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

Wil men de uitwendige omstandigheden van gewassen gaan
wijzigen, om na te gaan, hoe deze planten op die veranderingen
zullen reageeren, zoo dient men eerst te weten, hoe de normale
periodiciteit (ontwikkelingsgang) van deze planten is. Eerst dan
kan men door vergelijkende studie eenig oordeel vellen over
den invloed van die uitwendige factoren (zie inleiding BLAAITW
1920). Met dit doel werd dan ook het volgende onderzoek met
twee Pruim-variëteiten opgezet, terwyl een reeks andere tuinbouwgewassen nog in bewerking zijn. In de eerstvolgende jaren
zullen die onderzoekingen gaandeweg gepubliceerd worden. Ons
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doel is toch, om van verschillende meer belangrijke gewassen op
tuinbouwgebied de normale ontwikkelingsgang systematisch
na te gaan en zoo een goeden grondslag t e krijgen voor h e t
bestudeeren v a n periodieke verschijnselen en t o t het nemen
van verschillend soort proeven. Vooral het tijdstip van bloemaanleg is v a n belang ; we kunnen hieraan fijne wijzigingen (vervroegingen of verlatingen) waarnemen en bijv. bepalen, welke
factoren het zijn, die veroorzaken, dat vegetatieve organen
ontstaan op plaatsen, die anders bloemen dragen of andersom.
Ook voor de praktijk is de kennis v a n dit oogenblik v a n eerste
bloemvorming van waarde, want bij het kweeken kan men d a n
op het juiste moment ingrijpen, zooals bij het snoeien, het
leiden, verplanten of andere bewerkingen.
Voor het onderzoek van den P r u i m kozen wetwee variëteiten,
n.l. D r a p d'or d'Esperën en Reine Claude verte *). H e t onderzoek begon October 1918. I n het begin nam ik v a n elke variëteit
een of twee t a k k e n om de zes weken; in den meer kritieken tijd
elke twee weken, daarna voor nauwkeurige metingen soms
zelfs elke week. I k kreeg het materiaal, welwillend afgestaan door den heer I D E , steeds van dezelfde boomen uit den
pomologischen tuin van de Landbouwhoogeschool ; zooveel
mogelijk hoog uit den kroon gesneden. Van deze t a k k e n werden
verschillende gegevens aangeteekend, de knoppen gemeten, geprepareerd en gefixeerd in alcohol-ijsazijn. Eiken keer werd, als
de hoeveelheid materiaal het toeliet een gaaf takje op alcohol
96 % gezet, zoodat ik deze later steeds als vergelijkend materiaal
ter beschikking h a d .
§ 2. ORIËNTEERING.

Voordat we ons in de bloem- en bladknoppen van D r a p d'or
d'Esperen gaan verdiepen, wil ik eerst even wijzen, waar we
deze aan de t a k k e n kunnen vinden.
Oriënteeren weons in den zomer, bijv. Augustus, dan letten we
op die lang- en kortloten, die in Mei uitgeloopen en dus eenjarig
zijn. Beide zijn bezet met bladen in wier oksels knoppen voorkomen. De loten sluiten met een bladknop, die ook in den oksel
1) Daar men van de thans bekende Pruim-variëteiten de voorgeschiedenis niet kent en herhaalde kruisingen hebben plaats gehad
(SPRENGER), is het bijna ondoenlijk ze op een latijnschen n a a m t e
determineeren. Wel geven de meeste boeken voor Reine Claude Prunus
italica Borkh. pp. Toch zou het aan te bevelen zijn, althans alle Pruimen onder één naam Prunus domestica te plaatsen, zooals ASCHERSOJST
en GRAEBNER (1906—1910) doen.
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van een blad staat, af. Soms is de eindloot van de kortloot wel
eenseen bloemknop, maar dit wasdan steeds bijeenzeer armelijk
uitzienden tak. Deze eindknoppen, die dus bladknoppen zijn,
zullen het volgend voorjaar uitloopen, de loten, waarop ze zitten, verlengen en het aanzijn geven aan een nieuwe lang- of
kortloot. Aan de kortloot zijn alle verdere knoppen bloemknoppen, zullen dus het volgend jaar bloeien. Aan de langloot
vinden we onderaan meestal bloemknoppen; de 2—5zijknoppen
onder den eindknop zijn bladknoppen. Dezezijknoppen kunnen
uitloopen tot een kort- maar ook tot een langloot. Wil men dus
zeker zijn, dat men met een bloemknop te doen heeft, zoo moet
men een zijknop van de kortloot nemen, van de onderste zijknoppen van de langloot is men nooit zoo zeker. Tekstfig. 1
verduidelijkt dit nog. De bladen zijn voor een deel afgesneden,
om de knoppen beter te doen uitkomen. We zien (Aug. 1919)
een driejarige langloot (A), die in den zomer 1917 bladen met
knoppen gedragen heeft. Men kan altijd gemakkelijk zien, waar
de loot elk jaar afsloot, n.l. door de ringvormige litteekens, de
plaats waar de knopschubben van den eindknop ingeplant zijn
geweest. De eindknop (bladknop) bij H gaf in 1918 een kortloot
(F), nu dus tweejarig. De eindknop (bij J) van kortloot F verlengde zich in het voorjaar 1919 tot de eenjarige kortloot G.
Twee zijknoppen aan de langloot A gaven in 1918 de kortloten
B en D ; zijn dus bladknoppen geweest, want een bloemknop
zou zich, gelijk bekend is, niet kunnen verlengen. Dit zal ook
later nog blijken. In het voorjaar 1919 liepen de eindknoppen
van dezekortloten uit tot kortloot Cenlangloot E. Wat de lengte
betreft zou men licht geneigd zijn deze laatste loot (E) een
kortloot te noemen. Bij onderzoek bleek, dat de 2bovenste zijknoppen bladknoppen waren, dus was het een langloot, die niet
erg uitgegroeid was. Aan de tweejarige kortloten (B, D en F)
en onderaan de langloot (A) zitten de litteekens van de bloemknoppen. De verdeeling van de blad- en bloemknoppen, is
verder op de teekening duidelijk te zien. We vinden dus steeds
bloei op eenjarig hout. We treffen ook wel eens vrucht op meerjarig hout aan, maar dit is dan steeds afkomstig van rustende
knoppen.
Na § 3 over de werkwijze, zal ik de bloemknoppen met den
eersten bloemaanleg, den groei en de strekking van de bloemen
bespreken, om daarna over te gaan tot debladknoppen en zoo
te komen tot de plaats en den tijd, waarop al deze knoppen
aangelegd worden.
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§ 3. WERKWIJZE.

Alle knoppen werden steeds onder het binoculair microscoop v a n Z E I S S of R E I C H E R T onderzocht, terwijl op de voorwerpen een lichtbundel (al of niet geconcentreerd) v a n 50 of
100 kaarsen geworpen werd. De objecten bevonden zich daarbij
i n alcohol 50 %, o m d a t dit procent alcohol alle weefsels
t a a i en soepel m a a k t , wat een groot voordeel is bij het
afprepareeren v a n knopschubben en omleggen v a n blaadjes. E e n
hooger procent alcohol geeft meer brosheid, wat bij het onderzoek
groote moeilijkheden oplevert. Voor het goed onderscheiden v a n
de bobbels en oneffenheden werden de p r e p a r a t e n gekleurd met
een sterke J o o d J o o d Kalium-oplossing. Door het opwerpen v a n
licht aan eene zijde o n t s t a a t de moeilijkheid, d a t de andere k a n t
van het object in het donker k o m t ; door het aanbrengen van
spiegels werd in dit euvel tegemoet gekomen. Soms werd er
licht vereischt, d a t precies op het p r e p a r a a t geconcentreerd
was. Hiervoor n a m ik een staafvormige electrische zaklantaarn,
waarin door middel van een beltransformator een zwakke
wisselstroom gevoerd werd. D a a r de p r e p a r a t e n heel klein waren
en h e t lastig was ze in den goeden s t a n d t e houden, werden ze
meestal in een plakje plasticine gedrukt, er voor zorgend, d a t
ze geheel onder de alcohol bleven.
Alle perspectivische teekeningen, die op de bloemvorming
betrekking hebben, werden weer n a a r deze p r e p a r a t e n vervaardigd. De grootere blaadjes werden wel eens voor een beter
overzicht iets n a a r buiten omgebogen, in werkelijkheid moet men
ze zich dus dikwijls nog meer over het vegetatiepunt of bloempje
heengeslagen denken. De figuren 3—6, 10—20 (steendruk) en
26—28 (steendruk) hebben betrekking op het meest normale en
gemiddelde t y p e v a n elk stadium. Alle teekeningen zijn n a t u u r getrouw, en dus niet geschematiseerd ; ze werden door den heer
V A N T O N G E R E N , diea a n ons laboratorium verbonden is, vervaardigd. Ook h e t op-steen-brengen der teekeningen gebeurde door
hem. H e t is een groot voordeel, d a t h e t brengen op steen t o t
het eind toe onder toezicht en met de objecten als controle
kon gebeuren.
De metingen werden gedaan langs een schaal, die in halve
m.M. verdeeld was. Uitgezonderd de groote knoppen, werd alles
onder het binoculair microscoop gemeten.
§ 4. BLOEMKNOPPEN.

