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§ 1.

Inleiding.

De eerste proeven over verlating in lage temperatuur werden begonnen in
Juli 1922. Het laboratorium was toen in het voorjaar pas ingebruik genomen
en in den zomer werd voor het eerst gewerkt met 11 constante temperaturen
om den invloed na te gaan op de bloemvorming van de Hyacinth. Onder
die temperaturen waren de laagste 5° en \Yi° C. Als een voor-proef werden
toen in \]/20 C. op 4 Juli een aantal bollen gelegd van de variëteiten Queen
of the Blues, l'Innocence, Gertrude en Totuia, die alle het vorige jaar voor
andere proeven op eigen terrein hadden gestaan, en tevens van de Darwintulp Pride of Haarlem. Deze eerste proeven worden hier beschreven,
ondanks de fouten die daarbij begaan werden, omdat zij toch reeds resultaat
en aanwijzingen gaven, die voor de ontwikkeling van de verdere oplossing
van belang waren. Het waren slechts voor-proeven, omdat wij na het vaststellen van de periodieke ontwikkeling van de Hyacinth 1 ) en de T u l p 2 )
den invloed van de temperaturen op de bloemvorming 3>4>5,6, 7 en 8) p a s j n
dien zomer en later konden gaan onderzoeken en dus nog niet wisten welke
lage temperaturen volkomen remmend werken. Wanneer wij een half jaar
de periodiciteit willen verschuiven, moet de stilstand geheel of vrijwel volkomen zijn.
Uit het onderzoek over den invloed der temperaturen 3 ) (1922—1923)
bleek, dat 5° C. den bol der Hyacinthen in dien tijd minstens zoo goed remt
als l]/2° C. Daar dit vooruit allerminst te verwachten was, werd alleen
gebruik gemaakt van \Yi° C.
*) Over de Periodiciteit van Hyacinthus Orientalis, A. H. BLAAUW. Meded. N ° . 3
v. h. Labor, v. Plantenphysiol. Onderzoek, Wageningen. Ned. m. Summary in English.
2
) De periodieke ontwikkeling v. d. Darwintulp, R. MULDER en IDA LUYTEN. Meded
N ° . 16 v. h. Laborat. v. Plantenphysiol. Onderzoek, Wageningen. Nederl. m. Summary
in English.
3
) The results of the temperature during Flower'formation for the whole Hyacinth. I.
A. H. BLAAUW. Meded. N ° . 10 v. h. Laborat. v. Plantenphysiol. Onderzoek, Wageningen.
4
) De gevolgen van de Temperatuur gedurende de bloemvorming op de geheele
Hyacinth (2e stuk), A. H. BLAAUW. Meded. N°. 11 v. h. Laborat. v. Plantenphysiol.
Onderzoek, Wageningen. In English.
5
) De gevolgen van de temperatuurbehandeling in den zomer voor de DarwiwTulp.
(Eerste stuk), A. H. BLAAUW en M. C. VERSLUYS. Meded. N ° . 17 v. h. Laborat.
v. Plantenphysiol. Onderzoek, Wageningen. In English.
e
) Idem II. IDA LUYTEN, G. JOUSTRA, A. H. BLAAUW. Meded. N ° . 18 v. h. Labor,
v. Plantenphysiol. Onderzoek, Wageningen. In English.
7
) Idem III, R. MULDER en A. H. BLAAUW. Meded. N ° . 19 v. h. Laborat. v. Plantenphysiol. Onderzoek, Wageningen. In English.
8
) Gevolgen van de temperatuur gedurende de bloemvorming voor vroege Hyacinthen
(l'Innocence en la Victoire), H. F. WATERSCHOOT. Meded. N ° . 26 v. h. Laborat. v.
Plantenphysiol. Onderzoek, Wageningen. Holl. en Eng.
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Hoewel het dus beter was geweest eerst de uitkomsten van het temperatuuronderzoek af te wachten, werd deze proefneming met groepen bollen
van eigen terrein reeds genomen om zoo mogelijk een jaar te winnen en al
eenigszins georiënteerd te zijn, hoe dergelijke proeven moeten worden
opgezet. Georiënteerd allereerst over deze vraag :
Doer het er roe op welk tijdstip men de remmende kou toepast ? M.a.w.
is het van belang de bollen direct na het rooien tot stilstand te brengen,
vóórdat de bloemtros gevormd is, of kan men evengoed later koelen, bijv.
begin October, als de bloemtros geheel is aangelegd en de jonge loofblaadjes
wat verder zijn ontwikkeld ? Zooals blijken zal, is het antwoord daarop
pas af te leiden uit een vergelijking en samenvatting van de proeven die
gedurende enkele jaren achter elkaar werden uitgevoerd.
Wij zullen hier zoo beknopt mogelijk de uitkomsten van enkele jaren
weergeven, eerst voor de Hyacinth, daarna voor de Tulp. Na de proeven in
eigen land genomen, die als basis voor het verdere doel dienden, komt dan
als proef op de som de beschrijving van op verschillende wijze behandelde
bollen, die naar het Zuidelijk halfrond werden uitgevoerd.

W i e de beknopte beschrijving en tabellen over den toestand der bollen,
op verschillenden tijd van de behandeling gefixeerd, wil volgen, moet in
hoofdtrekken van de morphologie van het gewas op de hoogte zijn. Daarvoor wordt de desbetreffende litteratuur hier nog eens opgegeven. Een
goede kennis van de stadia, welke de bollen en in 't algemeen de tuinbouwgewassen gedurende hun knopontwikkeling doorloopen, is voor de juiste
behandeling en voor alle vragen van exporteeren, vervroegen enz. van het
grootste belang. Het verhoogt naast de botanische kennis, de zekerheid
van cultuur en bedrijf.

HYACINTHEN.
§ 2. De proeven van 1922—'23.
Van de in 1922 verlate bollen werd de helft (1922 I) van 4 Juli tot
5 Dec. 1922 in \y2° C. bewaard, de andere helft (1922 II) lag van 4 Juli
tot 9 Oct. bij 20—22° C. en werd toen pas van 9 Oct. '22 tot 5 Mrt '23 in
13^2°C. gelegd. Met andere woorden: groep I onderging direct na het
rooien 5maanden kou, groep II pas 3mnd. later eveneens gedurende 5 mnd.
V a n beide groepen werden bij Queen of the Blues op 9 Oct. '22 en op
5 Mrt '23 3 bollen gefixeerd, later geopend, en de organen geteld en
gemeten. Dit gaf het onderstaande resultaat :
1922 I. (4 Juli—5 Dec. in IV2 0 C ) . Toestand op 9 Oct. '22.
Lengte buitenste
loofblad

Aantal
loofbladen

Lengte tros

Stadium

Nieuw groeipunt

8.3 m.M.

6

3.8 m.M.

VI

1.1 m.M.

8.4

.,

6

3.8

„

VIII

1.3

„

9.5

,.

5

3.7

,.

VIII

1.3

„

Idem. Toestand op 5 Maart '23.
Lengte buitenste loofblad

Aantal
loofbladen

Tros

Aantal
Lengte
nieuwe bladen nieuwe trosje

Hernieuwd
groeipunt

34 m.M.

4

Mislukt

6

9.8

31.4

„

6

..

3

10.3

1.7

„

29.5 „

6

••

3

8.9

1.5

.,

1.5 m.M.

