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§ 1. INLEIDING EN WERKWIJZE
(Bij het bezien van de figuren raadplege men vooral de verklaring achterin.)
In aansluiting aan vorige onderzoekingen (BtAAUW 1920, 1923,
VERSLUYS 1921,

LUYTEN 1921,

LUYTEN en VERSLUIJS 1921,

BIJHOUWER

1924) wordt in deze publicatie de normale ontwikkelingsgang van bloem- en
bladknoppen van den peer nagegaan. Het zal blijken, dat er naast de
overeenkomst, die de peer met den appel vertoont, ook groote verschillen
optreden. Voor de behandeling van deze boomen kan dit van belang zijn.
Als variëteit werd gekozen Beurré Hardy. De vrij oude, vruchtbare
boomen stonden op de kweekerij „Pomona" te Wageningen. De eigenaar,
de heer HIOOLEN, stond ons het materiaal voor dit onderzoek welwillend af.
Van 17 Mei 1922 af (toen de boomen volop in bloei stonden) tot 26 April
1923werden om de week, om de veertien dagen of om de maand takken verzameld ; de kortere tusschentijden werden gekozen, wanneer wij belangrijke,
snel elkaar opvolgende veranderingen verwachtten. Van Aug.—Nov. 1923
werden nog eens takken gesneden om na te gaan of de bloemaanleg in 1923
ongeveer op denzelfden tijd plaats vond als in 1922.
Het materiaal werd steeds in alcohol 96 % bewaard, wat het voordeel
biedt, dat het hars tusschen de knopschubben verdwijnt, hetgeen later het
prepareeren vergemakkelijkt. Zoodra het onderzoek begon werden de
takken in alcohol 50 % gebracht. De knoppen werden onder den alcohol
50 % afgepeld en bekeken. Dit procent alcohol maakt de onderdeelen van
den knop zeer soepel, zoodat men ze makkelijk kan prepareeren, zonder
direct last te hebben van het afbreken van blaadjes en bloempjes.
Steeds werden de objecten geheel onder den alcohol liggend bekeken met
een Zeiss binoculair microscoop, terwijl ze belicht werden met geconcentreerd licht, zooals beschreven staat in LUYTEN en VERSLUYS 1921. Om
de verschillende organen in aanleg beter te kunnen waarnemen, werden de
objecten bruin gekleurd in een sterke oplossing van Jood Jood Kalium.
De lengtematen werden vastgesteld door de objecten, steeds onder den
alcohol 50 %, onder het binoculair microscoop langs een schaal te leggen,
die in halve m.M. verdeeld was. Werden de knoppen te groot, dan werd
een staande loupe van Zeiss gebruikt.
Naast het rekenkundig gemiddelde (M) vindt men in de tabellen de
middelbare fout (m) opgegeven, berekend volgens de formules van
JOHANNSEN (1913).
De lithografieën en teekeningen werden wederom door den heerV A N
TONGEREN natuurgetrouw vervaardigd.

§ 2.

ORIËNTATIE

Voor wij tot in bijzonderheden de bloem- en bladknoppen behandelen,
willen we eerst nagaan, waar we deze knoppen bij den peer aan den boom
kunnen vinden. Voor de termen: kortloot, langloot, kortlootreeks, 1-, 2-,
3-jarige kortloot, e.d. verwijzen we naar BIJHOUWER (1924, blz. 6) waarin
vastgelegd is, wat wij precies onder deze uitdrukkingen verstaan.
Het taksysteem van den Beurré Hardy bestaat uit langloten en kortloten.
Bij de vrij oude boomen, die voor het onderzoek gebruikt werden, vinden we
de langloten bijna alleen op bevoorrechte plaatsen aan den bovenkant en
buiten aan den boom. Z e ontstaan daar uit den eindknop (Fig. 3) en de
bovenste zijknoppen van een vóórjarige (eenjarige) langloot (Fig. 1 B, C,
D ) . Langloten treffen wij dikwijls als 30—40 c.M. lange loodrecht staande
scheuten aan.
De langloot is in den zomer bezet met bladen, in wier oksel men knopjes
vindt, terwijl de scheut afgesloten wordt door een eindknop. Al
deze knoppen zijn op enkele uitzonderingen na bij deze boomen
bladknoppen. Het volgend jaar groeit uit den eindknop een vrij sterke
langloot, terwijl ook de bovenste 2—4 zijknoppen langloten vormen, die naar
onderen in lengte en kracht afnemen. Daar beneden vinden we veelal kortere
scheutjes, die we korte lang- of lange kortloten zouden kunnen noemen;
daaronder typische kortloten. In sommige gevallen wordt de eindknop een
bloemknop (dit deed zich bij deze boomen een enkele maal voor, terwijl ook
heel zelden de bovenste zijknoppen tot bloemknoppen werden).
Aan een kortloot vinden we in den zomer een aantal bladen met kleine
okselknoppen, die eerst bij nauwkeuriger waarneming te vinden zijn, en
meestal blijven slapen. Deze laterale knoppen hebben gewoonlijk geen beteekenis voor den opbouw van den boom. Alleen in gevallen, waarin de
eindknop verloren gaat of de boom plotseling zijn bladeren verliest (door beschadiging ten gevolge van droogte of insecten bijv.) kunnen ze uitloopen.
De eindknop van de kortloot is veel sterker ontwikkeld en vormt zich
bij de onderzochte boomen meestal in het eerste jaar tot een bloemknop.
W o r d t hij een bladknop, dan verlengt de kortloot zich het jaar daarna weer
een klein stukje en krijgen we een kortlootreeks (Tekstfig. 4).
Tweejarige kortlootreeksen vinden we in Fig. 1langs A. Is de eindknop
een bloemknop, dan wordt zoo'n kortlootreeks verbroken, daar het eindvegetatiepunt opgebruikt is voor de vorming van de eindbloem. Zoo is
tijdens het uitloopen een dergelijke kortloot afgesloten door een bloemtros.
Doordat we hier bij den peer een gemengden knop hebben, treffen wij aan
deze uitgeloopen bloemknoppen loofbladen aan, waarvan de onderste twee
een knopje in hun oksel blijken te dragen. Een van deze bladknopjes ontwikkelt zich in de meeste gevallen wel verder in tegenstelling met de laterale
bladknopjes, die hierboven genoemd zijn en die ontstonden aan kortloten,
die nog niet door een bloemtros werden afgesloten. De laterale bladknoppen uit den gemengden knop loopen soms in eens uit in April en vormen

een sylleptisch scheutje. Meestal echter loopen zij pas een jaar later uit
en geven dan eerst een kortlootje. Hierdoor vinden we aan de oude takken
vertakte kortlootreeksen (Tekstfig. 4). Na 1—3
DEC.TT
jaar kan deze vertakte kortlootreeks weer eindelings
een bloemknop dragen, waarna de kortlootreeks opnieuw vertakt wordt door de laterale bladknoppen
uit den bloemknop.
Bij drie kortlootreeksen (A, B, C) in Fig. 2 is het
duidelijk te zien, hoe de reeks vertakt werd door
knopjes, die op de beurs (E) staan. Bij C is het
litteeken van de bloeiwijze G nog duidelijk te herkennen. Het bladknopje ( Z V P ) uit het eerste
loofblad van den gemengden bloemknop is slapend
gebleven, maar het vegetatiepunt uit het tweede
loofblad heeft zich reeds tot een eenjarige kortloot
(III) ontwikkeld, waardoor de kortlootreeks C tot
een driejarige vertakte kortlootreeks geworden is.
Aan de vertakte kortlootreeks (B) zien we bij F,
>
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ralen knop aan de kortloot, die anders slapend zou
zijn gebleven, maar daar de eindknop van de kort: DEC.m
loot verloren ging, uitliep. Voor den tweeden keer
vertakt de kortloot zich door een bladknopje op de
beurs ( E ) . Dit heeft in 1923 weer een kortloot gegeven ( I V ) . Het zijvegetatiepunt ( Z V P ) in het
eerste loofblad van III is slapend gebleven.
Gelijk we zagen, worden niet alle eenjarige kortloten afgesloten door een bloemknop. Dit schijnt
ten deele samen te hangen met het aantal bladeren
aan de kortloot en dit wordt alweer bepaald door
:DEC.II
de groeikracht in het afgeloopen jaar. Terwijl in
het middengedeelte van de langloot de knoppen, die
uitloopen tot kortloten, reeds als eenjarige kortloten
een gemengden knop als eindknop dragen, zijn de
knoppen onder aan de langloot meestal te zwak
om na uitgroeiing tot eenjarige kortloot een bloemknop te geven en is hun eindknop dan ook veelal
/
N
een bladknop. Nog meer naar beneden loopen de
s
knopjes aan de langloot niet eens meer uit b.v. in
Fig. 1H, en zoo vinden we ook daar slapende knoppen. In dit opzicht naderen die onderste knoppen
van de langloot dus tot de laterale knoppen van de
kortloot. Maar het groote verschil tusschen langloten en kortloten blijft bestaan in de verhouding
tusschen eind- en laterale knoppen. Bij de kortloot
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is de eindknop bovenmate ontwikkeld, en de zijknopjes (Fig. 2 K) zeer
klein ; bij de langloot is er weinig verschil tusschen eindknop en hoogergelegen zijknoppen. Bij tusschenvormen zal men ook duidelijk een overgang tusschen deze extremen zien.
Er wordt nog op gewezen dat, al wordt de bloemknop aan den top van
een kortlootreeks gevormd, het de eindknop feitelijk van een klein e e n j a r i g scheutje is.
Gaan we nu nog het hier beschrevene aan een paar figuren na. Op Fig. 1
vinden we bijv. een driejarige langloot A (in 1921 ontstaan), wier eindknop
te loor ging en waarvan we dus een litteeken aantreffen (J). Zijn 2—4
bovenste zijknoppen gaven de langloten B, C en D, terwijl zijn hoogst gelegen laterale knop zich tot een tweejarig kortlootje (E) ontwikkelde. Dit
laatste is uit de knopschub- en bladlitteekens af te tellen.
Zoo'n hoogst geplaatste laterale bladknop aan een langloot is dikwijls
zeer klein (Fig. 3 A) en blijft daardoor achter of gedraagt zich anders dan
de andere hooggelegen laterale bladknoppen.
De lager gelegen laterale knoppen aan de langloot A (Fig. 1 ) ontwikkelden zich in 1922 tot zeer gedrongen kortloten, terwijl in 1923 de eindknoppen hiervan weer tot kortloten uitgroeiden. Langs A vinden we dus
onder de langloot-vertakking kortlootreeksen ( F ) , terwijl de rest van de
kortloten of knoppen te loor ging, bijv. bij G.
Aan de langloten B, C en D (Fig. 1) zitten eenjarige kortloten, terwijl
onder aan bij H de slapende knopjes liggen, die in 't voorjaar 1923 niet zijn
uitgeloopen zooals de hooger gelegen knoppen. De eindknoppen van de langloten C en D liepen in 1923 uit tot korte langloten ; de eindknop van B gaf
een kortloot. Dat dit onderscheid heel duidelijk is, laat de teekening direct
zien. Bij de korte langloten zijn naast den eindknop verschillende laterale
knoppen goed ontwikkeld en zullen in 't voorjaar 1924 uitloopen, terwijl de
kortloot aan het eind van B alleen een eindknop geeft. De laterale knoppen
zijn zoo weinig ontwikkeld, dat ze niet waar te nemen zijn. Fig. 3
geeft een typisch voorbeeld van een eenjarige langloot, gevormd uit een
eindknop. Onderaan de langloot zijn nog de litteekens van de knopschubben van dezen eindknop te zien.

