 8-12 cm, 5- 7 lobbig, dus
groter dan die van '~tropurpureum'. Ook het naschotblad is bruinrood.
Deze oude vorm, waarvan de naam alleen in Nederland bekend is, wordt weinig meer
gekweekt; is overtroffen door de nieuwere cultivar 'Bloodgood' .

Acer palmaturn 'Aureum'
GROEIWIJZE : opgaande bossige struik, waarschijnlijk niet veel hoger dan 3 m.
BLADEREN: goudgeel met iets rode bladrand, tamelijk klein, 5- 7 cm, 5- 7-lobbig,
tot op de helft ingesneden en licht gezaagd; de bladeren worden in de loop van
de zomer steeds geler. Alleen het blad onderin de struik vergroent door gebrek
aan licht.
Deze nog weinig verspreide cultivar maakt een zeer goede indruk en schijnt niet te
verbranden in de zon. Herkomst niet bekend, de naam komt reeds in de oude literatuur voor.
Nog niet gekeurd.
o Acer palmaturn 'Autumn Glory' (de Belder, Kalmthout, 1954)
GROEIWIJZE : volkomen gelijk aan A eer palmatum.
BLADEREN: eveneens volkomen gelijk aan de soort.
Deze selectie werd door DE BELDER verspreid. De herfstkleur, waarop de naam betrekking heeft, schijnt op zandgronden wel voor te komen, maar op veengrond is geen
enkel verschil met Acer palmaturn te bespeuren. Overigens hebben ook vele ongeselecteerde zaailingen van Acer palmaturn een goede herfstkleur.

**
ACER PLATANOIDES 'DRUMMONDII'

Acer palmaturn 'Bloodgood' (Bloodgood Nurseries, U.S.A.)
GROEIWIJZE: opgaande struik, 3- 5 m hoog, iets langzamer groeiend dan 'Atropurpureum'.
BLADEREN: donker bruinrood, vrij groot en stevig, 6- 10 cm, 5-(7) lobbig, weinig
gezaagd en vrij diep ingesneden; het jonge blad van het naschot is eveneens
donker bruinrood.
Deze nieuwe Amerikaanse selectie is een goede vervanger voor de oude 'Atropurpureum Novum'. De grote, stevige bladeren behouden de zeer donkere kleur gedurende de gehele zomer.
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Acer palmaturn 'Corallinum'
Japanse naam : 'Senkaki' of 'Sangokaku'
GROEIWIJZE : fijn vertakte, hoog opgaande struik , 3-4 m hoog.
BLADEREN: lichtgroen, klein, 4- 6 cm, 5-lobbig en diep ingesneden. Het jonge
gewas is iets rose getint; de herfstkleur is m ooi oranje tot lichtro::Jd.
De takken van deze prachtige Acer zijn in de winter koraalrood, zoals van Cornus alba
'Sibirica'.

Acer palmaturn 'Crimson Queen'
GROEIWIJZE: breeduitgroeiende, laag blijvende struik.
BLADEREN : donker roodbruin, bladvorm als 'Dissectum'.
Onder deze naam wordt in Amerika een " nieuwe" Acer aangeboden; of deze werkelijk
afwijkt van de ons bekende roodbladige 'Dissectum'-vormen lijkt twijfelachtig.
o Acer palmaturn 'Crippsii'
GROEIWIJZE: kwarrig groeiende dwergstruik tot hoogstens 2 m en 70- 100 cm
breed.
BLADEREN: vuilgroen, zéér klein, 3- 5 cm, kroezig, 5-lobbig, onregelmatig ingesneden en gezaagd.
Onopvallende dwergvorm zonder enige sierwaarde.

o Acer palmaturn 'Crispum'
syn. Acer palmatum 'Okushimo'
Een zeer slecht groeiende, smal-opgaande vorm; de zeer kleine, groene blaadjes he b ben naar boven ingerolde bladrandjes. Deze cultivar is zo goed als uit cultuur verdwenen; hij geeft reeds als jonge plant grovere takken met blad van gewone A eer
palmatum.
De naam 'Crispum' is in het oude keuringsrapport abusievelijk gebruikt voor de
japansevorm 'Shishigashira' met gekroesde, donkergroene blaadjes. Deze heet
'Cristatum'.

