Jjavor mléč
Acer platanoides L.
čeleď : javorovité - Aceraceae

slovenský název : javor mliečny
anglický název : Norway maple
německý název : r Spitzahorn
lidové názvy : 

Původ druhu : 

Jeden z nejhojněji pěstovaných evropských druhů javorů. Přesné datum, nebo období jeho rozšíření není známo.

Areál rozšíření: 

ssp. platanoides - severní hranice výskytu probíhá ve Skandinávii mezi 62°-63° severní šířky, ve Finsku sahá k 62° severní šířky, od Finského zálivu klesá k Petrohradu, přes Kirov až k Uralu. Jižní hranice probíhá podél stepí. Pak zasahujeá do pohoří Balkánu, Dalmácie, do Apenin, až do Pyrenejí. Optimum výskytu je v severní a východní části areálu, kde také dosahuje největších rozměrů. 
V ČR: 
Výskyt u nás:
Hojně rostoucí domácí dřevina s těžištěm výskytu od 300 metrů n. m. v. do přibližně 600 - 700 metrů n. m. v. Nejčastěji se vyskytuje na živinami bohatých sutích, ve směsi s habrem, lípou, jilmem, a dalšími dřevinami, většinou netvoří samostatné porosty. 

Popis rostliny:
	vytrvalá dřevina (strom), s rozložitou, hustou vejčitou až kulovitou korunou, často nízkovysoko nasazenou
	kořenový sytém: plošný, rozvětvený s m:měkkou kořenovou soustavu 
	kmen: na průřezu oblý až oválný, poměrně vysoko nad zemí je vidličnatě rozčleněn do silnějších větví
	kůra, borka: v mládí hladká, šedohnědá, ve stáří černavá drobně podélně rozpukaná, neloupavá
	výška: mezi 25 a 30 m
	větvičky: lysé, leskle hnědé, zelené nebo červenohnědé.
	pupeny: vejčité nebo kulovitě vejčité, leskle červenohnědé, šupiny lysé, kýlnaté. Listové jizvy se navzájem dotýkají.
	listy: blanité, 8-12 cm dlouhé a o něco širší, pětilaločné (výjimečně 3 laloky), laloky se zařezávají až do poloviny čepele, jsou ostře protáhle ukončené, prostřední lalok často nese pár výrazných laločnatých ostře zakončených zubů, jinak okraje celokrajné. Báze srdčitá nebo mělce srdčitá, vzácně téměř uťatá. Horní strana listu sytě svěže zelená, lysá, spodní strana je stejně zbarvená a většinou lysá, až na chomáče chlupů v úhlech nervů. Řapík 5-15 cm dlouhý, často načervenalý, lysý a po odtržení roní mléko.
	bBarvení listů: od zlatožluté, přes oranžovou, růžovou až po karmínově červenou, barví v polovině října, a s příchodem prvních mrazíků rychle opadává.
	květy: uspořádané v krátkých lysých chocholících, obklopených naspodu vejčitými, světlezelenými pupenovými šupinami. Květy jsou pětičetné. Korunní plátky jsou 5-6 mm dlouhé, kališní jsou o něco málo kratší, tupě obvejčité, žlutozelené se zřetelnými nervy. Tyčinky 8 (5-10), jsou kratší než korunní plátky. Kvete krátce před rašením listů na přelomu dubna a května.
	plody: dvoukřídlé nažky(nažka 4-6 cm dlouhá), zcela lysé, křídla uspořádána vodorovně, oříšky ploché. 
	nárokyna živinami dobře zásobených půdách, většinou slabě kyselých až alkalických s dostatečným množstvím vzduchu a vláhy v půdě, a průměrnými teplotami. Patří do skupiny dřevin s velkou tolerancí k ekologickým faktorům, je způsobilý pro těžší podmínky, na místy vysušených až čerstvých půdách, reakce slabě kyselé až alkalické, vyhledává všechny půdy plus minus bohaté na živiny., kromě lehkých písčitých a hlinitých půd. Vyhovuje mu slunečné stanoviště, až střídání světla a stínu, snášejí teplo a je mrazuvzdorný.
	atraktivita:strom s vejčitou až kulovitou korunou, nádherné podzimní zbarvení, husté olistění, odolnost vůči nejrůznějším faktorům.
	skupiny, solitéry, součást porostů, dřevina sloužící, v některých případech také kosterní, v oblastech pahorkatin významný alejový strom.
	množení: nejsnáze výsevem, kultivary roubováním a letním řízkováním. Odrůdy s barevnými listy se roubují na podnože.
	řez: není nutný – s výjimkou odumřelého a nemocného dřeva časně zjara

Obsahové látky: 
Mladé výhony a řapíky při poranění roní mléčně bílou tekutinu:

Ekologie:
Stanovištní podmínky: Vyhovuje mu slunečné stanoviště, až střídání světla a stínu, snášejí teplo a je mrazuvzdorný. Nejčastěji se vyskytuje na živinami bohatých sutích, ve směsi s habrem, lípou, jilmem, a dalšími dřevinami, většinou netvoří samostatné porosty. 

