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§ 1. INLEIDING.
(Bij het bezien van figuren raadplege men vooral de verklaring achterin.)

De periodiciteit in de ontwikkeling der gewassen is afhankelijk
van den gang der uitwendige omstandigheden. De innerlijk gegeven aanleg is als complex van reacties en reactieproducten
aangepast aan den invloed, die de omringende factoren in den
loop van den tijd uitoefenen. Bij die omringende factoren kan
men naast werkelijk uitwendige factoren ook in aanmerking
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nemen den invloed, dien organen aan dezelfde plant kunnen
uitoefenen (correlatie).
Variatie dier factoren brengt wijziging in dat reactiecomplex
en daardoor ook in zijn reactieproducten, 't zij stoffen of ook de
uit stoffen gebouwde vormen. Blijft die wijziging in de factoren
voldoende lang aanhouden, dan past weer de plant met haar
reacties en tengevolge daarvan met haar producten (van stoffen
en vormen) zich aan, d.w.z. zij geraakt weer in een evenwicht
met de gewijzigde omringende factoren. Door deze mogelijkheid
toonen de organen zelf, al is ten slotte de verandering van
hun wezen ook uiterlijk niet heel groot, dat zij een zekere plasticiteit bezitten, een meer of minder wijd aanpassingsvermogen,
waardoor zich onder gewijzigde omstandigheden toch weer een .
evenwicht in de levensverrichtingen instelt. Voorwaarde daarbij
is echter, dat geen der uitwendige factoren zoover van het normale afwijkt, dat de grens van het aanpassingsvermogen der
levensfuncties, dus van de elasticiteit van het leven,, overschreden wordt. Dit zou achteruitgang en ten slotte dood ten
gevolge hebben.
Blijft men binnen die grenzen, zoo kan men zich de vraag
stellen door welke combinatie van factoren een optimaal effect
kan verkregen worden.
Daarbij hangt het er van af, wat men met dit optimaal effect
bedoelt. Men kan een optimale, naar hetgeen wij gewoon zijn
„normale", ontplooiing van de plant beoogen, waarbij de verschillende functies en organen zich evenredig en op den gewonen
natuurlijken (d.w.z. voor ons klimaat of voor onze kweekwijze
normalen) tijd ontwikkelen.
Maar men kan in plaats van zulk een normaal optimum ook
wel een speciaal optimum beoogen, gelijk men dit dikwijls in
de culturen zoekt en langs zuiver empirischen weg vaak in hooge
mate heeft bereikt.
Daar het nastreven van zulke speciale optima in de ontwikkeling in het bijzonder bij den tuinbouw zulk een belangrijke rol
speelt, en daar deze anderzijds voor de experimenteele morphologie in de eerste plaats en in den grond voor de physiologie
belangwekkend is, tracht ik de in den tuinbouw nagestreefde
speciale optima hier reeds eenigszins te schikken in botanischen
zin. Het hier.volgend onderzoek bij de Hyacinth leert, dat het
van belang is bij de ontwikkeling van een spruit in hoofdzaak
te onderscheiden een bladvormende, een bloemvormende en
een strekkingsperiode. Een vergelijkend onderzoek der periodieke
ontwikkelingsverschijnselen van andere gewassen zal nader doen
blijken in hoeverre deze — overigens voor de hand liggende —
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indeeling algemeen of met wijziging bruikbaar is voor een stelselmatig experimenteel onderzoek der periodiciteit.
Het is bij die indeeling ook mogelijk scherper de plaats van
echte of schijnbare rustperioden in den ontwikkelingsgang aan
te wijzen en door morphologisch en experimenteel onderzoek
kritisch na te gaan wanneer werkelijk rust voorkomt en van
welke factoren deze afhangt.
De ervaring met de Hyacinth toch leert, dat een schijnbare
rustperiode morphologisch de meest bedrijvige periode kan zijn
en dat bij een oogenschijnlijk zoo opvallende rustperiode als
een Hyacinthenbol bladvormende, bloemvormende en strekkingsperiode zonder eenige werkelijke rust elkander opvolgen.
In zoover bij de ontwikkeling van spruiten een bladvormende,
een bloemvormende en een strekkingsperiode is te onderscheiden
— daargelaten nog hoe deze op elkaar volgen — kan men
vele in culturen nagestreefde effecten als speciale optima in
deze perioden aanwijzen.
'
Bij zulke speciale optima is dus het streven gericht op een
bijzonder gedeelte der ontwikkeling en is het de bedoeling hier
een maximaal effect te bereiken, desnoods ten koste van andere
gedeelten der ontwikkeling, maar in den regel toch zoo, dat de
plant als levend organisme in haar geheel er niet te zeer door
schade lijdt. Dit speciaal optimum kan zijn een optimale bladvorming, bijv. bij bladgroenten, vaak bij voorkeur ten koste of
met geheele onderdrukking van de bloemvormende periode; —
een optimale bloemvorming, waarbij men zich nog op verschillende optima kan richten, bijv. op groote bloemen, of rijke bloemvorming. Dit kan gericht zijn op debloem zelvevoor sierbloemen,
of 't kan te doen zijn om een optimale vrucht- of zaadproductie,
of enkel op de productie van bepaalde stoffen als suiker, meel,
olie enz. in vruchten, zaden of andere provisieorganen. Want
hfet gaat bij het voortbrengen dezer organen of stoffen niet enkel
om geschikte rassen en door kruising te combineeren eigenschappen, maar ook om het vervolgens te bereiken optimale
effect door chemische en physische factoren. En zoo kunnen
wij verder wijzen op het nastreven van andere speciale optima,
bijv. van een optimale strekking, gelijk bij siergewassen voor
het uitgroeien der bloemtrossen en het vormen van lange stengels bij snijbloemen van belang is. Of een omgekeerd effect
kan nagestreefd worden: een minimale of geheel onderdrukte
strekkingsperiode, zooals voor krop-vorming en voor het vermijden van „schieten" bij groenten gewenscht kan zijn.
Maar behalve deze voorbeelden kan het verlangde speciale
optimum gericht zijn op den tijd. Het kan er omgaan die voor-

waarden te zoeken, waarbij een optimaal-snelle bladvorming, een
optimaal vervroegde blóemaanleg („prepareeren" v. Hyacinthen
bijv.), of een optimaal vervroegde of versnelde strekking plaats
heeft (het „trekken" der gewassen).
Ik geef met deze voorbeelden en deze terminologie hier feitelijk niet meer dan eenigszins andere woorden voor het bekende
streven in allerlei culturen. Maar het is mijn bedoeling daarmee
een en ander onder botanisch gezichtspunt te brengen. Het kan
daaruit blijken, dat de studie van den invloed der uitwendige
omstandigheden op bladvorming, bloemvorming en strekking,
waaraan wij in dit laboratorium hopen te werken, reeds in
velerlei opzichten als botanische studie nauw raakt aan vraagstukken op tuinbouwgebied.