s

**

Acer palmaturn 'Cristatum'
Japanse naam : 'Shishigashira'
GROEIWIJZE: breed zuilvormige struik met dikke knoestige takken, 3- 4 m hoog,
incidenteel hoger wordend.
BLADEREN : donkergroen, zeer klein , 2- 4 cm, 5- lobbig, gekroesd en onregelmatig
ingesneden. De beide helften van de blaadjes zijn vanaf de middennerf naar
boven gevouwen, de lobben zelf zijn sikkelvormig naar onder gekroesd en met
elkaar opgerold.
Zeer fraaie, langzaam groeiende struik met opvallend gekroesde, donkergroene bladeren, die verdient meer te worden gekweekt, ofschoon het veredelen moeilijk is.
Jonge planten in de kwekerij groeien langzaam.
Acer palmaturn var. dissecturn (Japan, in Nederland ingevoerd in 1844)
syn. Acer palmatum var. multifidum
Acer palmatum var. palmatifidum
THUNBERG ( 1784) beschreef deze in het wild niet voorkomende plant als A eer dissectunt . MIQUEL reduceerde de speciesnaam in 1867 tot variëteitsnaam: A eer palmatum
var. dissectum . Japanse kwekers kweken sinds eeuwen een zeer groot aantal vaak
nauwelijks van elkaar te onderscheiden vormen hiervan . Tot de variëteit dissectum
behoren alle Acer cultivars met fijn verdeelde bladslippen.
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!0. Acer palma turn ' E 1egans'
11. A. palm . ' N icholso nii'
12 . .-\.palm . 'Osakazuki '
13. A . palm. 'Reticulatum'
14. A. palm. 'Hept alob um'

***

Acer palmaturn 'Dissectum'
syn. Acer palmatum 'Dissectum Viride'
Japanse naam: 'Matsukaze'
GROEIWI JZE : breedspreidende grote struik, 2-3 m hoog en breder .
BLADEREN: heldergroen, matig groot, 7- 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 kloon t ypeert de groeiwij ze van de gehele 'Dissectum' -groep, ook de bladeren
van alle vormen zijn ongeveer gelijk van vorm en verschillen alleen in kleur.
Zeer veel gekweekte, zeer fraaie Acer, ook voor bloemisten zeer bruikbaar, daar de
plant gemakkelijk in blad is te trekken en de kleur dan prachtig zachtgroen is.
In partijen van deze Acer, gekweekt van goed geselecteerde griffels, komen toch nog
wel eens enkele planten voor met grovere bladeren. Zie hiervoor A eer palmatum 'Dissectum Paucum'.
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Acer palmaturn 'Dissectum Atropurpureum' -

**

zie Acer palmatum 'Ornatum'

Deze bekende cultivar is reeds in 1867 door CARRIÈRE onder de naam 'Ornatum' besc:hreven. Eerst veellater werd de naam 'Dissectum Atropurpureum' gebruikt. Indien
de oudste naam 'Ornatum' in het geheel niet werd gebruikt, zouden we deze volgens
de "Code" als synoniemen achter kunnen stellen. Maar dit is niet het geval. In de
meeste recente literatuur wordt 'Ornatum' gebruikt; in vele catalogi en handboeken
komt deze voor; zodoende blijft 'Ornatum' de geldige naam voor de bekende 'Dissectum Atropurpureum'. ofschoon laatstgenoemde naam niet beslist fout is.

Acer palmaturn 'Dissectum Rubrifolium'
syn. Acer palmatum 'Rubellum'
Japanse naam: 'Washino-o'
GROEIWIJZE: gelijk aan 'Dissectum' .
BLADEREN: vuilgroen, van vorm gelijk aan 'Dissectum'; het jonge blad is bruinrood en wordt al spoedig groen, ook het naschot is bruinrood en wordt weer
groen.
Deze vorm is een forse groeier, vormt goed, maar is toch het verder kweken niet waard
door de lelijke kleur van het blad. Alle andere roodbladige 'Dissectum' -vormen zijn
beter.

Acer palmaturn 'Dissectum Flavescens'
GROEIWIJZE: gelijk aan 'Dissectum'.
BLADEREN: het blad van het jonge schot is mooi geelgroen; het naschot is fraai
geelgroen tot oranje.
Mooie, nog weinig voorkomende lichtgroene Acer, die echter als jonge plant minder
goed vertakt dan 'Dissectum'. De naam 'Dissectum Flavescens' komt in de geraadpleegde literatuur niet voor.
Niet te verwarren met A eer palmaturn 'Flavescens'; dit is een vorm, die zeer veel gelijkt op Acer palmatU1n 'Reticulatum'.

o Acer palmaturn 'Dissectum Rubrum'
GROEIWIJZE: gelijk aan 'Dissectum'.
BLADEREN: bruinachtig groen, later groen wordend, grovere bladeren dan bij
'Dissectum Rubrifolium'
Onopvallende vorm; heeft wel een tamelijk goede roodachtige herfstkleur. Wordt
zelden gekweekt.

***

Acer palmaturn 'Dissectum Garnet' (Guldemond & Co, 1960)
GROEIWIJZE: gelijk aan 'Dissectum'.
BLADEREN: zeer donker bruinrood, van vorm als 'Dissectum'. wat grover gezaagd; de donkere kleur blijft de gehele zomer behouden.
Deze zeer mooie Acer, die in de komende jaren algemeen verspreid dient te worden,
is zonder meer de beste van de gehele 'Dissectum'-groep met donker gekleurde bladeren. De groei is goed en regelmatig.
GuLDEMOND selecteerde deze vorm uit een partij zaailingen van Italiaanse herkomst.
In 1960 werd aan deze cultivar een Getuigschrift van Verdienste toegekend.

