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I. INLEIDING
Het is reeds een van ouds bekend feit, dat bloembolgewassen1), zooals
hyacinth en tulp, in den zomer een zgii. „rustperiode" doormaken; d.w.z. na het
vergaan der bovengrondsche groene deelen en het afsterven der wortels, gedurende eenige maanden in een toestand verkeeren, waarin uiterlijk geen levensactiviteit meer valt waar te nemen. Dat bij dezebloembollen echter geen sprake isvan
een rusttoestand, doch dat er integendeel een reeks van zeer ingrijpende groeiprocessen in plaats vindt, is tegenwoordig algemeen bekend.
Het is vooral de kweeker N. DAMES geweest, die omstreeks 1909 door uitstekend opgezette proefnemingen heeft aangetoond, dat door het toepassen van
verschillende temperatuurbehandelingen op de droge bollen tijdens den zomer op
de dan plaatsvindende bloemontwikkeling een vérstrekkende invloed is uit te
oefenen en dat deze „schuurbehandeling" der bloembollen in den zomer voor een
zeergroot deelbeslissendisvoor het laterebloei-en zelfsgroeiresultaat der bollen.
(Zieo.a. VAN SLOGTEREN 1936). Dit werk van DAMES heeft den stoot gegeven tot
een zeer intensief onderzoek in deze richting, waarbij vooral de bloemontwikkeling tijdens de behandelingsmethoden werd bestudeerd en geregeld gecontroleerd
omte voorkomen, dat detemperaturen, dieoptimaal zijn voor bepaalde perioden
tijdens dit bloemvormingsproces, te vroeg of te laat zouden worden ingezet,
te kort of te lang zouden worden voortgezet (BEYER en VAN SLOGTEREN 1931).
Het was dus een eerste vereischte volkomen op de hoogte te zijn van de normale
Ontwikkeling van deze bloemaanleg.
Bijhet vergelijkend onderzoek naar de bloemontwikkeling van debolgewassen
*) Het begripbloembolgewassen ishierruimgenomen,daarerbehalveeenige knollen
(Gladiolus, Crocus) ook Convallaria toe gerekend is.

heeft zichechter in deloop derjaren eenterminologie ontwikkeld, dieverrevan
overzichtelijk kanwordengenoemd.Daar het nuvan belangkanwordengeacht,
zoowel voor detheoretische als meer practische werkers op dit gebied eengoed
overzicht te bezitten van de verschillende ontwikkelingsstadia entevens te beschikken over eenterminologie, die over de geheele lijn bruikbaar is, zal in dit
artikel een pogingworden gedaan daaraan tegemoet te komen.
2. DE TERMINOLOGIE VAN BLAAUW
Hoewelindeoudereliteratuur hier endaar verspreidweleenigegegevenszijn
te vinden over de bloemaanleg van enkele bloembolgewassen (o.a. PAYER 1857,
SCHUMANN 1890),ishettochvooralaanhetonderzoekvan BLAAUWenzijnmedewerkers te danken, dat wij thans beschikken over een reeks zeer duidelijke en
fraai geïllustreerde publicaties, waarin van vele bolgewassen de geleidelijke
bloemontwikkeling van het eerstebeginaftot aan devolwassentoestand toeop
minutieuse wijze isbeschreven.
Om van deze bloemontwikkeling een overzichtelijk beeld te verkrijgen en de
resultaten geschikt te maken voortoepassing bij verder wetenschappelijk onderzoekenindepraktijk, hebben deschrijvers degeheeleontwikkeling ingedeeld in
eenaantal zgn.„stadia". Dezewerden metromeinschecijfers aangeduid, zoodat
men een bepaalde ontwikkelingstoestand niet telkens weer behoefde te omschrijven, maar kon volstaan met de vermelding van een bepaald stadiumnummer, dat met voldoende nauwkeurigheid aangeeft, hoever debloemaanlegis
gevorderd.
Zookreegbijv.bij detulp (MULDERen LUYTEN 1928)hetstadium,waarinvan
bloemaanlegnoggeensprakeisenhet groeipunt indebolnogvoortgaat methet
afsplitsen van loofbladen, het nummer I. Het omhoogkomen van het groeipunt, de eerste aanduiding van beginnende bloemvorming, werd stadium II
genoemdenblijft dat rangnummer behouden,zoolanggeenverdere differentiatie
zichtbaar wordt. Zoodra vervolgens deaanleg van deeerste krans van 3bloemdekbladen duidelijk afzonderlijk zichtbaar is, is stadium III bereikt. Tusschengevallen kan men desgewenscht aanduiden met 11+ of III—. Isook detweede
bloembladkransaanwezig,danisdebloemontwikkelinginSt. IVgekomen.St.V.
geeft het oogenblikweer,waarop deeerstekransmeeldradenzichtbaar isgeworden,evenzooSt.VIhet moment,waaropallemeeldraden aanwezigzijn.Alslaatste phase in deontwikkeling van detulpenbloem werdtenslotte devorming der
drie vruchtbladen onderscheiden, waarmee St. Vil isbereikt endebloemaanleg
isafgeloopen. Hiermedeisdezebloemontwikkeling ineen aantal goedbegrensde
en gemakkelijk herkenbare stadia verdeeld, die het mogelijk maken met een
enkelecijferaanduiding eenjuisteindruktegeven van de ontwikkelingstoestand
van eentulpenbol opeenbepaald tijdstip.
Vergelijken wij nu de bloemontwikkeling van de hyacinth (BLAAUW 1920;
1924)met dievan detulp, danzienwijeenigebelangrijke verschillen. Indeeerste
plaats hebben wijhierbij,niet zooalsbij detulp,te doen met een enkelebloem,
dochmeteenbloemtros.Het omhoogkomenvanhetvegetatiepunt isduswelhet
begin der bloemtrosvorming, doch geeft nog niet direct aanleiding tot het ontstaan van deeersteafzonderlijke bloem.Dezeontstaat paslater. Bovendien ontwikkelt zichonder elkebloemaanleg nogeenschutblaadje ofbractée, zoodat bij