Spreken wij hier over invloed van uitwendige factoren, dan
zullen wij daarbij in den regel denken aan physische factoren,
gelijk warmte, licht, zwaartekracht, ook de deels physische,
deels chemische factor der vochtigheid van bodem en atmosfeer.
Wil men de werking dezer factoren op den periodieken ontwikkelingsgang van een plant bepalen, dan heeft men bij eiken
factor rekening te houden lo. met zijn intensiteit, 2o. met den
duur der inwerking, 3o. met den tijd, waarop men den factor
toepast of varieert.
Vóór men echter zulke proeven uitvoert, of vóór men de ervaringen van dergelijke toepassing der groeifactoren op de periodiciteit kan beoordeelen, is het wel noodig omtrent den normalen
ontwikkelingsgang van het gewas nauwkeurig op de hoogte te
zijn. Onder normale periodiciteit verstaan wij dan den ontwikkelingsgang, die de organen van het gewas hebben aangenomen
onder de natuurlijke omstandigheden, d.w.z. onder het natuurlijke klimaat van een bepaalde streek. In gevallen, waar het
planten uit een ander klimaat betreft, kunnen wij onder die
normale omstandigheden ook die verstaan, waarbij men jaar
in jaar uit hier gewooniseengewaste kweeken. Beïnvloeding der
normale periodiciteit geschiedt dus door eene wijziging te brengen in die intensiteit, dien tijdsduur of dat tijdstip der factoren,
waaraan het gewas gewend is (=aangepast is). In de meeste
gevallen betreft dit factoren, die normaal ook werkzaam zijn,
zooals de warmte, in sommige gevallen vreemde factoren, zooals radioactieve bestraling. Indien ikhier dusspreek van normale
periodiciteit, zoo bedoel ik daarmee geenszins, dat die periodieke
wisseling der verschijnselen autonoom zou moeten zijn. Hoe
voorzichtig men althans met het dogma der autonomie van
verschijnselen moet zijn, heeft KLBBS (1917o.a.) genoeg bewezen.
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Wijziging van groeifactoren voor verandering, in het bijzonder
verkorting of verlenging van de periodieke ontwikkeling of
voor optimale ontplooiing van bepaalde organen vindt men
zeer algemeen toegepast in de culturen en heeft bovenal in den
tuinbouw gejeid tot een buitengewone intensiveering der bedrijven. De bijzondere ontwikkeling van den tuinbouw in bepaalde streken ziet men dan bereikt doordat men dien factor
in zulk een streek kunstmatig verbetert en opvoert, welke in
het klimaat van die streek in minimum aanwezig is. In de subtropen, waar warmte en droogte -gepaard gaan, verandert men
vooral den factor der vochtigheid door uitgebreide kunstmatige
besproeiing en bevloeiing; in noordelijke landen, waar bovenal
de warmtefactor te kort schiet, treedt bij den tuinbouw de verbetering van dezen in minimum aanwezigen factor door kasculturen geheel op den voorgrond.
Feitelijk wordt in de geintensiveerde bedrijven van den tuinbouw dus in toepassing gebracht, hoe volgens de wet van het
minimum der physische factoren de mate van ontwikkeling van
een gewas of van een bijzonder orgaan of deproductie van zekere
stoffen bepaald wordt door den in minimum aanwezigen factor,
dat deze eigenlijk remmend werkt als een beperkende factor,
en dat dus ruimer toediening van dezen het gewas of het bepaalde orgaan in staat stelt zich óf sneller óf vollerte ontplooien
óf meer te produceeren van zekere stof. '
Men kan dus bij het onderzoek naar den invloed der groeifactoren het oog hebben óf op de optimale ontplooiing van het
gewasin 't algemeen, óf op den rijken aanleg van bepaaldeorganen
(blad, bloem of vrucht bijv.), óf op desterke (of geringe) strekking
van een bepaald orgaan (bijv. de stengels), óf op denvervroegden
aanleg (bijv. van bloemen) óf op de versneldestrekking (bijv. van
bladen en stengels), óf op het produceeren van bepaalde stoffen
(bijv. reservevoedsel), enz.
Heeft men hierbij eenmaal zijn doel gesteld en zich gericht
op een bepaalden factor met het oog op een bepaald effect, dan
komt bij het experiment naast de intensiteit en den tijdsduur,
waarmee wij den factor laten inwerken, bovenal ook het tijdstip
in aanmerking. Want eenerzijds (van buitenaf) zijn in bepaalde
tijden de groeifactoren (warmte, licht, vocht !) in verschillende
mate voorhanden, anderzijds (wat het inwendige betreft) verkeeren in bepaalde tijden de functies enorganen in verschillende
stadia van ontwikkeling.
Wil men een studie omtrent den invloed van groeifactoren op
de periodieke ontwikkeling van een gewas en omtrent de oorzaken van dien invloed uitvoeren, dan moet echter een nauw-
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keurige vaststelling v a n den periodieken gang onder de „normale'
gegeven omstandigheden betreffende den aanleg en de strekking
der organen, met vaststelling v a n de tijdstippen, hierbij voorafgaan.
Wij stellen ons voor in dit artikel dergelijke gegevens betreffende Hyacinthus orientalis vast te stellen. H e t is ons daarbij t e
doen om een nauwkeurig beeld van de periodiciteit v a n deze
plant, d.w.z. v a n den tijd, waarin bepaalde organen worden
aangelegd en v a n het verloop der strekking v a n de voornaamste
deelen.
De vaststelling dezer periodieke verschijnselen is in hoofdzaak bedoeld als noodzakelijke grondslag voor een verdere bestudeering v a n den invloed v a n verschillende factoren op die
verschijnselen.
Voor een dergelijken grondslag in het algemeen, wordt intusschen ook v a n een serie andere gewassen in dit laboratorium
de tijd v a n bloemaanleg, bladvorming en strekking vastgesteld,
ten einde voor verschillend soort proeven d a a r o m t r e n t eerst
georiënteerd te zijn.
* *
*
H e t kwam mij bij de groote vormverscheidenheid van Hyacinthus orientalis gewenscht voor, alle onderzoek omtrent de periodiciteit zooveel mogelijk t e doen plaats hebben a a n één bepaalde
variëteit, ten einde de onderlinge verschillen der verscheidenheden in hoofdzaak buiten beschouwing t e laten. I n overleg
met den Rijkstuinbouwleeraar voor het Bloembollendistrict,
den heer V O L K E R S Z , werd de keuze bepaald op de variëteit
„Queen of t h e Blues", een standvastige (niet licht verloopende)
vorm, die t o t de late bloeiers gerekend moet worden. Om haar
periodiciteit t e vergelijken met een vroegen bloeier, die ook
vroeg in bloei getrokken wordt, vindt men in §.§ 5 en 7 tevens
de variëteit 1' Innocence t e n deele in het onderzoek betrokken.