**

Acer palmaturn 'Dissectum Nigrum'
syn. Acer palmaturn 'Dissectum Atrosanguineum'
GROEIWIJZE: compacter dan 'Dissectum'.
BLADEREN: donker roodbruin, niet vergroen end, van vorm gelijk aan 'Dissectum',
iets grover gezaagd.
Deze mooie Acer wordt, wat bladkleur betreft, als een verbetering beschouwd van de
bekende 'Dissectum Atropurpureum'. Helaas kweekt 'Dissectum Nigrum' niet gemakkelijk. Zodra de nieuwe 'Dissectum Garnet' voldoende is verspreid, kan 'Dissectum Nigrum' mijns inziens vervallen.
Een roodbladige Acer, die getrokken een redelijke kleur heeft. Het jonge blad is dan
bezet met zilvergrijze haren, die spoedig afvallen.
Acer palmaturn 'Dissectum Ornatum' -

zie Acer palmaturn 'Ornatum'

0

o Acer palmaturn 'Dissectum v's:triegatum'
syn. Acer palmaturn 'Friderici-Guillelmi '
Acer palmatum 'Dissectum Atropurpureum Variegatum'
Acer palmaturn 'Ornatum Variegat um'
Acer palmatum 'Roseopictum' (BOOM, "Ned. Dendr." 1958)
GROEIWIJZE: gelijk aan 'Dissectum'.
BLADEREN: licht bruinrood, met hier en daar witbonte blaadjes, later vergroenend ; in vorm gelijk aan 'Dissectum'.
Geen opvallende vorm, ook het bont is onopvallend en zelfs enigszins verlopend in
jonge planten.
Ofschoon de oudste naam 'Friderici-Guillelmi' is, wordt hier de meest gebruikelijke
en "duidelijkste" naam 'Dissectum Variegatum' gebruikt.

Acer palmaturn 'Dissectum Viride' -zie Acer palmatum 'Dissectum'

* Acer palmaturn 'Elegans'
syn. Acer palmatum 'Septemlobum Elegans'
GROEIWIJZE: grote, brede struik, 4-6 m hoog wordend, met groene takken, zelfs
4-5 jarige takken zijn nog groenachtig.
BLADEREN: lichtgroen, groot, 7-12 cm, 7-lobbig, vrij diep ingesneden en grof
dubbel gezaagd; de bladeren van het naschot zijn rose gekleurd, worden echter
later groen. Herfstkleur oranje tot geel.
Goede vorm met zeer fraai jong gewas. De kleur van het jonge blad wordt alleen
overtroffen door 'Osakazuki'. Wordt wel verward met 'Heptalobum', die echter veel
minder grof gezaagde en kleinere bladeren heeft.

Acer palmaturn 'Elegans Purpureum' -

zie Acer palmatum 'Hessei'

Acer palmaturn 'Friderici-Guillelmi' - zie Acer palm. 'Dissectum Variegatum'
o Acer palmaturn 'Dissectum Paucum'
GROEIWIJZE: gelij k aan 'Dissectum', maar iets breder en hoger.
BLADEREN : donkergroen, tamelijk grof voor een 'Dissectum', blad vaak iets rood
aangelopen.
Deze grove groene 'Dissectum' wordt nogal eens gekweekt en wordt dikwijls verward
met de lichtgroene, fijngezaagde 'Dissectum'; komt ook wel als "terugslag" voor in
partijen overigens goede planten. Daar zowel 'Dissectum' als 'Dissectum Flavescens'
veel mooier zijn, is het beter deze vorm niet te vermeerderen.
28

o Acer palmaturn 'Hazeroino'
syn. (andere schrijfwijze) Acer palmatum 'Hagerioni'
GROEIWIJZE: hoogopgaande struik met dezelfde habitus als de soort.
BLADEREN: groen, met hier en daar wat witte vlekjes, klein, onvolkomen ontwikkeld, kort gestee ld, in vorm gelijk aan de bladeren van 'Sessilifolium'
Deze onbelangrijke bontbladige vorm, die bovendien gemakkelijk verloopt, wordt
overtroffen door 'Versicolor'
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Dit is de bruinbladige vorm van 'Elegans' die overigens wel sneller groeit. Blijft
steeds kleiner dan Acer palmatum 'Atropurpureum' . De kleur is vrij dof. In Boskoop
is deze vorm verspreid als 'Elegans Purpureum', een naam die ook in Engelse catalogie voorkomt. De naam 'Hessei' is veel 0uder en wordt in alle literatuur genoemd.