W a t is er dus in deze bollen door de 5 mnd. koude gebeurd ? De proeven
over den invloed van de temperatuur, tegelijkertijd in 1922 genomen, hebben
ons bewezen, dat wanneer bollen direct na het rooien nog geen bloemtros
hebben aangelegd, en zij vervolgens in 1 J ^ 0 C . (tot 5° C. toe) worden
geplaatst, er na 3 maanden geen sprake van een bloemtrosje kan wezen.
Latere proeven, die in dit stuk vermeld worden, bewijzen dat nog nader.
Het trosje in de eerste tabel op 9 Oct. gevonden bij bollen, die in \Yi° C
lagen, was reeds aangelegd begin Juli, kan ten hoogste zeer weinig grooter
zijn geworden. Daar deze zware bollen (16—17 cM.) op eigen terrein te
Wageningen waren gekweekt en tegen een muurtje hadden gestaan, was
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deze vroege aanleg ook zeer verklaarbaar. Op 5 Mrt, nadat de bollen dus
tot Dec. \x/i° C. hadden gehad en daarna 20—22° C , zien we, dat dit
vroegere trosje te gronde is gegaan, plat geworden met bruinen top. De
bladen die er om zitten (4, 6, 6 in aantal), dezelfde dus als de 6, 6 en 5 van
9 Oct., zijn in hoofdzaak onderaan dicht met meel gevuld, vleezig en met
bruine punt. Deze loopen later niet meer als loofbladen uit, blijven evenals scheedebladen zitten. Maar nu is het nieuwe groeipunt weer blaadjes
gaan vormen, resp. 6, 3 en 3 in aantal en is vervolgens zelf weer een nieuw
trosje gaan vormen, waarnaast dan wederom een nieuw vegetatiepunt zit.
De werking van \Yi° C. is dus voor het reeds tevoren gevormde trosje
nadeelig geweest, maar het groeipunt kon die temperatuur verdragen en
vormde, in 20—22° C. gekomen, enkele blaadjes met een trosje. Hadden
wij in 25—26° C. gelegd, dan zou het trosje waarschijnlijk vlugger gevormd
zijn met minder voorafgaande blaadjes. W a n t uit de temperatuurproeven
van 1922 weten wij nu, dat 25—26° C. de optimale temperatuur voor de
bloemvorming van de Hyacinth is, dus het groeipunt het snelst tot trosvorming brengt.
Hieronder zal nader beschreven worden, hoe nu dit nieuw gevormde
trosje zich na planting ontwikkelde. Eerst volgt hier de toestand van de
bollen die in Juli niet direct koude kregen, maar in 20—22° O kwamen
en pas 9 Oct. tot 5 Mrt in 1Y2° C. lagen.
1922 II (9 Oct.—5 Maart in IV2 0 C ) . Toestand op 9 Oct. '22.

Lengte buitenste
loofblad

Aantal loofbladen

Lengte tros

Nieuw groeipunt

6

22.0 m.M.

1.8 mM.

25.6 ..

5

22.7

„

1.8 „

25.7 „

5

20.9

„

2.0 ..

28

m.M.

Idem. Toestand op 5 Maart '23.
4.7

„

6

43.3 m.M.

2.0 .,

43.0 „

6

40.0

„

2.1 „

43.8 „

6

40.3

M

1.55 ,.

't Is duidelijk, dat hier heel wat anders is gebeurd dan bij 1922 I.
1°. Bij deze grootte in Oct. heeft de tros de 5 mhd. koude wel kunnen
verdragen.
2°. Zoowel de tros als de omgevende loofbladen zijn in deze 5 maanden
\y2° C. nog 2 cM., d.w.z. ± 80 % in lengte toegenomen.
Morphologisch is dus het hier gebeurde eenvoudiger, terwijl bij 1922 I
het eene trosje te gronde ging en nieuwe blaadjes en een trosje moesten
worden gevormd. Bezien we deze beide gevallen, dan kan het wel zijn, dat
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het nog zeer kleine trosje van bijna 4 mM. in tegenstelling met een tros van
22 mM. alleen door de 5 mnd. koude te gronde gaat en dan in voldoende
temperatuur door een nieuw wordt vervangen. Maar het is ook denkbaar,
dat wanneer het trosje door kou zoo miniem klein is gehouden, vervolgens
door de hoogere temperatuur (boven 20°) het groeipunt lichter tot trosvorming overgaat en dit nieuwe trosje het eerste verdringt.
Uit de tabellen van 1922 II zien we verder, dat het nieuwe groeipunt,
dat geheel in embryonalen toestand verkeert, na 5 mnd. l j ^ ° C. nog
in denzelfden toestand verkeert, in tegenstelling met de reeds grootere
organen als tros en loofbladen. Dit wijst er reeds op, dat de weefsels in
embryonalen toestand beter te remmen zijn, dan wanneer reeds het uitgroeien, het allereerste begin van strekken, is ingetreden.
Al is dus de grootere tros van 1922 II meer bestand gebleken tegen de
kou dan het zeer jonge trosje van 1922 I, uit een oogpunt van remming
zien we, dat het laat toedienen van kou, ongeschikt is. Dit zal aan de
verdere ontwikkeling nog nader blijken.
Na de fixaties van 5 Maart, hierboven beschreven, werden alle groepen
op 9 Maart '23 buiten geplant. De toestand wordt hieronder van den
plantdag af in 't kort beschreven en wel voor de goede vergelijking links
voor de groepen I en rechts voor II.
I.
(Juli—Dec.

II.
\y2°C.)

(Oct.—Mrt

iy2°C.)

9 M r t '2 3 geplant met ± 7 cM.
grond boven den bol.
Queen of the Blues 29 stuks, niets
uitgeloopen.

24 stuks ; neuzen 0—\y 2 cM. uit
den bol, wortels soms enkele mM.
lang uitgeloopen en daarna verdroogd.

l'Innocence 26 stuks, niets
uitgeloopen.

27 stuks ; neuzen 0—2 cM.; wortels soms tot eenige mM. lang uitgeloopen.

Gertrude 33 stuks, niets
uitgeloopen.

34 stuks ; slechts enkele neuzen,
sommige wortels enkele mM. lang.

Totuia 28 stuks, niets uitgeloopen.

21 stuks; neuzen 3—15 mM.,
wortels tot 5 mM.

10 A p r i l .
Niets boven.

Queen of the Blues, een tros komt
bloeiend boven, nog zonder bladen.
l'Innocence, een neus boven.
Gertrude, vier boven; Totuia niets.
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I.

IL

18 A p r i l .
Niets boven.

Queen of the Blues, 9 boven, 8 in
bloei.
l'Innocence, 6 rosetten, 5 b l o e i e n d uit den grond.
Gertrude, 16boven, 3 b 1 o e ie n d
uit den grond.
Totuia, 1 boven.

1 3 J u n i . Alleen van Totuia 3
even boven den grond.

Einde April—begin Mei, ten slotte
van deze 4 soorten slechts 9, 10, 16
en 4 bovengekomen, met gebrekkigen
bloei en vrij zwakke bladen.

Vervolg van de groepen I.
3 Juli.

Queen of the Blues : Pas 2 van de 29 boven den grond.
l'Innocence : 24 van de 26 boven, 1 volop i n b l o e i , 22
opengaande. Zeer mooie bloei. Bladen goed ontwikkeld,
blauwig-groen, iets berijpt.
Gertrude : 30 van de 33 gelijkmatig boven, slechts 13 trossen
in knop.
Totuia : 28 van 28 vrij gelijkmatig boven, slechts 12 trossen
in knop.

2 e W eek Juli.

1 Aug.

Buitengewone hitte ; de b l o e i van Queen,
Gertrude en Totuia valt in deze week en loopt
daardoor snel af. Queen geeft 25 trossen, de
bloemen wat te vroeg uit den grond, de bladen
wat te veel achteraan komend. 18 Juli nog in vollen
eindbloei.