§ 3. G E M E N G D E KNOPPEN A A N H E T EINDE V A N
KORTLOTEN.
De bloemen vormen zich bij de Beurré Hardy, zooals we in het vorige
hoofdstuk zagen, bijna uitsluitend in eindknoppen en wel voornamelijk
in eindknoppen aan kortloten. Gaan we eerst ter oriënteering na, wat we
in December in zoon gemengden knop voor onderdeden aantreffen, dan
vinden we het volgende :
Rondom een verkorte as liggen, spiraalsgewijze ingeplant, 10—13 knopschubben, 2—3 overgangsbladen, 5—7 loofbladen en 7—10 bracteeën,

terwijl de as door een topbloem afgesloten wordt. De 1—7buitenste knopschubben zijn hard en donkerbruin (Fig. 21, 22, 23), de hooger gelegene
zijn dunner, lichter van kleur en zijn van binnen behaard, bijv. KN 11
(Fig. 24). De overgangsbladen onderscheiden zich van de knopschubben,
doordat ze driedeelig zijn en van de loofbladen door het verschil in vorm
van deze driedeeligheid. Het eerste overgangsblad (Fig. 25) is alleen aan
den top driedeelig (resten van steunblaadjes (ST) en bladschijf) ; bij
de hoogere overgangsbladen ( O V B 3, Fig. 26) loopt de insnijding reeds veel
verder door, terwijl de steunbladen meestal langer en breeder zijn dan de
middenslip (schijf). De overgangsbladen hebben de eigenaardigheid, dat
ze van binnen bedekt zijn met heel veel lange, bruin-glanzende haren. Dan
volgen de loofbladen, die veel minder behaard zijn en waarvan bij het buitenste de steunbladen S T (Fig. 27 L 1 ) meestal even lang zijn als de bladschijf,
terwijl de insnijdingen veel verder, tot aan den bladvoet, doorloopen dan bij
de overgangsbladen. Bij de latere loofbladen is de bladschijf langer dan
de steunbladen ( L 4 Fig. 28). Hooger aan de as vinden we dan na de
loofbladen de bracteeën. Deze schutbladen (Fig. 29) onderscheiden zich
van de loofbladen door het ontbreken van steunbladen en de veel sterkere
beharing. 'Misschien zou er soms in een geringe verbreeding van den voet
nog een overblijfsel van de steunblaadjes gezien kunnen worden.
De knopschubben en overgangsbladen bevatten op een enkele uitzondering na, niets in hun oksel ; in de twee eerste loofbladen vinden we daarentegen vegetatiepunten, die zelf reeds weer 2—5 afsplitsingen dragen. Deze
groeipunten zullen een bladknop worden. Het zijn de z.g.n. „oogen op de
beurs" en ze> zorgen voor de vertakking van de kortloten (blz. 6 en Fig.
2, Z V P ) . Bij uitzondering kunnen ze echter bij het uitloopen van den
gemengden knop zelf ook direct uitgroeien tot een kortlootje en aldus een
zoogenaamd „sylleptisch" scheutje geven.
In den oksel van de hooger gelegen loofbladen (3—7) ligt telkens een
bloemprimordium, terwijl ook de daarop volgende 10 bracteeën telkens één
bloemvegetatiepunt dragen. De bloempjes nemen naar boven toe in ontwikkeling af ; de topbloem is echter veel verder dan de direct daaronder
gelegen bloemprimordia. Het hoogste aantal bloemen, dat in een normaal
gevormden bloemknop gevormd wordt is dus 16. (5 in loofbladen, 10 in
bracteeën en de topbloem).
Leggen wij eerst nog eens de kenmerken van de verschillende typen van
bladvormingen in een bloemknop vast :
A. K n o p s c h u b b e n : De buitenste knopschubben zijn donkerbruin
en kort. Ze zijn bij een eindknop als loofblad aangelegd, maar bij de verdere
ontwikkeling tot knopschub geworden, waarbij de basis zich verdikte en
de bladschijf met de steunblaadjes afviel. In de Fig. 21 en 22 kan men nog
duidelijk aan den top de inhechtingsplaats hiervan zien. Dan volgen nog
eenige knopschubben, waaraan lastig waar te nemen is, dat ze oorspronkelijk
als loofblad aangelegd zijn ; dan komen de echte knopschubben, die hooger
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gelegen dunner worden en van binnen behaard zijn (Fig. 23 en 24) en
waarvan alleen de top nog maar bruin gekleurd is. Dat deze knopschubben
voor het grootste deel bladvoet zijn, daarop wijst Fig. 30. Daar vinden we
bijna bovenaan de knopschub een klein blaadje, hetgeen we waarschijnlijk
als een steunblaadje kunnen beschouwen. Bij het uitloopen der knoppen
vallen de knopschubben af.
B. O v e r g a n g s b l a d e n . De eerste overgangsbladen zijn alleen
nog maar aan den top driedeelig (Fig. 25), terwijl de latere veel dieper ingesneden zijn (Fig. 26). De steunblaadjes zijn meestal breeder dan de
middenslip ; terwijl de insnijding niet zoo diep is als bij de loofbladen.
Van binnen zijn ze bedekt met heel veel lange bruine glanzende haren.
In 't voorjaar, bij het strekken, vallen de overgangsbladen af ; het komt
echter voor, dat een overgangsblad, dat morphologisch reeds dicht bij een
loofblad staat, blijft zitten, zich groen kleurt en zich tot een soort loofblad
ontwikkelt (Fig. 32). Aan de lange bladbasis en de daardoor hoog ingeplante steunblaadjes is 't duidelijk te zien, dat het een uitgegroeid overb angsblad is.
C. L o o f b l a d e n . De insnijding van de steunblaadjes is veel dieper,
de bladvoet is dus kleiner; bij de naar buiten gelegene (Fig. 27) is de
bladschijf even lang als de steunblaadjes, terwijl bij de naar binnen gelegene
de middenslip langer is (Fig. 28). De beharing is bij dezen veel geringer.
Eenigen tijd na het uitloopen verschrompelen de steunblaadjes.
D. B r a c t e e ë n . Deze zijn direct van de loofbladen te onderscheiden
door het ontbreken van steunblaadjes (Fig. 29). Ze zijn smaller van vorm
en met vele licht-gekleurde haren bedekt. In Maart worden de bracteeën
langer (Fig. 31) en vallen bij het uitloopen van den knop af.
W e zullen nu nagaan, hoe al deze deelen, die we in een bloemknop in
December aantreffen, zijn ontstaan en zich verder ontwikkelen.
Op 1 7 M e i 1 9 2 2 vinden we in de a.s. bloemknoppen, die op dat
oogenblik een lengte hebben van 1.6 m.M. (1.6 m.M. ± 0.04) om het
vegetatiepunt 6 afsplitsingen (6.5 Tabel I). O p 31 Mei zijn er 10, op 21
Juni 16—17, op 27 Juli 19 afsplitsingen (Tabel I). Het vegetatiepunt heeft
gedurende deze maanden steeds denzelfden vorm, zooals we dat in Fig. 8
zien, het is nog smal en plat. Alleen zijn de afsplitsingen, die op 20 Juli om
het vegetatiepunt liggen, reeds a.s. loofbladen. Dit is af te leiden uit het
volgende : Wanneer men van 44 volwassen knoppen het gemiddelde aantal
der knopschubben, overgangsbladen, loofbladen en bracteeën berekent, dan
blijkt, dat een bloemknop gemiddeld 12 knopschubben (11.72 ± 0.12),
3 overgangsbladen (2.85 ± 0.10), 6 loofbladen (5.90 ± 0.20) en9bracteeën
(8.90 ± 0.34) bezit. Vergelijken we deze cijfers met de tabel, dan blijkt
dat op 31 Mei alleen nog maar knopschubben afgesplitst waren, dat op 21
Juni gemiddeld al twee loofbladen aanwezig waren, terwijl op 27 Juli
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reeds 4—5 loofbladen gevormd zijn. Het verschil tusschen knopschubben
en overgangsbladen is op die data zeer goed waar te nemen, maar de loofbladen zijn nog te ongedifferentieerd, om deze aan het object met zekerheid
te kunnen vaststellen. Dit kan men zien in Fig. 8, waar men aan een afgepelden bloemknop, de litteekens van de knopschubben (LKN), overgangsbladen (LOVB) en een loofblad (LL) vindt, terwijl de loofbladen L 2, L 3
en L 4 het vegetatiepunt nog omgeven. De inplanting van alle afgesplitste
deelen van den knop en van het vegetatiepunt liggen nog in één vlak. W e
zullen het stadium, dat de bloemknop alleen nog maar bladachtige deelen
afsplitst, terwijl het eindvegetatiepunt nog vlak is, en in den oksel van de
loofbladen nog niets gevormd is, S t a d i u m I noemen. Dit vonden we
in 1922 in alle bloemknoppen, vóór Augustus.
In de eerste helft van Augustus zien we het eindvegetatiepunt breeder en
hooger worden, terwijl we in den oksel der bovenste loofbladen (Fig. 9 LL 3,
LL 4 en LL 5) de primordia voor de eerste bloemen met haar steelblaadjes als
streepvormige vegetatiepunten zichtbaar worden (BLP 1, BLP 2,
BLP 3). Dit zullen we S t a d i u m I I noemen. Deze loofbladen, die
een bloem in hun oksel zullen gaan dragen, vinden we wanneer de knop
uitgeloopen is aan den voet van bloem- en vruchtsteel terug als normaal
geproportioneerde, alleen wat kleinere loofbladen.
Verder zien we op de teekening, dat bij de loofbladen ( L 6 en L 7, die
nog niet weggeprepareerd zijn) steunblaadjes (ST) aanwezig zijn. Dit is
makkelijk ter onderscheiding van de bracteeën (BR), die nooit steunblaadjes dragen.
In den oksel van de litteekens van de twee onderste loofbladen (LL 1 en
LL 2) ziet men ook een streepvormig vegetatiepunt (Z V P 1 en Z V P 2)
liggen. Dit zijn de vegetatiepunten, die, nadat ze zich tot bladknopjes ontwikkeld hebben, tot kortlootjes uit zullen groeien (waarop in § 1 reeds de
aandacht gevestigd is) en waardoor de kortlootreeks — zij het vertakt —
wordt voortgezet.
Alle objecten voor de teekeningen van de bloemvorming in 1922 zijn in
dat jaar gekozen. Voor Stadium II hadden we in 1922 geen mooi duidelijk
object en zoo hebben we dat stadium uit de reeks van de bloemvorming in
1923 genomen. Verder wijzen wij er op, dat de data bij de figuren van de
bloemvorming genoemd de werkelijke data van de uitgekozen objecten zijn,
maar niet altijd beantwoorden aan den gemiddelden datum, waarop de betreffende stadia gevonden worden. De gemiddelde toestand, waarin de
knoppen op de verschillende data gevonden worden, vindt men in het
overzicht op blz. 17.
E i n d e A u g u s t u s zien we, dat een gedeelte der bloemknoppen weer
een verder stadium heeft bereikt (Fig. 10); de meeste knoppen komen echter
zoo ver pas in de eerste helft van September. De eerste b l o e m primordia (dus in de oksels van bijv. het derde en vierde loofblad) hebben zich
gedifferentieerd in 2 steelblaadjes (S) en het eigenlijke primordium voor
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de bloem zelf ( S t a d i u m I I I , BLP2inoksel van L 4 ) . Ditloofblad (L4)
is iets omgelegd (waardoor het aan de basis voor een deel afscheurde), om
het bloemvegetatiepunt te kunnen laten zien.
In de hoogergelegene loofbladen, n.1. het vijfde, zesde en zevende loofblad, is het bloemvegetatiepunt wel aangelegd maar heeft nog geen steelblaadjes afgesplitst. Ook in den oksel van de bracteeën zijn nog groeipunten te zien.
Het eindvegetatiepunt ( E V P ) gaat door met bracteeën af te splitsen;
dit vegetatiepunt is nog meer omhoog gekomen. Men ziet, dat het inplantingsvlak der afsplitsingen en het eindvegetatiepunt nu niet meer in één vlak
liggen zooals in Stadium I (Fig. 8), maar dat ze, reeds weer duidelijker dan
bij Stadium II (Fig. 9), langs een eenigszins gerekte as staan.
In den oksel van de twee eerste loofbladen vinden we weer het zijvegetatiepunt (o.a. in Fig. 10 Z V P in oksel van LL 1 ), dat voor het voortleven
van de geheele kortloot zal zorgen. Z e zijn nog ongedifferentieerd juist
zooals in Fig. 9; het blijkt dus, dat ze zich langzamer ontwikkelen dan de
bloemvegetatiepunten.
In de e e r s t e h e l f t v a n S e p t e m b e r zijn sommige bloemknoppen weer veel verder ontwikkeld. Daar de bloemprimordia naar boven
toe in ontwikkeling afnemen, zullen we omde ontwikkeling van de trossen te
kunnen aangeven, steeds het stadium noemen, waarin de tweede bloem
(BLP 2) van onderen af zich bevindt. W e kiezen met opzet de tweede
bloem, omdat de eerste bloem vaak zeer ten opzichte van de andere achter
blijft. Bij Stadium III gaven we ook reeds het stadium op van BLP2
(Fig. 10).
In de eerste helft van September zien we nu, dat het tweede bloemprimordium 5 afsplitsingen (Fig. 11, K) draagt, d.z. de primordia voor de
kelk ( S t a d i u m I V ) . De drie naar achter gelegene zijn iets verder in
ontwikkeling, de twee voorste staan n.1.meer onder den druk van het loofblad (L4), in wiens oksel het bloemprimordia staat en zijn daardoor iets afgeplat. De ligging van de primordia zijn hierdoor ook wat onregelmatig. De
twee steelblaadjes (S) zijn al flink uitgegroeid en behaard van binnen.
Om te laten zien, hoe de bloemprimordia in ontwikkeling naar boven toe
afnemen, zijn bij het object van Fig. 11 de derde bractée (LBR 3) weggenomen en de zesde bractée (BR 6) iets afgescheurd om de bloemprimordia
beter te kunnen zien. W e merken op, dat BLP7 pas in Stadium III is,
terwijl het bloemprimordium in BR6 (BLP 10) zelfs nog niet verder dan
een streepvormig vegetatiepunt is.
Het eindvegetatiepunt ( E V P ) is nog steeds bezig bracteeën af te scheiden, bijv. BR9 staat op het punt om afgesnoerd te worden.
De zijvegetatiepunten in de onderste loofbladen zijn nog ongedifferentieerde groeipunten.
In de t w e e d e h e l f t v a n S e p t e m b e r en nog later is in
verschillende knoppen bij veel tweede bloemprimordia de kroon in aanleg
aanwezig ( S t a d i u m V ) . W e vinden n.1. telkens tusschen 2 kelk-
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slippen een bobbel liggen, hetgeen kroonbladprimordia zijn (Fig. 12,
KR van BLP 2). De bloem is nog steeds asymmetrisch door den
druk van het loofblad ( L 3 ) ; de achterste kelkslippen (K) zijn
grooter geworden, maar de voorste zijn nog wat meer opzij en uiteen
gedrukt. De naar voren gelegen kroonbladen (KR) zijn ook nog
het minst ontwikkeld. Om een overzicht van de bloemtros te krijgen,
hebben we naar boven toe nog verschillende bracteeën weggenomen
(n.1. BR 3, BR 5, BR 6 en BR 8). De bloemen nemen in ontwikkeling af ;
terwijl bij bloemprimordium 7 (BLP 7) de kelkbladen nog maar als aanduiding te vinden zijn, dus nog niet geheel Stadium IV bereikt is (Stadium
I V — ) , hebben de bloemprimordia 9 en 10 pas de steelblaadjes (S) afgesplitst (Stadium III) en is bloemprimordium 12 nog niet verder dan een
ongedifferentieerd streepvormig vegetatiepunt (Stadium II).
De topbloem is nu ook gevormd, d.w.z. het eindvegetatiepunt is geheel
opgebruikt voor den aanleg van de eindbloem ; er kunnen dus in zoo'n
bloemtros geen bracteeën meer aangelegd worden, — van nu af aan is het
aantal bloemen, dat in den bloemknop gevormd wordt, vastgelegd. Wij
maken er nog opmerkzaam op, dat de topbloem nooit steelblaadjes draagt.
DRINKARD (1909—1910) meent uit zijn doorsneden, die hij van de knoppen maakt, te moeten concludeeren, dat de eindbloem de oudste is, waar
dan, volgens hem, voor zou pleiten, dat deze eindbloem grooter is dan de
laterale bloemen. Bekijkt men echter de bloemtrossen van den peer met het
binoculair microscoop, dan is het duidelijk, dat de eindbloem eerst nu gevormd wordt (dus ± 1 maand later dan het tweede bloempje van onderen
af ontstaat). Is de eindbloem eenmaal gevormd, dan neemt ze snel in grootte
en ontwikkeling toe, zoodat zeweldra verre de direct daaronder gelegen laterale bloemen overtreft. Uit Tabel I blijkt echter, dat de topbloem kleiner
blijft dan de tweede bloem van onderen af. In verband hiermede wijzen wij
er op, dat bij den appel juist de eindbloem het eerst aangelegd wordt.
(BIJHOUWER 1924).