dehyacinth2stadia vanontwikkelingmeeronderscheiden kunnenwordendanbij
detulp.Daar dezeopeenvolgendestadia door BLAAUWeveneensdoorromeinsche
cijfers te beginnen met Iwerden aangeduid, en bovendien bij de vruchtbladontwikkeling 2etappen werden onderscheiden, kwam hij tot 10stadia tegen 7 bij
detulp.Zookon het gebeuren, dat eenzelfde stadium bijv. dat van devorming
der eerste bloemdekbladen bij de tulpStadium III heet, bij de hyacinth echter
St. V. Het isduidelijk, dat hiermede aan deoverzichtelijkheid en bruikbaarheid
van dit systeem afbreuk wordt gedaan.
Nog grooter werd de onoverzichtelijkheid na de publicaties over andere bolgewassen, waarbij steeds weer de opeenvolgende vastgestelde ontwikkelingsstadia dooropeenvolgenderomeinschecijfers werden aangeduid. Daarnubijverschillende gewassen dikwijls extra stadia werden onderscheiden, bij anderesoms
bepaalde stadia niet konden worden waargenomen, ontstond er een reeks stadiumnummers, die voor haast elke plant een afzonderlijke beteekenis hebben.
Dit ishet beste aan tetoonen door nate gaan opwelkewijze bijv. het stadium,
waarin debuitenste kransvan bloemdekbladen isaangelegd, bij deverschillende
gewassenwerd aangeduid.Wijziendan,dat dit stadium bij detulp het cijfer III
draagt; bij dehyacinth, Leucojumen Convallaria V;bij denarcis en irisIVen bij
Hippeastrum en gladiool VII x). Nog ingewikkelder is de terminologie bij het
stadium, waarin de vruchtbladen zijn gevormd. Dit wordt bij de acht onderzochte bolgewassen op niet minder dan zesverschillende wijzen aangeduid. Het
heet VII bij de tulp; X bij de hyacinth; VIII bij de narcis;IX bij Leucojum,
Gladiolus en Convallaria;XI bijHippeastrum en VI bij de Iris.Het spreekt vanzelf, dat op deze wijze het stadiumnummer noch voor wetenschappelijk onderzoek,nochvoordepraktijk, eenigeruimerebeteekeniskanhebben.Hiermoetaan
wordentoegevoegd, dat ineenigenieuwerepublicaties,o.a.overLilium (KRIJTHE
1938)enGaltonia (KRIJTHE 1940)inhet geheelgeenstadiumnummersmeerwerden vastgesteld.
Dat deze wijze van nummeren ondoelmatig is, blijkt ook nog uit een ander
oogpunt. Destadia I tot en met IX, zooals deze voor de narcis (HUISMAN en
HARTSEMA 1933)zijn vastgesteld, gelden voor de variëteit KingAlfred, duseen
éénbloemige trompetnartis. Gaan wij nu echter voor een trosnartis op overeenkomstige wijze destadia nummeren, danzalhet blijken, dat in verband met het
optreden van een bloeiwijze met afzonderlijke bloemen er alvast éérr stadium
bijkomt. Bovendien ontwikkelen zich bracteeën, hetgeen ook weer een stadium
extrageeft, zoodaterzekertweestadiatusschengevoegd moetenworden,hetgeen
tot gevolgheeft, dat hetstadium derbuitenstebloembladen, dat bijeen trompetnarcisSt. IVheet,bijdefrosnarcismetSt.VIzoumoetenwordenaangeduid.
3. OVERZICHT DER VERSCHILLENDE ONTWIKKELINGSSTADIA
Daar het van belang is een goed, vergelijkend overzicht te bezitten van de
bloemontwikkeling der verschillende bolgewassen, zijn deze op overzichtelijke
wfjze intabel2schematischzóóweergegeven,dat demetelkaar overeenkomende
stadia in dezelfde kolom onder elkaar zijn geplaatst. Achter de naam van elk
gewas kan men in horizontale richting de bloemontwikkeling vervolgen aan de
x
) Menraadplege voor deafzonderlijke gewassen deliteratuurlijst aan het eindvan
ditartikel.