Alle bollen hebben normaal gezond loof. Alleen Queen heelt
voor deze grootte (ruim 16 cM. omtrek bij planting) te
weinig bladen.

2 O c t. Deze bollen, die dus begin Juli hebben gebloeid, werden begin
Oct. gerooid, 't Loof was toen nog niet geheel afgestorven.
Om de assimilatie in deze zomermaanden eenigszins te beoordeelen was 3 Juli de omtrek van 9 bollen van Queen
gemeten (na weggraven dus van den grond) ;
deze bedroeg toen gemiddeld 162 mM. O p 2 Oct. bedroeg deze van dezelfde 9 bollen gemiddeld 164 mM. De dikte was dus dezelfde gebleven.
Wij weten dat de dikte-afneming door rokverbruik in den assimilatietijd
juist vrij aanzienlijk is 1 ) . De assimilatie heeft dus wel geen winst opge1

) Zie : De periodieke diktetoename van den bol der Hyacinthen, A. H. BLAAUW.
Meded. N ° . 8 v. h. Labor, v. Plantenphysiol. Onderzoek. Nederl. en Summary in English.
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leverd, maar de dikte der bollen wel op peil gehouden in dezen voor de
Hyacinth ongewonen tijd en bij een wat te gering aantal bladen voor deze
grootte van bollen.
Van de nu gerooide bollen is een gedeelte opengemaakt om te zien, hoe
de toestand van den jongen knop is. Deze bestaat nu bijv. bij 1'Innocence uit
4 tot 6 loofblaadjes (behalve de scheedebladen ) en een bloemtrosje. Van
die blaadjes is het buitenste reeds 30—40 mM, lang, maar de binnenste
1—3blaadjes zijn nog zeer klein, ver achter bij de anderen, lijken rudimentair. Het nieuwe bloemtrosje is 10—18 mM. hoog.
Ook bij de andere soorten vindt men in beginsel denzelfden toestand en
dit wordt hier vermeld, omdat men daaraan ziet, dat men met deze verlating in ons klimaat op moeilijkheden stuit, wanneer men de periodiciteit
van zulk een cultuur verschoven wil houden. W o r d t in het najaar geplant,
dan heeft de jonge knop pas een paar blaadjes afgeplitst en gaat dan
het koudere jaargetijde tegemoet, waarbij van October tot Juni de verdere
loofblaadjes in een langzaam tempo gevormd w o r d e n 1 ) . Plant men in het
voorjaar en neemt men geen voorzorgen, dan houdt de bladvorming op
zoodra met den zomer de temperatuur van den grond en dus van de bollen
een zekeren graad overschrijdt (boven 20°, vooral 23°-—-27° C ) . Voordat
een behoorlijk aantal loofblaadjes is aangelegd, vormt het groeipunt dan
reeds een bloemtrosje in plaats van verdere bladen. Zou men de bollen nu
in October geplant laten staan, daar ze evenals normale bollen met Oct.
een trosje bevatten, dan zullen zij met wat te weinig bladen en met een
wat armere bloemtros in het voorjaar te voorschijn komen en dus weer in
de voor Nederland normale periodiciteit terugkeeren.
W e l is het echter mogelijk hiertegen voorzorgen te nemen. In de eerste
plaats moet men de periodiciteit sterker verschuiven. In bovenbeschreven
proeven blijkt reeds, dat na een koelen gedurende 5 maanden slechts drie
maanden verschuiving van den bloeitijd werd bereikt. Blijkbaar komt dit,
doordat de strekking dan in het voorjaar een gunstiger temperatuur vindt,
dan bij het planten voor den winter het geval is, zoodat een aanzienlijk deel
van de verschuiving daardoor weer verloren gaat. Een langere koeling dan
5 maanden wordt in de volgende proeven beschreven.
Verder hebben wij om de verhitting van den grond tegen te gaan dezen
in latere jaren met een 10 cM. dikke laag turfmolm bedekt, totdat de
planten boven het zand uitkwamen.
Dergelijke verlate culturen zijn ook in volgende jaren nog door ons
voortgekweekt, hetgeen onder bepaalde voorwaarden wel mogelijk is.
Samenvatting 1922—'23,
De ervaringen in dit eerste jaar omtrent het verlaten van de Hyacinth
opgedaan komen dus op het volgende neer :
x
) Zie : Over de periodiciteit van Hyacinthus Orientalis. Meded. N°. 3 van het
Laborat. v. Plantenphysiol. Onderzoek Wageningen.
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De bollen, die pas in Oct. voor 5 mnd. in \]/2° C. gelegd werden, kwamen
slechts voor een klein gedeelte op, hadden dus zeer geleden, hadden gebrekkigen bloei, met vrij zwakke bladen, en bloeiden nauwelijks verlaat
in de 2 e helft van April tot begin Mei. Aan de fixaties was ook reeds gebleken, dat men met lJ/£° C. den groei van de jonge bladen en de reeds
gevormde tros niet tot stilstand brengen kan.
De bollen, die begin Juli direct 5 mnd. in \]/2° C. lagen, kwamen begin
Juli boven, bijna allen ontwikkelden zich goed en door de groote hitte zeer
snel; de bloei van l'Innocence (24 v. d. 26) in de I e week van Juli was
zeer mooi, die van Queen of the Blues viel (25 v. d. 29 bollen) in de 2 e en
3 e week, van Gertrude en Totuia, met veel kleinere bollen, bloeide de
kleinste helft. Het loof ontwikkelde zich normaal.
Hier werd dus ondanks het abnormale jaargetijde een goede bloei 3
maanden later bereikt.
Aan de fixaties bleek, dat het in Juli reeds aangelegde trosje te gronde
ging, dat echter het nieuwe groeipunt goed te remmen is in 1 ) ^ 0 C „ gezond blijft, en na de kou een goede tros kan vormen.
HYACINTHEN.
§ 3. Proeven in 1923—1924.
Uit de temperatuurproeven van 1922 was gebleken, dat bij een verblijf
in 5° C. gedurende 3 maanden de bollen van Queen of the Blues minstens
zoo goed geremd werden als in \x/2° C. (Zie de hierboven reeds aangehaalde verhandeling). En uit de hierboven beschreven voor-proeven was
reeds duidelijk genoeg aan den dag gekomen, dat men de kou-behandeling
zoo spoedig mogelijk na het rooien moet toepassen, dat het groeipunt pas
na die koude de tros moet vormen en dat de loofblaadjes nog zoo klein
mogelijk moeten zijn, d.w.z. zoo veel mogelijk in embryonalen toestand. Ook
dat de koude langer tijd moet duren. Aldus werden uit de bollenstreek
60 bollen Queen of the Blues en 60 l'Innocence, 120—430 mM. omtrek,
op 7 Juli 1923 in 5° C. gelegd, ditmaal tot 11 Maart 1924, dus gedurende
acht maanden.
Wij verzuimden bij het begin van het koelen een aantal te fixeeren.
Zooals men zal zien bleek achteraf, dat toch bij l'Innocence in de meeste
gevallen de bloemvorming reeds ingeleid was op 7 Juli. Tegen onze bedoeling was deze groep n.1. toch van het veld reeds in de heete schuur
(± 28° C.) gelegd, vóór wij onze proefbollen kwamen uitzoeken op 4 Juli,
terwijl een buitengewone hitte begin Juli '23 optrad, zooals ook reeds in
de vorige § vermeld werd.
Hieronder volgt allereerst de toestand van Queen of the Blues op de
verschillende data van fixeering, beginnende op 11 Maart '24 na
8 maanden 5° C.
Het groeipunt is na het afsplitsen der loofbladen in Stadium I volkomen
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Queen of the Blues

na 8 maanden 5° C

Lengte buitenste
loofblaadje

Aantal loofbladen

3.7 mM.