In het e i n d e v a n S e p t e m b e r e n i n h e t b e g i n v a n
O c t o b e r wordt bij de tweede bloem bij vele bloemtrossen de eerste krans
van meeldraden aangelegd. ( S t a d i u m VI, Fig. 13M I). Dezeeerste krans
bestaat uit 10meeldraden ; we zien dan ook in Fig. 13, hoe telkens tusschen
twee kroonbladprimordia, dus vóór iedere kelkslip, twee meeldraadprimordia liggen. Om het inwendige van de bloem zichtbaar te maken moet vanaf
dit stadium de voorste helft van de bloem weggesneden en daarna uit de
bloem de lange bruine haren, die alle holten in de bloem opvullen, weggeprepareerd worden. Wij krijgen bij het bezien der figuur al meer den
indruk van een bloem, daar de kelk meer uitgegroeid is. Ook is de kelk nu
van buiten bezet met fijne zachte haartjes.
In de e e r s t e h e l f t v a n O c t o b e r worden in de meeste
bloemen de tweede en derde meeldraadkrans ieder bestaande uit 5 primordia,
waarvan de tweede krans voor de kroon en de derde krans voor de kelk
ligt, aangelegd. Daar de aanleg van deze twee zeer snel op elkaar volgt
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wordt het stadium van de vorming van den tweeden en derden krans niet
apart onderscheiden en te zamen S t a d i u m VII genoemd.
De Stadia IV, V, VI en VII volgen zeer snel op elkaar in de meeste gevallen, vooral de vorming der meeldraadkransen. Zoodra de kroonbobbels
goed zichtbaar zijn, beginnen de meeldraadprimordia reeds op te komen.
Ook de eerste aanleg van de 5vruchtbladen ( S t a d i u m VIII, Fig. 14, V D )
volgt dan vrij spoedig. Z e staan alterneerend met de 5 primordia van den
derden meeldraadkrans en dus weer vóór de kroonbladprimordia. Dit stadium valt bij vele tweede bloemen in de t w e e d e h e l f t v a n
O c t o b e r of b e g i n N o v e m b e r . Zijn de vruchtbladen aanwezig, dan zijn de meeldraadprimordia reeds zoo groot geworden, dat ze
tegen elkaar aangedrongen liggen, zoodat zonder prepareeren niet meer te
zeggen is, wat bij iederen krans hoort. In Fig. 14 is vastgelegd, tot welken
krans (M I, óf M II, óf M III) iedere meeldraad in die figuur gerekend
moet worden.
Wanneer de bloem Stadium VIII bereikt heeft, zijn alle organen aangelegd ; de veranderingen, die hierna nog optreden, bestaan uit grooter
worden of uitgroeien van bestaande bladdeelen.
Van de meeldraden ontwikkelt zich eerst de helmknop, n.1. de verdeeling
in helmhokjes (Fig. 15 en 16, M I, M II, M III). De inhechtingsplaats
blijft zeer smal en kort ; hieruit zal zich eerst in het voorjaar de helmdraad
ontwikkelen (Fig. 17, 18 en 19 M ) .
Dat de meeldraden in drie kransen ( 1 0 + 5 - f 5) staan, demonstreert
Fig. 16. Dit object is de voorkant, die afgesneden is van het bloempje
van Fig. 15. Op dit kleine stukje hebben we geen last meer van de verdringing dèr meeldraden onderling en men begrijpt nu, hoe M I telkens
twee aan twee bijeen staan voor de kelkslip K en tusschen de kroonbladen
KR, dat M II iets lager ingeplant is en telkens voor het kroonblad (KR)
staat, terwijl M III weer afwisselend met M II ingeplant is en ook weer iets
lager staat.
Ons rest nu nog de ontwikkeling der vruchtbladen na te gaan. In Fig. 15
zien wij, hoe de vruchtbladprimordia van de ronde bobbels van het object
van Fig. 14 gegroeid zijn tot meer bladachtige organen met naar binnen
omgeslagen randen. De onderste bloemen van de verst gevorderde bloemknoppen bereiken dit stadium in de tweede helft van October en brengen
zoo verder den winter door. Eind December treffen we dit stadium in vele
knoppen aan.
DECAISNE (1857) e.a. meenden uit de ontwikkelingsgeschiedenis af te
kunnen leiden, dat het vruchtbeginsel van den peer in aanleg bovenstandig
was en dat het door vergroeiing en tusschengroeien van secundair weefsel
later schijnbaar onderstandig werd.
Dat het vruchtbeginsel van het begin van aanleg af reeds onderstandig is,
waarvoor reeds KARSTEN (1861) pleitte, is ook uit dit onderzoek wederom
gebleken. Het vruchtbeginsel wordt slechts schijnbaar bovenstandig aangelegd : de losse primordia voor de vruchtbladen, die wij in de jonge
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bloemen vinden (Fig. 14, 15 V D ) en waardoor men dus geneigd is te
zeggen, dat op dat oogenblik het vruchtbeginsel nog bovenstandig is,
groeien alleen uit tot st ij 1 en s t e m p e l en blijven steeds vrij. Het
eigenlijke vruchtbeginsel is van het begin van den aanleg af met het receptaculum vergroeid en dus steeds onderstandig. Datgene, dat tot vruchtbeginsel zal uitgroeien, is n.1. het onderste gedeelte van de vruchtbladen
(KARSTEN, Taf. VI, Fig. 1—5), dat naar het centrum van de bloem toe
langer is dan aan de rugzijde (de wand van het receptaculum ). Vervolgen
wij nu verder de ontwikkeling van het vruchtbeginsel aan de hand van de
figuren in deze publicatie, dan blijkt dit verschil in lengte van ventrale
en dorsale zijde (Fig. 17) steeds grooter te worden, waarbij dan tevens
dit onderste gedeelte der vruchtbladen in het centrum een holte vrijlaat.
Ook merken we op, dat de vrije deelen van de vruchtbladen langer worden.
De bodem van het vruchtbeginsel (de oude top van de as) is nog steeds
vlak, zooals het in Fig. 14 was.
Fig. 18 geeft eveneens een bloem van 27 Maart, maar veel verder
ontwikkeld. De randen der vruchtbladen zijn uitgegroeid en hebben de
zooeven genoemde centrale holte in vruchtbeginselhokjes verdeeld, waarin
wij telkens reeds twee zaadknoppen aantreffen. De randen der vruchtbladen
sluiten zoo dicht tegen elkaar aan, dat het lijkt of ze vergroeid zijn. Hiervan
kan geen sprake zijn, daar epidermiscellen, hoewel van beide kanten tegen
elkaar gedrukt, niet vergroeien. In Fig. 18 is ook goed zichtbaar, dat nu een
ring van het receptaculum zelf, vlak onder de meeldraden, uitgroet. Door
deze verschillen in groeisnelheid vormt zich nu een breede wal rondom de
vijf stijlen. In Fig. 19 is dat proces verder gevorderd; nog opvallender,
wanneer we in aanmerking nemen, dat de teekening op veel kleiner schaal
is dan Fig. 18.
Bij een volgroeide vrucht is deze ring zoo vast gesloten, dat het haast niet
meer te zien is, dat het een om de stijlen zittende koker is. De 2 zaadknoppen
staan aan de binnenzijde van het vruchtblad — er zijn bij den peer 4 (Fig.
19) of 5 vruchtbladen, varieerend zelfs binnen een enkelen knop — op
gelijke hoogte ingeplant. Bij den appel is de verdere groei van den bloembodem en vruchtbladen vrij wat anders. De vijf stijlen bestaan onderaan
uit één geheel en zijn alleen in het bovengedeelte vrij, terwijl ook de boven
beschreven omsluitende koker bij den appel ontbreekt (BIJHOUWER 1924,
Fig. 22 en 23),
De stempel is in Fig. 18 reeds duidelijk te zien bovenop den stijl ; op 12
April, vlak vóór het opengaan van den knop, is de stempel meer knopvormig
geworden (Fig. 19). In Fig. 18 valt nog op de eigenaardige gedraaide
slakkenhuisvorm der zaadknoppen.
Onderwijl zijn de andere bloemdeelen ook gegroeid. In Fig. 17 ziet
men, hoe de kroonbladen over elkaar heen groeien en nu reeds als bescherming voor de meeldraden en vruchtbladen kunnen dienen. Bij de meeldraden begint de helmdraad zich te vormen. De helmknop is dan reeds
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geheel klaar. In Fig. 18 zijn de helmdraden reeds weer gegroeid en zijn
in Fig. 19op 12 April zeer lang geworden. In deze figuur zijn de kroonbladen wat uitgebogen, maar toch is het geplooide uiterlijk niet geheel verloren gegaan ; alle bloemdeelen liggen reeds geheel klaar en zijn in dezen
tijd in eenzeer nauwe ruimte samengeperst. Enkele dagen later openen de
bloemen zich en de strekking heeft verder ongehinderd plaats, zoodat de
helmdraden en stijlen recht groeien en de kroonbladen vlak worden.
De bloeiwijze van den peer zouden wij nu volgens het systeem van
WYDLER