hand van de vastgestelde stadia. Dit schema is grootendeels gebaseerd op de
gegevens, die door BLAAUW en zijn medewerkers bij verschillende, tot nu toe
onderzochte bolgewassen werden gevonden; alleen voor Crocus werden de gegevensontleend aan SCHUMANN(1894).
Inkolom 1 en2vindt mendetweestadia, dievoorallegewassendezelfdezijn.
Indeeersteplaatshetstadium, waarin vanbloemvormingnoggeensprake isen
het vegetatiepunt nog in de zgn. vegetatieve, bladvormende periode verkeert.
Het vegetatiepunt is hier schematisch van terzijde als bijna vlak weergegeven.
Het daaropvolgende stadium, dat der beginnende bloemvorming, is door een
meer heuvelvormig vegetatiepunt aangeduid (kolom 2). Zooals reeds gezegd,
zijn defiguren geheelschematisch en isgeen rekening gehouden met bijzondere
gevallen, zooals bijv. het meer holzijn van het tulpenvegetatiepunt in debladvormende periode, alsmede met het feit, dat het begin der bloemvorming niet
altijd gekenmerkt isdoor het duidelijk heuvelachtig worden van het groeipunt.
Inhet algemeen geven echter deschema's detoestand bij benaderingjuist weer.
Een tweede reeks stadia, die bij bijna alle onderzochte gewassen iste onderscheiden,isinkolom7totenmet11 weergegeven.Hierbijmoetmenzichdebloem
van boven bekekenvoorstellen,terwijl achtereenvolgens isweergegeven:devorming der buitenste krans van bloemdekbladen; de vorming der drie binnenste
bloembladen; het ontstaan van de buitenste meeldraadkrans; het ontstaan van
dedriebinnenste meeldraden entenslotte devormingvan dedrie vruchtbladen.
Een afwijking van dezeregelmaat toonen Iris,Gladiolus en Crocus. In deeerste
plaatsontbreekt bij dezeplanten detweede meeldraadkrans,zoodat het stadium
inkolom 10vervalt. Indetweede plaats domineert deontwikkeling der driebij
dezeplanten aanwezige meeldraden zóósterk, dat zenogeerder inaanlegzichtbaar worden dan de bloemdekbladen, hetgeen uit het schema zonder meer kan
worden afgelezen enten overvloede met een pijltje isaangegeven. Bijallebolgewassen vertegenwoordigt het stadium in kolom 11het eindstadium, behalve bij
denarcis, waar het voor deze plant typische kenmerk, de bijkroon of trompet
„paracorolla" genaamd, eerst later als uitgroeisel tusschen de meeldraden en
bloembladen zichtbaar wordt.
Naast denu besproken,voor vrijwel allebolgewassen overeenkomende stadia,
zijn in kolom 3tot en met 6nogeenigestadia te vinden, dieslechts bij eendeel
der onderzochte gewassen onderscheiden konden worden. Daartoe behoort in de
eerste plaats devormingvan dezgn.„spatha" of bloemscheede der Amaryllidaceae. Dit orgaan wordt meer of minder duidelijk uit twee afzonderlijke walletjes
aangelegd, diezichlater ooktot twee afzonderlijke spathabladen (Hippeastrum)
of tot één gesloten vergroeid spathablad (Narcissus, Leucojum) ontwikkelen.
Kolom 4 heeft betrekking op al die gewassen, waarbij niet sprake is van de
vormingvan éénenkelebloem,maarvan eenbloeiwijze. Hetgeeft aan,dat opde
reedsaanwezige aanleg van deze bloeiwijze deeerste aanduiding van een afzonderlijke bloem zichtbaar isgeworden. Dit eerste optreden kan plaats vinden.in
den vorm van het eigenlijke bloemprimordium (hyacinth 1),Leucojum), in het
schema met een kringetje aangegeven, of in het zichtbaar worden van het bijbehoorende schutblad (o.a. Lilium, Gladiolus).
Stelde kolom 1 tot enmet4degeheelebloeiwijze schematisch vanterzijdegezien voor, devolgende schema's hebben slechts betrekking op deverst ontwik*)O.a.bij dehyacinthQueenoftheBlues(BLAAUW1920);bij anderevariëteitenwordt
ookwel debractée het eerste zichtbaar.

kelde afzonderlijke bloem. Zoogeeft kolom 5 de differentiatie weer van deze
bloemaanleg ineigenlijk primordium enbractée. Tenslotte kanzich in meerof
mindere mateeenvoorblad ontwikkelen (kolom 6)zooalshetzijdelingsche steelblaadje bij de hyacinth, het duidelijk geadosseerde, achter elke bloem staande
twee-kielige voorblad bij de gladiool of de binnenste bloemscheede bij de
crocusx).
4. AANDUIDING DERSTADIA DOOR ALGEMEEN GELDENDE
SYMBOLEN
Ishetnumogelijk deafzonderlijke stadiavanditschema doorkorte,begrijpelijke symbolen weer te geven, zoodat vooral bij vergelijkend onderzoek niet
steedsweertot omschrijving derbedoelde stadia moet worden overgegaan?Dat
de methode van BLAAUW, bestaande uit de nummering van de vastgestelde
stadia voor elk gewas afzonderlijk met romeinsche cijfers onpractisch is,werd
reedsaanhetbeginvandezeverhandelinguitvoerigbesprokenenblijkttenovervloedeuittabel2,waarin dedoor BLAAUWgepubliceerdestadiumnummersonder
de schematische figuren zijn aangegeven. Deze stadiumnummers hebben alleen
beteekenisalsmenzichmetééngewasbezighoudt enzichdandespeciaalvoor
dat gewasgeldendecijfers inhethoofd prent.
Een benaming met nieuwe cijfers zou natuurlijk mogelijk zijn, waarbij zorg
zoumoetenwordengedragen,datgelijkwaardige stadia steedshetzelfde nummer
kregen. Doch, afgezien vandeverwarring, dieeennieuw stel stadiumnummers
naast dereeds bestaandeongetwijfeld zouveroorzaken2),blijft het bezwaarbestaan, dat nummers op zichzelf nietszeggend zijn omtrent hetgeen ze moeten
aanduiden. Ditlaatste isonsreedsuitdepraktijk gebleken, daar bijv.bijdetulp
dikwijlsgesproken wordt vanhet„stadium derbloembladen", het„stadiumder
meeldraden",„bloem gereed", inplaatsvanSt. IV,St.VIenSt.VII. Bovendien
blijft hetaanduiden derstadia metnummerssteedshetbezwaar behouden,dat,
indienbijeventueellaterteonderzoekengewassennieuwetusschenstadia moeten
worden onderscheiden, de geheele nummering weer moet worden omgewerkt
ofeenonderverdeelingdereenmaalvastgesteldenummersina,b,enz.zoumoeten
worden ingevoerd.
Bovengenoemdebezwarentegendestadiumnummers bestaan echterniettegen
detwee door BLAAUW ingevoerde stadia Ien II. Immers,stadium Iwilbijalle
gewassen zeggen,dathetvegetatiepunt noginhetvegetatieve ofbladvormende
stadium verkeert en dat er vanbloemvorming noggeen sprake is.Stadium II
geeft aan,datdebloemvorming isingezet, meestalzichuitende ineenplotseling
nieer gewelfd worden of hooger komen van het vegetatiepunt. Er is dusgeen
ehkele reden deze stadiumnummers te vervangen, zoodat wij zullen blijven
sprekenvanSt. IenSt. II(zietabel 2,bovenaan).
Debelangrijkste stadia zijn nuverder diestadia, waarbij bloembladen, meeldraden en stampers worden aangelegd, organen, die bij alle onderzochte bolx