I n het voorjaar v a n 1918 werd voor dit werk eene partij
Queen of t h e Blues te Lisse aangeschaft, welke afkomstig waren
v a n in den zomer v a n 1915 geholde bollen. Deze partij was in
het najaar v a n 1917 zoo geplant, d a t er 11 rijen („regels") waren
v a n negen, 46 v a n tien, 145 v a n twaalf bollen per rij, vervolgens
nog rb l £ bed aan grootere bollen, en verder ± 3£bed a a n gewone
bollen.
U i t deze groepen kon in volgende jaren een deel v a n het
materiaal voor onderzoek gekozen worden.
De groep v a n „twaalf per r i j " werd gereserveerd voor een
geregelde bepaling v a n den toestand der organen in den loop

van het jaar en voor het conserveeren van benoodigd materiaal.
Daartoe werden van deze partij van Maart tot eindJuli 1918elke
week 20 exemplaren te Lisse gerooid en naar Wageningen gezonden, terwijl vanaf eind Juli 1918 elke tw.ee weken 20 exemplaren worden onderzocht. Het was de bedoeling deze inspectie
van de bollen niet slechts gedurende één jaargang, maar ook in
volgende jaren nog voort te zetten om de periodiciteit ook aan
de ouder wordende bollen te vervolgen. Zijn wij daarbij in Maart
1918 begonnen met bollen, die toen ongeveer %\jaar oud waren,
bovendien zullen ook bollen op jonger leeftijd vanaf het hollen
tot op 2\ jarigen leeftijd vervolgd worden, ten einde een overzicht te krijgen van den periodieken ontwikkelingsgang in achtereenvolgende jaren.
De sinds Maart 1918 verzamelde en tot Aug. 1920 te verzamelen gegevens over aanleg en strekking van bladen en bloemtros bij de Hyacinth zal ik meedeelen in twee gedeelten, waarvan
ik hier het eerste geef.
In het eerste gedeelte wordt meer in details aanleg en strekking nagegaan aan het leven van de in den zomer aangelegde
nieuwe knop, welke levensperiode zich over bijna twee jaar
uitstrekt.
In het tweede gedeelte zal een overzicht gegeven worden van
aanleg en strekking van bladen en bloemtros en van toename
en afname der rokken van den Hyacinthenbol over een tijdvak
van ongeveer vijf jaar. Het gedrag der wortels blijft vrijwel
buiten bespreking, daar hierover een afzonderlijk onderzoek
plaats heeft.
In het hier gegeven eerste gedeelte zal de genoemde periode
beschreven worden onder de normale groeiomstandigheden van
deze cultuur in ons klimaat; terwijl vervolgens reeds zullen
worden besproken eenige invloeden van den warmtefactor en
van enkele andere omstandigheden op den bloemaanleg.
Dit laatste is slechts een begin van het onderzoek naar den
invloed van groeifactoren op de periodieke ontwikkeling, welk
onderzoek wij in de volgende jaren in dit laboratorium hopen
uit te voeren met verschillende gewassen, wier „normale" ontwikkelingsgang gelijk hierboven reeds vermeld werd, eerst in
hoofdtrekken wordt vastgesteld.
Het schijnt mij toe, dat dit voorbereidend werk gewenscht is
voor de juiste beoordeeling van verdere experimenten en van
de rijke ervaringen, die deels door botanisch onderzoek, deels
in de toepassingen der praktijk reeds lang bekend zijn, of in
de laatste jaren aan het licht zijn gekomen. Indien wij hoop

hebben langs dezen weg wellicht ook eenige gegevens bij t e
dragen voor de experimenteele morphologie, d a n wordt deze
hoop in niet geringe m a t e versterkt door de vastberaden wijze,
waarmee hier door. K L E B S met succes en vol overtuiging reeds
een deel v a n den weg gebaand is. E r is hier voor de experimenteele morphologie voorloopig nog zeer veel werk t e doen op
het gebied der periodiciteit, vóór en n a a s t het opsporen der
diepere gronden door de biochemie.
§ 2. DB BLADVORMENDE PERIODE.

Voordat wij over het o n t s t a a n en den groei v a n de knop v a n
de H y a c i n t h een en ander meedeelen is het noodig ter orienteering in het kort te herinneren a a n den bouw v a n den Hyacinthenbol, t e n einde ons de ligging v a n de jonge knop goed voor
t e stellen. Overigens zouden wij hiervoor kunnen verwijzen naar
oudere uiteenzettingen, waarin de samenstelling van den bol
besproken wordt, bijv. :
S T . S I M O N , Des Iacinthes, de leur anatomie, reproduction et
culture. Amst. 1768.
T H . I R M I S O H , Zur Morphologie der monokot. Knollen u n d
Zwiebelgewächse. Berlin 1850. Bl. 77—79.
H U G O D E VRIE.S, Haarlems Hyacinthenvelden. Eigen H a a r d .
1893. J . V A L O K E N I E R SITRINGAR, Hyacinthus orientalis en Tulip a
Gesneriana op Hollands bollenvelden. De N a t u u r 1896.
Wanneer men in de m a a n d Mei (bijv. 1918) 1 ) een bijv. vier
jaar ouden Hyacinthenbol onderzoekt (zie fig. 7), d a n vindt
men in h e t midden a a n den voet v a n den stengel v a n de pas
uitgebloeide tros en in den oksel v a n het binnenste blad de nieuwe
knop, die reeds in Augustus (1917) aangelegd is en in April (1919)
zal bloeien. Van die knop v i n d t men in de teekening alleen twee
scheedebladen afgebeeld. Die stengel en deze k n o p zijn omgeven
door de benedengedeelten der scheeden v a n een a a n t a l bladen,
wier bladschijven t h a n s (Mei 1918) nog volop assimileeren. De»e
bladscheeden zijn reeds sterk opgezwollen door het opnemen
der door de bladschijven gevormde n a a r beneden gekomen assimilaten.
1) Ik zal hier voor de duidelijkheid spreken over bepaalde jaren.
Hebben de maanden natuurlek werkelijke waarde, de genoemde jaren
hebben in de beschrijving gewoonlijk slechts eenrelatieve beteekenis,
kunnen cius door een andere reeks vervangen worden. Toch zal ik
er nader op wijzen, dat het ook hier en daar noodig ishet jaar zelf
te vermelden wegens den, invloed van het klimaat.
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In Juli zullen deze basale stukken der bladscheeden met het
reservevoedsel blijven bestaan, terwijl de bladschijven en het
bovengedeelte der bladscheeden afsterven.
Om deze bladen, wier aantal (bier zes) afhankelijk is van den
leeftijd van den bol, vindt men nog een gering aantal bladen,
1—3, doorgaans 2, welkaantal nietafhankelijk isvan den leeftijd.

Fig. 7. "Doorsnede v a n een bol in Mei van het vierde jaar.