Aan de bloemknoppen k u n n e n weeen knopschub- eneen bloemvormende periode onderscheiden. Strekt een kortloot zich in
April of Mei (in welke m a a n d dit gebeurt, hangt vooral v a n de
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Fig. 1: T a k van D r a p d'or d'Esperen; o = bladknop; x =. bloemk n o p ; . = litteeken; A = driejarige langloot; E = eenjarige langloot; B, D, F = tweejarige kortloten; C, G = eenjarige kortloten;
J , H = litteekens van afgevallen knopschubben.
Fig. 2a: Tak van Drap d'or d'Esperen.
Fig. 26: Drie knoppen bijeen van fig. 2a, vergroot. D = verdikte
deel van het voorblad; L = littteeken van het loofblad; VB = voorblad.
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temperatuur van het voorjaar af) dan vinden we in den oksel
van de bladen aan die kortloot heel kleine knopjes. Grootte ^
1—1,5 m.M. Om die knopjes zitten een aantal blaadjes, de eerste
van delatere knopschubben. Wanneer weden allereersten aanleg
dezer bloemknoppen, dus het nog geheel naakte groeipunt
vinden, zal ik later in dit stuk behandelen (§ 6).
We zullen nu deze zijknoppen van de kortloot (de a.s. bloemknoppen dus) in de op elkaar volgende tijden nagaan. Aan deze
knopjes kan ik 20 Mei 1919 9—10 schubben tellen, daarbinnen
ligt het vegetatiepunt, dat steeds weer nieuwe schubjes af zal •
splitsen. Een ander jaar zullen de knopjes wellicht om dezen
tijd iets meer of minder ver zijn, daar van de temperatuur,
vooral van die van het voorjaar afhangt, hoeveel schubben
de vegetatiepunten in deze maanden al gevormd hebben. Half
Juni 1919 tel ik 12—14, 1 Juli ± 16knopschubben. Niet allen
zijn reeds als echte afsplitsingen te onderscheiden, maar de
binnenste zijn juist gevormd en vertoonen zich als knobbels
aan het vegetatiepunt.
Fig. 10 geeft ons zoo'n kortloot-zijknop (1 Juli 1919) afgepeld tot op 4 schubben (A—D). Daarbinnen ligt het gladde, iets
bolvormige, maar toch nog lage vegetatiepunt (V). De litteekens
om het knopje zijn afkomstig van de afgepelde knopschubben..
Zooalsikreedszei,isditnueenteekeningvan eenkortlootzijknop;
maar welken knop ik nu ook genomen had, hetzij een eindknop
(bladknop), hetzij een zijknop van de langloot, ik had steeds
hetzelfde beeld gekregen. Tot op dit oogenblikzijn alle groeipunten
noghetzelfde. Ik zal voortaan het stadium, waarin het vegetatiepunt alleen nog blaadjes afsplitst, Stadium I noemen.
23 Juli. In het geheel tel ik thans bijv. 18 knopschubben,
de drie of vier buitenste geheel bruin, dan volgen er 9—11 met
een bruine punt (die bruine punt is aan de lucht blootgesteld,
het daaraan grenzende groene deel is telkens door de volgende
knopschub bedekt; meer naar binnen toe zal dus het bruine
gedeelte steeds kleiner worden). Daarna volgen nog eenige
gaafrandige geheel groene schubjes. De vorm van de knopschubben verandert ook van buiten naar binnen; eerst is het
meer een gothische boog. Bij het 14de en 15de knopschubje
groeit de top in het midden uit en vinden we twee lobben op zij.
Deze deelen zijn homoloog met bladschijf en steunblaadjes van
de gewone loofbladen. De vorm van de allerbinnenste knopschubjes is in fig. 11, 12 en 13te zien. In fig .11 zien.we, hoe A
al een flinke grootte heeft, B zoo juist afgesplitst is en C bezig
is zich los te gaan maken.
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H e t vegetatiepunt is echter heel anders geworden. We merken
direct op, 1° d a t het zich opgeheven heeft (zie vooral fig. 12, dit
is hetzelfde object als in fig. 11, m a a r h e t is omgedraaid, dus
we zien nu tegen de achterzijde van fig. 11), 2 P d a t het bezig
is zich in tweeën te deelen. E r zijn twee duidelijke bobbels gevormd (fig. 11 en 12, D en E ) . Dit is nu de eerste bloemaanduiding: uit eiken heuvel zal zich een bloem gaan ontwikkelen.
Dit zijn dus twee bloem-primordia. I k noem dit ter aanduiding
Stadium I I I e n op enkele uitzonderingen n a g a v e n alle bloemknoppen dit beeld. De tijd, d a t ' h e t vegetatiepunt ophoudt met schubben af t e splitsen, zich verheft, m a a r uiterlijk nog geen verdere
differentiatie vertoont is Stadium I I (fig. 26). Dit is een teekening gemaakt van Reine Claude verte. Zooals we straks zullen
zien, passen de stadia van deze twee variëteiten echter geheel
in elkaar. Dit stadium is hier extra breed, daar het voorbestemd
is om drie bloemen t e gaan vormen.
Zooeven zei ik, d a t die twee heuvels de bloemprimordia
waren. Toch is dit nog niet precies genoeg gedefinieerd. H e t is
feitelijk nog een combinatie van telkens een schutblad- en een
bloemprimordium. Van deze heuvels zal zich n.l. v a n elk nog
een schutblad afsplitsen (zie fig. 13, D e n E ) . De bobbels F en G
in fig. 13 zijn dus pas de zuivere bloemprimordia. Deze figuur
zou ik willen betitelen als ruim Stadium I I I . H e t is wel heel opvallend, dat we bij den P r u i m evenals bij de Hyacinth (BLAAT/W
1920) eerst een p a a r uitbochtingen aan h e t vegetatiepunt
vinden, terwijl daarna die bobbels zich in schutblad- en bloemprimordium differentieeren. Bij den Kers gaat het vegetatiepunt
omhoog en voordat er nog eeiiige verdere differentiatie v a n
bloemprimordia te zien is, worden de schutbladen afgesplitst.
Eerst daarna worden de bloemprimordia als heuvels in den oksel
v a n die schutbladen zichtbaar (VERSLTJYS 1921).
Noch P A Y E R (1857), noch SCHUMANN (1890) brengen ons iets
over de eerste ontwikkelingsstadia v a n de bloemen bij Prunaceeén. H e t zijn bijna alleen de Amerikanen, die ons wat meer
vertellen over het tijdstip v a n bloemaanleg bij vruchtboomen.
Zoo geeft o.a. G o s r (1899) voor „The Rolling-Stone p l u m "
(Prunus americana) omstreeks 8 Juli op en W A L D R O N (1899)
zegt, d a t de belangrijkste tijd voor de bloemvormende periode
van Prunus americana tusschen half Juli en half Augustus ligt.
Ook D R I N K A R D (1910) geeft een uitgebreid onderzoek over de
bloemknoppen bij den Appel, Peer, Perzik,'Pruim en Kers. Hij
vervolgt de knoppen van J u n i af t o t op het oogenblik, dat ze
het volgend j a a r gaan bloeien en m a a k t van de verschillende
stadia, die hij vindt, microphoto's. De reproductie's laten in
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de meeste gevallen aan duidelijkheid veel te wenschen over.
Hij geeft bij den Pruim voor het tijdstip van den eersten
blöemäanleg verschillende tijden op, hèt wisselt n.l. bij verschillende variëteiten. Zoovindt hij o.a. voor Japansche Pruimen
de tweede week van Juli en voor „Whitaker" de eerste week
van September.
Het moment van eerste bloemvorming, dat de verschillende
schrijvers vonden, geldt natuurlijk in hoofdzaak voor het jaar,
dat zij onderzochten; andere jaren zal dit wellicht iets verschuiven. Willen wij die data aan onze"tijden toetsen, dan zullen
we eerst het klimaat van die streek met het onze moeten vergelijken. Toch is er reeds een goede overeenstemming tusschen
hunne opgaven en onze resultaten.
Bezien we het vegetatiepuht in fig. 11, 12 en 13,dan stellen
we ons de vraag: Wordt het vegetatiepunt voor de vorming
van de bloemprimordia opgebruikt, zoodat de as terminaal door
den bloei wordt afgesloten, óf blijft er nog een deel vanhetvegetatiepunt over en staan de bloemen dus zijdelings ?Op de laatste
vraag moeten we bevestigend antwoorden. In de fig. 11,'12 en
13 zien we, dat niet het heele groeipunt in de bloemprimordia
overgaat, maar dat tusschen de twee heuvels der primordia
het vegetatiepunt in verdrukking raakt. De rest blijft dan als
kleine uitpuiling liggen, door de primordia naar één, soms naar
twee kanten op zij gedrongen (in de fig. 11, 12 en 13 V en V ) .
Deze rest, dus het eind van de as, vinden we ook weer in de
fig. 15, 16 en 18 als verdikking tusschen de bloemen (V).
Het gaat op deze wijze op den duur te gronde. GOFF (1899)
was over dit punt in twijfel, daar hij alleen microscopische
preparaten maakte; hij zag wel de verhevenheid tusschen de
twee bloemen, wist echter niet of het soms een bloem was die
wat achter was geraakt. Met het binoculair microscoop was dit
echter vrij makkelijk en met zekerheid uit te maken.
Van deze twee objecten van 23 Juli heb ik, nadat ze perspectivisch geteekend waren, bovendien nog microtoomdoorsneden
gemaakt- Ze waren gefixeerd in een mengsel van 3 dln. alcohol
96 % en 1 dl. ijsazijn; werden door middel van chloroform in
paraffine overgebracht (hierbij volgend de methoden van CHAMBERLAIN 1913). De objecten werden op 6 ju. gesneden. Verder
werd driekleuring toegepast. Daar iedere soort altijd zijn eigenaardigheden bij het kleuren oplevert, en de series te kort waren
om voldoende oefenmateriaal te hebben, zijn de driekleuringen
nog niet mooi geworden. De bouw van het weefsel was
echter goed te zien en daar het hier om ging, heb ik aan de
kleuring verder geen tijd besteed. Vóór de driekleuring werden
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de preparaten in een 1 % chroomzuuroplossing gebeitst, 15
minuten uitgespoeld, dan ongeveer 40 uur in een 2 % oplossing
van saffranine GRÜBLER &Co. (50 % alcohol) gezet; met alcohol
uitgewasschen, in Gentiaan-violet gebracht en met Oranje-G
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Fig. 4

gedifferentieerd. Daarna in kruidnagelolie opgehelderd; de rest
hiervan in xylol verwijderd (om de verbleekende werking van
de olie weg te nemen) en met een dekglas met canadabalsem
voorzien.
De microscopische en de omtrekteekening werden met ZEISS'
teekenprisma vervaardigd. Tekstfig. 3en 4 staven, wat we reeds
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met het binoculair microscoop zagen; op het vloei is bij fig.
12 en 13 aangegeven, hoe de snede genomen is..
In tekstfig. 3 (doorsnede van het preparaat van fig. 13)
merken we het vegetatiepunt op met de uitbochtingen F en G,
d. z. dus de bloemprimordia ; onderaan F zien we nog een lichte
welving (D).Dit ishet schutblad-primordium. Om het vegetatiepunt troffen we nog juist een klein stukje van de knopschubben
(B en C). Naar de périphérie liggen de kernen dicht opeen, in
tamelijk gelijkmatig gebouwde, maar nog kleine cellen. Naar
het midden toe krijgen we eenige differentiatie, n.l. grootere
dikwandige en kleinere cellen.
Tekstfig. 4 geeft een doorsnede van het object van fig. 12.
De letters in tekstfig. 4 kloppen precies met die van fig, 12 en
dit spreekt dus reeds voor zichzelf.
In de maanden Mei en Juni werden dus in de a.s. bloemknoppen met vrij groote snelheid knopschubben afgesplitst, ten
slotte ten getale van 16 (gemiddelde van 20waarnemingen). De
knopschubvormende periode van den bloemknop isnu (± 1Juli)
afgesloten, terwijl omstreeks half Juli het vegetatiepunt omhoog
komt en ± 23Juli de bloemprimordia daarop worden aangelegd.
De eerste aanleg van de onderdeelen der bloem gaat nu in een
vrij vlug tempo verder.
Stadium IV zou ik vervolgens het moment willen noemen, dat
de primordia zich van elkaar gescheiden hebben en reeds iets in
de hoogte gegroeid zijn, dus twee cylindertjes zijn geworden,
waarbij we dan tevens al een differentiatie van den kelk zien.
De rand van het primordium is n.l. aan het omhoog groeien
(fig. 27) en vertoont soms al een begin der afzonderlijke kelkslippen bij die stadia, die al vrij ver zijn. Daar het tijdsverloop
van 23 Juü—13 Aug. te lang was, heb ik dit Stadium IV niet
bij Drap d'or d'Esperen. Het is natuurlijk te vinden als we de
ruimte tusschen de twee opeenvolgende tijden maar kort genoeg
nemen en het zal dus ongeveer liggen in de eerste week van
Augustus. Fig. 27 bij Reine Claude heeft Stadium IV juist bereikt, we zien hier het kelkprimordium liggen als een lichtende
rand (K). Elke bloemaanleg ligt in den oksel van het afgesplitste schutblad (bractée BR). Devorm van B R ' i s een weinig
afwijkend.
13 Augustus. Hier zijn we weer een schrede verder (fig. 14
en fig. 15); we krijgen nu al dadelijk den indruk van bloempjes;
tusschen de kelkbladslippen vinden we aan den binnenkant zeer
kleine bobbels liggen; dit zijn de eerste aanduidingen van de
kroonbladen (fig. 15 Unker bloempje). Dit wordt als Stadium V
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onderscheiden. Zijn de bloempjes eenmaal zoo ver, zoo merken
we op, dat één van de twee het andere altijd eeneindvooruitis.
Zooisinfig.14het rechter bloempje inruim Stadium V,het linker
bloempjenagenoegin Stadium V. In het linker bloempje zijn n.l.
al drie van de vijf kroonbladprimordia gevormd, juist aan de
voorzijde, zoodat het op de teekening onzichtbaar is. De bloembodem is nog geheel vlak en hooggelegen d.w.z. het bloempje
is nog zeer ondiep. De lengte van de bloempjes is ± 0,2 m.M.
De schutbladen zijn grooter geworden en vergezellen steeds de
bloem (fig. 15 BR). Ook de andere omhullende blaadjes zien
we in grootte toenemen.
29 Augustus. Wjj nemen thans den eersten aanleg van de
meeldraden waar, (fig. 16 M. en meeldr.), daarom zullen we dit
als Stadium VI onderscheiden. De helft van het bloempje isweggesneden, zoodat we van voren in de bloem kijken. Ook zien
wein fig. 16,dat de bloembodem zich aan ééne zijdeietsgaatopheffen (VD), de eerste aanduiding dus van het vruchtblad.
Fig. 16 geeft dus waarschijnlijk ruim Stadium VI. Ik heb niet
kunnen uitmaken, of er een oogenblik was, dat er wel aanleg
van meeldraden, maar nog geen aanleg van een vruchtblad was
of dat deze twee altijd gelijktijdig optreden.
De kelkslippen (K) zijn al bladvormig; de kroonbladen (K R)
zijn wel in grootte, maar nog niet in bouw te onderscheiden
van de meeldraadprimordia, die het aanzijn zullen geven aan
drie rijen meeldraden. Fig. 17 laat ons het boven-aanzicht van
de bloemen op dezen datum zien. De kelkslippen (K) liggen
meestal nog naast elkaar. De hoogte van de bloempjes loopt
van 0,3 tot 0,4 m.M.
#
20 September. De gemiddelde grootte van de bloem is nu
0,46 m.M. De grootste verandering treffen wein het vruchtblad
(VD) aan (zie fig. 18). Dit heft zich nu omhoog in de bloem.
Dat bier het vruchtbeginsel ontstaat door het toegroeien van
één vruchtblad is duidelijk te zien aan dien éénen open naad.
Deze naad groeit pas veel later (Mrt.) dicht. De kroonbladen
(K R) zijn bladachtig geworden en nu zonder moeite van de
meeldraden te onderscheiden. De kelkslippen (K) grijpen reeds
over elkaar heen, maar bereiken elkaar aan den top nog niet.
Dit is goed in fig. 19 aan het rechter-bloempje te zien. Van het
linker-bloempje zijn de kelkslippen weggenomen en we kijken
op de kroon (K R) met er tusschen de meeldraadprimordia (M)
en den aanleg van het vruchtblad (V D).
8 October. De bloempjes zijn door het groeien der kelkbladen
thans gesloten (fig. 20). De vorm van den helmknop met den
helmdraad aan de basis is makkelijk te zien. De helmknop loopt
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n i . bjj de inplanting iets dunner toe, d.i. het begin van den
helmdraad.
In de helmknoppen vinden we de eerste indeuking, die op
de vorming van de helmhokjes wijst.
Ik heb er nog niet op gewezen, hoe ook de knopschubben
om de bloemen in den loop der maanden van vorm veranderen^