(VELENOVSKY 1907, blz. 783), evenals de appelbloeiwijze

1924), willen indeelen bijde groep vanaarvormige bloeiwijzen
als schermvormige tros, waarbij men in aanmerking neemt dat de zijassen
2de orde neiging vertoonen tot dichasiale vertakking. W e l bedenke men,
dat de eindbloem hier niet de oudste bloem is, ze wordt eenigen tijd na de
onderste bloemen aangelegd. Bijhetopengaan wordt dezelfde volgorde als
bij den aanleg gevolgd.
Uitwendig is de knop gedurende de maand Maart ook geheel veranderd. Op 1 Maart was er slechts een geringe groei van de knopschubben sedert 25 Januari waar te nemen, maar daarna gaan de buitenste
knopschubben afvallen en de binnenste plotseling snel groeien. Ze schuiven daardoor uit elkaar en er worden vliezige, licht-gekleurde deelen
van de schub zichtbaar. De overgangsbladen groeien langer door ; op
12 April waren dieechter ook allen afgevallen. Danworden de loofbladen
geheel zichtbaar. Deze zijn ook zeer sterk gegroeid en in dit stadium witviltig behaard. De steunblaadjes zijn allen zeer lang uitgegroeid, daarbij
valt op, datdebladen zich inbladschijf enbladsteel gedifferentieerd hebben.
Aan deranden vande steunblaadjes en onder aande voet vande bladschijf
hebben zich kliertjes gevormd (Fig. 33). Sommige overgangsbladeren
vallen niet af, worden groen en zien eruitalskleine loofbladen. Deze staan
nog weer intusschen overgangsbladeren enloofbladeren. Z e onderscheiden
zich van de loofbladen door hun verlengde breede bladvoet (Fig.32),
terwijl de steunblaadjes niet verloren gaan, zooals bij de normale loofbladeren ; daar verschrompelen ze n.1. eenigen tijd na de ontwikkeling der
loofbladeren.
(BIJHOUWER

Ook debracteeën waren in lengte toegenomen (Fig. 31), na het strekken
der bloemen verschrompelenze.
Resumeeren wij nunogeven destadia, zooals wij diebijde bloemknoppen
in 1922vonden en bedenken wij daarbij, dat ter aanduiding van Stadium
III—VIII alleen gelet wordt opde tweede bloem vanonderen af.
Stadium I (Fig.8) : Bladvorming ; het vegetatiepunt, dat nog vlak en
smal is, splitst alleen maar knopschubben, overgangsbladen enloofbladen af.
Uiterlijk is er geen verschil meteenbladknop. Zooziet de a.s. bloemknop
er v ó ó r A u g u s t u s uit.
Stadium II : Het eindvegetatiepunt wordt breeder, grooter en boller
(Fig. 9E V P ) . Deprimordia voor de eerste bloemen methaar steelblaadjes
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zijn als groeipunt zichtbaar in de oksels der bovenste loofbladen (Fig. 9
BLP 1, BLP 2, BLP 3). Hooger aan de as zijn schutbladen (BR) afgesplitst.
Dit stadium wordt gemiddeld i n A u g u s t u s bereikt.
Stadium III : Deze eerste primordia hebben zich gedifferentieerd in steelblaadjes en het eigenlijke primordium voor de bloem zelf. (Fig. 10, BLP 2).
Dit stadium vinden we e i n d A u g u s t u s—be g i n S e p t e m b e r .
Wij herhalen nog eens, dat we van dit stadium af het stadium steeds vaststellen aan de tweede bloem.
Stadium IV : De kelkprimordia zijn aangelegd (Fig. 11 K). Het eindvegetatiepunt gaat nog steeds door met de afsplitsing van bracteeën. Dit
heeft plaats in de e e r s t e h e l f t v a n S e p t e m b e r .
Stadium V : De kroonbladprimordia KR zijn aangelegd (Fig. 12 BLP 2).
Ook wordt de topbloem nu gevormd. Dit valt in de t w e e d e
h e l f t v a n S e p t e m b e r of
later.
Stadium VI : Aanleg van de 10 primordia van den eersten meeldraadkrans (Fig. 13, M I ) e i n d S e p t e m b e r — b e g i n
October
en l a t e r .
Stadium VII : Aanleg van de primordia van den tweeden (5) en van
den derden (5) meeldraadkrans, e e r s t e h e l f t O c t o b e r en l a t e r .
Stadium VIII : Aanleg van de 5 primordia der vruchtbladen (Fig. 14,
VD),inde t w e e d e h e l f t v a n O c t o b e r en l a t e r .
W e constateeren dus, dat de bloemaanleg bij den peer veel later valt dan
bij den pruim (LUYTEN 1921), kers (VERSLUYS 1921), appel (BIJHOUWER
1924), Rhododendron (LUYTEN en VERSLUYS 1921), sering (LUYTEN en
VERSLUYS 1921) en Hyacinth (BLAAUW 1920).
Om na te gaan of deze bloemaanleg bij den peer steeds zoo laat plaats
grijpt, of dat de oorzaak meer in het j a a r 1922 te zoeken was, werd in
1923 ook nog eens vastgelegd wanneer de bloemen gevormd werden.
Het bleek, dat in 1923 de bloemaanleg nog een p a a r d a g e n l a t e r
viel dan in 1922 ; niettegenstaande er in 1923 weinig, in 1922 veel vruchten
waren, — factoren, die den bloemaanleg wellicht hadden kunnen beïnvloeden.
Hieronder geven we nog een tabel, waarin men zien kan, hoe de stadia
in de verschillende maanden aangelegd werden.
24 Augustus—1 September
11 September
20 September
1 October
8 November