Deze.bladen hebben zich niet verder ontwikkeld dan tot z.g.
scheedebladen, (in meer algemeen-morphologischen zin ook
„voor-bladen"); deze zijn n.l. niet buiten den bol uitgegroeid,
hebben zichniet gedifferentieerd ineen bladschijf en bladscheede.
Zjj bezitten van de dubbele taak der normale bladen enkel de
functie van reservebewaarplaats. Het zijn in physiologischen
zin provisiebladen.
IRMISOH (S.78)vermeldt omtrent het aantal der scheedebladen
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bij de H y a c i n t h : „Es sind ihrer drei bis sechs". Of dit bij sommige variëteiten werkelijk ' t geval is, is mij niet bekend.
De genoemde normale bladen en deze scheedebladen (provisiebladen) die we t h a n s (Mei 1918) bekijken, waren in den.zomer
1917 een knop gelijk die, welke we t h a n s in h u n midden gevonden
hebben. Deze knop bestaat d a n ook weer uit een p a a r scheedeblaadjes met daarbinnen enkele jonge blaadjes (in de figuur
niet meer aangegeven), die in 1919 zullen assimileeren en een
vegetatiepunt^
De t h a n s assimileerende bladen en de hen aan den voet omgevende scheedebladen stonden in 1917 als knop in den oksel
v a n een blad, welks basaal scheededeel hen t h a n s als provisieb e v a t t e n d orgaan omgeeft, en tevens lagen ze als knop tegen den
bloemtros-stengel,diein 1917bloeide en die n u (1918) platgedrukt
nog als een, meestal rood, lintje tegen den rug van het buitenste
scheedeblad aanligt. (In de fig. als een zwart streepje.)
Buiten deze scheedebladen en 't stengelrestje v a n 1917 komen
weer vleezige rokken, die bases zijn v a n bladen, welke in 1917
assimileerden, omgeven door een scheedeblad (weer licht gestippeld; in de figuur is er één aangegeven, het hadden er ook
wel twee k u n n e n zijn). Dâârom vinden we nog een drietal rokken, bases v a n bladen, die in 1916 assimileerden. Deze zijn
t h a n s , als provisie-organen half uitgezogen — en d a n slapper
en taaier —, of reeds geheel leeg (de buitenste) — en d a n
vliezig of reeds t e n deele verscheurd.
Zoo is de bol opgebouwd, afgezien v a n de schijf (stengel),
uit rokken die deels scheedebladen (of „voor-bladen"), deels
bases der scheeden v a n normale bladen zijn. Men k a n dus de
rokken onderscheiden in scheedeblad-rokken (of voorblad-rokken) en bladbasis-rokken.
De jonge knop, wier ligging aan de basis v a n d e n bloemstengel hiermee is aangeduid, wil ik t h a n s nader beschouwen.
Zij is reeds in het midden v a n den zomer v a n 1917 aangelegd,
ze zal straks in het midden v a n den zomer v a n 1918 een bloemtros vormen en den aanleg voor een nieuwe knop, ze,zal in April
1919 bloeien en in J u l i 1919 zal v a n de door haar geproduceerde
organen enkel over zijn de in 1918 gevormde nieuwe knop en
de basale s t u k k e n der bladen en de twee scheedebladen als
provisie-organen. H e t is mijn bedoeling deze levensperiode hier
nader t e vervolgen.
I n verband met het door mij verwerkte materiaal en voor een
duidelijken uitleg k o m t het me gewenscht voor die beschrijving
te beginnen in October (1917)voor eenbol, welke twee jaar oud is
en o n t s t a a n is uit een in 1915 geholden moederból. Feitelijk
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begin ik dus niet met het begin, den eersten aanleg v a n die
jonge knop, want déze ligt een p a a r m a a n d e n vroeger. Deze
eerste aanleg kan beter besproken als men eerst den groei v a n
de knop beter kent, zoodat dit straks behandeld wordt a a n den
bol, als zij ongeveer drie jaar oud is in den zomer (1918).
Zie § 4.
• • • > . •
Op de ontwikkeling v a n de jonge knop v a n Oct. (1917) t o t begin Aug. (1918) hebben betrekking de afbeeld, der fig. 8—15,
die op de volgende wijze zijn t o t stand gekomen. De mij elke
week of elke twee weken toegezonden' zendingen van Hyacinthen
behoorden t o t de partij Queen of t h e Blues, die ontstaan waren
uit in 1915 geholde moederbollen. Ze waren dus allen even oud.
Daar zulke partijen worden opgeplant n a a r de grootte, n a d a t
eerst een machinale sorteering heeft plaats gehad, werd voor
de geregelde toezendingen, die in Maart 1918 begonnen, die
groep gekozen, welke t o t de grooteren dezer tweejarige bollen
behoorde en die „twaalf per regel" geplant waren.
De omtrek v a n deze bollen in Maart was 65—100 m.m., in
den regel 75—90 m.m. 1 ) Daar met elke zending 20 bollen werden
opgeofferd en dit onderzoek twee à drie j a a r zou duren, heb ik
mij — daar het materiaal door vegetatieve voortplanting, door
gelijken leeftijd en door sorteering reeds een vrij groote uniformiteit bezit — t o t het vrij geringe a a n t a l v a n 20 bollen per keer
moeten beperken.
Voor een groot gedeelte v a n de waarnemingen is d a t echter
ruim voldoende, te meer daar de zendingen aanvankelijk elke
week, later elke twee weken plaats hadden.
De afbeeldingen in dit onderzoek werden zooveel mogelijk
g e m a a k t n a a r het gemiddelde en meest normale t y p e uit een
zending. De afbeeldingen 8—15, waarop wij t h a n s eerst het oog
hebben zijn vervaardigd naar vrij dikke sneden, die radiaal
door het centrale deel v a n den bol werden aangebracht, gaande
dus zooveel mogelijk mediaan door de knop, den voet v a n den
tros-stengel en het binnenste blad in welks oksel de knop zit.
Deze sneden werden vervaardigd aan alkohol materiaal.
Daar in alkohol 9 6 % , waarin de objecten bewaard werden,
het materiaal, in het bijzonder waar veel meel opgehoopt is,
zeer bros is, werden de preparaten voor het snijden in Alk. 5 0 %
gebracht. D.w.z. men k a n zich die sterkte uitzoeken waarbij
1) Over den omvang der bollen zullen pas in de tweede publicatie nadere gegevens vermeld worden. Degegevens van Oct. en Dec.
„1917" zijn pas in 1918 verzameld aan bollen van ruim twee jaar
oud en van dezelfde grootte.
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het materiaal aangenaam snijdt, niet te slap en niet te bros is.