DEC.
1918

Fig. 5

Wekunnen dit in de teekeningen makkelijk vervolgen. In fig.
18 en 19 zien we voor het eerst een sterke verandering in vorm
optreden met daarbij een ongelijk getand zijn van de slippen.
Bij Drap d'or d'Esperen, komt, als uitzondering zou ik bijna
zeggen, wel eens een gemengde knop voor, waarmee wij hier
bedoelen een knop, waaruit, behalve de bloemen ooknogeenpaar
loofbladen zich ontwikkelen. In dat gevalzijn de knopschubben,
die vlak om de bloem liggen niet als zoodanig ontwikkeld,
maar door hun meer gelijkmatigen vorm, hun gelijke getandheid,
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dus aan den heelen habitus omstreeks dezen tijd gemakkelijk als
loofbladen van knopschubben te onderscheiden.
We zien, dat we van ± 2 3 Juli 1919—6 October 1919 een
snelle ontwikkeling van de bloem doormaken; daarna treden er
weinig ingrijpende veranderingen meer op. Wel groeit de bloem
nog in de lengteen de breedte, meeldraden en vruchtblad krijgen
langzamerhand hun definitieven vorm, maar dit gaat geleidelijk
den winter door tot de knoppen beginnen uit te loopen.
Zoo zag ik eind October voor het «erst de aanduiding van
pollenzakjes; de meeldraden zijn iets forscher geworden.
Tekstfig. 5 geeft een bloemknop in doorsnede (omstreeks 3December) door zijn knopschubben omgeven. Sommige knopschubben zijn in twee lagen gespleten, waarschijnlijk door
de aanwezigheid van vele Calciumoxalaatkristallen, waarop
reeds WALDRON (1899) wees.In deze teekening zien we maar één
bloempje in den knop liggen. Bij Drapd'ord'Esperenvinden we
aan de kortloten bijna steeds bloemknoppen met twee bloemen
er in. Ook aan langloten vinden we dit aantal wel; maar als
regel toch één bloem. Drie bloemen is bij deze variëteit
een uitzondering. Ik koos voor deze téekeiüng één bloempje in
den knop, omdat twee elkaar nogalplat duwen enerdanvan het
inwendige weinig te zien is. Aan de schutblaadjes (op fig. 5
zien we links van het bloempje het schutblaadje (S) nog even
uitsteken) treden kleine karteltjes in de tot dusver nog stompe
bovenlijn op.
Aan het vruchtblad merken wö reeds een differentiatie
in vruchtbeginsel ( V ß ) en stijl op.
Half Januari zien we reeds duidelijk het begin van een
bloemsteeltje optreden; tot nu toe waren de bloemen nog vrijwelzittend. Vanaf den top van de kelkslip loopt over het midden
naar beneden toe een hoofdnerf; nu echter nog slechts weinig
zichtbaar.
Begin Februari is het bloempje sterk behaard geworden, dit
geeft een heel ander aanzien. De hoofdnerf is nu sprekender;
langs den kelkrand treffen we tandjes aan. De insnijding in de
schutbladen issterk toegenomen;aan detanden van deze blaadjes
(die ook in de lengte groeien en nu ^ 0,5 m.M. zijn) en aan de
binnenste knopschubben ontstaan klierharen.
Begin Maart verschijnen op de kelk ook sterk uitspringende
zijnerven, het vruchtbeginsel wordt al meer bolvormig. De naad
is aan het bovengedeelte van de stijl nog open. Aan het vruchtbeginsel is uiterlijk de naad nog zichtbaar, maar naar binnen
toe is hij in het weefsel vergroeid. De bloemsteeltjes zijn nu
goed te zien.
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Half Maart. Het vergroeide kelkgedeelte maakt nu een heel
anderen indruk dan de kelkslippen. Dezelaatste lijken schijnbaar
fijner gebouwd. Dit ontstaat alleen, doordat op de rest van de

Fig. 6

kelk de hoofd- en zijnerven heel sterk uitspringen en er als een
net opliggen. Dat het werkelijk nerven en geen rimpels zijn, is
makkelijk op doorsnede microscopisch te constateeren. In elk
ligt een vaatbundel. De stempel is nog steeds in tweeën gedeeld;
de rest van den stamper laat alleen nog een fijn litteeken zien.
Doordat de stijl sterker in de lengte toeneemt dan de bloem,
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gaat de stijl ombuigen. Wat de meeldraden betreft, zien we,
dat de meer naar buiten gelegen helmknoppen naar boven en
de andere naar beneden gebogen zijn. De helmdraden zijn ongeveer even lang als de helmknoppen. De groei van de schutbladen
houdt gelijken tred met dien van de bloemsteeltjes. Ze blijven
even lang als deze.
Alleknopschubben zaten tot dusver nog om de bloemknoppen.
Toen ik 24 Maart 1920 weer onderzocht, waren de buitenste
er allen afgevallen (fig. 25);onder de bloemen vinden we daardoor den ring van de litteekens (LKN);een paar knopschubben
(KN) blijven nog voor een deel de bloem bedekken (zie de
bloemknoppen van fig. 25).
31 Maart. Alle knopschubben zijn afgeworpen; de bloemen
en bloemsteeltjes zijn zeer sterk gestrekt; de kroon is nu zichtbaar boven den kelk, wit gekleurd, maar nog gesloten.
Een week later (7 April) zijn alle bloemen open (zie tekstfig.
6). In de gemengde knoppen zijn de loofbladen ook gestrekt.
In fig. 6 liggen bij A twee uitgeloopen bloemknoppen, die elk
twee bloemen bevatten, bijeen. Aan de basis van een der bloemen
ligt een knopschub (B), die niet is afgevallen, maar iets uitgegroeid en groen geworden is. Wanneer de bloemsteeltjes flink
gaan strekken, vallen de schutbladen af.
Begin Mei zijn de vruchtbeginsels reeds aan het zwellen en
is het duidelijk, welke bloemen reeds gezet- zijn, welke niet.
Na deze ontwikkelingsgeschiedenis van de bloem gegeven te
hebben, wil ik nog aan de hand van tabel I den groei en de
strekking bespreken.
Bevinden zich in een knop meer dan één bloem, dan deed ik
maar aan één van de bloemen metingen. Ik mat, voor de nauwkeurigheid, steeds de bloem met den bloemsteel; de grens
tusschen kelk en steel is n.l. vrij lastig aan te geven. Om toch
eenigszitis een idee te krijgen van de strekking van den bloemsteel en om op deze wijze, door aftrekking, ook de ware grootte
van de bloem te kunnen berekenen, heb ik de lengte van den
bloemsteel toch ook nog in de tabel aangegeven. Een liggend
streepje heb ik dààr geplaatst, waar een bloem of bloemsteel
wel aanwezig, maar nog te klein om te meten was.
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, Uit nevenstaande tabel zien we, dat in 1919—1920 de bloem
van Augustus tot eind October vrij snel in lengte toeneemt;
na October komt er dan blijkbaar eenstilstand tot in December.
Eind October en November waren abnormaal koud met veel
sneeuw. Half Januari merken we weer toename op; van nu af
aan begint er eigenlijk reeds een geringe strekking, die begin
Februari de bloem bijna in grootte doet verdubbelen. Daarna
gaat dé strekking in een steeds sneller tempo, om zoowat
6 April de bloem tot bloei te brengen.
De invloed van kouder of zachter klimaat na Januari opden
groei van knoppen en bloemen komt door vergelijking van de
jaren 1919 en 1920 sterk aan het licht. In het voorjaar 1920
hadden weeenvrij hooge temperatuur. In detabel is die invloed
in den groei en de strekking te zien. Half Januari is de gemiddelde grootte van de bloem kleiner dan in Januari 1919. Begin
Februari heeft ze deze al ingehaald; ze is dan reeds verder
dan half Februari 1919, terwijl ze begin Maart een maand
blijkt vóór te zijn, want in 1919 had de bloem deze lengte pas
op 3 April. De knopschubben laten reeds iets van elkaar los;
allen zitten echter nogom denknopheen.Doordat deasinlengte
toeneemt, zien weop de knoppen witte vlekken. Deze ontstaan,
doordat een gedeelte van de ééne knopschub onder de andere
knopschubben vandaan schuift en witachtig groen getint is.
6 April 1920komt deboom in bloei,terwijl in 1919niet eerder
dan in Mei een begin van bloei optreedt. Ditfrappante verschil
van 1919 en 1920isooknogintekstfig. 7afgezet. Menziet dus
den invloed van den abnormaal zachten nawinter en lente1920.
Ook heb ik den groei van den bloemknop indetabel gezet.
De knoppen werden steeds aan de voorzijde gemeten.
Om nog eens het verband na te gaan tusschen temperatuur
en groei van bloemknop en bloem, heb ik deze' drie in een
curve uitgezet (tekstfig. 7).
De gemiddelde temperatuur-opgaven kreeg ik uit Wageningen, door bemiddeling van Prof. Dr. VAN G-UXIK. Op de
ordinaten plaatste ik de temperatuur-gemiddelden van telkens
10 dagen; de gemiddelde lengten van bloem en bloemknop
werden ook op de ordinaten afgezet.
Rechts boven in zien we, dat de temperatuur inJanuari en
Februari 1919 zeer laag was; direct treedt ookin denknopeen
stilstand in groei op. Omstreeks dezen tijd schijnt echter de
bloem hier niet zoo door beïnvloed te worden; haar gemiddelde
lengte neemt nogtoe.
In 1919—1920 zien we, dat de termijn, waarin de knop niet
langer wordt, grootér is dan de periode, waarin de bloem niet
XVIII
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groeit. De knop staat n.l. stil van October tot half Januari.
Omstreeks 1Februari neemt ze weer sterk toe. Degroeivan den
knop hangt dus voor een groot gedeelte af van de temperatuur
van de omgeving, terwijl blijkt, dat de invloed op den groei van
de bloem minder sterk is, wellicht doordat de bloem binnen de
knopschubben althans iets beter beschut is tegen kortdurende
sterke temperatuurdalingen. Daar komt bij, dat de rechtstreeksche uitdrogende werking natuurlijk op de knopschubben een
veel sterker invloed heeft dan op de goed geborgen bloem.
Nog zou zijn uit te maken, of de daling der getallen (van October
tot December) een waarnemingsfout door het kleine aantal of
een echte krimping van den knop door waterverlies is.
§ 5. BLADKNOPPEK.