1922
III
IV
V
V—VI
V—VIII

1923
II
III
IV—V
IV—V
IV—VIII

Uit deze tabel blijkt ook, dat in het late najaar de stadia steeds meer
uiteen gaan loopen. Hierop komen we nog nader terug.
Na 11 September vonden wij in 1922 geen stadium III meer onder de
knoppen, evenmin trof men dat stadium in 1923 na 20 Sept aan. Dit wijst
er op, dat nà die data de periode van e e r s t e n bloemaanleg van de tweede
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zijbloem dus afgesloten is, en dat er dus na dien tijd alleen een verdere
ontwikkeling kan plaats vinden van reeds bestaanden bloemaanleg.
G O F F ( 1900) pleit bij den peer voor twee tijden van bloemaanleg, die op
elkaar zouden volgen. Wanneer men echter de geheele cyclus onder het
binoculair microscoop vervolgt, blijkt, dat bijv. in 1923 na 11 Sept. geen
stadium II meer gevonden wordt. Hieruit volgt, dat er dus maar één periode
is, waarin de eerste bloemaanleg optreedt. Men mag dus uit het vinden
van stadia IV in November niet besluiten, dat de bloemtros dan pas aangelegd is ; de aanleg van de tweede bloem viel reeds veel vroeger
( ± 1 Sept.), maar alleen ging waarschijnlijk door o.a. de lagere temperatuur de verdere ontwikkeling in een zeer langzaam tempo.
Amerikaansche onderzoekers ( G O F F 1899, DRINKARD 1909—1910)
vinden het eerste begin van bloemaanleg bij den peer vroeger (15—21 Juli)
dan wij (in 1923 van 24 Aug.—1 Sept.), maar dit kan zeer nauw samenhangen met de variëteit en met het verschil in klimaat i). Bij hen valt echter
ook de bloemaanleg van den peer later dan bij den appel.
In GARDNER, BRADFORD AND HOOKER (1922) vindt men opgegeven, dat
ALBERT (1894) bloemaanleg bij den peer vond in 't begin van Augustus.
Daar wij het oorspronkelijke stuk niet hebben kunnen krijgen, kunnen wij
niet beoordeelen of deze opgave de eerste differentiatie van den bloemaanleg betreft of een iets verder stadium.
Bij de oudere onderzoekers treft men ook niet veel gegevens aan. PAYER
(1857) geeft geen teekeningen van de ontwikkeling van de bloem. W e l
laat hij een teekening van de bloem zien als hij gereed is : deze is, zoover
ze het vruchtbeginsel betreft, niet juist. Hierop wees KARSTEN (1861)
reeds. KARSTEN noemt de maand Februari bij de behandeling van het vruchtbeginsel ; de bloemen, die hij dan beschrijft zijn nog zoo in het begin van
aanleg, dat te veronderstellen is, dat hooggelegen bloempjes uit de bloeiwijze
gebruikt zijn. DECAISNE (1857) zegt alleen, dat hij in October bloemen
vindt, waarin de onderdeden van de bloem in aanleg aanwezig zijn.
W e herhalen ook hier nog eens, dat voor het juiste aanduiden van het
verband tusschen tijd en bloemaanleg een exacte beschrijving van het betreffende stadium noodzakelijk is, vooral wanneer men op den duur tot een
goede vergelijking wil komen omtrent het gedrag van dezelfde gewassen
in verschillende landstreken.
Wij zagen dus, dat bij het begin van den winter de stadia, waarin zich de
bloemen bevinden, vrij veel uiteenloopen. W a t de oorzaak hiervan mag
') Toen deze verhandeling reeds ter perse was, kwam ons een stuk van ELSSMANN (1925)
in handen, waarin hij o. a. de bloemaanleg bij verschillende andere peervariëteiten te Geisenheim (a. Rh.) nagaat. ELSSMANN vindt naast overeenkomsten ook eenige verschillen met
onze variëteit, o.a. valt de eerste bloemaanleg bij de door hem onderzochte variëteiten
vroeger. Degenen onder hen, die de bloem laat aanleggen, komen echter, evenals wij in
vele knoppen voor Wageningen vonden, voor den winter niet meer geheel gereed met de
bloemvorming.
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zijn, is niet zeker uit te maken. Misschien is hiervan ten deele de lage
temperatuur schuld, die op de jongere bloemen sterker remmend werkt dan
op de oudere bloemen, misschien speelt de plaats, waar de bloemknoppen
zich aan den boom bevinden, mede in verband met de temperatuur een rol ;
mogelijk zijn nog andere factoren daarbij van belang. Maar het resultaat
is, dat een deel der bloemen in een zeer jong ontwikkelingsstadium den
winter doormaken (vergel. Fig. 12 van 15 Nov. met Fig. 14 van 15
October).
Het feit, dat de knoppen, die achter raken, den winter ingaan zonder nog
verschillende bloemdeelen aangelegd te hebben, kan van beteekenis zijn
voor de cultuur. Het is n.1. zeer goed denkbaar, dat er sommige of vele
van deze knoppen van 1922 geen goede ontwikkelde bloemen voortbrengen
in 1923. Dit zou eigenlijk nog nader onderzocht moeten worden.
W e l bleek tijdens den bloei, dat van vele trossen slechts de ± 4 onderste
bloemen bloeiden, terwijl van de rest alleen nog een litteeken terug te
vinden was.
Ook kwam het voor, dat wel de onderste bloemen en de topbloem zich
ontwikkeld hadden, maar dat een of meer bloemen vlak onder de topbloem
tijdens den bloei reeds verdwenen waren (Fig. 5*). Het blijft de vraag of
het juist de bloemen zijn, die den winter in een weinig ver stadium moeten
doorbrengen, die niet tot ontwikkeling komen.
Dat laat aangelegde bloemen toch nog tot ontwikkeling kunnen komen,
daarvoor pleiten de zijbloemen 2de orde, d.z. die bloemen, die soms in de
oksels van steelblaadjes aangelegd worden. Op deze bloemen in 't algemeen
komen we later nog even terug. Op Fig. 5 BL II 1 en BL II 2 is het geval
weergegeven, dat bij een bloem 1ste orde twee goed uitgegroeide bloemen
2de orde staan. Hier bleek dus, dat een vegetatiepunt als van de bloempjes
2de orde, dat zooveel later begint, nog klaar kan komen. De mogelijkheid
is evenwel niet uitgesloten, dat er ook geheele knoppen zijn, die niet tot
volledige ontwikkeling komen en het zou interessant zijn, na te gaan, wat
er uit zulke knoppen wordt. Ontstaan er misschien abnormale bloeiwijzen
uit, die pas vrij laat in den zomer bloeien gaan — de z.g. nabloei ? Of
vallen de bloemaanlegsels in 't voorjaar af en groeien alleen de vegetatieve
scheutjes onderin den knop door ?
Door het voorafgaande komen wij tot het inzicht, dat de peer betrekkelijk
slecht aan ons klimaat aangepast is. VERSLUYS (1921), LUYTEN (1921)
en BIJHOUWER (1924) vonden bij kers, pruim en appel een veel vroegeren
bloemaanleg, daardoor kwam de bloem veel vroeger klaar. Bij den kers
en pruim hebben eind October alle bloemen van de onderzochte variëteiten
reeds vruchtbladen, die al het stampermodel hebben ; ook bij den appel
vinden we half November in de drie onderste laterale bloemen en in de
topbloem vergevorderde vruchtbladen, terwijl de hooger gelegene laterale
bloemen iets minder ver zijn, maar toch bijna allen reeds vruchtbladen
aangelegd hebben.
Bij den peer, die door zijn gemengden knop het meeste met den appel over-
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eenkomt, heeft een gedeelte van de onderste laterale bloemen de vruchtbladprimordia half November aangelegd, de hooger gelegen bloemen zijn in een
veel minder ver stadium. Ook zijn er veel bloemknoppen, die in de onderste
laterale bloemen Stadium VIII nog niet bereikt hebben.
Afgezien nu van moeilijkheden met vorst in het voorjaar gedurende de
bloeiperiode, die de cultuur van kers en pruim hinderen, is de peer het
moeilijkst in het Noorden van ons land te telen. In Zuid-Limburg kan men
vele peersoorten nog met voordeel kweeken, die in het midden van het
land niet voldoende meer rijpen. De Noordgrens van de cultuur van vrij
vele peervariëteiten loopt door ons land en dit zal zich waarschijnlijk
ook uiten in den bloemaanleg. Het zou zeker van belang zijn, eens voor
dezelfde variëteit de bloemaanleg in verschillende streken bijv. NoordHolland, Zeeland, de Betuwe, Zuid-Limburg en Groningen na te gaan. En
dan zou kunnen blijken, dat de hoogere zomertemperatuur in Zuid-Limburg
(met andere factoren !) een eenigszins vervroegden bloemaanleg tengevolge
heeft en daardoor een veel grootere kans op goed ontwikkelde bloemen geeft.
Het zou dan echter veel waard zijn, na te gaan of ook door cultuurmaatregelen de bloemaanleg vervroegd kan worden ; de bemesting en water- en
luchtvoorziening van den bodem zal daarbij misschien een belangrijke
rol spelen.
In dit verband wordt nu het volgende wellicht opgehelderd. De peer
is in het algemeen veel beter geschikt dan de appel om als vormboom aan
leidingen of muren te worden gekweekt. Door de snoei wordt het evenwicht in den boom verstoord en dit valt bij den peer dan altijd twee maanden
verder van de periode van bloemaanleg af dan bij den appel. Het is dus
niet te verwonderen, dat de appel hiervan bij den bloemaanleg meer hinder
ondervindt dan de peer. En zoo kan ook de cultuur van fijne, veel warmte
vereischende peersoorten aan muren voordeelig zijn, als het voordeel van de
meerdere beschutting maar overweegt.
Wij willen nu nog enkele afwijkingen in den bouw van de bloemtros
bespreken. Bij deze variëteit van den peer komt het veelvuldig voor, dat in
den oksel van de steelblaadjes van de bloem een vegetatiepunt ligt. Dit
verschijnsel, dat bij den appel tot de uitzonderingen behoorde, wordt hier
meer regel. Dit vegetatiepunt zien wij opnieuw twee steelblaadjes afsplitsen (Fig. 12, S' bij BLP 2 ; Fig. 13BLP n S' ; Fig. 15 S'). Fig. 5 toont,
dat deze bloemen tweede orde tot normale ontwikkeling kunnen komen.
In elk steelblaadje van de eerste bloem BL i 1staat nl. een bloem (BL il 1 en
BL II2). Door het strekken van den bloemsteel kwamen de steelblaadjes
met hun bloemen op ongelijke hoogte te staan. Ook in een van de steelblaadjes van de tweede bloem (BLl 2) is een bloem gevormd (BLll 1).
Doordat de steelblaadjes hier bloemen droegen werden ze tot bracteeën
2de orde.
Iets wat echter maar een enkele keer aangetroffen werd, is, dat behalve
dat de steelblaadjes bloemen dragen, op den bloemsteel bracteeën afgesplitst
worden, die ook weer bloemen dragen. Fig. 20 laat een bloem zien, die in
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moet geen bijzondere beteekenis gehecht worden, daar het aantal getelde
bloemen te gering is, terwijl de grootte van de gemeten bloempjes op dien
datum juist zeer uiteenloopend is. Er waren bloempjes bij, die pas den kelk
aangelegd hadden, andere, die reeds het vruchtbeginsel hadden.
De topbloem is op 27 Maart echter nog steeds veel kleiner dan de tweede
zijbloem. De zeer groote toename in lengten tusschen 1 Maart—27 Maart,
is voor een groot gedeelte toe te schrijven aan de strekking van het
bloemsteeltje.
In Tabel I vindt men ook nog opgegeven het gemiddelde van het aantal
afsplitsingen 1ste orde gedurende een jaar. Daartoe werden bij elkaar
opgeteld het aantal knopschubben, overgangsbladen, loofbladen en b r a c
teeën, die afgesplitst zijn op eiken datum per knop en dan het gemiddelde
berekend. Op 17 Mei en 31 Mei worden er alleen nog maar knopschubben
afgesplitst ; op 21 Juni zijn er gemiddeld al 2 loofbladen gevormd, daar
het aantal afsplitsingen gemiddeld 16.5 is. Het bleek n.1. op blz. 10, dat
een bloemknop gemiddeld 12 knopschubben (11.72 ± 0.12), 3 overgangsbladen (2.86 ± 0.10), 6 loofbladen (5.90 ± 0.20) en 9 bracteeën («.90
± 0.34) bezit.
Daarna treedt een vertraging in en gedurende den zomer tot half
Augustus toe, worden zeer langzaam de rest der loofbladen gevormd. Op
18 Augustus is het aantal afsplitsingen 1ste orde 20.6.
Daarna gaat de afsplitsing sneller, op 31 Augustus is het aantal 22.2
geworden, om in de eerste helft van September nog hooger in aantal te
worden. Dit is de tijd van de bloemvorming, van eind Augustus—half
September worden de meeste bracteeën afgesplitst. Daarna gaat de afsplitsing langzamer. In de tweede helft van October blijft het gezamenlijke
getal constant ; de eindbloem is gevormd en daarmee houdt het afsplitsen
van bladachtige deelen 1ste orde op.
Om een beter inzicht te krijgen in de afsplitsingssnelheid van de onderdeden 1ste orde van den gemengden knop, werd uit deze cijferreeks berekend het gemiddelde aantal afsplitsingen 1ste orde, dat per tijdseenheid
van 10 dagen in een bloemknop wordt afgesplitst.

Tabel II.
Het aantal afsplitsingen 1ste orde
per 10 dagen

In de periode van 17 Mei—31 Mei
31 Mei—21 Juni
21 Juni—5 Juli
5 Juli—27 Juli
27 Juli—18 Aug
18 Aug.—31 Aug
31 Aug.—14 Sept
14 Sept.—20 Oct
20 Oct.—15 Nov
15 Nov.—13 Dec

2.92
2.80
0.7
0.7
0.67
1.2
2.49
1.2
0
0
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In deze tabel merken we op, tijden van veel en van weinig afsplitsingen.
De tijden van veel afsplitsingen 17 Mei—21 Juni en 31 Aug.—14 Sept.
liggen respect, daar, waar het grootste deel der knopschubben en dat der
bracteeën gevormd worden. W e zien dus, dat de grootste groei van den
gemengden knop dus valt vlak vóór 31 Aug., dus voor het tijdvak, dat
de meeste bracteeën afgesplitst worden.