Vooral wanneer men vervolgens de sneden onder een prepareerloupe bekijkt bij 8—12-malige vergrooting en de blaadjes met
prepareernaalden wat uiteenspreidt om ze te tellen of te teekenen, is het van veel belang, dat ze in zoodanig Alk.-procent
liggen, waarbij het weefsel taai is en niet gemakkelijk bij aanraking scheurt. Menigmaal werd de dikke snede opgehelderd in
Eau de Javelle. De sneden werden met opzet vrij dik gehouden
(in tegenstelling met die voor microscopische doeleinden) om
een preparaat te verkrijgen, waarin alle blaadjes van de knop
vertegenwoordigd waren. Uit de sneden ook aan verschillende
bollen werd de beste uitgekozen en bij gebruikmaking van een
sterke prepareerloupe geteekend op 15-maal vergrooting en later
gereproduceerd op 5\ maal vergrooting.
Ik had de keus de waargenomen ontwikkeling of in schema of
naar de natuur geteekend af te beelden. Door het gebruikmaken
van deze vrij dikke doorsneden was het echter mogelijk natuurgetrouw de ligging der deelen te laten teekenen, terwijl tevens
bijna de overzichtelijkheid van een schema bereikt werd. Daar
de teekening dus natuurgetrouw is, vindt men menig blaadje
aan twee zijden van het vegetatiepunt vastgehecht, soms doordat het komvormige blaadje frontaal werd aangesneden (bijv.
fig. 10), soms doordat het blad, (zie vooral bij de scheedebladen
fig. 13, 14) wel vrij mediaan werd geraakt, maar de binnenliggende blaadjes bijna geheel of totaal omsloot. Had ik het geheel als dwarsdoorsneden in diagrammen gebracht, (gelijk fig.
45), dan zou dit morphologisch misschien de voorkeur verdienen,
maar dan ging het effect van den groei der blaadjes in de teeke" ning verloren. Op deze wijze werd èn de voortschrijdende bladaanleg èn de eerste langzame groei van de verschillende deelen
aanschouwelijk gemaakt.
De sneden zijn zoo geteekend, dat steeds rechts de tros-basis,
links meestal ook het omgevende blad te zien is. In fig. 11en 12
is de stengel wat te smal uitgevallen, daar de snee hier den stengel niet volkomen mediaan heeft getroffen.
In fig. 15 zijn de twee scheedebladen weggelaten.
Men moet ten slotte bij de teekeningen in aanmerking nemen,
dat in werkelijkheid de deelen nog dichter op elkaar sluiten dan
in de teekeningen schijnt.
Half October (1917), zie fig 8, ligt de jonge knop nog zeer
klein, ter grootte van 1—1% m.m., vrij platgedrukt onder tegen
den nog breeden, onuitgegroeiden voet van de bloemtros.
Ze bestaat reeds uit het vegetatiepunt met twee blaadjes. Het
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buitenste eerstgevormde blad is aan de zijde van de hoofdas
ontstaan, volgens den regel bij de Monocotyledones, staat dus
met den rugkant naar de bloemtros (hoofdas) gekeerd (zie ook
fig. 36, 45 en § 4). Het tweede blaadje, waarvan de aanleg pas
meer of minder ver gevorderd is, ligt vrij wel tegenover het
eerste blad. Doordat de knop nog zoo plat en breed is, lijken
deze eerste twee blaadjes wel afwisselend te staan, maar toch
is ook reeds op dezen leeftijd bij nauwkeuriger beschouwing
wel te zien, dat deze blaadjes niet in het.zelfde vlak liggen (zie
VELBNOVSKY S. 676).

Het'eerste blaadje omsluit de verdere knop grootendeels of
geheel met zijn randen enisdoor deradialeafplatting tweekielig.
Het zal blijken, dat dit eerste blad altijd, het tweede blaadje
bijna altijd, het later gevormde derde een enkele maal scheedeblad blijft.
Nadat de Hyacinthen in October buiten geplant zijn, gaat de
verdere ontwikkeling van de knop slechts zeer langzaam verder.
Half Decemberwas de aanleg van het derde blaadje te onderscheiden (zie fig. 9). De knop ligt onder tegen de nog dikke
basis van de hoofdas. Men bedenke, dat dit geldt voor Queen
of the Blues, welke in hun derde jaar zijn. Bovendien zal deze
zeer langzaam voortschrijdende ontwikkeling op het veld in
den winter natuurlijk afhankelijk zijn van den tijd en de mate,
waarin de vorst optreedt (zie § 5).
Begin Maart (fig. 10) is in den regel het knopje nog slechts
2—3m.m. groot. Er waren in het door mij onderzochte materiaal
van 5 Maart 1918 doorgaans vier blaadjes te onderscheiden.
Soms reeds vijf in Maart (fig. 11). Naarmate nu de tros meer
gaat uitgroeien, komt de knop duidelijker naast de hoofdas te
staan. Tevens beginnen nu de eerste blaadjes iets meer uit te
groeien, terwijl de bladaanleg in een vlugger tempo begint te
gaan.
Wij moeten nu nog opmerken, dat de teekeningen met opzet
gekozen zijn op tijden, dat er weer ongeveer een blaadje bij gevormd is. Ook op tusschenliggende tijden is dus op de voortschrijdende bladvorming gelet.
De van nu af aan sneller voortgaande ontwikkeling zal wel
in de eerste plaats samenhangen met de temperatuurstijging,
maar tevens ook in verband staan met de thans beginnende assimilatieperiode door de omringende vier tot vijf bladen.
Daarom is het noodig nu te vermelden, dat de,nog samengebogen bladtoppen begin Maart intusschen boven den grond
gekomen, begonnen te groenen (fig. 1, 2), dat in de tweede helft
van Maart de bladschijven geheel groen werden en zich uit-
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spreiden (fig. 3/4), dat de bloemtros begin April de bladen in
lengte voorbijsohoot, dat 10 April de helft der bloemen (fig. 5)
en 17 April alle bloemen open waren (fig. 6). Half April werd
van de helft der te zenden planten de bloemtros afgesneden,
van de helft niet, maar het onderzoek van deze beiden leverde,
althans voor de knopontwikkeling geen verschil op. De bladen,
die nog tot einde Mei, althans aan de bladscheeden, voortgroeiden, begonnen na half Mei reeds aan de toppen te schrompelen
en eindigden in de eerste helft van Juni onder verdere verschrompeling hun assimilatie.
Terwijl verdere gegevens van deze periode voor bladen en
bloemtros te vinden zijn in §5, keer ik thans terug tot de jonge
knop. Het kwam mij voor, dat een korte aanduiding van den
gelijktijdigen toestand der assimileerende bladen hierbij wel
even moest voorafgaan.
Half April (fig. 12) was steeds het vijfde blaadje op te merken
en thans valt een duidelijke groei van de knop waar te nemen.
Was zij begin Maart nog slechts 2à 3m.m., het buitenste blaadje
is nu reeds 4—7 m.m. lang.