Gaan we nu over tot de bespreking van de bladknoppen.
Daar er aan elke tak nooit zoo heel veel bladknoppen zitten en
het materiaal niet altijd even mooi was, heb ik mijn conclusies
moeten trekken uit het tevoren verzamelde en geconserveerde
materiaal en mij moeten beperken tot het betrekkelijk kleine
aantal, dat bruikbaar bleek.
Gelijk reeds werd gezegd (op blz. 104 en 105) zijn de eindknoppen van de kortloten en de 3—5 bovenste knoppen van
de langloot bladknoppen.
In achterstaande tabel (II) vinden wij bij eiken datum aangegevenhetgezamenlijkaantalderknopschubben enloofbladen, dat
ikineiken bladknop vond. Het getal tusschen haakjes ishet aantalloofbladenineikenknop; door aftrekking kunnen we zoo ook
van eiken knop de hoeveelheid knopschubben berekenen. Dat het
aantal knopschubben op één datum wel eens wisselt, is te be*
grijpen. Dit hangt van vele factoren af (o.a. de plaats aan den
tak, of aan den boom, etc.). Toch ziet men dat het aantal in
de onderzochte knoppen niet eens zoo heel sterk varieert.
Omstreeks 20 Mei 1919 vinden we aan de bladknoppen 9—10
knopschubben, gelijk we toen ook aan de a.s. bloemknoppen
± 9—10 vonden. In de maand Juni wordt er menige knopschub
afgesplitst en eind Juni begint het reeds met de vorming van
loofbladen. Aan den knop van 1 Juli waren waarschijnlijk 3—5
blaadjes van binnen af loofbladen: zij die vlak om het vegetatiepunt liggen zijn natuurlijk nog niet verder gedifferentieerd
dan als heel kleine bladafsplitsingen of bobbels.
23 Juli vond ik bij de twéé knoppen, die ik in voorraad had
6—7 loofbladen. Ook 13 Augustus was het aantal gemiddeld
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6—7. Ga ik nu de maanden Augustus tot Februari na, dan zien
we, dat het aantal loofbladen, met slechts één, hoogstens twee
vermeerdert. Het gemiddelde aantal knopschubben aan de
bladknoppen is 16(gem.uit 40knoppen). Dit blijkt dus hetzelfde
aantal te zijn als bij de bloemknoppen. Blad- en bloemknoppen
vormen dus in de maanden MeienJuni knopschubben, (het gemiddelde getal van 16 werd bij beiden bereikt) dangaat debladknop over tot de vorming van de eerste loofbladen. Ookin den
bloemknop treedt dan een andere phase in. Ze gaat zich gereedmaken, hoewel uiterlijk aan het vegetatiepunt hiervan nog niets
zichtbaar is, voor den bloemaanleg. Wanneer echter 23 Juli de
eerste bloemprimordia te zien zijn, treedt er in de bladvorming
(nadat 6—7 bladen reeds zijn afgesplitst) een vertraging op.
Begin Maart treffen we weer meer bladen aan; een teeken
dat de bladvormende periode voortgezet wordt; wat ook bij de
opeenvolgende data in tabel II waar te nemen is. Door de hooge
temperatuur in het voorjaar 1920 valt het begin van deze voortzetting vroeger dan anders. In 1919 is n.l. in het laatste deel
van Februari nog geen vermeerdering te constateeren. In den
kritieken tijd werd toen niet meer waargenomen.
Nu was het opmerkelijk, dat ik in de knoppen zooveel (12—14)
loofbladen telde, want verscheidene van die knoppen zullen uitloopen tot kortloten, die toch in den regel slechts 4—6, hoogstens tot 7 loofbladen dragen.
Trouwens ook bij de langloot tref ik als gemiddelde slechts
7—9 bladen aan, hoewel ik daarbij, zeer zelden echter, wel eens
lange scheuten met 16—18bladen vond. Dit laatste hooge aantal
hangt weer van de gunstige ligging van den tak af.
Nu rijst de vraag: Waar blijft het meerdere aantal loofbladen
(11—14, zie tabel II), dat ik in alle knoppen tel, terwijl toch uit
die, welke in het voorjaar tot kortloten uitgroeien, slechts 4—6
volwassen loofbladen zich ontplooien.
Er doen zich twee mogelijkheden voor:
1°. Een deel van de aangelegde loofbladen, in wier midden
het vegetatiepunt ligt, dat den eindknop vormt, gaat te gronde,
— óf:
2°. Van de blaadjes, die ik als zoodanig in aanleg tel, zijn de
laatst-gevormde reeds weer knopschubben van den aanstaanden
eindknop. Nu blijkt werkelijk de eerste veronderstelling juist
te zijn. Hiervoor pleiten verschillende waarnemingen. Vervolgen
we hiervoor eerst eens de bladknoppen, die gaan uitloopen.
Den 13en Maart 1920 waren de bladknoppen nog geheel
gesloten (in tegenstelling met de bloemknoppen, die toen reeds
bijna alle knopschubben verloren hadden).
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Een voorbeeld van een loofbladvorm (bij Reine Claude verte)
omstreeks Januari vindt men in fig. 28 (L i en L u). Deze zijn
herkenbaar aan de kleinelobben (ST),die de aanstaande steunblaadjes zijn. Dezelaatste zullen zichin den loopvan de volgende
maanden hoe langer hoe meer gaan differentieeren, bijv. 13.
Maart hebben ze reeds kliertjes aan den rand en een zijslip
gekregen.

I MEI
1920

Fig. 8

2é Maart. De bladknoppen (fig. 25C) zijn aan het strekken
en de nog opgevouwen loofbladen (met duidelijke nervatuur)
steken boven de enkele knopschubben (KN), dienog zijn blijven
zitten, uit. Ook bij de bladknoppen zijn dus nu onder den knop
delitteekens (LKN) van deafgevallen knopschubben duidelijk te
zien. De loofbladen worden behaard, vertoonen reeds een kleinen
bladsteel ( ± 1 . 5 m.M. bij het buitenste blad). Onderaan de bladschijf vinden we de bekende klieren gevormd, zooals die meer
boven aan den bladsteel bij de Prunoideae voorkomen.
31 Maart bogen een paar blaadjes zich al naar buiten, van nu
af aan ontplooiden de loofbladen zich geleidelijk.
Tevoren zaten de steunblaadjes naast de bladschijf; door
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groei zijn ze langzamerhand verschoven en voor en op den
bladsteel komen liggen.
1 Mei zijngemiddeldongeveer 5loofbladen ontplooid.Wanneer
menthansnauwkeurigdenuitgeloopen knopbinneninbeschouwt,
dan vindt men, dat boven de ± 5 ontplooide loofbladen bij het
vegetatiepunt nog de overige loofbladen te vinden zijn. Deze
laatste (tekstfig. 8a A) zijn klein, hebben zich dus niet gestrekt
en omsluiten eng het vegetatiepunt. Vlak hier tegenaan ligt
bovendien het jonge zijknopje (C) in den oksel van het bovenste
ontplooide blad (B). Dit is dus één van de knoppen, die het
volgend jaar uit zal loopen. Ook in den oksel van de overige
bladen zien we zulke kleine knoppen liggen.
12 Mei. Tekstfig.-8& toont ons wederom een kortlootscheut,
IJ week later. Deze kortloot is wel minder gestrekt, maar
forscher gebouwd. De situatie is precies dezelfde. Weer zien
we het reeds grootere knopje (C) in den oksel van het hoogst
ontplooide blad (B), maar er tegen aan, vinden we nu niet meer
de onontplooide loofbladen. We treffen echter een litteeken
(A) aan, waar ze met het eindgroeipunt gezeten hebben. Welke
kortloot men nu ook bekijkt, steeds krijgen we ditzelfde beeld.
Zoo zien we dus, dat omstreeks dezen tijd (in verschillende jaren
zal deze datum iets kunnen varieeren) aan de kortloot heteindvegetatiepuntmeteen deel vandeaangelegdeloofbladenverlorengaat.
Er zullen dus aan de kortloot niet meer bladen ontplooid kunnen
worden, dan er op dat oogenblik reeds zijn. Dat aantal is dan
vastgelegd. De langloot intusschen ontplooit en strekt zich nog
steeds, terwijl de verdroging en afwerping van het vegetatiepunt
met enkele loofbladen pas veel later valt. Ook GOEBBL (1884)
en BÜSGEN (1897) wezen reeds op dit te gronde gaan van den
top der spruit bij vele onzer boomen.
Ik heb dit verloren gaan van het eindvegetatiepunt ook bij
de variëteit Reine Claude verte vastgesteld en volgens BÜSGEN
(1897) gebeurt dit ook bij andere Prunussoorten. Ook KOCH
(1876) merkt op, dat het een eigenschap van alle pruimeboomén
is, om de uiteinden, vooral van zijn hoofdassen, te laten afsterven. Hij zegt er echter bij, dat dit afsterven pas in den winter
gebeurt. Dit laatste is verkeerd waargenomen, want het te niet
gaan van het eindvegetatiepunt bij Drap d'or d'Esperen en
Beine Claude verte heeft beslist reeds in het voorjaar of den
voorzomer plaats.
Dit verloren gaan heeft twee noodzakelijkheden ten gevolge:
1°. Daar elke tak steeds een eindknop draagt, moet er dus
een andere knop zijn, die deze plaats en functie (o.a. de verlen-
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ging van den tak in het volgend jaar) overneemt. Dit doet nu de
knop (C),dienwein detekstfig. 8aen 86resp.bij het eindvegetatiepunt en bij het litteeken zagen liggen. De knop uit den oksel
van het hoogste ontplooide blad (B), een zijknop dus, wordt tot
eindknop. Vandaar dat bij dën „eindknop" van'deze variëteiten
steeds een bladsteel of een litteeken van een afgevallen blad is
te vinden, (zietekstfig. 1).Bij den Kers (o.a.Abesse de Mouland,
Bruine Waalsche, Hedelfinger Riesenkirsche), waar het blijvende
eindvegetatiepunt zelf den eindknop gevormd heeft, vindt
men dan ook nooit een blad, dat dien eindknop draagt
(VERSLTJYS 1921).
2°. Naast den nieuwen eindknop zal men ook bij uitgegroeide
loten, steeds een litteeken van het groeipunt moeten vinden, dat
met zijn laatst gevormde loofbladen te gronde ging en wel zoo>
dat dit litteeken aan denanderen kantvan dennieuwen eindknop
ligt dan de inhechtingsplaats van het hoogst geslaagde loofblad.
Inderdaad is dit altijd het geval. Het litteeken is betrekkelijk
klein, maar direct te herkennen. We zien het in tekstfig. 1 (.)
en fig. 25 (B) duidelijk aangegeven.
§ 6 DB EERSTE WORDING DER KNOPPEN.

Nu rest ons nog de beantwoording van de vraag: Waar en
wanneer ontwikkelt zich het groeipunt, dat het aanzijn geeft
aan bloem- en bladknoppen. In Mei vinden we (zieblz. 120) aan
de uitgroeiende scheuten in den oksel van deloofbladen kleine
knopjes, reeds met een zeker aantal knopschubben, m. a. w.
wanneer de loofbladen nog in den knop zitten,vindt menin hun
oksel reeds den aanleg der knoppen van het volgend jaar. We
moeten dus denog door alle knopschubben bedekte bladknoppen
nader onderzoeken.
Eind Maart vind ik inderdaad de knopjes liggen in de oksels
van de loofbladen. Gaat men nu verder in tijd terug, dan blijkt
dit vegetatiepunt steeds kleiner te zijn.
3 Maart 1920 zie ik het (G) duidelijk liggen door alleen het
loofblad (fig. 24 L I) terug te buigen. In de wintermaanden
moest ik het loofblad langs de hoofdnerf halveeren; het preparaat even in een Jood Jood Kalium-oplossing leggen en dan
zag ik inderdaad het vegetatiepunt tusschenderest van den knop
en het loofblad inliggen. Alles werd weer met het binoculair
microscoop bekeken. In den oksel van het buitenste loofblad
vindt men meestal niets; dit is veelal een blaadje, dat bij het
strekken in grootte zeer achterblijft en soms geen of een zeer
kleinen knop draagt. Zoo gingikdussteedsverderindatum terug
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en het bleek, dat de vroegstetijd, waarbij ik nog een groeipunt
in den oksel van het loofblad kon vast stellen, 13 Augustus was.
Dit groeipunt zal pas in Mei over een jaar een uiüoopende knop
zijn, het is nu nog slechts een heel kleine verhevenheid. In Juli
waren de pas aangelegde loöfbladen nog zoo klein, dat het niets
te verwonderen was, dat ik hier een eerste begin, nog niet kon
cotistateeren. Ik heb van dezenbladknop (half Augustus) waarin
ik dus tevoren het knopje met het binoculair microscoop geconstateerd had, een serie microscopische doorsneden gemaakt.

' « • & .