) Of wij bij de hoofdbloem van Crocus werkelijk met een „voorblad" te maken
hebben,
staat overigens nogniet geheel vast.
a
) Welk een verwarringeen nieuwe benaming met cijfers kan veroorzaken, blijkt
uit eenartikel van L. ÜLKÜMEN (Gartenbauwiss. 24, 1940, p. 169), waaro.a.bij
de peer in plaats van 8 stadia (LUYTEN en DE VRIES 1926),11 geheelnieuwestadia
worden onderscheiden, die eveneens met romeinsche cijfers en welvan 0 tot X
worden aangeduid.
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gewassen voorkomen endiedusopovereenkomstige wijzedienente wordenaangeduid.Wetenschappelijk lijkt onshet meestlogischhiervoorletterstegebruiken,
die ook verder in de botanie* met name in de systematiek, algemeen en internationaal worden gebruikt, nl. die, welke bij de opstelling der bloemformules
worden toegepast.*)
Daarin kunnen debloembekleedselen,dusbij debolgewassen debloemdekbladen,aangeduid worden met P,deeersteletter van „Perianthium".Zookanmen
het stadium van allebolgewassen,waarbij deeerste krans van driebloembladen
isgevormd Pxnoemen. Isook detweede krans gevormd, dan isstadium P 2bereikt. Bij de bloemformule worden de meeldraden aangeduid met A, de eerste
letter van „Androecium", waarmee het geheel der mannelijke voortplantingsorganenwordtbedoeld.Aistevensdeeerstelettervan„Antheren"ofmeeldraden.
TABEL I.

VERKLARING DER STADIUMSYMBOLEN
Stadium

Beteekenis

I
II

Bladvormende periode;groeipunt meestalvlak
Begin van de bloemvormende periode; groeipunt
meestalgewelfd
Primordium
eerstebloemprimordium van bloeiwijze
Spatha
bloemscheede
Bractea
schutblad
Bracteola
voorblad, steelblaadje
Perianthium
bloembekleedselen, eerste krans
„
tweedekrans
Androecium
meeldraden, eerste krans
„
tweede krans
tt
Gynoecium
vruchtbladen
Paracorolla
bijkroon, trompet

Pr
Sp
Br
Bo
Pi

Pa
Ai

A2
G
Pc

»j

Daar erweertweestadia kunnen wordenonderscheiden, nl.het stadium, waarin
de eerste of buitenste meeldraadkrans is gevormd en die, waarbij ook de drie
binnenste meeldraden gereed zijn, kunnen wij spreken van St. Ax en St. A2,
wederom geldend voor alle bolgewassen. Tenslotte wordt het vruchtbeginsel
aangeduid met G, de eerste letter van Gynoecium, het geheel der vrouwelijke
voortplantingsorganen omvattend. Daar zich bij de bolgewassen slechts één
krans van vruchtbladen ontwikkelt, levert dit maar één stadium op nl. het
stadium G.
Hiermede zijn debelangrijkste, bij de meeste gewassen voorkomende ontwikkelingsstadia van de bloem met in de botanie reeds bekende termen aangeduid.
Rest onsnogdebenaming der minder algemeen voorkomendetusschenstadia uit
de kolommen 3tot en met 6 van tabel 2. Eén van de belangrijkste iswel het
') Menzievoorallehier gebruiktetermen endefinities vooral:J. W.Moll,„Phytography". Leiden1934.

ejctra stadium, dat moet worden onderscheiden bij gewassen met een bloeiwijze,
diaardoorstadium 11 welwordtaangegeven,dat debloemvormingalszoodanigis
ingezet, doch niet, dat reeds deaanleg van een afzonderlijke bloem zichtbaar is
geworden. Dit zichtbaar worden van het eerste bloemprimordium op het vegetatiepunt kan met Pr( = Primordium)wordenaangeduid,waarbij inhet midden
wordt gelaten, of dit nu de aanleg van de eigenlijke bloem zelf is {Hyacinthx),
Leucojum) ofvan debijbehoorende bractée(Lilium, Gladiolus).
Het tweede belangrijke tusschenstadium, waarbij aan de eerste bloemaanleg
van debloeiwijze eenduidelijke differentiatie inbractéeeneigenlijk primordium
tot stand isgekomen, kan met St. Br (= Bractea) worden aangeduid. Evenzoo
kan het stadium, waarin zich een voorblad ontwikkelt, onderscheiden worden
door St. Bo (= Bracteola). Feitelijk behoort hiertoe ook de in kolom 3 ondergebrachte spatha-ontwikkeling der Amaryllidaceeën. Daar deze echter zeer opvallend is,zeer vroeg optreedt en zich dikwijls ontwikkelt als omhulsel van de
geheele bloeiwijze, is het instellen van een afzonderlijk stadium Sp (= Spatha)
welgerechtvaardigd. Hetextrastadiumvan denarcisdoordezeerlateontwikkelingvandebijkroon kanwordenaangeduid metSt.Pc(= Paracorolla). Intabel2
zijn de nieuwe symbolen boven de daarbij behoorende kolommen aangegeven,
terwijltabel 1 nogeenverklarendoverzicht dergebruiktetermen geeft.
Intabel2zijn nuechter nogtweestadiatevinden,dievolgensdeterminologie
van BLAAUWdoortweecijfers zijnaangeduid,dochvolgensdenugevolgdeletterterminologietot éénstadium zijn teruggebracht, ni.St. G van dehyacinth en St.
Sp van Hippeastrum. Het verdeden der vruchtbladvorming intwee stadia lijkt
ons overbodig, te meer, daar het bij geen der later door BLAAUW onderzochte
bolgewassen istoegepast. Indien voor een bepaald geval noodig, kan men altijd
nog twee gradaties onderscheiden door te spreken van St.G— enSt. G. Dit is
door BLAAUWzelf o.a.toegepastbijdeboliris, waar deingewikkeldevormingder
vruchtbladentochookmaardooréénstadium isvastgelegd.Hettweedegeval,nl.
de spatha-vorming bij Hippeastrum is begrijpelijker, daar het daarbij gaat om
twee spathabladen, die na elkander worden aangelegd, hoewel door LUYTEN en
VAN WAVEREN bij Leucojum, waar eveneens despatha alstwee afzonderlijke, na
elkaar optredende blaadjes wordt gevormd, maar één stadium werd onderscheiden.
Er isechter geenenkelbezwaar omeventueeltespreken van St.SPienSt.Spa.
,

