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Het najaar is de bloeimaand van verschillende Astersoorten.

Aster glehnii 'Agleni' .
Deze prachtige wit bloeiende
aster wordt tussen de 1.50 en
2.00 cm groot. De soort is niet
meeldauwgevoelig en wordt een
grote witte wolk in het najaar.

Geschikt voor drogere staanplaatsen en sterk genoeg zodat de stengels niet gauw gaan
liggen na een fikse regenbui.
Een ander mooie herfstbloeier is Aster x frikartii
'Mönch', die tot 60 cm hoog wordt. De kruising
van A. amellus met A. thomsonii werd in 1920
gewonnen door de Zwitser Frikart.

Aster macrophyllus, een soort uit Oost Noord-Amerika is een plant die zeer
schaduwrijke plaatsen verdraagt. De bloei zal dan iets minder uitbundig
zijn, maar de groeikracht is nog altijd uitbundig.

Kirengeshoma palmata , in het Nederlands
Japanse wasbloem genoemd, is een
bijzonder attractieve bladverliezende vaste
plant en lid van de Hydrangeacaea.
Halfschaduw tot schaduw.

Leucosceptrum japonicum
Deze plant is een half heester in
warmere klimaten, maar bij ons
gedraagt hij zich als vaste plant. De
Engelse noemen hem Shrub Mint.

Rabdosia effusa groeit in de bossen van het
zuidelijke Japanse eiland Honshu en is net als de
andere soorten totaal onbekend in cultuur. De
lange pijpvormige bloemen hangen in ijle trossen
en zijn diep gentiaanblauw van kleur. Het blad van
deze soort is veel donkerder groen. Deze plant is
echt een aanrader om in de tuin te planten.

Het najaar brengt ons ook nog kleuren van vruchten en bladeren.
Zo is Poncirus trifoliata nu overladen met klein citroenachtige vruchtjes.

Ook Callicarpa bodinieri Heeft nu mooie
paarse vruchten. De bladverkleuring geeft
nog een extra verfraaiing. De bessen blijven
lang aan de plant daar de vogels deze niet
eten.

Sorbus folgneri heeft dit jaar weeral een uitbundige vruchtzetting. Dit is over het algemeen over de twee jaar. Deze Chinese
soort is geschikt voor de kleinere tuin. Mooie zilverachtig uitlopend blad, witte bloemen en dan in najaar rode vruchten.
Eind december staan er nog altijd enkele soorten in bloei. Chimonanthus praecox en Cyclamen coum laten hun eerste bloemen
weeral zien.

Jasminum nudiflorum is ook weer zoals elk jaar trouw op post.