A eer palmaturn var. koreauurn
Dit is een geografische variëteit uit Korea, die tot de variëteit palmatum wordt gerekend. Zeer recent werd hiervan enig materiaal geïmporteerd. De herfstkleur zou zeer
fraai zijn.

j

o Acer palmaturn 'Ladniatum Purpureum'
GROEIWIJZE: vrij grote, gedrongen struik, circa 3 m. hoog en even breed.
BLADEREN: bruinrood, spoedig tot vuilgroen verkleurend, groot, 8- 12 cm, 7lobbig, diep ingesneden en grof dubbel gezaagd. Het jonge gewas van het naschot is donkerbruin, maar wordt ook spoedig groen.
Vorm met weinig sierwaarde, overtroffen door Acer palmatum 'Hessei'. Er bestaat
ook nog een groenbladige vorm 'J.,aciniatum', deze schijnt niet in Nederland gekweekt
te worden.

* Acer

palmaturn 'Linearifobum'
syn. Acer palmatum 'Lineare'
Acer palmatum 'Scolopendrifolium'
Japanse namen : 'Tsukubane', 'Shimenouchi' of 'Kotonoito'
GROEIWIJZE: grote opgaande struik.
BLADEREN: frisgroen, matig groot, 5- 7 cm, 5- 7-lobbig, lijnvormig en bijna gaafrandig, bijna tot aan de bladvoet ingesneden. Het naschotblad heeft bredere
lobben en is ook meer gezaagd; de naschottakken geven weer lijnvormig blad
bij het uitlopen.
Mooie vorm, goed groeiend, veel beter dan de roodbladige 'Atrolineare'. De in Boskoop
gekweekte klonen neigen soms naar terugslag tot Acer palmatum. Selectie bij het
griffels knippen is aan te bevelen.

15. Acer palmatum 'Linearilobum'
16. A . palm. 'Hazeroino'
17. A. palm. 'Sessilifolium'
18. Acer palm. 'Dissectum'
19. A. palm. 'Dissectum Paucum'

Acer palmaturn 'Linearilobum Purpureum' zie A eer palmatum 'Atrolineare'
o Acer palmaturn 'Heptalobum'
syn. Acer pabzatum 'Septemlobum'
GROEIWIJZE:

vertakt.

grote, opgaande struik, 4- 5 m . hoog en half zo breed, regelmatig

heldergr_oen, vrij gro?t, 6- 9 cm, ?-lobbig, tot de helft ingesneden en
ÜJ n gezaagd; het Jon ge gewas 1s geelgroen; weinig herfstkleur.
Dit i~ een kloon uit de botanische varieteit heptalobum; er kunnen meerdere klonen
van m omloop zijn. Het is een mooie egaal-groene struik, die niet veel herfstkleur
vertoont.
'Elegans' lijkt hier wel wat op, maar deze heeft rose getint jong gewas, wat bij
'Heptalobum' ontbreekt.
BLADEREN:

o Acer palmaturn 'Hessei'
syn. Acer palmatum 'Elegans Purpureum'
Acer palmatum 'Septemlobum E legans Purpureum'
GROEIWIJZE:

takken.

brede struik, 4-5 m hoog en even breed, met tamelijk dikke korte

constant dofbruin, weinig vergroenend, groot, 8- 12 cm, ?-lobbig,
d1ep mgesneden en grof dubbel gezaagd.

BLA?ER.E N :
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o Acer palmaturn 'Nicholsonii'
syn. A eer palmatum 'Atrodissectum'
GROEIWIJZE: breeduitgroeiende struik, 2- 3 m hoog en 2- 3 m breed wordend.
BLADEREN: groen, zeer groot, 9- 12 cm, 7-lobbig, tamelijk ondiep ingesneden en
fijn dubbel gezaagd. Het jonge naschotblad is roodbrons, later groen wordend.
Herfstkleur mooi donkerrood.
Aardige vorm, die heel weinig wordt gekweekt. Het is onzeker of de plant in de sortimentstuin wel soortecht is; in de literatuur spreekt men van een bruinroodbladige
vorm.

***

Acer palmaturn 'Ornatum'
syn. Acer palmatum 'Dissectum Atropurpureum'
Acer palmatum 'Dissectum Ornatum'
Japanse naam: 'Akai-washino-o' en 'Tamukajama'
GROEIWIJZE: breedspreidende struik, 2- 4 m breed en bijna even hoog wordend.
BLADEREN: bruinrood, later tot lichtbruin-groen verkleurend, in vorm gelijk aan
'Dissectum'. Het jonge naschotblad is donker roodbruin van kleur.
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Dit is de meest gekweekte vorm . Omdat hij vele malen uit Ja pan is geïmporteerd,
komen er onderling iets verschillende typen voor. O.a. staat in de sortimentstuin een
plant die 2- 3 weken eerder in blad komt, maar verder volkomen gelijk is. Dergelijk
vroeg uitlopende typen dient men te vermijden, vanwege het nachtvorstgevaar.
Deze vorm is ongeschikt om in blad te trekken, de bladeren worden dan vuilgroen.
Helaas zal de overbekende naam 'Dissectum Atropurpureum' moeten worden veranderd in 'Ornatum'. Deze al zeer oude naam is in de Duits sprekende landen al in
zwang gekomen.