5. ALGEMEENE OPMERKINGEN

Devoordeden der boven opgestelde symbolen zijn duidelijk. Zezijn algemeen
geldig ensluiten door hun beginletters direct aan bij in debotanische literatuur
reedsbestaande termen. Tusschenvoegen van stadia, zooals bijv. St.Pr en St.Br
voor de frosnarcis is mogelijk zonder verwarring te veroorzaken in verband
met dereedsbestaande stadiumreeks voor de trompetnarcis.
Hoewelinhet algemeen devolgordevan hetontstaan derverschillendebloemdèelenovereenzalkomenmetdievandesymbolenbovenaantabel2,vormende
Iridaceae daarop een uitzondering door het zeer vroege en domineerende optredendermeeldraden. Indituitzonderingsgeval valt dusSt.AxvóórSt.PxenSt.Pa,
hetgeenindetabelmeteenpijlisaangeduid.Daarer,zooalsreedseerdervermeld
*)Menzieoverigensdenootopblz. 6.
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werd, slechts één krans van meeldraden wordt aangelegd en wel de buitenste,
vervalt St.A2.
Daarhetbijbepaaldeonderzoekingenoftoepassingennoodigkanzijntusschengevallen te onderscheiden, kan dit gedaan worden door een plus- of minteeken
achter het stadiumsymbool te plaatsen. Inhet algemeen kan men op dezewijze
bijelkstadium driegradatiesonderscheiden,bijv. Pi—,Pxen P x +.
Bij de bolgewassen met een bloeiwijze in plaats van een enkele bloem, moet
meneraan denken, dat hetstadium steedsbetrekkingheeft opéénenkelebloem
van diebloeiwijze enwelopdiebloem, diehet verst inontwikkeling isgekomen.
Dit :alinzeervelegevallen de,het eerst gevormde,onderstebloemzijn, dochdit
isgeenregel.Zooheeft ZWEEDE(1930)voor Convallaria gevonden, dat deaanleg
van de onderste bloem al spoedig achter blijft en later te gronde gaat. Daarom
wordt door hem het stadium bepaald naar detweede bloemaanleg. Zoo isdoor
onsbijdehyacinthgevonden, dat bijdeaanlegvanzwarebloemtrossenzelfsmeer
dan één van de onderste bloemprimordia reeds zeer vroeg te gronde kan gaan.
Daarhet nietsteedsvantevorenisvasttestellen,ofeenbloemaanlegzalblijven
of te gronde zal gaan, is het logisch, bij het bepalen van het stadium, deverst
ontwikkeldebloemaanleginaanmerkingtenemenomzoonoodiglaterbij achterblijven van deze bloemaanleg, automatisch op een andere, zich wel verder ontwikkelende bloemaanleg, overte gaan.
Omeen goede indruk te krijgen van de ontwikkelingstoestand van een bloeiwijzeopeenbepaaldtijdstip,zalhetnietaltijd voldoendezijn hetstadiumvande
verst ontwikkeldebloemaante geven.Vooralalsdezereedsver ontwikkeld is of
reedsgeheelgereed,zullen deb,oogergelegen bloemen nogniet zoover behoeven
tezijn. Indiennoodig,zal danzoowelhet stadium van deonderste bloem alsdat
van debovenste bloem moeten worden aangegeven. Het gemakkelijkst geschiedt
dit doorhetscheiden dertweestadiumsymbolen dooreenschuinestreep.Zoo kan
men bij een hyacinth met: St.P2/II aanduiden, dat deverst ontwikkelde bloemaanleg reeds 6 bloembladen heeft gevormd, doch dat aan de top van de trosaanlegnog geen bloemprimordiazichtbaarzijn. Evenzoobeteekent bijv.St.G/P2,
dat deverst ontwikkelde bloem gereed is,doch detopbloem juist klaar isgekomen met debloembladvorming. Opdezewijze ishet mogelijk een duidelijke karakteristiek te geven van de ontwikkelingstoestand van een geheelebloemtros.
Bijzonderevermeldingverdient nogdebenamingderstadia bijdezgn.gevulde
of dubbele variëteiten, zooals bij detulpen Murillo, Scarlet Cardinal enz.,bij de
narcissen o.a. Dubbele van Sion.Daar webij deze vormen niet te doen hebben
met een bepaald aantal kransen van bloembladen of meeldraden, zijn de vastgesteldestadia nietzondermeertoetepassen.Hetbesteisbijv.watbloembladen
en meeldraden betreft, te spreken van St.Pi en St.A1; zoodra devorming dezer
organen isbegonnen, bijv. als er ongeveer driezichtbaar zijn. Met Pa en A8kan
dan het stadium worden aangeduid, waarop allebloembladen of alle meeldraden
zijn aangelegd, hetgeen meestal wel bij benadering is vast te stellen. In feite
wordt op dezewijze precieshetzelfde aangegeven alsbij denietgevuld-bloemige
soorten, nl. met Pi het begin en met P 2 het eind der bloembladvorming.
Dehiervoorgesteldeterminologieter aanduiding derontwikkelingsstadia heeft
bovendien het voordeel zonder meer ook op andere dan bloembolgewassen te
kunnen worden toegepast. Zoo kunnen bijv. bij de peer (LUYTEN en DE VRIES
1926)dealdaar onderscheiden acht stadia worden aangeduid alsSt.I, II, Bo,Pi,
P8, Aj, Aa en G. Hetzelfde geldt voor de Rhododendron (LUYTEN en VERSLUYS