"

Fig. 9

Ook microscopisch is het groeipunt waar te nemen. Tekstfig. 9
geeft de omtrekteekening (met het teekenprisma van de middelste snede). Het preparaat is 6fi dik gesneden. We ziennu, dat
onder de inplanting van het blaadje (C) gelegen tegenover den
voet van het grootste loofblad (B) een kleine verdikkingligt (A).
Het loofblad B (in werkelijkheid niet het buitenste) vormt aan
zijn voet een kleine holte om het groeipunt te omvatten. Zooals uit het treffen van den vaatbundel (H) blijkt, ligt dit vegetatiepunt precies tegenover het midden van het loofblad. Aanvankelijk ligt dus het vegetatiepunt nog niet „in den oksel",
maar nog tegenover het blad. Eenigen tijd later vervalt door
den sterkeren groei dit fijne onderscheid.
Op de teekening volgen op de twee buitenste bladen (B en D)
twee verhevenheden (C en E), dit zijn de steunblaadjes van het
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blad, dat naar ons toegekeerd lag. Het groote middenstuk (F)
met de losse kap (G) erboven, is niet het eindgroeipunt, maar
een vierde blad;eenige doorsneden verder vormen F en G samen
reeds een geheel.
Zooalsikreeds beschreef, kunnen wedit groeipunt in de herfsten wintermaanden zonder dat er differentiatie aan plaats
heeft, vervolgen. Wel is het in dien tijd iets gegroeid, want in
December is het werkelijk makkelijker te vinden. In Augustus
lag het vegetatiepunt in drie doorsneden, het was dus toen
ongeveer 3 x 6/i = 18/i breed.
3 Maart 1920 springt het direct in het oog, toch zijn nog geen
bladachtige deelen afgesplitst (fig. 24 G).
Tien dagenlater hadden zich aan genoemde knopjes, in den oksel van de vier buitenste nog in den knop liggende loofbladen,
1 of 2 schubjes gevormd. In de meer naar binnen gelegen loofbladen vinden we dan nog gladde vegetatiepunten, maar in den
oksel van het 7e — He blad is geen knopje meer te vinden.
De stand van de twee eerste blaadjes aan zoo'n jong knopje
is altijd bepaald, n.l. tegenover elkaar, transversaal ten opzichte
van de moederas. Nu eensontstaat hetlinker, danhetrechter het
eerst. Deze twee eerste knopschubben zijn later altijd van de
andere te onderscheiden, n.l. ze zijn heel dik en hebben dikwijls een heel anderen vorm; wekunnen zedetwee voorbladen
van dejongeasnoemen, diealtijd aan okselknoppen bij Dicotylen
links en rechts transversaal ontstaan.
24 Maart begon de derde knopschub af te splitsen, die meestal
aan de voorzijde komt te liggen, dus van de moederas afgewend. De twee eerste knopschubben zijn duidelijke blaadjes
geworden. De grootte van het knopje is nu i 0,1 m.M.
31 Maart vind ik om het groeipunt 3—4 blaadjes, de stand
van de rest der knopschubben wordt nu gelijk aan den
definitieven bladstand. De voorbladen hebben tandjes gekregen.
Bovendien hebben ze een kielvorm.
Merkwaardig is het, dat in den oksel van de voorbladen thans
een klein vegetatiepunt is waar te nemen. Deze groeipunten (Z)
(men gebruike de fig. 21 en 22), kunnen nog ditzelfde jaar tot
knoppen worden. Daar ze later aangelegd zijn, bevatten ze
altijd minder knopschubben dan de middenknop (M), waarvan
zij dus dochterknoppen zijn. Toch loopen ze het volgend jaar
tegelijk met den moederknop uit. Dikwijls gaan ze echter te
gronde.
14 April vinden we een grooten vooruitgang. Het knopje in
den oksel van het buitenste blad is nu breed 1,4 m.M. en hoog
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0,7 m.M. en bestaat uit 7knopschubben. (In de oksels der meer
naar binnen gelegen bladen nemen de knopjes in grootte af,
zoo vinden we bijv. in het zevende loofblad een vegetatiepunt
met slechts twee blaadjes. Het achtste knopje is niet meer dan
een dik nog glad groeipunt). De dochterknopjes in den oksel
van de voorbladen zijn weer gegroeid.
20 April zijn er reeds 9 blaadjes afgesplitst. Het vormen
van de knopschubben gaat dus (1920) in een snel tempo.
14 Mei hebben de nieuwe knoppen (breed 1—1,7 m.M., hoog
1.75 m.M.) 11—12 knopschubben. Van de knoppen, dieik onderzocht, waren juist de secundaire knopjes van de voorbladen
verloren gegaan, ik kon hieraan dus nog geen afsplitsingen
cqnstateeren. Deze waarnemingen sluiten nu weer ongeveer bij
het stadium aan, waarmee ik op blz. 126 de beschrijving met
opzet aanving. In 1919 vond ik 20 Meiaan denokselknop 9—10
schubben; de afsplitsing van de knopschubben was dus iets
achter bij dievan 1920.Dit verschiliste verklaren door het zachte voorjaar 1920. In 1920 zal het grooter worden van den knopaanlegeerderzijn begonnen danin 1919,even goed alsde knoppen
ook een maand vroeger uitliepen. Het gemakkelijk constateeren
van het groeipunt (zooals we dat in 1920 3 Maart konden doen)
zal dus in verschillende jaren wel wat uiteenloopen.
Wij wijzen nu nog eens op fig. 21. Deze geeft ons een okselknop van een uitgroeienden scheut (langloot) den20enMei 1919.
Dat is dus dezelfde knop met dezelfde vergrooting als die,welke
in fig. 24 van het voorlijke jaar 1920 op 3 Maart is afgebeeld.
Men ziet dus hoe aanzienlijk de knopaanleg is toegenomen. Het
groote litteeken (LSC) van voren, is van den afgesneden scheut
afkomstig; daarachter liggen de steunblaadjes (ST), waaraan
duidelijk de klierharen te zien zijn, terwijl op den achtergrond
de bladsteel (B) ligt. Aan het knopje merken we de twee kielvormige voorbladen (VB) op; het geheel is door de kleine ruimte
platgedrukt. Nemen we een gedeelte van de voorbladen (fig. 22)
weg, dan treffen we in den oksel de secundaire knopjes (Z)
aan, die hierboven besproken zijn. Het rechter knopje is flink
ontwikkeld, heeft 3 blaadjes en het vierde is bezig zich af te
splitsen. Het linker knopje bestaat uit het knopschubje, dat we
zien zitten, met daaronder een degenereerend zacht weefsel.
Dit knopje zal hoe langer hoe meer achteruitgaan en in Januari
van het komende jaar, zouden weérwaarschijnlijk geen rudiment
meer van gevonden hebben. In Juli zijn voor het eerst uiterlijk
de dochterknoppen in de oksels der voorbladen te zien. (bijv.
fig. 23). In deze figuur heeft men het geval, dat in de oksels
der iets uitgescheurde voorbladen twee gelukkende dochter-
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knoppen zich ontwikkeld hebben. Die voorbladen omvatten
nog duidelijk de secundaire knoppen, die in grootte slechts
weinig achter zijn bij den eigenlijken knop, die als moederknop
tusschen en boven hen zit (fig. 23 M). De knoppen zijn sedert
Mei goed gegroeid; dit kan men in de teekeningen vergelijken,
daar ze met opzet evenveel vergroot zijn.
Het is begrijpelijk, dat we niet altijd drie knoppen bijeen vinden; alleen wanneer alle drie gezond blijven is dat het geval.
Gaat één van de twee zijknopjes verloren, dan vinden we er
twee, groeit geen van de dochterknoppen uit, dan blijft er maar
één knop over.
Bos (1913) noemt zoo'n samenstel van knoppen in den oksel
van één blad, bijv. bij denPerzik, eenkortloot:deasvan dekor,tloot is niet tot ontwikkeling gekomen. Daar het in ieder geval
een vertakte kortgebleven as is, is er geen bezwaar het een kortloot te noemen, mits men in 't oog houdt, dat er principieele
verschillen zijn met een echte kortloot. Want: de eindknop
is een generatie ouder, in Augustus van het vorig jaar was hij
reeds als groeipunt te vinden, de zijknoppen zijn pas in April
gevormd als dochterknoppen. Deze kleine zijknoppen in den
oksel van de voorbladen van denmoederknophebben het volgend
jaar eigenlijk een jaar ingehaald ten opzichte van de knopjes
in den oksel der hooger geplaatste loofbladen. Tekstfiguur 2b
geeft een langloot (5 Febr.), waarlangs we telkens een verschillend aantal knoppen bijeen vinden. De drie bovenste alleenstaande knoppen zijn natuurlijk bladknoppen; alle anderen zijn
bloemknoppen met 1 of 2 bloemen. Het drietal heb ik nog eens
vergroot laten teekenen (fig. 2b); zooals we zien, blijven de
zijknoppen altijd iets kleiner dan de middenknop. Onderaan de
secundaire knoppen liggen de voorbladen (VB), die bij D meer
verdikt zijn. Deze drie knoppen blijken nu in Febr. ieder één
bloem te bevatten. In andere gevallen kan de middenknop een
bladknop zijn.
Dat ik aan de eindknoppen ook steeds twee voorbladen
vind, is nu nog een bewijs te meer, dat deze z.g. eindknop een
okselknop, dus een zijknop geweest is. (Zie blz. 126). Anders
zouden die twee voorbladen hier niet aan gevonden worden.
Bij de Kersen vond Mej. VBBSLTJYS (1921) bij de eindknoppen,
die dan ook echte eindknoppen zijn, nooit voorbladen. De knopschubben hebben daar direct den definitieven bladstand en
beginnen niet met voorbladen. De z.g. eindknop bij dezePruimvariëteit zou dus ook zijknoppen bij zich kunnen hebben in
den okselzijner voorbladen. Hoewelniet dikwijls, komt het inderdaad soms voor, bijv. op tekstfig. 1 aan het eind van de kort-
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loot (G) terwijl we in tekstfig. 6eindelings een uitgeloopen bladen bloemknop naast elkaar vinden liggen, d. w. z., dat waarschijnlijk de bladknop in den oksel van één zijner voorbladen een
bloemknop ontwikkeld heeft. In de meeste gevallen komen
echter by die z.g. eindknoppen de zijknopjes in den oksel der
voorbladen niet tot ontwikkeling.
Samenvattend zagen we dus, dat in de bladknoppen de groeipunten voor de blad- en bloemknoppen van het volgend jaar
reeds in Augustus in den oksel der pas aangelegde loofblaadjes
te vinden zijn; dat zij in dezen ongedifferentieerden toestand
blijven tot ± Maart-April, om daarna knopschubben te gaan
afsplitsen. De bloemknoppen vormen in demaanden Meien Juni
gem. 16knopschubben; het vegetatiepunt maakt zich dan gereed
om bloemen te gaan afsplitsen, half Juli rijst het groeipunt omhoog, om i 23 Juli de bloemprimordia daarop aan te leggen.
Tot October vindt er snelle bloemvorming plaats; terwijl in de
wintermaanden maar weinig verandert. Half Januari begint
de eigenlijke hoewel nog geringe strekking, om daarna in steeds
sneller tempo toe te nemen en in April of Meitot bloei te komen.
De bladknop splitst ook gedurende Meien Juni knopschubben
(gem. 16) af en begint dan loofbladen te vormen; dit valt dus
omstreeks denzelfden tijd als' het zich gereedmaken voor den
bloemaanleg in den bloemknop. De bloem- en bladknop treden
dus gelijktijdig een nieuwe phase in. 23 Juli zijn er reeds6—7
loofbladen gevormd, vanaf dit tijdstip tot Februari splitst het
vegetatiepunt nog slechts een enkel, hoogstenstwee loofbladen
af. Even voor het uitloopen (in Maart) vormen zij nog 4—7
loofbladen, om dan^tot strekking en ontplooiing over te gaan en
aldus kort- en langloten te geven. Een deel van de aangelegde
loofbladen gaat dan in het voorjaar voor de strekking met het
eindgroeipunt te gronde. Dit eind-vegetatiepunt wordt dan-vervangen door het zij-groeipunt in den oksel van het hoogste der
geslaagde loofbladen. Bij de knoppen kunnen bovendien in
den oksel van de twee onderste knopschubben (voorbladen)
nu reeds in het voorjaar groeipunten ontstaan, die direct knopschubben afsplitsen en tot een knop worden, wanneer ze gelukken.
§ 7. BIJZONDERHEDEN VAN BEINE CLAUDE VERTE.

Aan de hand van het vorige wil ik nu de variëteit Reine
Claude verte bespreken. We weten reeds, dat ze zich van de
Drap d'or d'Esperen onderscheidt door het later in blad komen.