7

4.6

7

4.0

7

4.9

7

4.0

7

4.9

7

4.2

7

4.2

7

4.3

7

5.1

7

op 11 Maart '24.
Stadium groeipunt

*

blijven staan, d.w.z. het is laag gebleven als een normaal bladvormend
groeipunt. Voor Queen of the Blues van 12—13 cM. is 6—8 jonge loofbladen in Juli het normale aantal.
Queen of the Blues na 8 maanden 5° C. + 6 weken 26° C. op 22 April '24.
(8 stuks).
Lengte buitenste
loofblaadje

Aantal
loofbladen

Lengte bloemtros

Stadium

Afsplitsing
zijgroeipunt

IV

geen
geen

5.2 m.M.

8

1.2 m.M.

6.2

7

1.3

IV-V

5.8

7

1.7

v-

6.5

7

2.2

V-VI

5.0

7

1.8

V+

begin I e

7.0

7

2.4

VI

een

—

6

1.0

III

geen

5.7

7

2.0

v+

begin I e

begin I e
een

Na deze 8 maanden werden de bollen nu in 26° C. gelegd. Het moet nu
blijken of het groeipunt van Queen of the Blues na 8 maanden stilstand
nog in staat is een bloemtros te vormen, of te gronde gaat en eventueel
door een nieuw wordt vervangen (Zie Tabel 22 April).
Het bladvormende groeipunt is direct in 26° C. tot bloemvorming overgegaan. Het aantal loofbladen stemt overeen met dat op 11 Maart. Het
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gedrag van het groeipunt is volkomen hetzelfde als in Juli en vertoont na
8 maanden koude geen nadeel of functieverandering, zelfs geen vertraging
om tot bloemaanleg oyer te gaan.
Van 22 April tot 20 Mei lagen de bollen verder bij 17° C. O p 20 Mei
werden voor het planten nog 5 ex. gefixeerd, waarvan de toestand de
volgende was :
Queen of the Blues

Lengte buitenste loofblad

na 8 maanden 5° C. -J6 weken 26° C.
op 20 Mei '24.
Lengte tros

Stadium

+ 4 weken 17° C.

Afsplitsingen
zijgroeipunt

13.5 m.M.

6.0 m.M.

X

2

13.7

7.1

X

2

12.6

6.6

X

2

13.1

6.2

X

2

12.3

5.6

X

2

Ook hieruit kan nog blijken, dat groei en aanleg op normale wijze verder
voortgingen.
l'Innocence had dus in den regel een begin met den trosaanleg gemaakt
en daardoor ontstonden ingewikkelder gevallen. Zoodoende vindt men op
11 Maart '24 ongeveer den volgenden toestand. De jonge trosaanleg is in
de kou te gronde gegaan ; meestal zijn een paar (2—3) reeds in Juli
aangelegde bracteeën in 5° een eind uitgegroeid tot een voor 'n bractée
abnormale lengte en vorm ; dikwijls vindt men dan onder in den oksel van
de bractée een verschrompeld of glazig rudiment van een bloem, en in het
midden de verschrompelde rest van den in aanleg zijnden bloemtros. Tevens
is dus, ook reeds in Juli een nieuw zijgroeipunt ontstaan, dat gewoonlijk reeds
een paar blaadjes heeft aangelegd. Dit is ongeveer het algemeene beeld op
11 Maart na de kou-behandeling. Slechts in een enkel van de 10 gefixeerde
exemplaren was in Juli nog geen bloemaanleg begonnen en dan vindt men
den enkelvoudigen toestand als voor Queen of the Blues beschreven is•
één vegetatiepunt door oudere en jongere blaadjes omgeven.
Wij bespreken hier niet elk geval afzonderlijk, het zou te ver voeren
buiten het doel dezer publicatie, maar geven in §4 een paar voorbeelden in
diagram-vorm met uitvoerige verklaring (zie voor 11 Maart de beide beschreven gevallen in Figuur 2 en 3).
O p 22 April nadat, na de koude, 6 weken 26° C. is gegeven voor bloemaanleg, is het vervangende nieuwe groeipunt tot jongen bloemtros geworden
en heeft zelf weer een nieuw groeipunt aangelegd met meestal 1 afsplitsing
reeds. De aangelegde jonge tros is 2.3—2.8 mM. en verkeert in
Stadium V + tot VII (10 exemplaren). Het is dus volkomen normaal,
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krachtig en gelijkmatig in aanleg. (Zie §4, Fig. 4, meer gecompliceerd
ook 6 met verklaring.)
Op 20 Mei '24 na 6 w. 26° C. + 4 w. 17° C , is het geheel dan verder
normaal voortontwikkeld. Natuurlijk vindt men steeds nog de rudimenten
met de dikke, lang uitgegroeide bracteeën van den primairen tros, — verder
den na 11Mrt gelukten secundairen tros inverdere ontwikkeling, 8—11 mM.
hoog, af en toe is het groeipunt van de 3 e orde (3 e volgens dezen beschreven
knop) nog een klein bloemtrosje gaan vormen, zoodat dus tevens weer
een jong groeipunt van de 4 e orde is ontstaan. (Zie §4, Fig. 5, meer
gecompliceerd ook 7.)
Wij hebben nu in het bovenstaande met Queen of the Blues en
l'Innocence twee mooie tegengestelde voorbeelden :
De ontwikkeling van Queen of the Blues bleef, ondanks 8 maanden
tusschengevoegde koude, normaal en enkelvoudig van bouw, doordat nog
tijdig in Juli vóór bloemaanleg de remming aanving ;
De bouw van l'Innocence werd, doordat vóór de koude de aanleg van den
bloemtros was begonnen, meer gecompliceerd ;
Maar desondanks valt het resultaat ook dan nog gunstig uit (niet alleen
aan de fixaties van April en Mei te zien, maar ook te velde, zie onder).
En dit is daaraan te danken, dat al bij den allereersten overgang van een
groeipunt van bladvorming tot bloemvorming ook tegelijk een vervangend
nieuw groeipunt uit den voet van denzelfden groeikegel zich differentieert i), welk groeipunt in bladvormenden staat een groote resistentie heeft
in vergelijking met het licht te gronde gaande bloemaanleggende weefsel.
Uitkomsten na planting.
[Terwijl de bollen in de koude liggen, worden zij om de paar maanden
eens nagekeken. Daar in den regel een groote vochtigheid heerscht, vindt
men ze dikwijls sterk beschimmeld. Zoo werden deze bollen bijv. op
1 Febr. '24 bekeken.
l'Innocence : geen neuzen zichtbaar, soms hier en daar een paar worteltjes van een paar mM., de toppen dan meest reeds bruin wordend. Verder
zeer gezond, weinig beschimmeld.
Queen of the Blues : geen wortels, geen neuzen ; nattig beschimmeld ;
4 stuks weggedaan ; anderen goed afgeveegd.
Deze beschimmeling zit op de oude rokken en is niet nadeelig, mits men
zorgt, dat de bollen niet zoo dicht opgepakt blijven liggen, dat de levende
deelen door vocht worden aangetast. De kou droger toepassen is zeker
aan te bevelen, ook tegen het uitloopen van wortels aan 't einde der
kouperiode.]