il
1921). Als voorbeeld van toepassing der nieuwe stadiumsymbolen op een plant
zonderduidelijke bloemdek-enmeeldraadkransen kan Anemonecoronariagelden,
waarvandeontwikkelingdoorKRIJTHE(1940)isbeschreven zondervanstadiumnümmerstewordenvoorzien.Dezeontwikkelingkanwordenaangeduid metSt.I,
II, P„ P2,Ai,A2,GienG2.Daarvan wilSt.Pi dan aangeven, dat debloembladvormingisbegonnen,dusdatereenigevande± 10bloembladprimordiaduidelijk
zichtbaar zijn, terwijl met P2wordt bedoeld, dat zeallezijn aangelegd. Evenzoo
duidt Ai op het begin der vorming der zeer vele in spiralen geplaatste meeldraden;A2ophetgereedkomen daarvan. HetzelfdegeldtvoorGienG2, daarhier
ookhet aantal vruchtbladen buitengewoon grootis.
Bij deze voorbeelden hebben wij geen onderscheid gemaakt tusschen kelk en
kroon. Daardezebijdebolgewassennietvoorkomenenwijdaarslechtstemaken
hebben met een gekleurd bloemdek, konden wij volstaan met detwee kransen
van dat bloemdek aante duiden met Pi enP2, inhet middenlatend of metdeze
P nuhet perianth, dusdebloembekleedseleninhetalgemeen,ofhetperigoondus
meerinhetbijzonder eenbloemdekwerdbedoeld. Indeeerstebeteekeniskunnen
wij nu P evengoed toepassen op planten met kelk en kroon en dekelk met Pi,
dekroon met P2aanduiden, alsvan elkéénkrans aanwezig is.Erbestaat echter
geen enkel bezwaar om bij meer ingewikkelde gevallen gebruik te maken van
de bekendesymbolen voor kelk enkroon,nl. KvoorcalyxehCvoor corolla,en
dus te spreken van St.Ken St.C, eventueel Cr en C2als er 2 kroonbladkransen
zijn.
Tenslotte kan menzichafvragen, of denieuwestadium-aanduiding ookmoeilijkheden zal opleveren bij het gebruik indepraktijk doorkweekers,exporteurs,
broeiers enz., daar deze niet op de hoogte zijn met de gebruikelijke botanische
termen, waarvan debeginletterstot stadiumsymbolen zijn gekozen.
Het isechter eenfeit, dat voor een geregeldetoepassing in depraktijk slechts
enkelestadia van grooter beteekenis zijn. Dit geldt in de eerste plaats voor het
beginderbloemvorming,vooralvanbelangmet het oogopdegewonepreparatie
der hyacinthen en voor de preparatie voor het Zuidelijk Halfrond van tulpen en
hyacinthen. Dereedsbestaandetermen St.Ien St.11 zullen hier voor de praktijk
geenerlei moeilijkheden opleveren.
Verderestadia,waarophetbijdebloemvormingindepraktijk vooralaankomt
bij de verschillende prepareer- en koelmethoden van hyacinth en tulp zijn die
stadia, waarbij sprake isvan de vorming der bloembladen en meeldraden, aangeduiddoorslechtstweelettersnl.PxenP2voordebeidebloemblad-ofperianthkransen enAtenA2voor debeidemeeldraad-of antheren-kransen.
Het gebruik van dezetermen, dievoor allegewassen dezelfde zijn, zal ookin
de praktijk een belangrijke vereenvoudiging kunnen meebrengen. Zoohad men
bijv. voor de aanduiding der bovengenoemde bloemblad- en meeldraadkransen
volgensdeoudeterminologiebijdehyacinthendetulp inplaatsvan metdetwee
nieuwe symbolen P en A, te maken met de twee elkaar niet dekkende cijferreeksen V, VI, VII, VIII en III, IV, V, VI. Daar ons meermalen van de zijde
van buitenlandsche onderzoekers inlichtingen werden verzocht omtrent de beteekenis van deverschillende stadiumnummers, zullen de nieuwe symbolen ook
daarvoor van belang kunnen zijn, daar termen alsperianth, antheren enz.internationaal gemakkelijk worden begrepen.
Hiermede iseen poginggedaan omin determinologie,te gebruiken bij onderzoekingen over de bloemontwikkelingderbolgewassen, meereenheidtebrengen.
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Daarbij isernaar gestreefd, desymbolenter aanduiding derverschillendestadia
zoote kiezen, dat eenerzijds geen verwarring mogelijk zal zijn met dereedsbestaande terminologie, anderzijds dezenieuweterminologie geschikt zal zijn voor
een zoo ruim mogelijke toepassing, eventueel ook voor andere dan juist bloembolgewassen.
SAMENVATTING
Voordebestudeeringvanveleproblemenindebloembollencultuurishetnoodzakelijk nauwkeurig opdehoogtetezijn van denormaleaanlegen ontwikkeling
van de bloem in debol.
Dezebloemaanlegisdoor BLAAUWenzijn medewerkersvoor velebolgewassen
uitvoerigbeschrevenenafgebeeld, dochvoorzienvaneenterminologie,dievooral
bijvergelijkend onderzoekenbijpractischetoepassinggemakkelijk aanleidingtot
verwarring geeft. De reeks romeinschecijfers I, II, III enz.,waarmee deopeenvolgende ontwikkelingsstadia werden aangeduid, hebben voor haast elk gewas
eenverschillendebeteekenis,terwijlbovendiencijfers opzichzelf nietszeggendzijn
omtrent hetgeen zemoeten aanduiden.
Debloemontwikkeling van detot nogtoe onderzochte bolgewassen isschematisch in tabel 2 we'ergegeven, waarbij alle overeenkomstige stadia in dezelfde
kolom boven elkaar zijn geplaatst. Bovendien is destadiumnummering volgens
BLAAUW, voor zoover deze door hem zelf werd toegepast, onder elk stadium
aangegeven.
Voorgesteld wordt een nieuweterminologie, bestaande uit lettersymbolen, die
voor dehomologestadia van allebolgewassen dezelfdezijn enbetrekkinghebben
opreedsbestaande internationaal geldendebotanischetermen. Dezezijn intabel
2bovenaan geplaatst; tabel 1 geeft eenoverzicht dergebruiktetermen.
Desymbolen Ien IIrespectievelijk voor debladvormendeperiodeenvoorhet
begin der bloemvormende periode zijn uit de terminologie van BLAAUW overgenomen.