Podmínky růstu : Patří do skupiny dřevin s velkou tolerancí k ekologickým faktorům, je způsobilý pro těžší podmínky, na místy vysušených až čerstvých půdách, reakce slabě kyselé až alkalické, vyhledává všechny půdy, kromě lehkých písčitých a hlinitých půd. Na živinami dobře zásobených půdách, většinou slabě kyselých až alkalických s dostatečným množstvím vzduchu a vláhy v půdě a průměrnými teplotami

Společenstva :dřeviny tvořící druhově bohaté smíšené lesy, stromové patro s podrostem keřů,
Význam a využití v praxi: 
skupiny, solitéry, součást porostů, sadovnické kompozice, dřevina sloužící, v některých případech také kosterní, v oblastech pahorkatin významný alejový strom, uliční stromořadí ve městech zvláště var. ´Globosum´
2)Dřevo javorů je středně těžké, tvrdé, světlé barvy, používá se hlavně v nábytkářství.


Zajímavosti:
1)významný alergen
,2)dDřevo javorů je středně těžké, tvrdé, světlé barvy, používá se hlavně v nábytkářství.

3)Javor mléč je hospodářsky významný strom. Jeho dřevoDřevo javorů je středně těžké, tvrdé, světlé barvy  se používá se například k výrobě nábytkářských dýh a hudebních nástrojů. Mladé výhony a řapíky při poranění roní mléčně bílou tekutinu
atraktivita:strom s vejčitou až kulovitou korunou, nádherné podzimní zbarvení, husté olistění, odolnost vůči nejrůznějším faktorům.

Subspecie, variety a formy:
ssp. turkestanicum (Pax) (synonymum Acer turkestanicum Pax (1902).