132
Toch geeft dit geen verschil bij het tijdstip van bloemaanleg.
Op hetzelfde oogenblik constateerde ik ook hier voor het eerst
de verdeeling van het vegetatiepunt in tweeprimordia (Stad. III)
en alle stadia, die ik aannam voor de eerste variëteit blijven hier
ook volkomen van toepassing; ook wat den tijd betreft, blijft
de bloem steeds denzelfden indruk geven. Voor overzicht geef
ik nogeenseen kleinetabel(III), die dus voor debeide variëteiten
bruikbaar is.
Bjj Drap d'or d'Esperen waren bij eiken datum alle knoppen
op weinige uitzonderingen na, in hetzelfde stadium. Bij Beine
Claude verte is er meer variatie, zoodat ik het gemiddelde stadium moest nemen. Ook bleek het mij, dat de bloempjes aan de
langloten minder ver waren, dan debloempjes aan de kortloten.
Zoo vond ik bijv. den 13den Aug. 1919 Stadia III, den 29sten
Aug. nog Stadia V en den 20ste» Sept. nog Stadia VI aan de
langloten.
ZooalsweuittabelI I I zien,valtheteersteoptreden vandehelmknoppen, helmhokjes en pollenzakjes ook op hetzelfde tijdstip.
Even wil ik nog wijzen op het open en dichtgaan van de bloemen gedurende den herfst en winter. In Augustus zagen we,
dat de kelkslippen elkaar nog niet raakten, maar 6 Oct. waren
alle bloemen, die ik onderzocht, op twee na gesloten;een teeken
dus, dat de kelkslippen gegroeid zijn. Dan gaan binnen in de
bloemen de deelen flink groeien, zoodat we den 28sten October
de bloemen weer open vinden. Men kan er weer van boven in
zien. Den 20sten Febr. beginnen de kelkslippen weer over elkaar
heen te groeien en 3 Maart is de bloem volkomen gesloten.
Wij zien 3Mrt. nog geen beharing op den kelk optreden;welzijn
de nerven duidelijk en zijn er kjiertjes aan kelk en schutbladen
gekomen. Den 13den Mrt. vinden we een heel lichte beharing,
die ook later niet sterker wordt. Den 23sten Mrt. zijn de bloemen
nog geheel groen; ze steken door den sterken groei van de stoeltjes even uit boven de knopschubben, die allen nog aanwezig
zijn.
Den 31sten Mrt. 1920 bloeit de Reine Claude verte, terwijl bij
debladknoppen langzamerhand deopgerolde toppenuit deknopschubben gaan steken. Op denzelfden datum zagen we, dat de
Drap d'or d'Esperen wel reeds witte, maar noggesloten bloemen
heeft, terwijl zijn loofbladen sedert 24 Mrt. aan het ontplooien
zijn. We merken dus op, dat in 1920 bij Drap d'or d'Esperen
de bladknoppen eerder uitloopen dan de bloemknoppen, terwijl de Reine Claude verte juist bloeit, terwijl er nog geen
blad te zien is. De Reine Claude verte bloeide dus zoowat
14 dagen eerder dan de andere variëteit. Daar de bloeitijd
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van deze twee variëteiten, te oordeelen naar den tijd waar«
op de bladen ontplooien juist andersom te verwachten was,
zou het nog na te gaan zijn, of de verhouding van hun bloeitijd
ieder jaar zoo is, óf dat het dit jaar te wijten is aan de hooge
temperatuur van den nawinter en het voorjaar, óf door den
stand in den boomgaard (Reine Claude verte stond, wat de zon
betreft, op een veel gunstiger plek) óf door een andere uitwendige omstandigheid.
De naad van het vruchtblad groeit bij Reine Claude verte
omstreeks denzelfden tijd dicht als bij de andere variëteit.
Uit nevenstaande tabel IV zien weook weer, dat bij Reine
Claude verte, van eind October tot begin Januari stilstand in den
groei van de bloem en het vruchtblad is, terwijl ook de bloemknoppen van begin October tot beginJanuari geentoename vertoonen. Ook de vorming van de loofbladen verloopt bier ongeveer als bij *Drap d'or d'Esperen. (Zietabel IV). Zooalsik reeds
vermeldde, gaat ook bij Reine Claude verte zoowat begin Mei
het eindvegetatiepunt vàn de kortloot met een deel van de gevormde, maar nog niet gestrekte loofbladen te gronde en wordt
de dichtst bijliggende zijknpp tot hoofdknop. 3 Mrt. 1920 zag
ik het knopje nog niet zoo groot als bij Drap d'or d'Esperen,
pas 24 Mrt. zag ik twee blaadjes (voorbladen) afgesplitst.
Dit alles waren dusslechtsgradueele verschillen.In één opzicht
onderscheidt Reine Claude verte zich volkomen van Drap
d'or d'Esperen en wel door den eindknop van haar kortloot.
Bij Drap d'or d'Esperen zag ik, dat slechts een heelenkelen keer
de eindknop van de kortloot behalve loofbladen ook bloemen
droeg. Ik kreeg den indruk, dat dit steeds aan die kortloten is,
die door ongunstige omstandigheden verarmd zijn. De Reine
Claude verte geeft echter steeds als eindknop van dekortloot een
gemengden knop en als uitzondering een zuiveren bladknop. Dat hier dus alsregel de kortloot-eindknop een gemengde
knop is, blijkt iets te zjjn, dat afwijkt, van wat men
gewoonlijk vindt.
Zoo zegt o.a. EICHLBR (1878) onder zijn Pruneae: „Sie (die
Inflorescenzen) stehen überall seitlich." BEHRENS (1898) vestigt de aandacht er op, dat bij den Pruim de eindknop van
iederen tak een bladknop is. Ook LUCAS (1911) merkt op,
dat bij de kortloten van de steenvruchtboomen alle knoppen
(met uitzondering van den eindknop echter) bloemknoppen
zijn. Nu zou men hier tegen kunnen aanvoeren, dat de eindknoppen van deze Pruimen eigenlijk zijknoppen zjjn. Die
verandering van plaats is echter reeds vroeg in hun jeugd
gebeurd, voordat er nog sprake was van bloemaanleg, zoodat ze
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reeds toen volkomen de functie van de eindknoppen overnamen.
Bovendien hebben vele van die opgaven juist betrekking op
onechte eindknoppen, en in ieder geval komt de door hen
vastgestelde regel ook overeen met het gedrag van de kortlooteindknoppen van Drap d'or d'Esperen.
Nu vertoonen deze eindknoppen van de kortloot van Reine
Claude verte nog het bijzondere, dat ze hun bloem op een ander
moment aanleggen dan de andere bloemknoppen. 23 Juli was hier
nog geen sprake van eenigen bloemaanleg. Het vegetatiepunt
splitste nog steeds blaadjes af (Stad. I). De tijd van aanleg is
hier ongeveer 5—10weken later en is heel verschillend: het valt
± tusschen eind Augustus en begin October. We vinden hierdoor
op een zelfden tijd stadia, die nogal sterk verschillend zijn.
Die eindknoppen nu, dragen haast altijd 3 bloemen;dit komt
wellicht door de meerdere ruimte om zich te ontwikkelen:
geen tak belemmert den knop. Eig. 26 geeft Stadium II. Het
verschil in breedte en hoogte van vegetatiepunt met Stadium
I (fig. 10) is opmerkelijk. Er zullen waarschijnlijk 3 bloemprimordia gevormd worden. Ook vinden we nog Stadium IV
gegeven (fig. 27). 2 December zijn de eindknoppen van de kortloten iets minder ver dan de andere knoppen op 20 Sept., dus
± Stadium VI. Fig. 28 geeft de bloemen, omgeven door haar
loofbladen (L I, L I I en L III) op 14 Jan. We treffen in deze
knoppen altijd 1—3 bladen aan. Typisch komt hier in deze
teekening het verschil uit tusschen deknppschubben (KN) met
hungroote lobvormige steunbladen (ST),hun ongelijk getand zijn
en de loofbladen met de kleinere steunblaadjes (ST), hun regelmatige insnijding en duidelijk zichtbare nerven. De bloemen
(BL) zijn nog gesloten en zijn van binnen ongeveer zoover als
in November bij dezijdelingsche bloemknoppen. Langzamerhand
achterhaalt de eindknopbloem echter in ontwikkeling de andere,
althans in den zachten winter van 1920. 3 Mrt. is er bijna geen
versctiil meer op te merken, de stijl is hier eerder nog iets langer
dan bij de andere bloemen. Zoo komt het, dat ze gelijk met de
andere bloemen in bloei staan. Dit is dus een typisch voorbeeld
en tevens een waarschuwing,dat men in een gelijktijdige ontplooiing van bloemknoppen niets kan afleiden omtrent den tijd
van den aanleg der organenen dat het noodzakelijk is, dezen zoo
gewichtigen tijd van aanleg afzonderlijk bij degewassen vast te,
stellen.
Ik heb mij hier onthouden van beschouwingen en onderstellingen, bijv.:omtrent deoorzaken,waardoor hierbloemknoppen,
elders bladknoppen ontstaan, waarom met het optreden der!
bloemen bij de bloemknoppen tevens in de bladknoppen de!
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bladvorming is opgehouden. Waarschijnlijk zal vooral de m a t e
v a n de watervoorziening een directen invloed uitoefenen op
het voortzetten of ophouden v a n bladvorming en op ' t optreden
van bloemaanleg. I k meende echter beter te doen, dergelijke
beschouwingen te laten rusten t o t de levensgeschiedenis der
knoppen ook bij andere gewassen beter bekend is.
H e t geregeld afstaan v a n materiaal voor dit onderzoek door
den heer I D E stel ik zeer op prijs. Professor BLAATTW wil ik
hartelijk danken voor zijn voortdurende belangstelling, zijn
opbouwende kritiek en samenwerking.
W A G E N I N G E N , Mei

1920.
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ON T H E P E R I O D I C I T Y O F T H E D E V E L O P M E N T OF T H E BUD
IN T H E PLUM.
(SUMMARY)
§ 1. INTRODUCTORY. ,
(When examining the figures the explanatory notes at the end s h o u l d
be consulted.)

When we wish to alter the external conditions of plant-life in order
to know how t h e plants will react on the change, it is necessary first
to know their normal annual periodicity. Only then it is possible by
comparative study to arrive a t some judgment on the influence of
these external factors (See Blaauw '1920, Introductory). With this
purpose the following investigation was carried out with two varieties
of the Plum, namely Drap d'or d'Esperen and Reine Claude verte.
The moment of flower-formation is of particular importance here, as
we are able to observe a small anticipation or delay in the beginning of the
flower and can determine which factors cause for instance t h a t vegetative organs are formed in places which otherwise bear flowers or the.
reverse. Also for practical horticulture the knowledge of this moment
is of value, as it enables the grower to intervene a t the right moment
for pruning, leading, bedding out or other manipulations.
§ 2 . ORIENTATION.

With Drap d'or d'Esperen we find a t the end of the short and long
shoots leaf-buds which will unfold the next spring, when t h e y will
lengthen the shoots on which they are situated and give rise t o a new
long or short shoot. On the short shoots all the other buds are flowerbuds; on the long ones we generally find flower-buds below, the 2 to 5
lateral buds under the terminal one are leaf-buds. These lateral buds
may develop either into a short shoot or into a long one. For the distribution of the flower-buds and leaf-buds we refer to figure 1. Thus
the Plum is always flowering on one year old wood; occasionally we find
fruit on wood of more than one year, this always originates from
resting buds.
§ 3 . WORKING-METHOD.

All buds were placed under a Zeiss or Reichert binocular microscope,
light of 50 or 100 candles, sometimes condensed, was used, while the
objects were examined in 50% alcohol. They were stained brown with
a strong solution of iodine andpotassium iodide to render prominences
and unevennesses clearly visible. The measurements were carried out
along a scale divided into half millimetres. The objects destined for
microtome sections were fixed in alcohol-glacial acetic acid and embedded in paraffin by Chamberlain's method. The thickness of the
sections was 6 «
§ 4 . FLOWER-BUDS.

With the flower-buds a bud-scale-forming and a flower-forming period
may be distinguished. In May and J u n e 1919 the growing-apex of t h e
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future flower-buds produce fairly rapidly thebud-scales (on a n average 16,
Stage I, fig. 10). Then the time comes, about J u l y 1, t h a t the growingpoint prepares for the flower-beginning, the growing-point rises (Stage
I I , fig. 26) and about J u l y 23 the primordia of the flowers together with
their bracts are formed (Stage I I I , figs. 11, 12 and 13 and the drawings
of the microscopical sections, figs. 3 and 4, see the explanation). These
figures also show t h a t the flowers are not formed terminally b u t laterally
on the axis. The first formation of the different parts of the flower
now proceeds a t a fairly quick rate. After the flower-bracts are separated
from the remaining flower-primordia (mostly 2 flowers, seldom 3 or 1)
soon the primordium of the calyx is differentiated (Stage IV, about
Augi 7, fig. 27). Each flower lies in the axil of a bract. Next the petal
primordia are formed (Stage V), they are seen as very small knobs
between the sepals (Aug. 13, figs. 14 and 15). On Aug. 29 we observe
the first beginning 'of the stamens (fig. 16, Stage VI) and the first indication of the carpel (height of the flower 0,3—0,4 mm;). The greatest
change we now meet in the carpel on Sept. 20. I t rises in the flower,
the single open seam shows its origin as one carpel (figs. 18" and 19).
After the flower has gone through a rapid development from about
J u l y 23 to October 1919, no further important external changes occur,
except the very small growth. The bud-scales also change their form
very much in the late summer.
The table on p . 118 contains a t the top the length of the flower with
peduncle, then the length of t h e peduncle only and below the length
of the flower-bud in the successive months. The upper and lower series
have also been plotted as ordinates in fig. 7 (See expl. notes). From
August till September the length of the flower increases relatively
rapidly, after October there is a stagnation till December (the end of
'October a n d November were abnormally cold with much snow); halfway
January, although still slowly a t first, the extension sets in and
proceeds a t a continually increasing rate. The striking difference
between the springs of 1919 and 1920 is also shown in fig. 7. The influence of the exceptionally, mild after-winter and spring of 1920 is
easily perceived.
In May 1919—May 1920 we notice t h a t the period during which
the growth of the b u d stagnates is greater t h a n the same period for
the flower. See also table IV on the other variety. The b u d namely
ceases to grow from October till the middle of J a n u a r y . From the upper
p a r t of the figure to the right we m a y infer t h a t the very low temperature in J a n u a r y and February 1919 a t once checked the growth of the
bud. Hence this growth depends on the surrounding temperature, either
directly or indirectly through the effect of temperature on the supply
of water to t h e bud. The influence on t h e flower appears to be less strong,
however. The reason is perhaps t h a t the flower is better protected by
the bud-scales against a great fall of temperature or remains better
provided with liquid.
§ 5. LEAF-BUDS.