Voordevormingderbloemdekkransen,meeldraadkransen endevruchtbladen,
zijn desymbolen ontleend aan determen, dieingebruikzijn bijhet opstellender
bloemformulesindesystematiek, d.w.z. P t enPavoordebeidebloemdekkransen,
AienAsvoor demeeldraadkransen, G voor devruchtbladen.
Deoverigenietbijallebolgewassenvoorkomendestadiawordenaangeduidmet
de beginletters der organen, die in een bepaald ontwikkelingsstadium worden
gevormd, nl.: Pr voor het eerste afzonderlijke bloemprimordium, dat op een
bloeiwijzewordtgevormd;Brvoordeduidelijke differentiatie derbloemaanlegin
eigenlijk primordium en bractée; Bovoor de ontwikkeling van een steelblaadje
of voorblad (Bracteola);Spvoor deontwikkeling der spatha bij de Amaryllidaceae. Devorming der bijkroon der Narcissen wordt met Pc (Paracorolla) aangeduid.
Tusschengevallen kunnen aangeduid worden door toevoeging van een plusof minteeken aan het stadiumsymbool, bijv. Stadium A t + en St.AiBijdezgn.dubbeleofgevuldblöemigesoorten,waargeenduidelijk ontwikkelde
kransen van bloembladen of meeldraden optreden, kan bijv. met St.P!het begin
der bloembladvorming worden aangeduid, met St.Pa het einde.
Bijplanten met eenbloeiwijze heeft het stadiumsymbool steedsbetrekkingop
deverst ontwikkelde bloemaanleg. Wil men ook detoestand van detop van de
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^loeiwijzeweergeven,dankanditgebeuren,doordatstadiumsymboolachter het
eerstete plaatsen, gescheiden door eenschuinestreep.Zoowilbijv. St.Ps/IIzeggen, dat deverst ontwikkelde bloem reeds in St.P2 is, dus alle bloemdekbladen
heeft aangelegd, maar dat aan de top nog geen afzonderlijke bloemprimordia
zichtbaar zijn.
Deze voor de bloembolgewassen opgestelde terminologie is zonder meer ook
vooranderegewassenbruikbaar. Eventueelkan daarbij determ P voorperianth
vervangen worden door debekendesymbolen K(calyx)enC (corolla).
Lisse, 22December1941.
SUMMARY
THE TERMINOLOGY OFTHE FLOWER DEVELOPMENT IN BULBOUS
PLANTS
Forthe study of many problems of the culture offlowerbulbs it isnecessary
to beaccurately acquainted with the normal process of the origin and developmentoftheflower withinthebulb.Formanybulbousplantsthisflowerdevelopment hasbeen described,provided with many illustrations, by BLAAUWand his
«»operators.
Theterminologyhowever,usedbyhimfortheindicationofthedifferent stages
of flower development israther confusing, asthe series of roman figures I, II,
III etc. (seetable 2),indicating the successive stages of development has adifferent meaningfor nearlyeachbulbousplant.Alsothefiguresthemselves donot
giveanyinformation about-thestagesofdevelopmenttheywillindicate.
Intable2aschematicsurveyisgivenoftheflower development ofallbulbous
plantshitherto examined. Here,the correspondingstagesareplaced inthesame
vertical row.Moreover, underthe diagramsthesymbols,accordingto theterminology of BLAAUWare added, asthey arebeingapplied byhimself.
It is the principal aim of this paper to introduce a new terminology being
composed ofletter symbols,which arethe samefor the homologousstagesofall
bulbousplants,andrelatetoalready existingwell-known international botanical
terms. Intable2thenewterminology isplacedatthetop;table 1 givesasurvey
ofthetermsused.
Thetwofirst symbols Iand II areadopted from theterminology of BLAAUW,
indicating respectively the leaf-forming period, mainly characterized bythe flat
growing-apex,andthebeginningoftheflower-forming period,mostlycharacterized by a moreelevated conicalgrowing-apex.
The symbols indicating the formation of the two whorls of the perianth, the
two whorls ofthe stamens, and the carpels, arejust the same asthose used by
taxonomists in redacting the so-called floral formulas.Sothe above mentioned
stages of flower development are indicated by theterms: St.Pj and Pa (perianthium), St.A! and Aa(androecium),and St.G(gynoecium).
j The remaining stages, not occuring in all bulbous plants, are denoted by the
firstlettersofthe organs beingformed duringthesestagesof development. So,in
the case of plants with an inflorescence (Hyacinthus) instead of a single flower
(Tulipa),the stage, in which the first primordium is becoming visible on the
growing-apex iscalledstagePr.Assoonasthisprimordium hasdifferentiated in
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the flowerprimordium itself and the subtending bract, stage Br (bractea) is
reached. The development of a prophyll or abracteole isindicated by Bo(bracteola); the development ofthespatheinthe AmaryllidaceaebySp(spatha).The
curious outgrowth of the perianth in Narcissus, called corona or paracorolla, is
developingrather lateandisdenoted bythesymbolPc.
When necessary, it is possible to distinguish some gradations in the above
mentionedstagesbyplacinga+ ora- behindthem;f.i.St.A t -and St.Ai+.
In the so called double varieties, it is not possible to distinguish a distinct
number of whorls. In this plants St.Pi and Ax mean,that the formation of the
periantHmembersorstamenshasbegun;St.PaandA,,that ithasbeenfinished.
In plants with an inflorescence, the symbol of the most developed flowerprimordium isgiven.When it isalsonecessaryto indicatethe stage ofthe least
developed part of the inflorescence, this is possible by placing the two stage