Het is nu een opvallend verschijnsel, dat van nu af aan die
bladen, welke scheedebladen blijven, sterk gaan groeien en zich
daardoor verwijderen van de overige blaadjes, die normale bladeren zullen leveren. (Zie fig. 12, 13, 14.) Daarmee gaat samen,
terwijl zij de verdere blaadjes meestal geheel omhullen, — dat
zij aan den top spitser worden en dat zij tegelijkertijd metde bases
der assimileerende bladen opzwellen door het opnemen vanreservevoedsel en 't afzetten van zetmeel (zie fig. 17—19). Tengevolge
daarvan worden ze harder en brosser en zien er witter uit, terwijl de verdere normale blaadjes meer afgerond, zachter en
meer geelwit blijven. Een duidelijke scheiding in scheedebladen
en gewone bladen treedt daarmee thans te voorschijn. Men
vraagt zich af, of het mogelijk zou zijn invloed uit te oefenen op
het al of niet scheedeblad worden. Het aantal varieert van 1—3,
afwezig zijn zenooit, somtijds treft meneen overgangsvorm aan.
Het vormen van drie scheedebladen in plaats van één beteekent een aanmerkelijk verschil in assimileerend oppervlak in
het volgende jaar. Als men denkt aan mogelijkheid om het aantal
der scheedebladen te beinvloeden, wat mij niet hoopvol schijnt,
dan vraagt men zich af, of het scheedeblad-worden geheel alleen
van innerlijke determinatie afhangt, of ook van omstandigheden,
waaronder die eerste blaadjes ontstaan. De zeer ongunstige
positie, die zij in de eerste maanden innemen, waarbij zij onder
de sterk verbreedende moederas geheel platgedrukt worden, en
waarbij deze juist veel voedsel tot zich trekt, zou daar misschien
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mee in verband kunnen staan. Het is wellicht niet onmogelijk,
experimenteel langs indirecten weg uit te maken, of eenige invloed is uit te oefenen op het aantal scheedebladen of niet. Zij
ontstaan echter evenzeer in jonge bollen, die nog geen bloemtros
vormen. Wel schijnt kou het aantal scheedebladen te bevorderen
(zie § 6).
Den 8en Mei (fig. 13) is de knop (d.w.z. het buitenste scheedeblad) reeds gemiddeld 12 m.m. lang. Het tweede scheedeblad is
nu ook duidelijk begonnen uit te groeien. Br is een zesde blaadje
(vierde normaal blaadje) bijgekomen.
Den 22en Mei is de lengte 18 m.m., den 29en Mei 20 m.m.
Den 7en Juni (fig. 14) zijn er reeds vijf gewone blaadjes te
onderscheiden; het langste scheedeblad is 22 m.m.,
Den 16en Juni was de gemiddelde lengte 2 5 | m.m., den 4e»
Juli 28 m.m.
Het scheedeblad is nu weldra uitgegroeid en was volgens meting aan de 6Juli gerooide bollen bijv. den 12en Juli gemiddeld
30 m.m., den 26en Juli 30 m.m., den 27en Aug. 31 m.m., den 3en
Sept. 30 m.m., den len Oct. 31 m.m. Zooals wij nader zien zullen
groeien na October de normale bladen de stilstaande scheedebladen voorbij.
Om te doen zien de verhouding van de scheedebladen tot de
overige jonge blaadjes in den zomer, wijsikopfig. 19engeef hier
nog het volgende staatje als gemiddelde van de waarnemingen
aan eenige bollen:
27 Aug.
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Vonden wij den 7en Juni reeds vijf gewone blaadjes, er komt
er in den regel begin Juli nog een zesde, zelden een zevende bij.
Daarna is debladvorming van de knop geëindigd,zoodat wij einde
Juli, nadat de twee scheedebladen zijn weggenomen, een zestal
reeds iets uitgroeiende jonge bladen vinden, om het vegetatiepunt (zie fig. 15, begin Aug.).
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Daarmee is bij het begin van den z.g. rusttijd, nadat de bollen
begin Juli gerooid zijn, een zekere periode in de functie van het
vegetatiepunt afgesloten.
Wg geven in het schema van fig. 16nog eenseenoverzicht van
de groeiperiode van het eerste scheedeblad.
Verder is in figuur aangegeven ter vergelijking de lengte van
het eerste scheedeblad in bollen, die een jaar ouder zgn (uit
dezelfde partij). De gegevens zijn hierbij niet volledig door een
vergissing, welk gedeelte door een dunne verbinding is voorgesteld. Men ziet echter, dat het resultaat bij deze oudere en
grootere bollen op 't zelfde neerkomt. Bovendien zijn nog in de
vergelijking betrokken bollen van 1' Innocence, een vroege
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variëteit, eveneens in hun vierde jaar en eveneens (begin April)
van 120—135 m.m. omvang.
Men kan hieraan opmerken, dat de.groeiperiode hetzelfde
vertoont, maar dat de lengte enkele m.m. die van Queen of the
Blues overtreft. Na het vaststellen van de groeiperiode van het
scheedeblad, moet ik er op wijzen, dat dit blad later nog in
omvang toeneemt, welk secundair verschijnsel pas in het tweede
stuk zal besproken worden.
Hiermee besluiten wij een periode in het leven van de knop,
die ik in het vervolg wil onderscheiden als bladvormende periode
tegenover de nu volgende.
Gegevens over den tijd gedurende welke achtereenvolgens de
blaadjes van een knop aangelegd worden, gelijk ik in deze bladzijden beschreef, schijnen er niet veel te zijn. SCHÜMANN (1904)
vermeldt, dat bij Ornithogalum nutans in Mei pas één van de
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meestal vijf bladen zou gevormd zijn, en elders (1890) voor
Scilla sibirica, dat van den bloeitijd tot na 't midden van Mei
bladen door den groeikegel gevormd worden. Wellicht zal de
bladvormende periode zich over een langer tijd uitstrekken, dan
deze opgaven doen vermoeden.
§ 3. DE BLOEMVORMENDE PERIODE.

Mèt het begin van den zoogenaamden rusttijd, 'als de bollen
droog worden (en in de cultuur worden gerooid) breekt het
merkwaardigste proces aan, dat de bol in zijn leven vertoont:
het vegetatiepunt houdt op met bladvorming en gaat kort daarop voort met bloemvorming. Ik wil thans deze bloemvormende
periode nagaan. Onder die bloemvormende periode wil ik dan
hier verstaan het tijdvak waarin de eerste aanleg der bloemen
wordt vastgelegd en waarin dé kransen der verschillende bloemdeelen zich differentieeren. Deze vormingsprocessen loopen in
hoofdzaak af, voordat de strekking, het uitgroeien der deelen
begint, zoodat wij de bloemvormende periode kunnen onderscheiden vóór de hierna te behandelen strekkingsperiode. Ik
wil hier dus dien aanleg der bloemorganen van de Hyacinth
beschrijven, vooral in verband met den tijd waarin dat geschiedt. Voor het verriohten van proeven omtrent dien periodieken aanleg en over de verhouding der omringende factoren tot
die bloemvorming is het weer noodig de verschillende stadiën
van dien aanleg vast te leggen, in het bijzonder wat den tijd
betreft.