Kultivary: přibližně 150.
´Acuminatum´ - laloky listů jsou úzce přišpičatělé
´Adspermum´ - listy jsou poněkud větší než u druhu
´Alberta Park´- dřevina bujně rostoucí se širokou korunou, listy hrubé textury, poněkud kožovité.
´Albscens´ - listy jsou zpočátku krémově bílé, později se zbarvují do červenavé. 
´Albo-marginatum´- listy s bíle panašovanými okraji.
´Almira´ - zakrslý stromek se širokou korunou 5-6 m vysoký ve věku 30 let. 
´Brevilobum´- laloky listů mělce vykrajované
´Cavalier´ - koruna je oblá a kompaktní, stromek střední velikosti 10-12 m ve 40 letech. 
´Charles Joy´ - převisající větve, listy purpurově červené.
´Chas.F.Irish´ - volně větvená, oblá koruna, velký strom, vhodný do širokých ulic.
´Cleveland´- stromek střední velikosti, s oválnou korunou, má tendenci tvořit jeden hlavní kmen, vhodný do ulic.
´Clevelad Two´ - kompaktní hustá koruna, jinak jako původní kultivar ´Cleveland´
´Columnarbroad´ - širší než kultivar ´Columnare´, rychle rostoucí dřevina s tendencí tvořit hlavní kmen, hustě olistěný, jedna z nejlepších rostlin pro uliční stromořadí.
´Columnare´ - výrazně fastigiátní habitus.
´Crimson King´ - listy purpurově červené, stromek velikosti do 12 m.
´Cuculatum´ - laloky listů stažené k sobě, a velmi zkrácené. Stromek do 10 m.
´Deborah´ - vzrůstná dřevina s poněkud těžkým habitem, do 15 m výšky, listy jsou v mládí purpurově červené, později zelenají, podzimní zbarvení je atraktivní oranžově červená. 
´Dilaceratum´ - malý stromek 4-5 m vysoký, s deformovanými pokroucenými listy, každý s malou žlutou skvrnkou. Je velmi vzácný a k vidění je na zámku Hluboká odkud byl nedávno přemnožen do Holandska.
´Dissectum´ - hluboce stříhaný list, hnědo červeně rašící, později zelená. 
´Drummondii´ - stromek střední velikosti do 12 m, se široce větvenou korunou, listy na okraji se širokým krémově bílým pruhem, který je při rašení nažloutlý.
´Emerald Queen´ - jeden z nejlepších kultivarů pro použití v parcích, velkých zahradách, a ulicích. Bujně rostoucí, s pravidelnou hustě větvenou korunou, výška nad 15 m, listy jsou o něco menší než u druhu, mladé listy atraktivně olivově zelené. 
´Erectum´ - fastigiátní dřevina 12-15 m výšky.
´Eurostar´ - velký strom nad 20 m výšky, s průběžným kmenem, je výborný pro použití v ulicích. Roste poměrně rychle.
Faassen´s Black´ - velmi podobný kultivaru ´Crimson King´, od něhož se liší tmavším purpurovým zbarvením v letním období.
´Farlake´s Green´ - strom 18-20 m vysoký, podobný kultivaru ´Emerald Queen´
´Globosum´ - globózní hustě větvený kultivar, tvar koruny se vytváří téměř bez tvarování.
´Goldsworth Purple´ - stromek 12-15 m vysoký, s nepravidelnou korunou, listy jsou nevýrazně purpurově červené během jara a léta.
´Greenlace´ - kultivar se stříhaným listem. 
´Jade Glen´ - rychle rostoucí dřevina, s řídce větvenou korunou, barví žlutě. 
´Laciniatum´ - listy jsou hluboce stříhané, připomínají ptačí pařát, dorůstá 10-12 m.
´Maculatum´ - stromek 8-10 m, bazální laloky listů jsou zakrněné, nebo vůbec chybí. Listy jsou hustě bíle tečkované. 
´Meyering´ - 12-15 m strom, listy na jaře výrazně světle bronzové barvy, v létě zelenají. Podzimní zbarvení atraktivní oranžově červená.
´Oekonomeierat Stoll´ - 6-8 m stromek, listy jsou většinou pouze třílaločné, laloky umístěné v horní třetině listu. 
´Olmsted´ - pyramidální růst, 10 m výšky dosahuje ve 20 letech.
´Palmatifidum´ - 12-15 m stromek, hustě větvený, listy stříhané až k bázi, laloky se lehce překrývají. Často se nesprávně pojmenovává jako ´Lorbergii´
´Purpureum´ - tupě červeně zbarvený po celý rok.
´Pygmaeum´ - velmi pomalu rostoucí, listy pouze 3-6 cm velké.
´Pyramidale Nanum´ - pomalu rostoucí, pyramidální, keřovitý stromek, 4-5 m dosahuje ve 20 letech věku, listy o něco menší než druh.
´Reichsgraf von Pueckler´ - malý stromek bíle tečkovaný, atraktivní podzimní zbarvení.
´Reitengachii´ - 15 m výšky, mladé listy jsou karmínově červené později přechází do tmavě zelené. 
´Royal Red´ - 15-20 m, na jaře purpurově červené listy v létě tmavnou. 
´Scanon Gold´ - 12-15 m, podzimní zbarvení výrazně zlatožluté.
´Schwedlerii´ - výrazné purpurově žluté květy, listy při rašení purpurově červené, později přechází do tmavě zelené, dosahuje 20-22 m, jeden z největších červeně rašících kultivarů.
´Stand Fast´ - zakrslá dřevina která v 50 letech věku dosahuje pouze 80 cm výšky. 
´Summershade´- rychle rostoucí dřevina s průběžným kmenem, dobře snáší sucho a teplo.
´Superform´ - rychle rostoucí, 20-22 m výšky, s průběžným kmenem. Do uličních stromořadí.
´Walderseei´ - 8-10 m výšky, listy bíle tečkované a flekaté. Společenstva :dřeviny tvořící druhově bohaté smíšené lesy, stromové patro s podrostem keřů,