symbolsoneafter another,separated byanobliqueline.Sowemayexpresswith
St. Pa/11 that the most developed flower has finished the formation of the two
whorlsoftheperianth,butthat atthetopoftheinflorescencetherehavenotyet
beenformed any flowerprimordia.
This terminology is also appliable to other than bulbous plants. For plants
with calyx and corolla it is possible to replace the symbol P (perianth) by the
well known symbols K(calyx) and C (corolla).
ZUSAMMENFASSUNG
DIE TERMINOLOGIE DER BLÜTENENTWICKLUNG DER BLUMENZWIEBELGEWÄCHSE
Für das Studium vieler Probleme der Blumenzwiebelkultur ist esunbedingt
notwendig, genau orientiert zu sein über dienormale Entstehungund Entwicklung der Blüte innerhalb derZwiebel.
Diese Blütenbildung wurde für verschiedene Zwiebelgewächse von BLAAUW
und seinen Mitarbeitern ausführlich beschrieben und abgebildet. Dabei ist aber
eine Terminologie angewendet worden, die, zumal bei vergleichenden Untersuchungen und in der Praxis, leicht zu Verwirrung Anlass geben kann. Die
Reihe der römischen Ziffern I, II, III etc. (vergl. Tabelle 2),womit die aufeinanderfolgenden Entwicklungsstadien bezeichnet wurden, hat für fast jedes
Zwiebelgewächseineandere Bedeutung.Ausserdem sind Ziffern an sichnichtssagendund dadurchweniggeeignetfür dieBezeichnungbestimmter Blütenteile.
DieBlütenentwicklung derbisheruntersuchten Zwiebelgewächseist inTabelle
2schematisch dargestellt.Dabeisindalleübereinstimmende Entwicklungsstadien
in derselben Reihe übereinander gestellt und ist unter jedes Stadium die Ziffer
nach der Terminologie von BLAAUW, SOweit diese von ihm selbst überhaupt
angewendet wurde,hinzugefügt worden.
EswirdeineneueTerminologievorgeschlagen,zusammengesetzt ausSymbolen,
dieeinerseitsfür diehomologenStadien sämtlicherZwiebelgewächsedieselbeBedeutung haben, andererseits sich beziehen auf bereits bestehende international
gültigen botanischen Fachausdrücke. Diese Symbole sind in Tabelle 2 obenangestellt;Tabelle 1 gibt eine Uebersicht der bei der neuen Symbolisierung gebrauchten Buchstaben undderen Erklärung.
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; DieSymbole Iund II sind der Terminologie von BLAAUWentnommen. Mit I
wird das Stadium der Blattbildung bezeichnet, imwesentlichen gekennzeichnet
durch dieflache Gestalt des Vegetationspunktes. In Stadium II, womit der Anfang der Blütenbildungbezeichnetwird,hat der Vegetationspunkt meistenseine
mehr gewölbt-kegelförmige Gestalt bekommen.
DieEntstehung derzwei KreisedesPerianths, derbeiden Antherenkreiseund
der Fruchtblätter wird mit denselben Symbolen bezeichnet, die auch von den
Systematikern bei der Aufstellung der sogenannten Blütenformeln angewendet
werden.Sowird dieBildungderobenerwähnten Quirleder Blütebezeichnet mit
Stadium Pt und P 2für dasPerianth; St.AiundAafür dasAndroeciumundSt.G
für dasGynoecium.
Dieübrigen Entwicklungsstadien, welchenicht beiallenZwiebelgewächsengefunden werden, können mit den ersten Buchstaben der Orgarte,diealsdann entstehen,bezeichnet werden.Auf dieseWeisekann beiPflanzen miteinemBlütenstand (z.B.Hyacinthus) statt einer Einzelblüte, das Stadium, in dem das erste
Primordiumauf demVegetationspunkt sichtbar wird,mit Prangedeutetwerden.
Wenn dieses erste Primordium sichweiterhin differenziert hat in daseigentliche
Blütenprimordium und die dazugehörige Bractée, ist Stadium Br (bractea) erreicht. Die Entwicklung eines Vorblattes wird mit Bo(bracteola), dieeiner Blütenscheide mit Sp (Spatha) bezeichnet. Die Entstehung der Nebenkrone oder
Paracorolle derNarzissen wird mit St.Pcbezeichnet.
WillmanbeieinemStadium Zwischenstufen unterscheiden, soist diesmöglich
durchHinzufügung einesPlus-odereinesMinuszeichens;z.B.S t A ^ undSt.Ar-.
Beiden Pflanzen mit sogenannten gefüllten Blüten ist esmeistens nicht möglich eine bestimmte Anzahl Blütenquirle zu unterscheiden. Bei diesen Pflanzen
kann mit St.P,und AjderAnfang, mit St.PaundAadasEndederTepalen-und
Antherenbildung bezeichnetwerden.
DieStadiumsymbole beziehen sich bei den Pflanzen mit Inflorescenzen immer
auf dieam weitesten entwickelten Blütenprimordien. Will man ausserdem das
Stadium der Inflorescenzspitze berücksichtigen,sosetzt mandiebeidenStadiumsymbole nebeneinander und trennt sie durch einen schrägen Strich. Sowillz.B.
St.P2/II sagen, dass,während die amweitesten entwickelte Blüte schon diebeiden Perianthquirle gebildet hat, an der Spitze der Inflorescenz überhaupt noch
keine Blütenprimordien sichtbar sind.
Diese Terminologie ist ohne weiteres auch für andere als Blumenzwiebelgewächse brauchbar. Dabei kann man für Pflanzen mit Kelch und Krone das
Symbol P (Perianth) durch diebekannten Ausdrücke K(Calyx)und C (Corolla)
ersetzen.
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TABEL 2.

SCHEMATISCH OVERZICHT DER VERSCHILLENDE BIJ DE BOLGEWASSEN VASTGESTELDE ONTWIKKELINGSSTADIA
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Onderaan:kolomnummers.
Bovenaan:nieuwestadiumsymbolen (Verklaring inTabel I).
Onder deafzonderlijke figuren: stadiumnummer volgens BLAAUW.
Kolom 1—4: geheelevegetatiepunt vanterzijde gezien
„ 5—6: eerste bloemprimordium + bractée.
„ 7—12:eerstebloemprimordium van bovengezien.