**

Acer palmaturn 'Osakazuki'
syn. Acer palmatum 'Septemlobum Osakazuki'
GROEIWIJZE: grote struik tot 5 m hoog en 3- 4 m breed.
BLADEREN: diepgroen, groot, 6- 10 cm, 7-lobbig, tot iets over de helft ingesneden
en fijn gezaagd. De bladeren aan de jonge scheuten zijn prachtig rose-brons,
later geelbrons, dan groen wordend. Herfstkleur opvallend oranje-bruinrood.
Zeer mooie Acer, vooral in de herfst, die een veel grotere verspreiding verdient. Niet
te verwarren met 'Elegans', die veel minder fraai gekleurd is, lichter groene bladeren
heeft en veel grover gezaagd is. 'Osakazuki' behoort tot de var. heptalobum.
Acer palmaturn 'Oshio-Beni'
Onder deze naam zijn uit Ja pan dikwijls verschillende vormen van de 'zwarte Acer'
ontvangen, varierend in donkerheid en houdbaarheid van de roodbruine kleur. Volgend de beschrijving een vorm met in het voorjaar diep roodbruine bladeren, in de
zomer doffer bruin. Een recente import uit Ja pan is met deze beschrijving in overeenstemming. Het exemplaar op de sortimentstuin is waarschijnlijk niet echt; de oudere
bladeren worden bijna geheel groen. Bovendien wordt in U.S. A. een vorm met blijvend
roodbruine bladeren en felrode bladeren aan het jonge schot als 'Oshio-Beni' verspreid.
Deze gelijkt veel op de cultivar die in Nederland bekend is als Acer palmatum 'Atropurpureum' (type WATTEZ.)
Acer palmaturn 'Red Pygmy' (C. Esveld, 1967)
GROEIWIJZE: dwergachtige struik tot circa 2 m. hoog, in 10 jaar 70 cm hoog.
BLADEREN: donkerbruinrood, later blauwgroen wordend, tamelijk klein, 5- 8 cm,
7-lobbig, lobben lijnvormig, en bijna gaafrandig. Het naschotblad is donkerrood, de lobben breder en gezaagd. De naschottakken geven weer lijnvormig
blad.
'Red Pygmy' is een donkerbladige dwergvorm van de var. linearilobum . Deze nieuwe
vorm groeit goed en vertakt gemakkelijk. Het oorspronkelijkeonbenaamde materiaal
komt uit een particuliere tuin uit Italie.