*) Zie H. F. WATERSCHOOT'S artikel en figuren over bloemvorming bij 1'Innocence
Verhandel. Afd. Natuurkunde (Tweede Sectie) Dl. XXVI.
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21 Mei '24.
De bollen hadden dus 6 weken 26° C. gehad en daarna 4 weken
15—17° C. (22 Apr.—20 Mei '24). Zij werden 21 Mei geplant.
Van Queen of the Blues zijn thans na fixaties 24 bollen over, op 22 Apr.
en 20 Mei zijn nog enkelen weggedaan, die rotte plekken hadden. De bollen
zijn vrij ongelijk ; sommige hebben heel goede wortelkransen, andere nog
geheel geen worteltoppen. De buitenste rokken zijn niet goed dun-vliezig
uitgezogen, taaier en harder dan normaal. Omtrek thans 104—117 mM.
l'Innocence, 40 stuks voor planting over. Goede wortelkransen. Buitenste
rokken goed vliezig, geheel verbruikt. Materiaal gunstig, gezond uitziende.
Omtrek 108—123 mM.

12 Sept. '24.
l'Innocence, alle 40 opgekomen. Langste bladen 8 à 10 cM. boven den
grond, kleinsten 2 cM. Trossen zichtbaar.
Queen of the Blues, 18 van de 24 stuks boven, langste bladen 8 à 9 cM.
boven den grond ; van trossen nauwelijks iets te zien.
2 Oct. '24.
l'Innocence. Van de 40 waren 38 in de 2e helft van Sept. normaal
bloeiend. Een 39 e is op 2 Oct. nog geheel in knop ; van de 38 hebben
2 een 2 e n tros en 1heeft een 2 e n en 3 e n tros gegeven. Alle op 2 Oct. gerist.
Bezien wij nu de bladen, dan komt ook hier nog tot uiting, wat reeds
morphologisch aan de fixaties was vast te stellen :
33 bladrosetten zien er normaal uit en bestaan uit 1 X 3, 12 X 5,
1 0 X 6 , 6 X 7 e n 3 X 8 loofbladen.
8 planten zijn afwijkend : 10 loofbl. (n.1. 2 rosetten elk met 1 tros) :
9 loofbladen, waarvan 2 à 3 een kleine roset vormen binnen de grootere ;
7, waarvan 2 uit den oksel van het 5e blad ; 9, waarvan 2 uit oksel 7 e blad ;
11 (2 rosetten en trossen) ; 9, waarvan 3 uit oksel 6 e blad ; 12, waarvan verscheidene klein, smal, met 3 trossen.
In verband met wat wij aan de fixaties zagen, valt dus op te merken, dat
in den regel 5—7 bladen gelukken, met een tros gevormd door het
secundaire groeipunt, na mislukking van het primaire trosbeginsel. Deze
5—7 bladen behooren tot de primaire as.
In enkele gevallen vinden we 2 à 3 bladen meer en men kan dan nog zien
dat deze meer samen behooren en een rosetje in de roset zijn ; zij behooren
dan tot de secundaire as, en zijn aangelegd door het zijgroeipunt, alvorens
dit den tros ging vormen.
In 2 of 3 gevallen van de 40 heeft de primaire tros zich kunnen handhaven en zich ontwikkeld naast den secundairen. Zie Fig. 1, de foto van
l'Innocence einde Sept. '24.
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14 Oct. '24.
l'Innocence. Loof krachtig, gaaf, maar niet meer lang uitgroeiend. Ook
de laatste tros is thans goed in bloei gekomen.
Queen of the Blues. Van de 24 zijn 22 opgekomen, 9zijn in vollen bloei,
10 in knop onderin, 3 zonder tros.
Wegens gevaar voor vorst thans glas over deze culturen gelegd.
; Nov. '24.
Door het te ver gevorderde jaargetijde gaat Queen of the Blues nu te
langzaam en ongelijk open. Van de 22 opgekomen planten hebben zich in
den loop van October 19 trossen ontwikkeld, waarvan nog 1 op 1 Nov.
in knop is.
Het aantal bladen bedraagt 2 X 4, 9X 5 en 11\6. Daar bij de fixaties
7 blaadjes werden geteld (zonder de scheedebladen ), zelden 6of 8,blijkt wel
dat 1 of 2 bladen door den kou-invloed, of door het voor de Hyacinth
abnormale jaargetijde zijn blijven zitten.
27 Jan. '25.
Door den zachten winter werden thans deze Hyacinthen pas gerooid,
met nog geheel frisch en krachtig loof.
O p 21 Mei '24 wogen bij het planten 24 Queen of the Blues 534 gr.
Op 27 Jan. '25 wogen na rooien, drogen enz. 23 Queen of the Blues
578 gr.
O p 21 Mei '24 wogen 40 l'Innocence 1101 gr.
Op 27 Jan. '25 wogen 40 l'Innocence 1263 gr.
Evenals bij de proeven van 1922—'23 blijven de bollen ongeveer gelijk
in gewicht ; de assimilatietijd van half Sept. '24 tot einde Jan. '25 valt
in Holland in een te ongunstig jaargetijde om een behoorlijken diktegroei
te geven.
Ook deze bollen werden met verschoven bloeitijd voortgekweekt en
gaven in 1925 een zeer sterke gewichtstoeneming.
Samenvatting.
Uit deze proeven van 1923—'24 blijkt opnieuw, dat het 't meest regelmatig is te koelen, als het groeipunt nog geheel in het bladvormende
stadium is.W e l ziet men tevens, dat, ookal is er door voorafgaande warmte
een begin van bloemaanleg kort voor den aanvang van het koelen ontstaan
en door het koelen te gronde gegaan, er toch steeds een nieuw groeipunt
dan is aangelegd.
Een groeipunt, zuiver in Stadium I, zonder eenige voorbereiding tot
bloemvorming, hetzij 't het primaire groeipunt is, of een secundair zijvegetatiepunt, kan zonder nadeel 8 maanden 5° C. verdragen, wordt hierin
G2*
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volkomen geremd, en is nadien in staat bij 25° C. direct een normalen
bloemtros te vormen.
Een groeipunt, dat in overgang is tot bloemvorming, gaat door langdurige
koude van 5° C. te gronde.
Na een remming gedurende 8 maanden, viel de bloei van l'Innocence in
ons klimaat in de 2 e helft van September, dus 5Yz maand verschoven, van
Queen of the Blues in hoofdzaak half Oct. en 2 e helft October, d.i. 6
maanden verschoven.
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HYACINTHEN.
§ 4. De Hyacinth als morphologisch oefen-object na
verschillende behandelingen.
Wij willen hier over het bovenstaande onderwerp geen uitvoerige bespreking geven, want wij kunnen daarvoor op de vroegere publicaties en op
deze verhandeling wijzen, al zou het de moeite loonen in een afzonderlijke
uitgave deze gegevens met afbeeldingen bijeen te brengen. Althans mogen
wij deze gelegenheid niet laten voorbijgaan om nog eens afzonderlijk te
wijzen op de Hyacinth als studie-object voor experimenteel-morphologische
oefeningen.
Door zulke bollen eerst onder normale condities te leeren kennen tijdens
blad- en bloemvorming, en vervolgens andere aan verschillende temperatuurbehandelingen te onderwerpen en op verschillenden tijd te fixeeren,
kan men zich een materiaal verschaffen waarvan de bouw minder of meer,
tot zeer ingewikkeld is. W i e zich met een dergelijke, eenvoudig schijnende,
practicum-studie bezig houdt, zal bemerken, dat deze objecten de waarneming oefenen, wanneer men zich dwingt van alle organen en primordia
of rudimenten morphologisch nauwkeurig rekenschap te geven in verband
met het ontstaan en den stand.
In het bijzonder door de in §3 beschreven langdurige kou-behandeling
van l'Innocence, kregen wij met allerlei vrij moeilijk te begrijpen gevallen
te doen. Hier was meestal vóór het begin van de remming (7 Juli) de
bloemaanleg reeds begonnen en wanneer dan de koude maandenlang
inwerkt, die den aanleg doet te gronde gaan, en vervolgens (in Maart)
weer warmte wordt gegeven die het nieuwe groeipunt tot bloemvorming
brengt, ontstaan, door verderen groei en aanleg en door verdringing van
rudimentaire deelen, verschillende morphologische gevallen, waarvan men
toch einde Mei nog de wordingsgeschiedenis kan nagaan.
Ook zonder langdurige en kostbare koude-behandeling ter beschikking
te hebben (een klein aantal in een koelpakhuis te plaatsen enkele maanden
zou niet eens heel kostbaar zijn), — kan men met afwisselende hoogere
en lagere temperaturen de objecten ook experimenteel-morphologisch bewerken. In vroegere publicaties kan men, ook uit de afbeeldingen reeds,
verschillende gegevens hierover vinden. Maar de meer ingewikkelde behandeling in deze uitgave beschreven, was aanleiding om eens speciaal de
aandacht op de Hyacinth als oefenobject te vestigen.
Wij hebben in §3 niet al de gevallen beschreven, die zich aan het verschillende, gefixeerde materiaal voordeden, — omdat dit te ver zou voeren
buiten het doel van deze publicatie. In plaats daarvan geven wij nu in deze
§4 enkel een zestal voorbeelden in Fig. 2—7, die begeleid zijn van een
wat uitgebreide verklaring van elk der objecten.
Figuren 2—7. Zij stellen in diagram-vorm den bouw van den knop van
1'Innocence voor, in Maart tot Mei, nadat 8 maanden koude is toegepast
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en van 11 Maart tot 20 Mei door warmte gelegenheid is gegeven tot bloemvorming. Men vindt van Fig. 2—7 morphologisch steeds ingewikkelder
gevallen. In alle figuren is aan de bovenzijde in zwart de oude bloemstengel aangeduid, die in April bloeide, voordat de bollen in Juli daarop
volgend voor 8 maanden in 5° kwamen. Aan den voet van dien bloemstengel stond dus de nieuwe knop, die hier in diagram is weergegeven.