§4.LATERALEBLADKNOPPENAANEENJARIGE
LANGLOTEN.
Gelijk reeds werd opgemerkt, bevinden zich aan den boom verschillende
typen bladknoppen, waarbij we met bladknoppen bedoelen, die knoppen,
waarin we geen bloemaanleg kunnen vinden, en waaruit het volgende jaar
alleen een vegetatieve scheut zich zal ontwikkelen.
Alle soorten bladknoppen werden onderzocht, uitgezonderd de bladknoppen aan het einde van de kortloten, daar hiervan te weinig materiaal
aanwezig was. De meeste kortloten n.1. gaven direct reeds terminaal een
gemengden knop (zie blz. 6).
Eerst willen wij bespreken de l a t e r a l e b l a d k n o p p e n aan de
e e n j a r i g e l a n g l o t e n . Voor het onderzoek werd steeds gebruikt
de 2de—5de zijknoppen van boven af. Deze knoppen waren het gelijkmatigst van grootte. Meer naar onderen of naar boven weken zij zeer
van deze groep knoppen af, hetgeen voor de conclusie's moeilijkheden zou
hebben gegeven.
O p 17 Mei 1922, terwijl de boom bloeit en de jonge bladen bezig zijn te
ontplooien, zijn de langloten nog maar weinig gestrekt. In den oksel van
de jonge bladen vinden we echter reeds kleine knoppen, waaraan we allereerst twee voorbladen kunnen onderscheiden. Bovendien zijn er aan het
vegetatiepunt nog 3 of 4 afsplitsingen te zien, die dus te zamen een gedeelte
van de a.s. knopschubben zijn. De lengte van het okselknopje is gemiddeld
1.26 m.M. ( ± 0.10).
In de volgende maanden zien we zeer snel het aantal afsplitsingen toenemen (Tabel III, onderste reeks) ; 21 Juni zijn er per knop gemiddeld 13
(13.20 ± 0.27) bladvormingen.
Na het afsplitsen der knopschubben volgt het vormen der overgangsbladen, die eveneens als bij de bloemknoppen zich van de knopschubben
onderscheiden door het bezit van steunbladen en beharing. Berekent men
uit laterale bladknoppen, die reeds lang aan de vorming van de loofbladen
toe zijn, waarbij dus het aantal knopschubben en overgangsbladen vast staat,
hoeveel knopschubben en overgangsbladen er per knop voorkomen, dan
blijkt uit 52 knoppen, dat er gemiddeld per knop 12 knopschubben
(11.94 ± 0.18) en 2 overgangsbladen (1.65 ± 0.10) afgesplitst zijn.
Daarna volgt de vorming van de loofbladen. Op 21 Juni is de knop dus
reeds aan de overgangsbladen bezig. Op dezen datum kon men nog niet
met zekerheid de verschillende soorten afsplitsingen van elkaar onderscheiden en werd het aantal bij de waarneming nog bijeen genomen.
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middeld 70 eenjarige kortloten dragen, dan blijkt dit 5 te zijn (4.81 ± 0 . 1 2 ) .
Uit tabel III merken we op, dat er 12 April in de laterale knoppen gemiddeld
reeds 10 en 28 April gemiddeld 12 loofbladen zijn. Een klein gedeelte
van de aangelegde loofbladen komt dus maar tot ontwikkeling, de rest gaat
dienst doen als knopschubben ter bescherming van den a.s. eindknop aan
de kortloot.
Uit de opgegeven getallen der loofbladen kunnen we dus afleiden, dat
de loofbladen, die tot September aangelegd zijn (5—6), nog allen vrijwel
tot loofblad zullen worden, maar diegene, die daarna aangelegd worden in
't voorjaar niet meer tot strekking zullen komen.
In April kunnen we bij het uitloopen der bladknoppen deze verandering
van functie heel makkelijk zien. Bijv. 28 April tellen we gemiddeld 5
groote gestrekte loofbladen, dan volgen daarop meestal 2—3 loofbladen, die
iets gestrekt zijn, maar daarna stil zijn blijven staan. Ze hebben de bladschijf verloren ; tusschen de twee steunblaadjes vindt men op gelijke hoogte
van de toppen der steunblaadjes het litteeken liggen. Dan volgen loofbladen, waarvan de bladvoeten zich aan het verdikken zijn en geheel afwijkend worden van den vroegeren vorm der loofbladen. Deze zijn later
bijna niet meer van de echte knopschubben te onderscheiden. De eerst
genoemde 2—3 loofbladen vinden we buiten aan iederen eindknop terug.
Ze zijn laag en breed, meestal zeer verdikt en daar ze bij de verdere ontwikkeling van den knop weinig meegroeien, vaak gescheurd. Men kan
nog steeds zien, waar vroeger de bladschijf gezeten heeft (Fig. 21 en 22).
W a r e n de laterale knoppen door snoei bijv. gedwongen geweest tot langloten uit te groeien, dan zou waarschijnlijk een veel grooter aantal loofbladen
tot normale strekking gekomen zijn.
Bij het afpellen der laterale bladknoppen troffen we, voor het eerst op
31 Mei, in den oksel der voorbladen kleine knoppen aan, die dan reeds
5 afsplitsingen hebben (Tabel IV, tweede reeks). Soms was er in elk
voorblad van den knop een vegetatiepunt, soms maar in één en ook kwam
het voor, dat ze geheel ontbraken. W a r e n er in twee voorbladen knopjes
aanwezig, dan was meestal een van beiden zoo klein, dat dit niet gemeten
werd. Uit deze knopjes kan een scheutje groeien. Meestal worden ze echter
tot slapende knopjes (Fig. 1 K en Fig. 2 J).
Ook in Tabel IV kunnen we aflezen, dat ze typisch doen als de slapende
knopjes aan de kortloten. (Tabel V I ; §6). Nadat ze langzaam groeiend de
lengte: van 1 m.M. bereikt hebben op 18 Aug., blijven ze op die grootte
gedurende de volgende maanden staan. Sommige er van strekken zich nog
iets in April, maar andere blijven zooals ze zijn, krimpen misschien nog iets,
omdat de buitenste knopschubben na het afvallen der voorbladeren, doordat
ze nu onbeschermd zijn, iets indrogen. Vandaar waarschijnlijk het lage
gemiddelde op 28 April.
Ook het aantal afsplitsingen blijft al van ongeveer eind Juli af op ± 8—
9 ; ook in het voorjaar is geen toename te zien. Als slapende knopjes zullen
ze dus wel met dit aantal blijven rusten of te loor gaan.
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§ 5. D E TERMINALE BLADKNOPPEN A A N EENJARIGE
LANGLOTEN.
Het aantal bladknoppen, dat hiervoor op eiken datum beschikbaar was, is
betrekkelijk gering (wisselend van 2—7). De grootte van de middelbare
fout wijst hierop. Daar het echter blijkt, dat de tabel*toch goed aansluit bij
Tabel III, kunnen we hieruit toch zekere conclusie's trekken. W e zien, dat de
lengte van de eindknoppen gemiddeld dezelfde is als bij de laterale
bladknoppen en dat de grootte ongeveer einde Augustus niet meer toeneemt.
De lengte van het eerste loofblad is 18 Aug. en 31 Aug. iets grooter, maar
daarna dezelfde als bij de laterale knoppen. Ook het verloop van het aantal
afsplitsingen en het aantal loofbladen komt geheel met de laterale knoppen
overeen. Zouden alle bladen tot strekking komen, dan zouden in het voorjaar de nieuwe langloten gemiddeld 12—13 loofbladen dragen. Niet alle
langloten strekken zich echter zoo ver; gemiddeld dragen ze 7—11 bladen,
zoodat de rest van de aangelegde loofbladen ook hier dienst gaat doen als
knopschubben bij den jongen eindknop.
§ 6. D E LATERALE BLADKNOPPEN A A N EENJARIGE
KORTLOTEN.
Bij de behandeling van de ontwikkeling van den bloemknop is reeds
gesproken over de vegetatiepunten in den oksel van de eerste twee loofbladen (blz. 5, 10, 15en Fig. 1, 2, 9, 10, 11 Z V P ) . Deze groeipunten zorgen
n.1. voor de vertakking van de kortlootreeks.
Op 18 Aug. vonden we in het eerste loofblad soms reeds een klein groeipunt; op 31 Aug. (Fig. 10) enop 14Sept. (Fig. 11 )hebben deze groeipunten,
die nu in de b eid e eerste loofbladen gevormd zijn, ook nog geen afsplitsingen. Na dezen tijd worden echter in 1922de tweevoorbladen afgesplitst en
volgen weldra meerdere afsplitsingen. Dus nadat 31 Aug.—14 Sept., de
tijd van de meeste bracteeën- en bloemafsplitsingen in den bloemknop voorbij is. 5 Oct. tellen we reeds 3—5 afsplitsingen aan het groeipunt van het
eerste, 3—6 afsplitsingen aan het groeipunt van het tweede loofblad. Dit
aantal neemt nu gedurende de wintermaanden niet toe. O p 27 Maart
schommelt het nog tusschen 5 en 6. De lengte van de voorbladen is dan
± 7 m.M. en de rand is bezet met vele klieren. Dit is iets, hetgeen nergens
elders bij de zijknoppen gevonden werd. Deze vegetatiepunten zijn dus op
27 Maart reeds even ver als de langlootokselknoppen (Tabel III) en de
eindknoppen der kortloten (Tabel I) en der langloten (Tabel V ) op
17 Mei. Het is dus wel te verwachten, dat het uitgroeien onder bepaalde
omstandigheden anders kan zijn dan bij de andere knoppen.
Bij het beschouwen van de bloeiwijzen (Fig. 5 en 6) valt op te
merken, dat zich ten aanzien van de zijscheutjes verschillende gevallen voor
kunnen doen.
O p Fig. 5 ligt in den oksel van het eerste loofblad ( L i ) een knopje
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( Z V P ) , waaraan de twee betrekkelijk lange voorbladen zichtbaar zijn.
Overigens is er weinig verschil met een gewonen okselknop.
In den oksel van het tweede loofblad, dat bij den steel weggenomen is
(LL 2) ligt een knop, die reeds uitgeloopen is. Hiervan is een voorblad afgevallen en het tweede voorblad en de daarop volgende 2 knopschubben zijn
tot loofbladen uitgegroeid. Ze zijn nog iets achter bij de andere loofbladen.
Binnen deze loofbladen liggen de knopschubben voor den eindknop van de
a.s. kortloot. Dit is dus een sylleptisch scheutje.
Deze twee okselknoppen zijn dus principieel een jaar uiteen gegaan — in
het najaar is de een niet meer, de ander wel van voorbladen voorzien ;
de eene is een kortlootje geworden, de andere een okselknop gebleven.
Dit geval sluit weer aan bij Fig. 6, waar in L 2 een sylleptisch scheutje
met drie loofbladen ontstaan is — waarvan één het tweede voorblad is.
Van het andere voorblad zien we het litteeken (LVB) liggen. Voor de
bloemvorming aan de beurs in volgende jaren kan zoo'n vermeerdering van
bladoppervlakte zeker van belang zijn, misschien ook voor de voeding van
de vrucht. Bij het nagaan van een aantal bloeiwijzen op 26 April bleek, dat
vaak de bladschijfjes weer spoedig verdorren en afvallen. De bladbases
blijven dan zitten en doen als knopschub voor den eindknop dienst.
Het optreden van sylleptische scheuten, dat bij den appel (BIJHOUWER
1924) zoo! algemeen voorkwam, is bij den peer weinig ontwikkeld en vrij
zeldzaam, hetgeen wellicht afhankelijk is van de variëteit en het jaar van
onderzoek.
In Fig. 2 is aan den ouden tak te zien, hoe belangrijk de zijknoppen wel zijn
voor de voortdurende vruchtbaarheid van den boom. Alle andere knoppen
blijven slapen of gaan dood ; door de herhaalde zijscheutvormingen alleen
blijft de kortlootreeks voortbestaan.
Behalve deze laterale bladknoppen, die ontstaan in de gemengde knoppen,
wezen wij er reeds in § 2 op, dat ook aan kortloten, die nog niet door een
bloemtros worden afgesloten, laterale knopjes in den oksel der loofbladen
staan. Wij zagen, dat deze knoppen meestal niet uitliepen en dus voor 't
grootste deel blijven rusten en dan dikwijls in den loop der jaren verloren
gaan. In hun ontwikkeling gedragen ze zich als de knopjes in de voorbladen
der laterale bladknoppen (§ 4, Tabel I V ) . 27 Juli zijn ze gemiddeld 1 m.M.,
welke lengte ze verder houden (Tabel V I ) . Ook in 't voorjaar treedt hierbij
geen strekking op. Daar er van de vele knopjes, die aangelegd worden,
een gedeelte steeds verdroogt, waren er van de maanden September-—April
nog maar weinig knopjes over. Ook worden de knopjes in 't voorjaar
brosser en gaan dus eerder te loor.
Uit het aantal afsplitsingen blijkt, dat er op een uitzondering van 13 afsplitsingen na, waarbij we ook reeds 4 loofbladen konden onderscheiden,
het aantal afsplitsingen niet hooger wordt dan 9—11.
In Fig. 36 is zoo'n slapend knopje afgebeeld. Men ziet, dat deze knopjes
kleiner zijn dan de laterale knoppen aan de langloot (Fig. 35, zelfde vergrooting), want in Fig. 35 waren er reeds 8 knopschubben weggenomen.
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Het eindvegetatiepunt, dat in fig. 36 tusschen de knopschubben 7 en 8 gezocht moet worden is dus veel kleiner dan het eindvegetatiepunt van
Fig. 35 ( E V P ) .
§ 7. EERSTE W O R D I N G DER LATERALE BLADKNOPPEN.
Wij moeten ons nu nog afvragen : Wanneer worden de laterale bladknoppen, die wij op 17 Mei als kleine knoppen in de oksels der bladen aan
de langloot aantreffen, aangelegd ( § 4 ) . Op 17 Mei zijn er n.1. reeds 5—6
afsplitsingen (Tabel III). Daar 17 Mei 1922 voor het eerst takken verzameld werden, konden wij dit dus niet nagaan aan materiaal vóór dezen
datum. Maar de knoppen, die voor het onderzoek van de laterale bladknoppen gebruikt werden, gaven uitsluitsel wanneer zulke knopjes voor
't eerst in den oksel der bladen gevormd worden. De laterale bladknoppen
nl. zaten in Mei in den oksel van bladen, die een jaar tevoren of besloten
lagen in een eindknop of in een bovensten zijknop van een langloot.
Onderzoeken we 28 April 1923 aan een uitloopenden lateralen bladknop,
hoe het met het vegetatiepunt staat, dat in de oksels der bladen ligt, dan
blijkt, dat het eerste loofblad geen groeipunt heeft, maar het tweede loofblad
een okselknopje met 4 afsplitsingen heeft, waarvan de eerste twee transversaal staan en de twee voorbladen zijn. Het knopje is dan ± 0.8 m.M.
In de hooger gelegen bladen liggen ook vegetatiepunten, waarvan het aantal
afsplitsingen echter naar boven toe afneemt ; in het zevende loofblad is het
groeipunt streepvormig en nog glad. In het eerste loofblad wordt dikwijls
het vegetatiepunt eerst later aangelegd.
12 April is de grootte van het knopje in het tweede loofblad ± 0.25 m.M.
en gemiddeld zijn alleen nog maar de voorbladen gevormd.
Nu gaan we steeds verder terug in datum en nu blijkt, dat d e v r o e g s t e t i j d , w a a r b i j wij e e n g r o e i p u n t k o n d e n
vinden
in d e n o k s e l v a n h e t t w e e d e l o o f b l a d v a n e e n
e i n d - b l a d k n o p 14 September was, d.w.z. dit groeipunt zal dus Mei
over een jaar een slapende knop zijn. Deze knop in een hooger gelegen
blad kan dus uitloopen tot een kortloot, die aan het einde een bloemknop
zou kunnen vormen in September, die in Mei zou bloeien. In het gunstigste
geval wordt zoon vegetatiepunt, dat wij dus in September als groeipunt in
den oksel van een loofblad vinden in 24 maanden tot een bloemknop, om
dus, bij elkaar opgeteld, na 31 maanden te bloeien. In vele gevallen zal men
er echter nog 12 maanden bij op moeten tellen, omdat de kortloot niet altijd
in eens aan het einde een bloemknop geeft, maar eerst nog een jaar een
bladknop terminaal draagt.
Terwijl wij dus voor het eerst op 14 Sept. in den oksel der loofbladen van
den eindknop een vegetatiepunt konden vinden, waaruit de laterale zijknoppen aan de langloot zullen ontstaan, bleek in § 6, dat in de gemengde
knoppen in het 1ste—2de loofblad reeds in Augustus vegetatiepunten te
vinden waren, die tot laterale bladknoppen zullen uitgroeien.
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De eerste aanleg van de bladknoppen heeft in den gemengden knop dus
v r o e g e r plaats.
De eerste zijvegetatiepunten in de zijknoppen aan de langloten ontstaan
waarschijnlijk iets later dan in de eindknoppen van de langloten, daar wij
ze pas 1 3 D e c e m b e r met zekerheid konden constateeren.
In den oksel der voorbladen van deze laterale ïfiknoppen aan den langloot
vinden wij voor 't eerst pas in Mei een vegetatiepunt. Dit wordt dus 8
maanden later aangelegd dan de knop waarvan ze een zijvegetatiepunt zijn.
Daar zij tegelijk met den hoofdknop tot knop worden, hebben zij dus een
jaar ingehaald. Over ditzelfde gebeuren is reeds uitvoerig geschreven bij de
behandeling van de periodiciteit van den pruim (LUYTEN 1921).
In dit stuk is een overzicht gegeven van de ontwikkeling van de knoppen
van den peer. Het blijkt dat er verschillende punten zijn, die nog om nader
onderzoek vragen. Zoo zou het wenschelijk zijn, om van de eindknoppen
der langloten, waarvan nu maar een gering aantal ter beschikking stond,
den ontwikkelingsgang nader te onderzoeken. Het zou goed zijn om dit
aan jonge exemplaren na te gaan, daar men dan over beter materiaal kan
beschikken, terwijl de vegetatieve groei nog sterk is. Ook zou het wenschelijk
zijn om de bladknoppen in de gemengde knoppen, die voor de vertakking
van de kortloten zullen zorgen en daarom zoo belangrijk zijn, nog eens
nauwkeuriger te vervolgen. Niettegenstaande deze hiaten hebben wij toch
bepaalde conclusies kunnen trekken. Het is wederom gebleken, hoe belangrijk het is, den tijd van bloemaanleg te weten. Hierdoor bleek toch, dat de
peer bijna 2 maanden later de bloem vormt dan de appel. Wij weten nu, dat
bij het snoeien in 't glgemeen, dus ook bij vormboomen, de tijd van bloemaanleg bij den peer verder van een dergelijke ingrijpende behandeling afligt
dan bij den appel. Het is verder gebleken, dat maar een heel klein deel der
bloemen gereed kan komen vóór den winter. In verband hiermee zou het van
belang zijn om na te gaan of verschillende variëteiten van den peer ditzelfde
verschijnsel vertoonen. Er blijft dan nog over om te onderzoeken of die
variëteiten zich in alle deelen van het land op gelijke wijze gedragen. Die
variëteiten, die met de meeste bloemen klaar komen vóór den winter zou men
dan in dat opzicht het best aan ons klimaat aangepast kunnen beschouwen,
al kunnen natuurlijk andere factoren maken, dat deze variëteiten toch niet
het meeste te verkiezen zijn.
LABORATORIUM VOOR
PLANTENPHYSIOLOGISCH ONDERZOEK.
WAGENINGEN,