s Acer palmaturn 'Reticulatum'
GROEIWIJZE : matig hoge struik, 3- (4) m hoogwordend en fijn vertakt.
BLADEREN: geelgroen, tamelijk groot, 6- 9 cm, vrij diep ingesneden en fijn gezaagd; de nerven zijn lichter, waardoor het blad geaderd lijkt.
In het voorjaar is deze vorm wel mooi, in de zomer en de herfst niet mooi door de
ziekelijke en doffe kleur van de bladeren. 'Reticulatum' is gemakkelijk in blad te
trekken en is dan mooi.
Het is mogelijk dat de hier onbekende 'Flavescens' hieraan synoniem is. Vooral niet
te verwarren met 'Dissectum F la vescens'.
o Acer palmaturn 'Roseomarginatum'
GROEIWIJZE: dicht vertakte struik, uitgroeiend tot een hoge struik van 4- 6 m.
BLADEREN: wit en rose gerand, klein, goed ontwikkeld, 4- 6 cm, 5- 7 -lobbig, vrij
diep ingesneden en gezaagd.
Deze bontbladige vorm neigt tot teruglopen naar de soort en wordt daarom niet aanbevolen. Toch zijn kleine planten vaak mooi bont, als men de terugslag er uit houdt.
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Acer palmaturn 'Rufescens'
GROEIWIJZE: grote afgeplatte struik tot 4 m . ~oog.
..
. .
BLADEREN: geelgroen, groot, 7- 9 cm, 7-9-lobblg, tameh]k d1ep mgesneden en gezaagd.
Onbelangrijke vorm, 'Nicholsonii' is mooier.
Acer palmaturn 'Rubellum'- zie Acer palmatum 'Dissectum Rubrifolium'
Acer palmaturn 'Rubrum'
syn. Acer japanicum 'Purpureum'
Acer palmatum 'Septemlobum Rubrum'
Acer palmatum 'Septemlobum Sanguineum'
GROEIWIJZE: breedspreidende, sterk vertakte struik, iets hoger dan breed,
hoogstens 3-4 m.
.
BLADEREN: roodbruin en bijna niet verkleurend, groot, 8- 12 cm, 7-lobb1g, ondiep ingesneden en fijn gezaagd.
.
De takken en grote bladeren van deze vorm gelijken wel op een vorm van 1-cer 7~Po
nicum; vroeger stond deze plant op de sortimentstuin geëtikett~erd a_ls _Ac~r 7~ponzcum,
'Purpureum', later als A eer palmatum 'Sanguineum', wat beshst onJmst 1s. Rubrum
is de roodbladige vorm van 'Heptalobum' .
Acer palmaturn 'Senkaki.'- zie Acer palmatum 'Corallinum'
Acer palmaturn 'Scolopendrifolium'- zie Acer palmatum 'Linearilo/bum'
Acer palmaturn 'Septemlobum'- zie Acer palmatum 'Heptalobum'
Acer palmaturn 'Septemlobum Elegans'- zie Acer palmatum 'Elegans'
Acer palmaturn 'Septemlobum Elegans Purpureum' -zie A eer palm 'Hessei'
Acer palmaturn 'Septemlobum Osakazuki'- zie Acer palmatum 'Osakazuki'
o Acer pafmaturn 'Sessilifolium'
Japanse naam : 'Hagoromo-kaede'
GROEIWIJZE: opgaande struik van dezelfde habitus als de soort.
. .
BLADEREN: groen, klein, 4- 6 cm, onvolkomen ontwikkeld, gezaagd en ond1ep mgesneden; het blad doet denken aan Ribes blad. Bladsteel opvallend kort.
Weinig voorkomende vorm, te herkenr1en aan de bijna zittende bladeren, zonder
bijzondere sierwaarde. Deze vorm zou ZIJn ontstaan als sport aan .'~ce~ palmatum. De
botanici hebben deze soort lange tijd opgevat als soort, Acer sessûtfolzum.
'Hazeroino' is hiervan de bonte vorm .

Acer palmaturn 'Shishigashira'- zie Acer palmaturn 'Cristatum'
Acer palmaturn 'Spring Fire' (Villa Taranto)
syn. Acer palmatum 'Purpureum' (Krüssmann)
GROEIWIJZE: zeer langzaam groeiende opgaande struik t~t 2 m.
.
BLADEREN: aanvankelijk schitterend vuurrood, al spoed~g verkle~rend tot vml
wijnrood, later bijna groen, klein 4- 6 cm, 5-(7) lobb1g, d1ep mgesneden en
gezaagd.
.
.
Deze onlangs geïmporteerde Acer, die voorkomt in ~e. botanische tumen van VIlla
Taranto heeft daar in het voorjaar schitterend vermilJoenrode bladeren, d1~ echter
vrij spo~dig vuilgroen worden. De plant is in deze Italia~nse t~in in het voor.J aar een
sensatie, die elk jaar vele mensen trekt. In Nederland 1s ~1et Jonge gewas met mom
rood, en bovendien groeit hij slecht . Misschien heeft het zm, deze vorm voor warme
streken te kweken .
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Acer palmaturn 'Versicolor'
syn. A eer palmatum 'Aokii'
GROE IWIJZE: hoge breeduit groeiende struik, ongeveer dezelfde habitus als A eer
palmatum.
BLADEREN: lichtgroen, met grote witte en rose vlekken, normale grootte, S-8 cm,
S- (7) lobbig, normaal ontwikkeld.
Dit is de beste zilverbonte A eer palmatum, die behoorlijk constant is. Het is raadzaam
aandacht te schenken aan het knippen van goed bontbladige griffels; de jonge planten
verlopen dan minder.

o Acer palmaturn 'Villa Taranto' (Villa Taranto)
GROEIWIJZE : langzaam groeiende opgaande struik tot 3 m, hoog, zeer dicht vertakt.
BLADERE N: geelgroen tot lichtbruin, lijnvormig, S- 7 cm, tot op de basis gedeeld
en fijn gezaagd. Het naschot is vuurrood, bredere lobben en grover gezaagd.
De takken van het naschot geven weer lijnvormige bladeren.
Deze zeldzame vorm is minder fraai van kleur dan 'Red 'Pygmy ', waarmede deze is
te vergelijken. De cultivar 'Villa Taranto' heeft soms een fraaie herfstkleur. Van
deze vorm is een zeer oud exemplaar te vinden in het Arboretum Kalmthout in België.