I n the table on p . 123 we find for each date the total number of budscales and foliage leaves found in each bud. The bracketed number is
t h a t of the leaves. I n the months May and J u n e 1919 e.g. bud-scales
are split off, towards the end of J u n e the vegetation-point already
begins to form foliage leaves, on July 23 already 6 to 7 leaves are found.
I n the months August till February this number increases b y one, or
two a t the utmost.
The average number of bud-scales round the leaf-buds was 16 (40
observations), this number is equal to t h a t of the scales on the flowerbuds. When the leaf-buds start to form the first leaves also in the flowerbuds a change occurs, the formation of bud-scales is namely stopped
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a n d preparations are made for the formation of the flower. However,
when about J u l y 23 the first primordia are visible, the formation of
the foliage leaves is almost stopped. Then 6—7 have been formed.
Probably there is any correlation, for instance the food supply, between
t h e flower-beginning and the formation of the foliage leaves. In the
beginning of March this latter process becomes more active again.
Midway April there are 12 to 14 leaves. On account of the high
temperature in the spring of 1920 this process is resumed a t a n earlier
d a t e t h a n usual. These 12 to 14 foliage leaves do not all develop. On the
short shoots about May 13 (in 1920) p a r t of the newly formed foliage
leaves, in the middle of which the terminal vegetation-point lies, fall
off (see fig. 8). With the long shoots the desiccation and casting off of
the terminal vegetation-point and foliage leaves takes place much later.
I n different years these dates will vary a little. The bud in the axil
of t h e highest unfolded foliage leaf (see fig. 8 in the text), a lateral one,
becomes the terminal bud. Near the new terminal bud a scar of, the
terminal growing-point which disappeared with its last-formed leaves,
is always found, also with fully developed shoots. This scar and the
junction
of t h e highest leaf always li» at.opposite sides of t h e new bud.
(Fiff- 1 ; »nd fig. 25 B.)
' § 6 . THE FIRST OBIGIN OF THE B U D S .

When the foliage leaves are still in the bud we already find in their
axils t h e origin of the buds of the following year as naked growingpoints (see figs. 21—24). The earliest date, a t which a growing-point
in the axil of the leaf could be observed, was August 13 (in 1919). This
growing-point (fig. 9), no more t h a n a very small elevation, will be an
unfolding bud after.about twenty months, in May. I n the beginning of
March of t h e following year (1920) it is easily seen under t h e binocular
microscope (see fig. 24), no bud-scales have then been split off yet.
On March 13 we find on the small b u d in one of the outer foliage leaves
two scales, always in the same position, transverse to the mother axis.
These are the two fore-leaves („Vorblatter") which can always be distinguished from the other bud-scales by their shape and position. On March
23 the third bud-scale is split off, nearly always a t the front side. The
splitting process now goes on regularly as described in §§ 4 and 5. On
March 3 1 a small growing-point is visible in the axil of the two fore-leaves.
These growing-points m a y become buds in the same year (See fig- 22).
I n J u l y they are visible externally. If both these lateral buds develop we
find in summer thr.eebudsinthe axil oft h e leaf (fig. 2),if only one develops,
two. Sometimes both are lost. One m a y call this combination of buds
a short shoot, if it is only remembered t h a t there are fundamental
differences with a true short shoot, for the terminal bud in this shoot
is a generation older t h a n the lateral buds. I n August of the preceding
year it was already present as a growing-point. The lateral buds are
not formed as daughter-buds before end of March. These lateral buds,
originated in March (1920) in the axil of the first bud-scales, unfold
a year sooner t h a n the small buds in the axil of the more highly situated
leaves. The first evidence of these leaves is not noticed until June—July
{1920).
The presence of the two fore-leaves and the leaf-scar on the terminal
bud once more prove t h a t the so-called terminal bud is in fact an axillary, i. e. a lateral, bud.
§ 7. PARTICULARS ABOUT BEINE CLAUDE VERTE.

The above statements hold also for this variety, which gets its foliage
a couple of weeks later, however. The time of flower-formation appears
to be the same with both varieties. The terminal bud (figs. 26, 27 and 28)
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of the short shoot is here nearly always mixed, i. e. it produces b o t h
flowers and foliage leaves (mostly three flowers); only exceptionally it
is a pure leaf-bud. T h a t this terminal bud is a flower-bud appears to
be an exception to the rule (Behrens, Eichler, Lucas). There is still
another peculiarity: it forms flowers a t a different time, some 5 to 10
weeks later t h a n the lateral flower-buds, somewhere between the end of
August and the beginning of October. Gradually the flowers in t h e terminal buds make u p for the arrears in development (at any r a t e in t h e
mild winter of 1920) and therefore bloom together with the other flowersi

V E R K L A R I N G VAN TEKST- E N P L A A T F I G U R E N .
Fig. 1. Tak van Drap d'or d'Esperen (29 Aug. 1919), waarlangs dé
knoppen in den oksel van loofbladen. De bladen zijn haast allen bij den
bladsteel afgesneden.
A is een driejarige langloot, B, D en F zijn tweejarige, C en G zijn
eenjarige kortloten, terwijl E een eenjarige langloot is.' Bij de knoppen
van de eenjarige scheuten is aangegeven, wat bloemknoppen (X ),
wat bladknoppen (o) zijn. De takken van verschillende'jaren zijn steeds
van elkaar gescheiden door een ring van litteekens (bijv. J en H), afkomstig van de afgevallen knopschubben van den eindbladknop. Aan
A, B , D en F vindt men de litteekens van de bloemknoppen. E en G
vertoonen bij den hoogst gelegen knop het litteeken (.) van het m e t
eenige loofbladen afgestorven eindvegetatiepunt. (Zie blz. 125) f X.
Fig. 2. Drap d'or d'Espëren, 5 Febr. 1920. Fig 2o geeft ons een tweejarige kortloot, die zich in het voorjaar 1919 t o t een nu nog eenjarige
langloot verlengde. De 3 alleenstaande bovenste knoppen zijn bladknoppen, alle anderen zijn bloemknoppen. Daar waar meer dan één knop
bijeen zit, zijn 1 of 2 dochterknoppen behouden gebleven, f x .
Fig. 26 is de 3 % X vergrooting van den middenknpp met de 2 zijknoppen van fig. 2a. Men ziet, dat de dochterknoppen in den oksel
van de iets verscheurde voorbladen (VB) staan. De middenknop staat
in den oksel van het litteeken (L) van het afgevallen loofblad. D zijn de
verdikte hoeken van de voorbladen.
Fig. 3. Microscopisch preparaat vervaardigd van het object van
teekening 13 (stadium I I I + ) . De richting van de snede staat op het vloei
aangegeven, terwijl de letters volkomen met de letters in fig. 13 overeenstemmen. H e t groeipunt is in de bloemprimordia F en G verdeeld,
D is het schutbladprimprdium; het geheel is omgeven door de knopschubben B en C. Naar de périphérie toe liggen gelijkmatige, maar nog
kleine cellen; meer naar het midden ontstaat differentiatie. Vergr. 730 X .
Fig. 4. Omtrekteekening vervaardigd van het microscopisch preparaat gemaakt van het object van teekening 12 (stad. I I I ) . De richting
v a n de snede staat op het vloei aangegeven, terwijl de letters in beide
teekeningen volkomen met elkaar overeenstemmen. D en E zijn de primordial die zoo aanstonds ieder in schutblad- en bloemprimordium zich
zullen scheiden. A en B zijn de knopschubben, die.het groeipunt omgeven. Vergroot 270 X .
Fig. 5. Een gehalveerde knop van Drap d'or d'Esperen op 3 Dec.
1919, omgeven door al zijn knopschubben. Buiten onderaan vinden we
één van de eerstgevormdëknopschubben, n.l. het voorblad (VB). Binnen
de knopschubben ligt de bloem, in den oksel van het schutblad (S).
We onderscheiden een paar kelk-. (K) en kroonslippen (KR), de meel-
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draden (M) en het vruchtbeginsel (VR.). I n het vruchtblad ligt de naad,
waarlangs het in Maart toe zal groeien. Vergroot 17J x .
Fig. 6. Een bloeiende langloot op 7 April 1920. Bij A liggen twee
uitgeloopen bloemknoppen, die elk twee bloempjes dragen, bijeen. Aan
den voet van één der bloemen is een knopschub (B), die gegroeid en
groen geworden is, blijven zitten. Eindelings vindt men een uitloopenden
bladknop, met er naast een uitgeloopen bloemknop. De dochterknop is
hier dus ontwikkeld, niettegenstaande de middenknop eindelings staat.
Vergroot l /iFig. 7. De lengte van bloemknop (getrokken lijn) en bloem (gebroken lijn) zijn in m.M. afgezet op de ordinaten. De gestippelde lijn
geeft de gemiddelde temperatuur in Wageningen van telkens 10
dagen weer. I n de groote figuur is de invloed van het warme voorjaar
1920 op de strekking van de bloem te zien en te vergelijken met het
koudere voorjaar 1919.
I n den rechterbovenhoek vindt men de zeer lage temperatuur in
Febr. 1919 en de lengte van bloemknop en bloem afgezet. De beteekenis
der ordinaten vindt men links en reehts op de teekening.