April 1925.

VERKLARING V A N TEKST- EN PLAATFIGUREN
De data bij de plaatfiguren 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 zijn de
werkelijke data, maar beantwoorden niet altijd aan het gemiddelde tijdstip.
waarop de betreffende stadia gevonden worden.
Uitgezonderd voor de Fig. 1, 2 en 3 gelden de volgende afkortingen*
BL = bloem.
BLP = bloemprimordium,
BR = bractée.
EBL = eindbloem.
EVP = eindvegetatiepunt.
K = kelkblad.
KN = knopschub.
KR = kroonblad.
L = loofblad.
LBL = litteeken bloem.
LBR = litteeken bractée.
LKN = litteeken knopschub.
LL = litteeken loofblad.
LOVB = litteeken overgangsblad.
LS = litteeken steelblad.
LST = litteeken steunblad.

LVB = litteeken voorblad.
M I = meeldraad v a n den l e n krans.
M II = meeldraad van den 2den krans.
M III = meeldraad van den 3en krans.
OVB = overgangsblad (tusschen knopschub en loofblad).
OVB—L = overgang tusschen overgangsblad en loofblad.
S = steelblaadje.
SL = stijl.
ST = steunblad.
STL = steunblad loofblad.
VB = voorblad.
VD = vruchtblad.
ZK = zaadknop.
ZVP = zijvegetatiepunt.