Acer pseudosieboldianum - Mandsjoerije en Korea ( 1903)
syn. Acer sieboldianum var. mandshuricum
GROEIWIJZE: grote struik, breeduitgrociend, soms brede boom, takken berijpt .
later kaal en donkergrij s.
BLADERE N : heldergroen, groot, 8- 12 cm, 9- 11 lobbig, gelijkend op die van Acer
japonicum, maar dieper ingesneden. Bl"Bdbasis hartvormig, bladsteel 4- 6 cm.
Deze soort is onlangs in Boskoop ingevoerd. Of hiermede een verrijking van het sortiment is verkregen, moet nog worden afgewacht .
Acer pubipalmatum -West-China ( 1939)
Deze soort werd in 1939 ontdekt en door FANG beschreven ; komt niet in cultuur voor.
Acer robustum- Yunnan en Hupeh ( 1907)
Deze soort gelijkt op Acer pabnatum en onderscheidt zich door grotere vruchten.
Komt in cultuur niet voor.
Acer sieboldianum - Ja pan ( 1879)
syn. Acer japanicum var. sieboldianum
GROE I WI J ZE: grote dicht vertakte struik, in zijn vindplaats kleine boom, gelijkend
op A eer japonicum.
BLADEREN: lichtgroen, tamelijk klein, S-7 lobbig, fijn gezaagd en ondiep ingesneden, lichtrose gerand.
Deze soort komt hier en daar voor, vaak onder verkeerde naam . Het is wel een interessante soort, in blad en habitus veel gelijkend op Acer japanicum 'Microphyllum'.
Er zijn twee verschillende klonen in Boskoop. Deze Acer is zeer winterhard.

SUMMARY
I n this artiele the Japanese Maples have been listed, which are in cultivation in Holland; many
30-40 years old speci1nen are in the trial gardens of the Boskoop Experimental Station .
T hey have been evaluated by the Selection Committee of the Royal Boskoop Nurserymen Association. The merit stars (*** -excellent, **-very good, *-good, s-jor special purposes and o-not
worthy of cultivation) have been used.
T he naming of the many cultivars is very difficult. The author has tried to select the proper
namesin compliance with the 'Code', without giving preferenee to very old names, not now in use .
Mo st known synonyms have been listed in this report.
R ecommended are:
* Acer japonicum, large green leaves, good dark red autumn foliage.
** Acer japanicum 'Aconitifolium', multistemmed tree; green g- rr lobed leaves, brilliant
orange to red autumn colour.
*** Acer japanicum 'Aureum', dwarf habit, bright golden foliage.
*** Acer palmatum 'Atropurpureum', good habit, bright purplish-red foliage . The me1'it stars
have been given to the best clone, grown in Boskoop in large quantities.
** Acer palmatum 'Bloodgood', slower growing than the preceding; an Am,erican selection
with large leaves (6- ro cm), retaining the darh purplish-red colour throughout the
season.
s* Acer palmatum 'Corallinum', conspicuous by the bright red twigs in winter; the green
leaves turn to orange and bright red.
s** Acer palmatum 'Cristatum', slow-growing, almast columnar habit; leaves small, dark green
and curled.
/
*** Acer palmatum 'Dissectum', dense, braad habit; deeply incised, fernlihe leaves .
** A eer palmatum 'Dissectum Flavescens', sim,ilar to the preceding; the young leaves are
beautiful yellowish green to orange.
*** Acer palmatum 'Dissectum Carnet', a new cultivar; habit as 'Dissectum', the deeply cut
leaves are darh purplish-red, not turning to green; not yet generally available in the
trade.
** Acer palmatum 'Dissectum Nigrum', like the preceding b~tt with a dwarfer habit.
* A eer palmatum 'Elegans', large shrub; leaves large, 7-lobed, light green.
* Acer palmatum 'Linearilobum', leaves deeply cut, bright green .
*** Acer palmatum 'Ornatum', also known under the name 'Dissectum Atropurpureum';
wellknown cultivar with purplish-red, fernli!?e leaves, turning purplish-green in
summer and autumn.
** A eer palmatum 'Osahazu!?i', large shrub with large 7-lobed green leaves, tuming orange-red
in the autumn.
* A eer palmatum 'V ersicolor' , the best variegated far m, a large bush; leaves green with white
and pin!? flec!?s.
C ~tltivars ,

grown in Holland, but not yet evaluated, are:
Acer japonicum, 'Microphyllum', leaves light green, only 5-7 cm .
A eer japoni ctm~ 'Vitifolium' , very large leaves (r 2-r5 cm), deeply cut.
A eer palmatum 'A ureum' , leaves golden yellow in spring, becoming lighter yellow in summers.
A eer palmatum 'Red Pygmy', dwarf shrub; leaves smal!, darh purplish-red, 7-lobed, linear.
Belongs to the 'Linearilobum' group.