Fig. 2. O p 11 Mrt gefixeerd, na 8 mnd. 5° C.
Het eenvoudigste geval : Het groeipunt V P I is nog, evenals begin Juli,
in bladvormenden toestand. Er zijn 11 bladen, scheede- en loofbladen tezamen, gevormd, terwijl een 12 e blaadje nog in aanleg op den groeikegel
zit. Alle organen zijn hier met I gemerkt, daar alle tot één as behooren
en er nog geen zijgroeipunt hier is opgetreden. Dit exemplaar was dus
nog bijtijds in de koude gekomen, voordat een begin van bloemvorming
was opgetreden.

Fig. 3. O p 11 Mrt gefixeerd, na 8 mnd. 5° C.
Deze bol had vóór het begin der koubehandeling op 7 Juli, reeds een
aanvang gemaakt met bloemtrosvorming en dus tevens een nieuwen knop
( V P n enz.) gevormd. Zoodoende is hier het volgende beeld ontstaan.
Er waren 8 bladen gevormd (1—8 1 ) van normale grootte en ten slotte
nog een klein 9 e ; zooals dit vrij vaak voorkomt, indien zoo'n zeer klein
laatste blaadje nog juist gereed komt voor de bloemtros-aanleg begint,
staat dan -het nieuwe groeipunt in den oksel van het voorlaatste blad (zie
complex II om V P n in den oksel van 8 1 ) .
De bloemtrosaanleg, reeds vóór 7 Juli begonnen, onderging daarop 8
maanden den invloed van 5° C. en mislukte. Dit kleine complex (BI. tros I)
was met moeite te herkennen. Twee benedenste bloembracteeën (links en
rechts in diagram, donkergestreept) waren n.1. een eind tot een slip uitgegroeid, maar vastgehecht langs de verschrompelde bloemtrosas. Deze
abnormale vorm moet in 5° C. zijn .ontstaan. In de oksels daarvan zitten de
rudimenten van twee bloemprimordia (zwart). Daarop volgt in het midden
de rest van den beginnenden en verschrompelden bloemtros, waarop nog de
aanleg van een bractée en een paar bloemprimordia te herkennen waren.
De nieuwe knop (zij-as) is normaal en volkomen gezond gebleven en
bestaat uit het groeipunt V P n met reeds 3 blaadjes, 't laatste in wording (1—311).
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Fig. 4. Op 23 April gefixeerd na 8 mnd. 5° C. + 6 weken 2 5 ^ ° C.
Hier is dus na de koude door warmte gelegenheid gegeven tot (nieuwen)
bloemtrosaanleg.
Ook hier is nog een klein gebleven 9 e blaadje aangelegd, terwijl de
knop II in den oksel van blad 8I staat. Het lot van het primaire voor 7 Juli
aangelegde trosje is 't zelfde als in Fig. 3. De abnormale eerste twee
bracteeën zijn hier vrij lang en dik (maar slap, rudimentair), verder ziet
men de mislukte bloemrestjes in de oksels en het rudiment van een trosje in
't midden, waarop nog de aanleg van een paar bracteeën te zien is.
Het nieuwe groeipunt, dat 3 blaadjes gevormd had (1—3 n ) is nu,
ten gevolge van 6 weken 25x/20 C , tot bloemtrosje geworden (Bl.tr. II).
Er is dus ook weer hier een nieuw groeipunt ( V P m ) aangelegd, een
derde „tak-generatie", waarbij reeds een eerste blaadje (scheedeblad) 1 I n
is afgesplitst.
Dit exemplaar van Fig. 4 is als het ware de volkomen voortzetting van
den knop op 11 Maart in Fig. 3, na den invloed van 25Yi° C. Ze zijn direkt
met elkaar vergelijkbaar.

