VASTE PLANTEN

‘Bloeit tot in december’
Tekst en fotografie: Emiel van den Berg

Binnen Aster is veel te vinden en het meeste is al behoorlijk bekend. Er zijn zomer- en herfstbloeiers en in
de planthoogtes, bloemgroottes en -kleuren is veel variatie. Een paar asters bevinden zich nog op de achtergrond
en vragen zeker om meer aandacht. Zo had Philippe
Hénon tijdens de plantenbeurs bij het Franse Chateau
de la Ferté een aantal A. tataricus ‘Jindai’, een onbekende aster met een aantal zeer goede eigenschappen.
De soort zelf, A. tataricus, groeit van nature in Japan,
Noord-China en Siberië, oostelijk van het Baikalmeer.
Daar is de plant te vinden in sub-alpiene weiden en op
vochtige standplaatsen in zon en halfschaduw.
De soort vormt stevige bloemstengels die goed recht
overeind blijven. De bloei is van augustus tot in oktober
en de hoogte gaat richting de twee meter. Opvallend is
het grote blad, in de eerste helft van het groeiseizoen
vormt zich een forse pol met tot soms 30 cm groot,
lancetvormig tot elliptisch blad dat aan de basis sterk
is versmald. Zo’n pol oogt tot in augustus nogal grof
en komt tot circa 50 cm hoogte. Vanaf begin augustus
schieten de bloemstengels er bovenuit. De vele bloemen
staan in hoofdjes bijeen en zijn 2-3 cm in doorsnede, de
bloemhoofdjes staan verspreid over het bovenste deel
van de stengels, anders dan bij sommige asters waarvan
de bloemen veelal boven aan de stengels staan. In volle
bloei ontwikkelt A. tataricus een massa bloemen, deze
zijn lilapaars en hebben contrasterende gele meeldraden.

ONGEKENDE BLOEI
Tijdens de Franse plantenbeurs had Hénon een bescheiden aantal bloeiende ‘Jindai’ in de verkoop. “Deze blijft
lager dan de soort, de hoogte is rond de 1,5 meter. De
bloei is ongekend, afhankelijk van het weer soms tot in
december. Een zeer ondergewaardeerde plant.” Hij adviseert deze Aster overigens ook voor licht beschaduwde plaatsen. Vanwege de onbekendheid merkt Hénon
weinig vraag naar deze Aster, maar hij heeft er toch een
aantal van staan. “Het is een specialistische beurs hier,
de bezoekers zoeken vaak naar minder bekende planten.
Het zijn de echte liefhebbers die deze ‘Jindai’ kopen.”
Vanwege de omvang van de plant is er goed te combineren met de eveneens forse Miscanthus die tot in de
vroege winter opvalt met de vele bloempluimen. “Deze
stevige Aster kun je daar prima tussendoor mengen, met
de bloemen tussen of net boven de graspluimen.” In Nederland is deze Aster niet ruim verkrijgbaar. Kwekerij
De Border heeft ze en prijst de plant ook vanwege de
goede snijbloemen en Hans Kramer van De Hessenhof
vertelt in zijn catalogus over de eerste keer dat hij de
plant zag tijdens een novemberbezoek aan de prairietuin
van Piet Oudolf. Kwekerij Fahner benadrukt de goede
winterhardheid.

Soort: Aster tataricus ‘Jindai’
Nederlandse naam:
Siberische
14 januari
2022
herfstaster
Hoogte: 120-140 cm
14 januari 2022
Bloem: lilapaars
Blad: groot, lancetvormig
Extra: stevige bloemstengels
14 januari 2022
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