Acer shirasawanum - Ja pan, Rondo ( 1876)
Een kleine boom met !!-lobbige bladeren, donkergroen en dubbel gezaagd.
Niet in Nederland aanwezig.
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ZUSAMMENFASSUNG
In diesem Beitrag sind die japanischen A eer aufgeführt worden, die in Holland kultiviert werden .
Ein grosserTeil der aufgeführten Arten und Sarten befindet sich im Sichtungsgarten der Versuchsanstalt für Baumschulen in Boskoop. Sie wurden dort var 30- 40 Jahren gepflanzt.
Die Wertsterne wurden van der Sichtungskommission der Königlichen Geseltschaft fiir Boskooper Kulturen zuerkannt. (***-ausgezeichnet, **-sehr gut, *-gut, s-fiir Spezialzwecke, und
o-durch bessere Sarten iibertroffen, ohne besonderen W ert).
Die Nomenklatur der vielen Sarten ist verwarren. Der Autor hat versucht, die richtîgen Namen
ausfindig zu machen und sie mit dem 'Code' in Uebereinstimmung zu bringen, ohne jedoch sehr
alte und vergessene Namen wieder einzufiihren. Die diesbeziiglichen Synonyme sind in diesem Beitrag aufgeführt worden.
Empfohlene Sorten:
* Acer japonicum, mit sehr grossen Blättern und schöner Herbstfärbung .
** A eer japanicum 'Aconitifolium', vielstämmiger, unregelmässiger Strauch, mit hellgriinen,
9-II-lappigen Blättern: bliiht rot var der Laubentwicklung; Herbstfarbe sehr gut ,
leuchtend orange bis dunkelrot.
*** Acer japanicum 'Aureum', Zwergform, mit goldgelben Blättern.
*** A eer palmatum 'Atropurpureum', sehr bekannte Sorte; Wuchs aufrecht später breiter werdend, Blätter dunkelrot, feuerrot austreibend. Die drei W ertsterne gelten fiir die in
Boskoop vermehrte Farm . Es gibt weniger gute Formen, die im Herbst griin werden.
** Acer palmatum 'Bloodgood', Wuchs schwächer als 'Atropurpureum'. Amerikanische Sorte
mit ziemlich grossen Blättern (6-Io cm) die sehr dunkelrot sind und bleiben.
s* Acerpa lmatum 'Corallinum', diese Sorte zeichnet sich aus durch leuchtendrote Zweige.
s** Acer palmatum 'Cristatum', schöne, wenig verbreitete Farm, mit säulenförmigem Habitus .
Blätter dunkelgriin, sehr klein, die Lappen sichelförmig nach . unten gekrallt.
*** Acer palmatum 'Dissectum', breitwachsender Strauch mit frischgriinen tiefeingeschnittenen
Blättern.
** Acer palmatum 'Dissectum Flavescens', wie die vorige Sorte; die jungen Blätter sind
schön gelblich orange-griin .
*** Acer palmatum 'Dissectum Carnet', Neuheit, tm Habitus wie 'Dissectum', die tief eingeschnittenen Blätter sind konstant sehr dunkelrot . Im Handel noch kaum erhältlich.
** Acer palmatum 'Dissectum Nigrum', wie die vorig Sorte, etwas langsamerwachsend.
* Ac er palmatum 'Elegans', grosser Strauch mit 7-lappigen Blätter. Die jungen Triebspitzen
haben orangebraun gefärbte Blätter, die allmählich griin werden.
* Acer palmatUJn 'Linearilobum', Blätter tief eingeschnitten, 5-7 lappig, wenig gesägt, griin .
*** Acer palmatum 'Ornatum', sehr bekannte und viel kultivierte Sorte. Habitus wie 'Dissectum', Blätter tie/ farnähnlich eingeschnitten, braunrot, später braungriin werdend.
Diese Sorte geht noch sehr aft unter dem Namen 'Dissectum Atropurpureum' .
** Acer palmatum 'Osakazuki'. grosser Strauch mit 7-lappigen regelmässigen braungriinen
Blättern. Die jungen Blättern sind aft attraktiv ros a gefärbt. H erbstfarbe orangerot.
* Acer palmatum 'Versicolor', die beste weissbunte Farm, grosser Strauch, Blätter griin mit
rosa und weissen Flecken.
Die folgenden, noch nicht in den Sichtungen bezagenen Sarten sind noch bemerkenswert:
Acer japanicum 'Microphyllum', Blätter hellgriin, nur 5- 7 cm, II-lappig.
Acer japanicum 'Vitifolium', sehr grosse, tief eingeschnittene Blätter; was unter diesem
Namen geht ist meistens die Art A. japonicum.
Acer palmatum 'Aureum', Blätter goldgelb im Friihling, später orangegelb werdend mit
rotem Blattrand.
Acer palmaturn 'Red Pygmy',.Zwergform, Blätter linealisch, dunkelrot, später bläulichgriin
werdend, 7-lappig. Gehört zt~r Sektion Linearilobum.
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