•

Fig. 8. 8a is een kortloot op 1 Mèi 1920. De bladen zijn allen afgesneden. Bij den bladsteel treffen we telkens de steunbladen aan. I n
den oksel van de loofbladen vinden we knoppen: naast den zijknop (C)
in den oksel van het hoogste uitgeloopen loofblàd (B) vindt men het
eindvegetatiepunt met er vast omheen nog eenige niet gestrekte loofbladen (A). Vergroot 4£ x•
Fig. 86 is een kortloot op 12 Mei 1920. De beteekenis der letters is
dezelfde als in fig. 8a, alleen ligt nu naast den hoogstgelegen knop C
het litteeken A v a n het met eenige loofbladen afgestorven eindvegetatiepunt. Vergroot 4J X.
Fig. 9. Omtrekteekening van een microscopische doorsnede door een
bladknop 13 Aug. 1919. I n den oksel van loofblad B ligt het groeipunt
A van den knop, die Mei over een jaar zal gaan uitloopen. Cen E zijn een
gedeelte van het blad, dat naar ons toegelegen heeft. H e t middenstuk
F en de losse kap G hooren samen tot een loofblad, dat van ons afgekeerd is. H en H ' zijn vaatbundels in aanleg. Vergroot 110 x .
Fig. 10—20. (PLAAT). De bloemvormende periode v a n Drap d'or
d'Esperen. Bij alle figuren, die steeds voor een deel afgepelde bloemknoppen voorstellen, zijn de d a t u m en de vergrooting aangegeven.
Fig. 10 is het vegetatiepunt, terwijl het nog steeds blaadjes afsplitst.
A, B, C en D zijn de meest naar binnen gelegen knopschubben, V is
het vegetatiepunt.
Fig. 11 en 12. Fig. 12 geeft een teekening van hetzelfde object als in
fig. 11 genomen is; het is in 12 echter omgedraaid en op zij gezien;
11 meer bovenop. Óp de beide figuren ziet men, dat het vegetatiepunt
hooger is geworden en bezig is de primordia (D en E) te vormen. Deze
zullen zich zoo dadelijk splitsen in bloem- en schutbladprimordia. V e n
V' zijn de resten van het vegetatiepunt, die verdrongen werden. A, B
en C zijn drie knopschubben; A heeft reeds een zekere grootte, B is
bezig zich af te splitsen en C moet zich nog los gaan maken. Zie fig. 4.
Fig. 13. Hier zijn de bloem- (F en G) en schutbladprimordia (D en E)
al beiden te zien. V is de rest v a n het weggedrongen vegetatiepunt,
A, B en C zijn een paar knopschubben. Zie fig. 3.
Fig. 14. Twee bloemen met kelkslip-differentiatie (K). De linkerbloem is reeds in stadium V; tusschen de kelkslippen liggen n.l. reeds
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3 v a n de 6 kroonbladprimordia ;.juist echter aan den kant, die naar ons
toegekeerd is, zoodat het op de fig. onzichtbaar is. Voorts zijn er nog een
knopschub (KN) en twee schutblaadjes (BB).
Mg. 15. Object van denzelfden d a t u m als in fig. 14. Tusschen de
twee bloemen ligt de rest van het vegetatiepunt (V), B R zijn schutblaadjes, K N knopschubben. K geeft, het kelkprimordium aan in het
rechter bloempje; in de linker bloem zijn de kelkslippen (K) en de
kroonbladprimordia (KR) reeds gevormd.
Fig. 16. Van één bloem is de voorzijde afgesneden, zoodat we er in
kunnen zien en den kelk (K), de kroonblad- (KR) en meeldraad-primordia (M) en het vruchtbladprimordium (VD) zien liggen. B R zijn schutbladen, K N is een knopschub en V is de rest van het vegetatiepunt.
Fig. 17. Object van denzelfden d a t u m als in fig.-16, maar nu er boyen
op gezien. Voor de verklaring der letters zie fig. 16.
Fig. 18. Voorzijde van de bloem is weggesneden. Voor de verklaring
der letters zie fig. 16.
Fig. 19. Object van denzelfden d a t u m als fig. 18. Van de linker bloem
zijn de kelkslippen afgenomen. Voor de verklaring der letters zie fig. 16.
Fig. 20. Gezicht op -twee bloemen. K N zijn knopschubben, B R is een
schutblad.
Fig. 21—24. (PLAAT). Ontwikkeling van den knop in den oksel
van een loofblad bij Drap d'or d'Esperen.
Fig. 21. De knop met 2 voorbladen' (VB) in den oksel van den bladsteel (B). Aan den basis van den bladstee] de steunbladen (ST) met langs
den rand kliervorming (GL). LSC is het litteeken van den weggenomen
scheut, waarlangs het blad zat.
Fig. 22. Van den knop in fig. 21 zijn de voorzijden der voorbladen
(VB) weggesneden. We treffen in de oksels van de voorbladen de dochterknoppen (Z) met eenige knopschubben aan. I n het midden ligt de
hoofdknop (M) met nog eenige knopschubben. Voor LSC zie fig. 21.
Fig. 23. Drie knoppen bijeen i n - d e n oksel van den bladsteel. De
middenknop (M) is geflankeerd door de zijknoppen (Z), die in den oksel
van voorbladen (VB) staan.
Fig. 24. Groeipunt G in den oksel van het loofblad LI. Aan het loofblad vinden we de steunblaadjes ST. L zijn de verdere loofbladen, die
om het vegetatiepunt liggen.'
Fig. 25. (PLAAT). Stuk van een k o r t l o o t v a n Drap d'or d'Esperen
24 Mrt. 1920. Onder de bloem- en bladknoppen ligt een ring van
litteekens (LKN) van de knopschubben, die voor een deel afgevallen zijn.
Aan de knoppen bevinden zich nog een paar knopschubben (KN).
L zijn loofbladen; A is het litteeken van het blad, in welks oksel de
bladknop zat. B is het litteeken van het met eenige loofbladen afgestorven eindvegetatiepunt.
Fig. 26—28.- (PLAAT). Figuren van kortloot-eindknoppen van Reine
Claude verte.
<
Fig. 26. H e t vegetatiepunt (V) omgeven door blaadjes L en K N .
Een deel van deze blaadjes zullenloofbladen worden, daar deze ©indknöppen, wanneer ze bloemen dragen, altijd gemengde knoppen zijn.
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Fig. 27. Drie bloemen zijn zich aan het vormen. H«%kolkprimordium
(K) is als een lichtende rand te zien. Elk bloempje stoat ift den oksel
van een schutblad (BB). L zal in dezen eindknop een loofblad worden.
Fig. 28- De 2 bloemen (BL, slechts één is zichtbaar) zijn omgevea door
drie loofbladen (Li, L u en L m ) . Aan Li en L u merken we de steunbladen ST op. Buiten om de loofbladen staat een knopschub ( K N ) ;
de lobben ST (homoloog met steunbladen) hooren bij deze schub.

E X P L A N A T I O N OF T H E F I G U R E S I N T H E T E X T AND
ON T H E P L A T E S .
Fig. 1. Branch of D r a p d'or d'Esperen (Aug. 29, 1919), with the
buds in t h e axils of leaves. Almost all the leaves have been cut a t the
stalk. A is a-three year old long shoot; B, D and F are two year old, and
C and G one year old short shoots, while E is a one year old long shootFor the one year old sprigs is indicated which buds are flower-buds
(X), which leaf-buds (o). The branches of different years are always
separated b y a ring of scars (as J and H ) originating from the budscales of t h e terminal leaf-bud. On A, B, D and F the scars of the flowerbuds are found- E and G show near the highest bud the scar (.) of the
growing-point which died off together with some foliage leaves. (See

p. 141).f x .

Fig. 2. Drap d'or d'Esperen. Febr. 5, 1920. Fig. 2a shows a two year
old short shoot which in the spring of 1919 lengthened to a long shoot,
now one year old. The three isolated uppermost buds are leaf-buds,
all others are flower-buds. Where more t h a n one bud are found together, one or two „daughter-buds" have remained (see p . 141 § 6). J x .
Fig. 26 is the middle bud with the two lateral buds of Fig. 2a, magnified 3f times. These daughter-buds are seen in the axils of the somewhat
torn fore-leaves VB. T h e middle b u d stands in t h e axil of t h e scar L
of the lost leaf. D are the thickened angles of t h e fore-leaves.
Fig. 3. Microscopical section made from the object of drawing 13
(Stage I I I -f). The direction of the section is indicated on t h e thin cover
sheet, while the letters denote the same as in fig. 13. The growing-point
is divided into the flower-primordia F and G while D is the primordium of the bract, and the whole is surrounded by the bud-scales B
and C. Near the periphery lie equally sized, but still small cells,
nearer the centre differentiation begins. Magn. 730 x .
Fig. 4. Outline drawing of themicroscopical section made from the
object of drawing 12. (Stage I I I ) . The direction of the section is indicated
.on the thin cover sheet, the letters in both drawings are the same.
D and E are the primordia which will presently divide each into a
bract- and flower-primordium. A and B are the bud-scales, surrounding
the growing-point. Magn. 270 X.
Fig. 5. Bisected bud of Drap d'or d'Esperen, on December 3 1910,
surrounded b y all its bud-scales.- On the outside below we find one of
the first-formed bud-scales, namely the fore-leaf VB. Within the budscales lies the flower in the axil of the bract (S). Wedistinguish some sepals
(K) and petals (KR), the stamens (M) and the ovary (VR.).I n the carpel
the seam is noticed along which it will close in March. Magn. 17£ X.
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Fig. 6. A blooming long shoot on April 7 1920. At A two opened
flower-buds are found together, each carrying two flowers. At t h e base
of one of the flowers a bud-scale (B) has remained which has grown
and become green. Terminally we find an opening leaf-bud and beside
it an open flower--bud. So the daughter-bud has developed here, although
the middle bud is terminal. Nat. size.
Fig. 7. The length of flower-bud (full line) and flower (broken line)
have been plotted in millimetres as ordinates. The dotted Une denotes
the average temperature a t Wageningen for every ten days. I n the
large figure t h e influencé of t h e warm spring of 1920 on the" extension
'of the flower is shown and may be compared with the colder spring
of 1919.
I n the upper corner to the right the very low temperature in February
1919 and the length of flower-bud and flower are shown. The meaning
of the ordinates is given on the left and right side of the drawing.
Fig. 8. 8a is a short shoot on May 1, 1920. The leaves have all been
cut. With the leafstalk the bracts are always found. I n the axil of the
leaves we find b u d s ; by the side of the lateral bud (C) in the axil of the
highest unfolded leaf (B) the terminal vegetation-point is found and
close around it a few non-extended leaves (A). Magn. 4£ x .
Fig. 86 is a short shoot on May 12, 1920. The meaning of the letters
is the same as in fig. 8a, only we now find near the highest bud C the
scar of the died off terminal vegetation-point and leaves. Magn. 4J x .
Fig. 9. Outline drawing of a microscopical section through a leaf-bud
on Aug. 13, 1919. I n the axil of leaf B lies the growing-point A of the
bud which will unfold in May 1921. C and E are a portion of the leaf
which is turned towards the spectator. The middle p a r t F and the loose
cap G both belong to a leaf t h a t is turned away from the spectator.
H and H ' show the beginning of vascular bundles. Magn. 110 X.
Figs. 10—20. (PLATE). The flower-forming] period of Drap d'or
d'Esperen. I n all these figures, representing partially peeled flowerbuds, the date and magnification are indicated.
Fig. 10 is the vegetation-point while still splitting off leaves. A, B ,
C and D are the most inwardly situated bud-scales, V is the vegetationpoint.
Figs. 11 and 12. B o t h represent the same object, viewed vertically in
fig. 11 and more laterally in fig. 12, while the object is turned. I n
both the vegetation-point is seen to have become higher and in the act
of forming the primordia (D and E ) . These will presently divide into
flower-primordia and bract-primordia. V and V are the repressed
remnants of the vegetation-point. A, B and C are three bud-scales, A
has already reached a certain size, B is splitting off and C is seen only
as a low protuberance. See fig. 4.
Fig. 13. Here the flower-primordia (F and G) as well as the bractprimordia (D and E) are both visible already. V is the remnant of the
repressed vegetation-point, A, B and C are bud-scales. See fig. 3.
Fig. 14. Two flowers with sepal differentiation (K). The left flower is
already in Stage V, between the sepals namely 3 of the 5 petal-primordia
are already found; as they lie on the side turned towards us, however,
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this is not visible in the figure. Moreover there are a bud-scale ( K N )
and two small bracts (BR).
Fig. 15. Object of the same date as in fig. 14. Between t h e two
flowers lies the remnant of t h e vegetation-point (V), B R are b r a c t s ,
K N bud-scales. K is the primordium of the calyx in the flower t o
the right, in the flower to the left the sepals (K) and the petal-primordia (KR) have already been formed.
Fig. 16. Of one flower the front has been removed so t h a t we may
look into it and notice the calyx (K) and the primordia of the corolla
(KR), the stamens (M) and the carpel (VD). B R are bracts, K N is a
bud-scale and V is the remnant of the repressed vegetation-point.
Fig. 17. Object of the same date as in fig. 16, b u t now seen on the top.
For the meaning of the letters see Fig. 16.
Fig. 18. The front of the flower has been removed. For t h e meaning
of the letters see Fig. 16.
Fig. 19. Object of the same date as in fig. 18. Of the flower to the left
the sepals have been removed. For the meaning of the letters seefig. 16.
Fig. 20. View on two flowers. K N are bud-scales, B R is a bract.
Fig. 21—24. (PLATE). Development of the b u d in the axil of a
foliage leaf with Drap d'or d'Esperen.
Fig. 21.The bud with two fore-leaves (VB) in the axil of the leaf-stalk.
(B). At t h e base of the leaf-stalk the stipulae (ST), along the edges
of which glands are being formed (GL). LSG is the scar of the removed
shoot, along which the leaf was situated.
Fig. 22. From the bud in fig. 21 the anterior portion of the fore-leaves
(VB) has been cut off. I n the axils of the fore-leaves we notice the
daughter-buds (Z) with some bud-scales. In the middle lies the principal
b u d (M) with some other bud-scales. LSC see fig. 21.
Fig. 23.Group of three buds in the axil of the leaf-stalk. The middle bud
(M) is flanked by the side-buds j(Z), standing in the axil of the foreleaves of M (VB).
Fig. 24. Growing-point G in the axil of the leaf L. On the leaf we find
the small stipulae (ST). L are the other leaves, lying round the vegetationpoint.
Fig. 25. (PLATE). Portion of a short shoot of Drap d'or d'Esperen
March 24 1920. Under the flower-buds and leaf-buds lies a ring of scars
of bud-scales (LKN) which have partly fallen off. On the buds a few
scales (KN) are still present. L are foliage leaves, A is the soar of the
leaf, in the axil of which the leaf-bud was situated. B is the scar of the
died off vegetation-point with leaves.
Figs. 26—28. (PLATE). Figures of terminal buds on a short shoot
of Reine Claude verte.
Fig. 26. The vegetation-point (V) surrounded by leaflets (L a n d KN).
P a r t of these leaflets will develop into foliage leaves, as these terminal
buds, if they bear flowers, are always mixed.
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Fig. 27. Three flowers are forming. The primordium of the calyx
(K) is seen as a luminous edge. Each little flower stands in the axil of
a b r a c t (BR). L will in this terminal b u d become a foliage leaf.
Fig. 28. The two flowers (BL), of which only one is visible, are surrounded b y three leaves (Li, L u and L i n ) . With Li and L u we notice the
stipulae (ST). Outside t h e leaves is a bud-scale (KN); the lobes ST,
homologous with stipulae, belong t o this scale.