.
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Subspecie, variety a formy:
ssp. turkestanicum (Pax) (synonymum Acer turkestanicum Pax (1902).
Kultivary: přibližně 150.
´Acuminatum´ - laloky listů jsou úzce přišpičatělé
´Adspermum´ - listy jsou poněkud větší než u druhu
´Alberta Park´- dřevina bujně rostoucí se širokou korunou, listy hrubé textury, poněkud kožovité.
´Albscens´ - listy jsou zpočátku krémově bílé, později se zbarvují do červenavé. 
´Albo-marginatum´- listy s bíle panašovanými okraji.
´Almira´ - zakrslý stromek se širokou korunou 5-6 m vysoký ve věku 30 let. 
´Brevilobum´- laloky listů mělce vykrajované
´Cavalier´ - koruna je oblá a kompaktní, stromek střední velikosti 10-12 m ve 40 letech. 
´Charles Joy´ - převisající větve, listy purpurově červené.
´Chas.F.Irish´ - volně větvená, oblá koruna, velký strom, vhodný do širokých ulic.
´Cleveland´- stromek střední velikosti, s oválnou korunou, má tendenci tvořit jeden hlavní kmen, vhodný do ulic.
´Clevelad Two´ - kompaktní hustá koruna, jinak jako původní kultivar ´Cleveland´
´Columnarbroad´ - širší než kultivar ´Columnare´, rychle rostoucí dřevina s tendencí tvořit hlavní kmen, hustě olistěný, jedna z nejlepších rostlin pro uliční stromořadí.
´Columnare´ - výrazně fastigiátní habitus.
´Crimson King´ - listy purpurově červené, stromek velikosti do 12 m.
´Cuculatum´ - laloky listů stažené k sobě, a velmi zkrácené. Stromek do 10 m.
´Deborah´ - vzrůstná dřevina s poněkud těžkým habitem, do 15 m výšky, listy jsou v mládí purpurově červené, později zelenají, podzimní zbarvení je atraktivní oranžově červená. 
´Dilaceratum´ - malý stromek 4-5 m vysoký, s deformovanými pokroucenými listy, každý s malou žlutou skvrnkou. Je velmi vzácný a k vidění je na zámku Hluboká odkud byl nedávno přemnožen do Holandska.
´Dissectum´ - hluboce stříhaný list, hnědo červeně rašící, později zelená. 
´Drummondii´ - stromek střední velikosti do 12 m, se široce větvenou korunou, listy na okraji se širokým krémově bílým pruhem, který je při rašení nažloutlý.
´Emerald Queen´ - jeden z nejlepších kultivarů pro použití v parcích, velkých zahradách, a ulicích. Bujně rostoucí, s pravidelnou hustě větvenou korunou, výška nad 15 m, listy jsou o něco menší než u druhu, mladé listy atraktivně olivově zelené. 
´Erectum´ - fastigiátní dřevina 12-15 m výšky.
´Eurostar´ - velký strom nad 20 m výšky, s průběžným kmenem, je výborný pro použití v ulicích. Roste poměrně rychle.
Faassen´s Black´ - velmi podobný kultivaru ´Crimson King´, od něhož se liší tmavším purpurovým zbarvením v letním období.
´Farlake´s Green´ - strom 18-20 m vysoký, podobný kultivaru ´Emerald Queen´
´Globosum´ - globózní hustě větvený kultivar, tvar koruny se vytváří téměř bez tvarování.
´Goldsworth Purple´ - stromek 12-15 m vysoký, s nepravidelnou korunou, listy jsou nevýrazně purpurově červené během jara a léta.
´Greenlace´ - kultivar se stříhaným listem. 
´Jade Glen´ - rychle rostoucí dřevina, s řídce větvenou korunou, barví žlutě. 
´Laciniatum´ - listy jsou hluboce stříhané, připomínají ptačí pařát, dorůstá 10-12 m.
´Maculatum´ - stromek 8-10 m, bazální laloky listů jsou zakrněné, nebo vůbec chybí. Listy jsou hustě bíle tečkované. 
´Meyering´ - 12-15 m strom, listy na jaře výrazně světle bronzové barvy, v létě zelenají. Podzimní zbarvení atraktivní oranžově červená.
´Oekonomeierat Stoll´ - 6-8 m stromek, listy jsou většinou pouze třílaločné, laloky umístěné v horní třetině listu. 
´Olmsted´ - pyramidální růst, 10 m výšky dosahuje ve 20 letech.
´Palmatifidum´ - 12-15 m stromek, hustě větvený, listy stříhané až k bázi, laloky se lehce překrývají. Často se nesprávně pojmenovává jako ´Lorbergii´
´Purpureum´ - tupě červeně zbarvený po celý rok.
´Pygmaeum´ - velmi pomalu rostoucí, listy pouze 3-6 cm velké.
´Pyramidale Nanum´ - pomalu rostoucí, pyramidální, keřovitý stromek, 4-5 m dosahuje ve 20 letech věku, listy o něco menší než druh.
´Reichsgraf von Pueckler´ - malý stromek bíle tečkovaný, atraktivní podzimní zbarvení.
´Reitengachii´ - 15 m výšky, mladé listy jsou karmínově červené později přechází do tmavě zelené. 
´Royal Red´ - 15-20 m, na jaře purpurově červené listy v létě tmavnou. 
´Scanon Gold´ - 12-15 m, podzimní zbarvení výrazně zlatožluté.
´Schwedlerii´ - výrazné purpurově žluté květy, listy při rašení purpurově červené, později přechází do tmavě zelené, dosahuje 20-22 m, jeden z největších červeně rašících kultivarů.
´Stand Fast´ - zakrslá dřevina která v 50 letech věku dosahuje pouze 80 cm výšky. 
´Summershade´- rychle rostoucí dřevina s průběžným kmenem, dobře snáší sucho a teplo.
´Superform´ - rychle rostoucí, 20-22 m výšky, s průběžným kmenem. Do uličních stromořadí.
´Walderseei´ - 8-10 m výšky, listy bíle tečkované a flekaté. 
Podobné druhy:
Acer cappadocicum, Acer cappadocicum ssp. lobelii, Acer mono.