Buiten beschouwing blijven hier de latere ontwikkeling en
cytologie van de zaadknoppen en het pollen.
Ter verduidelijking van hetgeen er in deze bloemvormende
periode gebeurt geef ik twee reeksen afbeeldingen. De eene
reeks (fig. 20—26) is geprepareerd en geteekend met een 10—16
maal vergrootende prepareerloupe en hier afgebeeld 20-maal
vergroot, (fig. 24: 30-maal). Het materiaal is in den zomer
1918 verzameld van drie jaar oude bollen, gewoonlijk in
Hemming gefixeerd en later in alkohol 50 à 70 % of choraalhydraat gesneden of opengeprepareerd. De beste voorbeelden, die het gemiddelde stadium op een bepaalden tijd
vertegenwoordigden, werden geteekend. Voor het goed onderscheiden der verhevenheden en groeven is het zeer gunstig
de objecten eerst in een zwakke Jodium-oplossing te kleuren.
De andere reeks afbeeldingen van de allerbelangrijkste stadia
zijn met Zeiss' teekenprisma geteekend naar microscopische pre-
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paraten. Het materiaal hiervoor was gefixeerd in een mengsel
van 3 dln. alk. 96 en 1dl. ijsazijn, een enkele maalin sterke
Flemming. Daar het vegetatiepunt omhuld is door de jongste
blaadjes en ik deze ten deele voor een duidelijker overzicht van
de ligging wilde behouden, moesten de objecten evenwijdig aan
het vlak, volgens hetwelk men snijden wil, zeer ver worden
afgesneden om de fixatie eenigszins behoorlijk te doen binnendringen. Bij de stadia met bloemtrosje werd het vegetatiepunt
van blaadjes ontdaan tot op het binnenste blad. Dit werd gespaard omdat aan den voet tegenover dit blaadje de jonge knop
weer ontstaat en een mediane snee door het trosje en dit blaadje
in veel gevallen (niet altijd, zie § 9) tevens mediaan door dit
nieuw aangelegde vegetatiepunt gaat. De objecten werden op
lOfi, zelden (bijv. fig. 33) 5 en 6^«, gesneden. Verder werd driekleuring toegepast. Daar het meer om het weefsel inzijn geheel
dan om cytologische bijzonderheden te doen was, werd afgezien
van ijzerhaematoxyline. Voor de driekleuring werden de sneden
24 uur in chroomzuur gebeitst, 10—15 min. uitgespoeld, in
saffranine meest wel 40 uur gezet en bijna altijd in niet-zure
alcohol afgespoeld, in Gentiaanviolet (volgens STEASBTJKGER,
Das Bot. Praktikum, 4e Aufl. S. 202) al naar de verschillende
preparaten 1—-3min. gebracht en in Oranje G. vaak \ min.,
soms wel tot 2 min.
De kleuring valt in de verschillende stadiën nogal verschillend
uit en de tijden van kleuring in Gentiaan-violet en Oranje-G.
moet naar omstandigheden gewijzigd worden. Bij deze vegetatiepunten en vooral in den zoogenaamden rusttijd kleurt het kernmateriaal zich in den regel blauwviolet, ook de chromosomen en
de nucleoli, zoodat het effect van de saffranine althans in de
kleur sterk op den achtergrond geraakt. Dit was minder het
geval in den voorzomer, daar het dan gemakkelijker valt chromosomen en nucleoli rood te kleuren. Daar ook aan worteltoppen bij de driekleuring de saffranine normaal op den voorgrond treedt, schijnt het sterke'blauwviolette effect wel samen
te hangen met de stofwisseling in den z.g. rusttijd. Ook'als er
weinig deelingsstadiën zijn in het vegetatiepunt en de omhullende blaadjes, dan vindt men toch zelden de kernen volkomen in
rust; het kernmateriaal is nagenoeg altijd te onderscheiden,
hetzij fijn-korrelig, grof-korrelig of in spireem-vorm. De preparaten werden vervaardigd door Mej. LXTYTBN, die daarbij de
hier vermelde ervaringen opdeed.
In fig. 32 vindt men een doorsnee door het vegetatiepunt
nog tijdens de bladvormende periode van 7 Juni, nadat er drie
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of vier blaadjes (waaronder de twee scheedebladen) zijn afgenomen. Het dient om te doen zien, dat het vegetatiepunt dan nog
laag en vrij vlak is en hoe het bezig is met de afsplitsing van
een nieuw blad; het is in het preparaat bovendien nog door
drie blaadjes omgeven (een geringe schrompeling van het op
één na buitenste blaadje is ook in de teekening eenigszins zichtbaar gebleven). In het buitenste blaadje is de aanleg voor een
vaatbundel reeds in een bundel strekkende cellen te herkennen.
In den kapvormig overwelvenden top der jonge blaadjes, die
het.vegetatiepunt vaak voor meer dan de helft omringen, ziet
men in aanleg hetgeen later nog aan de volwassen Hyacinthenbladen meest is terug te vinden; de top is dan nooit goed vlak
geworden maar in een iets gewelfde punt samengetrokken.
Hiervan uitgaande en na aisterving dus van de oude bladen
en wortels in Juli geregeld het groeipunt onderzoekend, is de
eerst optredende verandering het ophouden van nieuwen bladaanleg, en vervolgens het omhoogkomen van het vegetatiepunt;
het wordt dan 300—400 p boven de basis, zonder dat er uiterlijk
verder nog eenige differentiatie is te onderscheiden. In het vervolg zal ik ter korte aanduiding het stadium, waarin het vegetatiepunt nog bladen afsnoert Stad. I noemen, de tijd, waarin de
bladvorming is opgehouden en het vegetatiepunt omhoog komt
(250 à 400 fî) zonder verdere differentiatie uiterlijk Stad. II.
(Zie fig. 20 door twee binnenste blaadjes omgeven en fig. 33.) In
1918 waren de Queen of the Blues, die driejaar oud waren met
omtrek van ± 130 m.m. 25à 28Juli in dit stadium. We zullen
zien, dat in 1919 dezelfde soort bollen veel vroeger waren.
De eerste uitwendige differentiatie is uiterlijk met een loupe
bij tienmaal vergrooting te onderscheiden, ziefig. 21. Tegelijkertijd wordt de eerste aanleg van het nieuwe vegetatiepunt als
een kleine uitbochting en verbreeding aan den voet van de hoofdas tegenover het binnenste blad zichtbaar en komen de centra
voor de eerste bloemen met schutblad als uitpuilingen 'te voorschijn.