Fig. 5. Op 20 Mei gefixeerd na 8 mnd. 5° C. + 6 weken 2 5 ^ ° C.
+ 4 weken 17° C.
Ook dit object sluit weer goed aan bij dat der vorige figuur en vertoont
verder voortgegane ontwikkeling door het langere verblijf in de warmte.
De ligging der organen is hier alleen ± 2 / 5 gedraaid daar de bladspiraal
hier in tegengestelde richting loopt in vergelijking met Fig. 3 en 4.
Het in Juli gevormde primaire trosje heeft 3 abnormale bracteeën gevormd, waarvan er vooral 2 dik en lang werden, terwijl in den oksel van
alle 3 een verdord bloemprimordium te zien is ; verder in 't midden de
verschrompelde rest van 't bloemtrosje in wording.
De nieuwe knop omhuld door 3 blaadjes (1—3 n ) heeft eerst gedurende
de koude zijn groeipunt onbenadeeld kunnen bewaren, want ook hier als
in Fig. 4, heeft het, in de warmte gebracht, vlot en volkomen normaal een
jonge bloemtros gevormd (Bl.tr. II).
De toestand is hier intusschen op 20 Mei weer wat verder gegaan dan
op 23 April in Fig. 4 't geval was. Daar had het hernieuwde groeipunt
V P m pas een blaadje afgesplitst. Hier in fig. 5 is dit groeipunt na de
afsplitsing van dat eerste blaadje (1 n I ) opgegaan in de vorming van een
bloemtrosje (Bl.tr. III), zooals wij dit zoo dikwijls zien gebeuren. En
dientengevolge is er een nieuwe „vertakking" ontstaan door het wederom
vernieuwde groeipunt V P rv, dat ook reeds weer een blaadje (scheedeblad) 1rv heeft afgesplitst.
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Tenslotte geven wij nog twee voorbeelden waarbij de toestand nog iets
ingewikkelder werd en vooral het ontstaan en de stand onduidelijker is,
doordat in die beide voorbeelden niet één, maar twee nieuwe knoppen van
dezelfde orde naast elkaar ontstonden.
Fig. 6. O p 23 April gefixeerd na 8 mnd. 5° C. + 6 weken 2 5 ^ ° C.
Nadat 9 blaadjes waren afgesplitst (1—9 *), is voor 7 Juli een begin van
een tros aangelegd, waarvan twee uitgegroeide bracteeën te zien zijn, elk
met een rudimentair bloemprimordium en de verschrompelde rest van der.
tros-aanleg in het midden.
Dan vindt men een grooteren en eenkleineren knop (IIen II'genummerd ).
De kleinere is niet als een zijtak van den grootere op te vatten. Of beide zijn
ontstaan door een splitsing van een vegetatiepunt (alvorens dit een blaadje
had gemaakt), of uit twee verschillende groeipunten, bijv. één in den oksel
van blad 8l en één van blad 9 ! is o.i. niet uit te maken. De grootere
knop heeft een normalen stand in den oksel van blad 8 1 , 3 blaadjes
( 1 - — 3 n ) , een jongen bloemtros (Bl.tr. II) en een nieuw zij-groeipunt
( V P 1 1 1 ) dat reeds één blaadje (1 m ) heeft gevormd.
De stand van den kleineren knop (II') is minder duidelijk, doordat het
eerste blaadje (1 n ' ) naar den buitenkant staat en niet naar het midden toe.
Het lijkt daardoor weinig waarschijnlijk, dat deze knop met den oksel van
blad 9 I in verband gebracht zou moeten worden. Meer waarschijnlijk is 't,
dat het pas aangelegde groeipunt zich intwee centra, een grootere en kleinere
helft splitste en de eerste blaadjes daaraan ( l n e n 1n ' ) half-ruggelings
tegen elkaar ontstonden.
Die kleinere knop heeft intusschen twee blaadjes l n ' en 2 11 ', een kleinen
maar gezonden tros Bl.tr. n ' aangelegd en een nieuw groeipunt gevormd
( V P n r ) m e t reeds één blaadje (1 I n ' ) .

Fig. 7. O p 20 Mei gefixeerd na 8 mnd. 5° + 6 weken 2 5 ^ ° + 4
weken 17° O
Het groeipunt I had 10 bladen gevormd (1—10 *) ; voor 7 Juli is de
bloemaanleg begonnen : daarvan zijn 3 groote abnormale bracteeën( B R . )
als rudiment overgebleven, en daarbinnen de kleine rest van het mislukte
bloemtrosje (Bl.tr. 1 ) ; hier waren geen bloemprimordia in de oksels der
bracteeën te vinden. W e e r zien we dan verder een kleineren en een
grooteren knop. Men kan deze naar hun stand opvatten als ontstaan in
den oksel van het 10 e (laatste) en van het 8e blad. Toch is het niet uitgesloten, dat zij uit één zich splitsend groeipunt zijn ontstaan. De bouw van
beide knoppen is na de voorafgaande verklaringen voldoende duidelijk uit
de figuur af te leiden.
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'BLTR05n'
2n'

Vpnr

BL.TR05 11

FIG.6

Vpm'

BLTRD5n
BLTR051

BL.TR05 11
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Wij zien in al deze gevallen, dat een gewoon bladvormend groeipunt
voor deze koude (5°, ook \%°, gedurende 8 maanden) zeer resistent is,
niet alteen uiterlijk maar ook inwendig, want het gaat in de goede temperatuur gebracht, onmiddellijk over tot bloemtrosvorming, alsof er niets bijzonders gebeurd ware in die 8 maanden.
Daarentegen kan een jonge bloemtros in aanleg deze temperaturen in
't geheel niet verdragen en gaat te gronde. (Dit was ook te verwachten uit
het onderzoek over den invloed van de temperatuur in de bloemvormende
periode, daar reeds 9° en 13° voor den aanleg bedenkelijke temperaturen
zijn. Is de tros eenmaal aangelegd, dan kan een lagere temperatuur wel
verdragen worden.)
Merkwaardig is het echter op te merken, zooals ons aan deze koudebehandelingen bleek, maar ook aan alle objecten die wij in een tiental jaren
te zien kregen, dat nooit een bloemtros ontstaat, en al of niet te gronde
gaat, of een nieuw groeipunt (uit den voet van denzelfden groeikegel
ontstaan !) i'sgereed om het gewas voort te zetten en bezit een veel grootere
resistentie.
Bij een reeds genoemd nader onderzoek over deze resistentie d.w.z. over
minimum- en maximum-temperatuur van verschillende organen in verschillenden toestand, zal dit nader worden behandeld.

HYACINTHEN.
§ 5. Proeven in 1925—26.

(\y2°, —1° en + 3 4 ° C.)

In den zomer van 1925 werden proeven met Tulpen genomen, die later
in dit stuk beschreven worden. Er werden ten slotte, daar de temperaturen
toch aanwezig waren, pas op 22 Juli nog Hyacinthen aan toegevoegd van
eigen terrein, welke reeds 2 à 3 weken op een bewaarzolder gelegen hadden.
Na het reeds beschrevene uit vorige jaren en het nog volgende ovei
1927—'28 zouden deze proeven, waarbij in de bollen reeds trosjes gevormd
waren, onbeschreven kunnen blijven. Toch doen zich daarbij nog enkele
nieuwe gegevens voor, ook door 't gebruik van nog andere temperaturen,
die wij hier in 't kort zullen vermelden, en wel alleen voor l'Innocence. Daarnaast was tevens Queen of the Blues behandeld. Maar deze soort is zoo
veel minder belangrijk en is voor dergelijke bijzondere behandelingen
zooveel minder geschikt, dat wij ons hier tot l'Innocence zullen beperken.
O p 22 Juli '25 werden 18 bollen l'Innocence in 1/^°, in —1° en ook in
-(-34° C. gelegd tot 8 Jan. '26. Daarmee werd beproefd of de Hyacinth ook
beneden het vriespunt kan bewaard worden. Bovendien werd dus, op grond
van de vroegere temperatuurproeven (Meded. N°. 10), waarbij na 3 mnd.
35° C. geen bloemvorming was opgetreden, ook remming door middel van
een hooge temperatuur beproefd.
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Op den begindatum en aan het einde der koudeperiode (8 Jan. '26)
werden telkens 5 bollen gefixeerd.
Toestand l'Innocence 22 Jul
Lengte buitenste
loofblaadje

Aantal
loofbladen

Lengte trosje

'25. (Omtrek 1 4 - 1 5 c.M.)
Stadium

Nieuw
groeipunt

Afsplitsingen

7

3.5 m.M.

10.5

7

5.2

X

1.7

10.6

5 en 5

4 . 5 en ?

IX-X

1.7en 1.1

10.0

6

3.4

VIII

1.4

1 + trosje

9.0

6

3.5

VIII

1.1

2

8.8 m.M.

VI+

1.4 m.M.

1 à2
1 -J- trosje
1en1-f- trosje

8 Jan. '26 uit —1° C.
14.0 m.M.

7

4 . 8 m.M.

VIII

1.7 m.M.

