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Op de Algemene Ledenvergadering in oktober te De Steeg, gaf ik enkele
zo geheten mededelingen uit wetenschap en praktijk, waarbij als bijzonderheid een geval van cauliflorie aan Larix laricina K. Koch kon worden gedemonstreerd, waarbij ik de navolgende toelichting heb gegeven. Op verzoek
laat ik deze hier volgen.
Van de in het oostelijk gedeelte van Noord-Amerika groeiende en aldaar
grote bossen vormende Larix laricina K. Koch werd toen de hier gegeven
foto getoond van de top van een op Schovenhorst staand jong exemplaar,
waarbij het merkwaardige is dat zich een gedeelte der kegels langs de stam
bevindt en aldaar volkomen tot ontwikkeling is gekomen. Dit is een geval van
„cauliflorie", hetgeen volgens prof. Hellinga bij enkele tropische loof- en
naaldhoutsoorten voorkomt. Noch bij hem, noch bij mij was dit bij in
Nederland groeiende coniferen bekend. Prof. Venema deelde desgevraagd
mede: „Wat de cauliflorie betreft, daarover is in de literatuur maar weinig
bekend. Ik vond de volgende opgave: P. Jaccard: „Ueber Fruchtbildung und
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Cauliflorie bei einem Lärchen-Hexenbesen", Naturwissenschaftliche Zeitschrift für Forst- und Landwirtschaft, 12, 1914 (122—127). Dit tijdschrift
is aanwezig in de bibliotheek van de Landbouwhogeschool (A 1158).*)
Op de foto is een en ander zeer duidelijk te zien. Ik heb natuurlijk de top
van de bewuste lariks niet afgesneden, omdat ik in volgende jaren wil zien
of wederom „cauliflorie" zal optreden.
In 1950 bracht ik bij mijn eerste Noord-Amerikaanse reis een zakje met
zaad van Larix laricina mee, verzameld nabij een blokhut in Fredericton,
New Brunswick, Canada. Uit dat zaad verkreeg ik ruim 100 jonge plantjes,
die als 4-jarigen werden geplant op het perceel Schovenhorst vak 13 afd. a2
(bedrijfskaart Schovenhorst door de Kon. Ned. Heide Maatschappij 1963/
501).

*) In dit artikel probeert men een verklaring te geven van het verschijnsel cauliflorie,
doch slaagt daarin feitelijk niet. Duidelijke normale voorbeelden van cauliflorie vindt
men bijvoorbeeld bij cacao en de judasboom (Ccrcis siliquastrum).