Het bloemprimordium en het schutblad komen bij de eeiste
bloemen vrijwel als één uitbochting naar buiten (fig. 21), echter
zéérspoedig (fig. 34,35) dooreen transversalegroeve onderscheidbaar. De eerste bloemaanleg vindt men gewoonlijk recht boven
of zijdelings boven den aanleg van het nieuwe groeipunt (zie
bijv. fig. 26); de tweede vaak ongeveer aan de andere zijde van
de hoofdas. Deze is dus dikwijls, maar niet altijd, een weinig
achter bij de meestal voorlijkste bloemaanleg boven 't jonge
groeipunt. Ook vindt men echter wel meer centra, bijv. tegelijk
links en rechts boven dit groeipunt, nagenoeg gelijktijdig aan-
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gelegd. Dit stadium, als I I I te onderscheiden in 't vervolg, is in
fig. 21 afgebeeld. Hierop stonden de meeste bloemen 10 à 13
Aug. 1918. De hoofdas is nu 600 à 800 /t hoog.
Van het microscopisch onderzoek vinden we in fig. 33 en - 34
ongeveer stadium I I en I I I vertegenwoordigd, eigenlijk ruim I I
en ruim III. Het groeipunt in fig. 32 nog laag en vlak, is hooger
en breeder geworden (fig. 33) en 'splitst geen bladen meer af.
Maar nog voordat uitwendig eenige aanleg optreedt, is deze
inwendig aan de activiteit der kernen op te merken. In fig. 31
is een doorsnee van een deel van den groeikegel in Stad. I I
afgebeeld, evenals de fig. 32—36 met teekenprisma geteekend
bij 600 X vergrooting, en hier 250-maal vergroot. De groote,
sterk gekleurde kernen en kerndeelingen doen twee weefselgroepen uitkomen, waarvan de onderste het nieuwe groeipunt
voorbereidt (x) terwijl een daarboven gelegen groep ( X X) den
eersten bloemaanleg zal vormen. De celwanden zijn uiterst teer
en soms nauwelijks te onderscheiden. In iig. 33, waarbij minder
op de kernen gelet is, maar het weefsel meer geaccentueerd is,
ziet men het jonge groeipunt (hier rechts gelegen) in volle ontwikkeling (zie § 4), en aan het kleincellige weefsel ende daardoor dichtopeenliggende kernen ziet men het bloemvormend
weefsel zich uitbreiden. Fig. 34, die ruim Stad. I I I vertegenwoordigt, doet de snelle ontwikkeling van het hoofdgroeipunt
sterk uitkomen. Die hoofdas heeft nu bijna geheeleen mantel van
kleine druk deelende cellen, wat door de dichtopeengedrongen
kernen duidelijk uitkomt. Deze meristeemmantel gaat bloemen
en schutbladen vormen. De aanleg van de twee eerste bloemprimordiums is reeds zichtbaar en te onderscheiden van den daaronder gelegen schutblad-aanleg. Bundels smalle strekkende
cellen met langgerekte kernen zijn blijkbaar als vaatbundelvoorloopers reeds met het oog op voedseltransport voor de
eerste centra van beteekenis. In het midden is een grootcellig
dunwandig parenchym reeds het begin van het merg van den
aanstaanden bloemtros-stengel (schacht). Het nieuwe groeipunt,
dat in dit preparaat niet mediaan onder het eerste bloemprimordium lag, is in de figuur slechts als een kleine uitbochting
te zien. Het wordt in § 4 nader besproken (zie fig. 35).
Vervolgens (na stad. III) beginnen nu verscheiden bloemcentra zichtbaar te worden ook meer naar den top toe, terwijl
de centra duidelijker bolvormig gaan uitpuilen. Onder de verschillende bloemcentra differentieert zich als een uitspringend
en ondersteunend randje de aanleg der schutblaadjes. Het stadium, waarin tot aan den top de bloemprimordiums uitpuilen
en de meesten van schutbladrandjes zijn voorzien, zal als Stad.
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IV onderscheiden worden (zie fig. 22). Het jonge vegetatiepunt
is dan onder tegen den voet van den bloemtros reeds als een
afzonderlijk deel gedifferentieerd, terwjjl het eerste blaadje
reeds duidelijk van het groeipunt is te onderscheiden. Steeds
gaat bij het ontstaan van de bloemtros, in welke bollen ook en
hoe vroeg ook geprepareerd (zie §7), de vorming van de bloembeginsels en het nieuwe vegetatiepunt samen volgens de hier
beschreven wijze. Nooit vond ik het jonge vegetatiepunt vroeger
of later verschoven ten opzichte van de bloemvorming aan de
hoofdas. Dit Stadium IV was in 1918 ± 20 à 25 Aug. bereikt.
De tros is dan 1, 2—1, 8 m.m. hoog.
Het is zeer opvallend, dat aan bollen van denzelfden leeftijd
en grootte in 1919dit stadium IVbijna driewekenvroeger bereikt
werd. En dit zelfde deed zich voor bij bollen van allerlei leeftijd,
grootte en herkomst in 1919 in vergelijking met verschillende
bollen van 1918. Men kan met een loupe van tienmaal vergrooting het tijdstip dezer stadiën gemakkelijk vaststellen en Het
vroeg of laat zijn van de bloemtros-vorming in verschillende
jaren of na verschillende behandeling op eenige dagen na met zekerheid vaststellen. Met opzet hebikdaarom hierin beschrijving
en teekening verschillende stadia onderscheiden, opdat wij daaraan in 't vervolg een criterium hebben voor het beoordeelen
van den invloed van groeifactoren bij proeven of bij 't klimaat.
Daarvan zal reeds in §7en 8gebruik worden gemaakt.
Het is misschien niet overbodig te zeggen, dat natuurlijk bij
dit voortgaand differentiatieproces, waarbij geen pauzen worden
opgemerkt, elk stadium niet zoo scherp begrensd is; vandaar,
dat men aan de hand van deze stadiën bij 't beoordeelen wel
eens zal komen tot „Stad. I I I " of „ruim Stad. I I I " of „Stad. I I I
à IV", of „bijna Stad. IV". Daar ik reedshonderden bollen van
verschillende partijen op dit punt onderzocht heb, is het me gebleken, dat de beoordeeling van de phase, waarin de a.s. bloemtros verkeert, na eenige oefening snel en tot op eenige dagen
nauwkeurig is te beoordeelen. Bij de verdere ontwikkeling van
de bloem wordt dit beoordeeld aan de onderste, dus oudste
bloemen. Ik vestig daarop de aandacht, omdat dit als basis
voor verdere proeven met de Hyacinth in de uiterst belangwekkende bloemvormende periode van veel gewicht is.
De differentiatie gaat nu in een sneltempo verder. Het bloemprimordium, dat boven het schutblad ligt, is aanvankelijk een
bijna rond tot ovaal segment, dat rechts en links eenigszins
van het schutblad afgewend dus naar de moederas gekeerd, wijder uitgroeit, geheel overeenkomstig de daarvoor beschikbare
plaats. Dit is reeds in fig. 22, dus meest ook in Stad. IV,