11.9

7

5.0

VIII

1.7

..

10.0

7

3.0

VI-VII

1.3

..

15.5

7

6.8

IX-

1.7

..

13.0

8

4.2

VIII-

1.8

••

1-f- trosje

8 Jan. '26 uit +IV2 0 C.
35.0 m.M.

8

14.8 m.M. Verder danX

1.9 m.M.

32.9

8

10.4

IX

1.9

..

32.1

8

14.2

Verder danX

2.1

..

36.2

7

14.5

X

2.1

»

38.1

7

15.8

X

2.2

••

1 -J- trosje

8 Jan. '26 uit 34° C

16.3 m.M.

7

5.7 m.M.1)

IX-

3.0

1-f-trosje

14.7

7

6.2

IX+

2.8

14.2

8

5.11)

IX

2.5

16.3

7

6.2

1+ ..
2+ ..
1+ ..

15.8

7

5.5 i)

') Eéntot meer bloempjes ingedroogd.

IX-X

2.8

VIII-IX

ingedroogd

1-(-verdroogd
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Deze bollen waren dus van Wageningsch terrein, waarop de bollen altijd
voorlijker zijn dan uit 't Westen van het land, en werden pas 22 Juli gefixeerd. Niet alleen was reeds een trosje in vergevorderd stadium aanwezig,
maar ook het nieuwe groeipunt was in de meeste gevallen na 1 afsplitsing
reeds weer tot bloemvorming overgegaan.
Van belang is nu het verschillend effect op te merken van 5 ^ maand
—1°, +iy2° en 34° C.
In —1° C. staat de groei van de reeds 1 cM. groote loofblaadjes niet
geheel stil, al is deze voor 5^2 mnd. buitengewoon gering. Het trosje is
zeer weinig of niet toegenomen ('t aantal cijfers is te gering om dit met
zekerheid te zeggen), het stadium is volkomen gelijk gebleven. Het nieuwe
groeipunt bestaat nog uit 1 blaadje (scheedeblad) en klein tros-begin.
In -\-l]/2° C. is de groei der blaadjes nog vrij aanzienlijk ; in 5x/2 mnd.
van ± 1 cM. tot ± ?>Yi cM. ! Eveneens is de tros in lengte en stadium
toegenomen ; het nieuwe groeipunt is slechts weinig veranderd.
Men kan ook aan deze tabellen wel opmerken, dat de koude des te meer
remt, naar mate de organen nog kleiner, meer embryonaal zijn.
In 34° C. zijn loofblaadjes, tros-grootte en stadium iets meer gevorderd
dan in —1° C , maar (blaadjes en tros) vrij wat minder dan in + 1 J ^ ° C.
Alleen de nieuwe knop is iets grooter geworden dan in 1 J ^ 0 C .
De remming door hooge temperatuur is hier dus vrij goed gelukt ; zij
lijkt op de grootere en de kleinere organen meer gelijkelijk te werken dan bij
kou-remming. Daar dit een belangrijk punt is voor onze kennis van den
temperatuursinvloed op deelende en op groeiende cellen, zullen wij in een
later onderzoek hierop terugkomen.
De groepen gingen nu van 8 Jan.—9 Mrt '26 in 25°, daarna in 17° en
werden 6 Apr. geplant.
Er werden geen bollen meer gefixeerd op 9 Mrt of 6 Apr. wegens het
geringe aantal, hetgeen achteraf te betreuren is, omdat men later niet meer
kan beoordeelen welke van de 2 aangelegde trosjes in bloei komt, of dat ze
misschien zelfs beide te gronde gingen en door een geheel nieuw vervangen
werden (zie hieronder).
Hier volgt nog een overzicht van het gewichtsverlies in den tijd van
22 Juli tot 6 April.
8 Jan. '26.

22 Juli '25.

Aantal Gewicht

18

1192 Gr.

18

1232 „

18

1172 „

6 April '26.

TemAantal
pera- Gewichtsverlies
na
Gewicht Gewichtsverlies
fixatie
tuur

Opmerkingen

172° 52G r . = 4.40/0

13

823 Gr.

83G r . = lO.lo/o

22 kleine klisters
(15 Gr.)

34°

115 ,. =9.30/ 0

13

807 „

107 .. =13.30/o

23 kleine klisters
(11 Gr.)

-1°

47 „ =4.00/o

13

813 „

71 „ = 8.70/e

8 kleine klisters
(5 Gr.J
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Na \x/2° en 34° waren dus in 25°—17° vrij veel zeer klein gebleven
klistertjes (knoppen aan de buitenzijde) ontstaan, na —1 veel minder. De
bollen uit \x/20 C. hadden na 25—17° reeds vele neuzen van ruim \x/2 cM.
buiten den bol. Men ziet weer hoe gebrekkig het remmen met l j ^ ° C . is,
wanneer de loofblaadjes en 't trosje (in Juli) reeds wat te ver ontwikkeld zijn.
Verder valt uit bovenstaande tabel op te merken, dat het gewichtsverlies
in \y2° en —1° voor 5x/2 mnd. gering is te noemen, en in 34° wel 2 X
zooveel, maar toch zeer gering, daar wij in deze hooge temperatuur gedurende 5J/2 mnd. een veel grooter verlies door ademhaling zouden verwacht hebben. Ook het gewichtsverlies in de drie maanden 25°—17° is
normaal te noemen. (Het gewone gewichtsverlies van Hyacinthen in 3 mnd.
van rooien tot planten in 25°—17° en ± 75 % vochtigheid bedraagt
15—20 %. Daarbij valt te bedenken, dat het meeste verlies door verdamping in de eerste 3 à 4 weken valt, terwijl deze periode reeds voorbij
was toen deze proeven 22 Juli begonnen.)
Verlaat met 34° C.
1 2 J u n i : de 12 cM. turfmolmlaag die tegen verhitting nog over de
10 cM. laag zand was gestrooid, thans verwijderd ; de planten reeds
15—27 cM. uit den bol.
14 J u n i : bij de grootste de bladen nu afstaand en de tros er tusschen
zichtbaar.
2 2 J u n i : de planten groeien zeer sterk uit, I e tros voorbij de bladen.
2 9 J u n i - — 8 J u l i : van de 13 planten 8 in bloei komend en afgesneden. Zeer lang platliggend loof en zeer veel smalle opgerolde bladen van
klisters, die ook nog 3 kleine trossen geven.
Bij het rooien 6 Jan. '27 werden van de 13 slechts 5 bollen teruggevonden,
zeer ziek en 15 klisters.
Verlaat met +\]/2° C.
3 0 J u n i '2 6 : 13 stuks, 15—24 cM. uit den bol.
8 J u l i : slechts 1 tros voorbij de bladen.
1 9 J u l i : alle bloeiend en afgesneden. Aan 2 trossen één verdroogde
topbloem. Uit één bol 5 trossen, waarvan 2 in een gemeenschappelijke
bladroset, de andere 3 met eigen bladen, blijkbaar uit buitenknoppen
gevormd.
Bij het rooien van 13 stuks 4 ziek ; de 9 wegende 359 gr., derhalve een
aanzienlijk gewichtsverlies (40 gr. per bol, tegenover ± 63 gram per bol
na het rooien een jaar te voren).
Verlaat met —1° C.
3 0 J u n i : van de 13 stuks 9 boven het zand (13—22 cM. uit den bol,
de overige 4 dus minder dan 10 cM.).
8 J u l i : 12 trossen voorbij de bladen, dus nu verder dan uit \x/2° C.
14 — 1 9 J u l i : Bloeiend. Wijkt van \x/2° C. af door meer onregel-
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