Figuur 1. 27 Oct. 1923. Van dè drie-jarige langloot ( A ) , in 1921 ontstaan, ging de eindknop verloren; (litteeken bij J). Zijn 2—4 bovenste
zijknoppen gaven in 1922 de langloten B, C en D, terwijl zijn hoogst gelegen
laterale knop zich tot een tweejarig kortlootje (E) ontwikkelde. Dit laatste
kan men uit de knop- en bladlitteekens aftellen. De lager gelegen laterale
knoppen ontwikkelden zich in 1922 tot gedrongen kortloten, terwijl in 1923
de eindbladknoppen hiervan weer tot kortloten uitgroeiden. Langs A liggen
dus onder de langlootvertakking 5 kortlootreeksen ( F ) . De rest van de
knoppen of kortloten ging te loor (bij G ) . Onder aan de langloot A liggen
nog slapende knopjes ( H ) . Langs de nu tweejarige langloten B, C en D
zitten eenjarige kortloten, terwijl onderaan, bij H, de slapende knopjes
liggen, die in 't voorjaar 1923 niet uit zijn geloopen. De eindknoppen van de
langloten C en D liepen in 1923 uit tot korte langloten; de eindknop van B
gaf een kortloot. Verschillende knopjes (K) in de voorbladen der laterale
knoppen aan de langloten C en D zijn blijven slapen. x/2 XFig. 2. 27 Oct. 1923. Oude tak met drie vertakte kortlootreeksen. (A,
B en C ) . De vertakking had plaats door knopjes, die op de beurs E staan.
A ontstond, doordat in 1920 een kortloot (I) gevormd werd, die terminaal
een bloemknop droeg. In 1921 liep deze bloemknop uit, hierdoor ontstond de
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tweejarige kortloot. Een knop in een van de onderste loofbladen werd in
1921 reeds tot bloemknop en vormde in 1922 een kortlootje (III), waardoor
de kortloot vertakt werd. De knoppen op III gingen verder verloren, zoodat
we datgene wat in 1923 bijgevormd werd niet kunnen vervolgen.
B. De eindknop van de kortloot van 1920 (I) ging verloren; daardoor liep
de hoogst gelegen laterale knop (bij F ) , die anders had blijven slapen, uit en
vertakte de kortloot (1921). Deze kortloot (II) had terminaal een bloemknop, die in 1922 bloeide en hiervan treffen we nu nog de beurs E aan. Het
bladknopje ( Z V P ) in het onderste loofblad van dezen bloemknop bleef
rusten; het knopje in het tweede loofblad gaf een sylleptische scheut (dus in
1922). In 1923 gaf de eindknop hiervan de kortloot IV.
De vertakte kortloot C zit op een langloot, die een jaar jonger is dan de
langloot, die A en B draagt. In 1921 werd het eerste stuk van de kortloot,
die eindelings een bloemknop droeg, gevormd. In 1922 bloeide deze knop;
we treffen nog de rest van de as (G) der bloeiwijze aan. O p de beurs (E)
ligt het knopje ( Z V P ) uit het onderste loofblad van den bloemknop; het
bleef rusten. Het knopje uit het tweede loofblad gaf in 1922 nog een
sylleptisch scheutje, waardoor de tweejarige kortloot vertakt werd. In het
voorjaar 1923 liep de eindknop van dit scheutje uit en vormde de kortloot
(III), die een grooten eindknop en een kleinen lateralen knop (K) draagt.
Deze laterale knop zal blijven slapen, terwijl de eindknop verloren gaat. Aan
de basis van A en C liggen de knopjes J, die in de voorbladen van de laterale
knoppen, waaruit A en C zich ontwikkelden, gevormd werden. Z e zijn
blijven rusten. Yi X>
Fig. 3. 27 Oct. 1923. Eenjarige langloot met laterale knoppen en een
eindknop. De bovenste laterale knop (A) is kleiner dan de andere. Dit is
veelal het geval en hij wijkt bij het uitloopen meestal af van de vlak
daaronder gelegen laterale knoppen. (Vergelijk E in Fig. 1.) Yi XFig. 4. Schema van den ontwikkelingsgang van een kortlootreeks met
weglating van de laterale kortlootknoppen, behalve diegene, die voor de
vertakking zal zorg dragen. Op Dec. II bevat de knop, die reeds voor Dec. I
als groeipunt in den oksel van het loofblad was aangelegd, 2 voorbladen
( V B ) , 10 knopschubben ( K N ) , 3 overgangsbladen (OVB) en 6 loofbladen
(L). Van deze 6 loofbladen zullen 3 loofbladen als buitenste knopschubben
den eindknop van Dec. Ill omgeven. Deze drie loofbladen hebben daarom
een gestippelde bladschijf, daar zij van functie veranderen. Het volgende
jaar December (Dec. Ill) vinden we in den eindknop 12 knopschubben,
3 overgangsbladen en 6 loofbladen. Van deze 6 loofbladen zullen 5 loofbladen uitloopen. Het daarop volgend jaar December (Dec. IV) is de
eindknop een bloemknop. Het gemiddelde aantal afsplitsingen is af te tellen.
De zijknop in het tweede loofblad bevat reeds verschillende knopschubben
en zal de kortlootreeks vertakken. Wanneer de kortloot direct als eindknop een bloemknop draagt, vervalt het stuk tusschen Dec. II en Dec. III.
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Fig. 5, 12 April 1923. Een kortlootreeks, waarvan de eindknop zoo juist
uitgeloopen is. Van den bladknop ( Z V P ) in den oksel van het eerste
loofblad ( L I ) zien wedevoorbladen, terwijl hetvegetatiepunt inhet tweede
loofblad (de bladschijf is weggenomen, een gedeelte van den bladsteel is
zichtbaar, LL2) eensylleptisch scheutje gegeven heeft, waarvan de bladeren
nog minder ver gestrekt zijn dan de loofbladen uit den gemengden knop.
De onderste bloemen staan in den oksel van loofbladen (L3, L4, L5, L6),
terwijl de hooger gelegene, behalve de eindbloem (EBL), in den oksel van
bracteeën (BR) staan. Deze bracteeën zijn voor een deel reeds afgevallen. Niet alle bloemen zijn uitgeloopen ('t gemiddelde aantal aangelegde
is 16, aanwezig 9), maar een deel van de zijbloemen is verloren gegaan.
Bij *ziet men eenlitteeken liggen. Aan vele bloemen zitten de steelblaadjes
(S) nog. Deze vallen n.1. eenigen tijd na het uitloopen van den bloemknop
af. De eerste bloem (BLI 1 ) heeft in elk steelblaadje een bloem aangelegd
(BL II1en BLII2). Bij het strekken van den bloemsteel zijn deze bloemen
2de orde op ongelijke hoogte komen te staan. Ook de tweede bloem
( B L i 2 ) heeft in den oksel van een van zijn steelblaadjes één bloem
(BL il 1 ) gevormd. De vorming van deze bloemen 2de orde komt bij den
peer veel voor. W a r e Gr.
Fig. 6, 26 April 1923. De uitgeloopen eindknop (gemengde knop) van
een kortloot. Het gedeelte van de bloeiwijze na de vierde bloem (BL 4) is
afgesneden. De bladknop ( Z V P ) in den oksel van het weggenomen loofblad (LL 1 ) is goed te zien ; de bladknop in den oksel van het tweede loofblad heeft een sylleptisch scheutje gegeven. Bij het uitloopen is het eene
voorblad afgevallen (LVB), terwijl het andere voorblad tot loofblad uitgegroeid is (L'). Een abnormaliteit, nl. het vormen van een vegetatief
scheutje aan den bloemsteel, treffen we aan bij de tweede bloem (BL 2).
In den oksel van één van zijn steelblaadjes (het steelblaadje is reeds afgevallen (LS) ) heeft een bladknopje gelegen, dat bij het uitloopen van den
gemengden knop een scheutje gaf. Als knopje had het twee voorbladen ;
deze zijn bij het uitloopen afgevallen, maar in den oksel van het litteeken
van éénvan beiden zien we eenknopje liggen. Dan volgen twee loofbladen,
die een knop in den oksel dragen, terwijl het kortlootje afgesloten wordt
door een eindknop. W a r e Gr.
Fig. 7. Grafische voorstelling. Als zwarte achtergrond (I) is de gemiddelde temperatuur te De Bilt gedurende 1 April 1922 tot 1 April 1923
afgezet, van telkens 10dagen, berekend uit 3 waarnemingen per dag (8 uur
v.m., 2 uur n.m. en 7 uur n.m.). Op de ordinaten werden resp. de lengtegroei in % en het totale aantal bladvormingen afgezet.
Lijn II (gebroken lijn) en Lijn III (dikke getrokken lijn) geven de lengtegroei in procenten omgerekend op telkens 10 dagen respect, van den terminalen bloemknop aan de kortloot en van den lateralen bladknop aan de'
langloot (berekend uit Tabel I en Tabel III).
Lijn IV (gestippelde lijn) en Lijn V (dunne getrokken lijn) geven respect.
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het totale aantal bladvormingen 1ste orde in den terminalen bloemknop aan
de kortloot en den lateralen bladknop aan de langloot (Tabel I en Tabel III).
De lijnen IV en V, zijn verticaal ten opzichte van de andere lijnen verschoven, om samenvallen zoo veel mogelijk te vermijden. De bijbehoorende
schaalverdeelingen zijn links in de figuur aangebracht.
Platen achterin :
Fig. 8. Terminale kortlootknop, nadat knopschubben, overgangsbladen
(LOVB 1 en L O V B 2 ) en 1 loofblad (LL 1) verwijderd zijn. Het eindvegetatiepunt, dat nog omgeven is door 3 loofbladen (L 2, L 3 en L 4) gaat
met het afsplitsen hiervan door. Het is nog vlak (Stadium I).
Fig. 9. Gemengde terminale kortlootknop. Knopschubben, overgangsbladen en 5 loofbladen (LL 1—LL5) zijn weggenomen. Dan volgen twee
loofbladen ( L 6 en L 7 ) , die iets omgelegd en daardoor afgescheurd zijn,
om het eindvegetatiepunt ( E V P ) met de twee gevormde bracteeën (BR 1
en BR 2) te laten zien. Het eindvegetatiepunt is opgeheven en breeder
(Stadium II) dan van het object in fig. 8. In den oksel van de twee eerste
loofbladen (LL 1 en L L 2 ) liggen de streepvormige zijvegetatiepunten
( Z V P 1 en Z V P 2), die tot bladknopjes zullen worden. In den oksel van
de litteekens van de hoogergelegen loofbladen liggen ook gladde, streepvormige vegetatiepunten : dit zijn de primordia voor de bloemen met hun
steelblaadjes (BLP 1—3).
Fig. 10. Gemengde knop aan het einde van een kortloot. De knopschubben, overgangsbladen (LOVB 1 en LOVB 2) en een loofblad (LL 1 )
zijn weggenomen. Om het eind-vegetatiepunt ( E V P ) liggen nog het derde
—zevende loofblad (L 3—L 7) met hun steunblaadjes (ST) en 4 bracteeën
( B R I — B R 4), waarvan de vierde bractée (BR 4) bezig is zich af te
splitsen en als een bobbel op het vegetatiepunt te vinden is. Men merke op,
dat het eindvegetatiepunt opgeheven en bol is. Het vierde loofblad ( L 4 )
is omgelegd en daardoor voor een groot gedeelte afgescheurd, om het
bloemprimordium (BLP 2), dat in den oksel ligt te laten zien. De steelblaadjes (S) zijn afgesplitst (Stadium III). In den oksel van het eerste
loofblad ( L L 1 ) ligt het vegetatiepunt ( Z V P ) , dat een bladknop zal
worden.
Fig. 11. Gedeeltelijk afgepelde gemengde knop aan het einde van een
kortloot. Om te laten zien, hoe de bloemprimordia in ontwikkeling naar
boven toe afnemen, zijn de 3de bractée (LBR 3) weggenomen en het vierde
loofblad ( L 4 ) en de zesde bractée (BR 6) afgescheurd. Bij het tweede
bloemprimordium (BLP 2) zijn behalve de steelblaadjes (S) nu ook de 5
primordia voor de kelk gevormd (Stadium I V ) , terwijl het zevende bloemprimordium (BLP 7) in de derde bractée (LBR 3) pas de steelblaadjes (S)
heeft afgesplitst (Stadium III), en het tiende bloemprimordium (BLP 10)
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nog niet verder dan een streepvormig vegetatiepunt is. Het eindvegetatiepunt (E V P ) gaat nog steeds door met het vormen van bracteeën ; de
negende bractée (BR 9) zal weldra afgesplitst worden. In den oksel van
het eerste loofblad, dat weggenomen is ( L L 1 ) ligt het vegetatiepunt
( Z V P ) , dat een bladknop zal worden en dat nog steeds ongedifferentieerd is.
Fig. 12. Gemengde knop aan het einde van een kortloot. Knopschubben, overgangsbladen, het 1ste en 3de loofblad (LL 1, L L 3 ) , de 3de, 5de,
6de en 8ste bractée ( L B R 3 , LBR 5, LBR 6, L B R 8 ) zijn weggenomen.
In het derde loofblad en de weggenomen bracteeën zien we bloemprimordia,
die naar boven toe in ontwikkeling afnemen. Bij het 2de bloemprimordium
(BLP 2) zijn behalve de kelk (K) de kroonbladprimordio (KR) reeds aangelegd (Stadium V ) . Het bloemprimordium is nog steeds asymmetrisch
door den druk van het loofblad, in welks oksel het staat. In den oksel
van een van de steelblaadjes (S) ligt een bloemprimordium 2de orde. dat
ook weer steelblaadjes (S') heeft afgesplitst. Het eindvegetatiepunt heeft
de eindbloem (EBLP) gevormd (Stadium I V ) . Het bladvegetatiepunt in
den oksel van het eerste loofblad, dat weggenomen is (LL 1 ) heeft 2 voorbladen ( V B ) .
Fig. 13. Gemengde knop aan het einde van een kortloot. Door het
wegnemen van het vierde loofblad ( L L 4 ) , in welks oksel het 2de bloemprimordium (BLP 2) staat, zien we, hoe dit primordium tegen het overige
gedeelte van den bloemknop aanligt. Tevens is de voorzijde weggesneden,
zoodat we, na wegprepareering van lange haren, het inwendige kunnen
zien. Behalve de kelk- (K) en de kroonprimordia (KR) zijn de meeldraadprimordia ( M I ) van den eersten krans gevormd. De 10 bobbels liggen
telkens 2 aan 2 bijeen tusschen de kroonbladprimordia (KR) in. In den
oksel van een van de steelblaadjes (S) ligt een bloemprimordium 2de orde
(BLP n), dat reeds 2 steelblaadjes (S') bezit.
Fig. 14. Gedeelte van het 2de bloemprimordium uit een gemengden
knop. Het staat in den oksel van het 4e loofblad, dat weggenomen is
(LL 4). De kelk (K), de kroon (KR), de eerste tientallige meeldraadkrans
( M I), de tweede (M II) en derde ( M III), vijftallige meeldraadkrans en
de 5 vruchtbladen ( V D ) zijn aangelegd (Stadium V I I I ) . De primordia
van M II staan voor de kroon, de primordia van M III voor de kelk, terwijl de vruchtbladprimordia weer voor de kroon (KR) staan en dus met
M III alterneeren. In den oksel van het eene steelblad (S) komt een uitgroeisel (*) voor, dat tot een bloemprimordium 2de orde had kunnen uitgroeien, maar het niet verder bracht dan een bladachtig orgaan.
Fig. 15. Tweede bloemprimordium in een gemengden knop. De voorkant is weggesneden. De vruchtbladen ( V D ) zijn van ronde bobbels
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van het object van Fig. 14 gegroeid tot meer bladachtige organen met naar
binnen omgeslagen randen. In den oksel van een van de steelblaadjes (S)
merken we een bloemprimordium 2de orde op. Eén van de steelblaadjes
(S') is zichtbaar.
Fig. 16. De afgesneden voorzijde van het object van Fig. 15. Op dit
kleine weefselstuk hebben we geen last van de verdringing der meeldraden
onderling en kan men den juisten stand zien. De M I liggen telkens twee
aan twee bijeen vóór de kelkslip (K) en tusschen de kroonbladen (KR) ;
M II staat iets lager, vóór het kroonblad (KR), terwijl M III, afwisselend
met M II, iets lager ingeplant is, en vóór de kelkslip (K) staat. De helmhokjes zijn reeds gevormd.
Fig. 17. In dit gedeelte van de doorgesneden bloem zien we de kroonbladen (KR), de meeldraden (M) en de vruchtbladen ( V D ) . De meeldraden hebben helmdraden. De rugzijde van de vruchtbladen ( V D ) is
met den bloembodem omhooggegroeid.
Fig. 18. Deze bloem van 27 Maart is verder ontwikkeld dan het object
van Fig. 17. O p eenigen afstand van den voet van de meeldraden begint
zich een weefselring te vormen, die als een breede wal om de 5 stijlen zal
komen te liggen. Vergelijk Fig. 19. In de vruchtbeginselhokjes liggen
zaadknoppen ( Z K ) .
Fig. 19. Overlangsch doorgesneden bloem, vlak vóór het opengaan.
De stempel is knopvormig geworden. De helmdraden zijn langer dan in
Fig. 18. De omsluitende koker om de stijlen, die in Fig. 18 in aanleg te
zien was, is nu gereed. Er zijn in deze bloemen 4 vruchtbladen (4 stijlen).
In de perebloem zijn er 4 of 5 vruchtbladen, variëerend soms in een
bloemknop.
Fig. 20. Abnormaliteit. Behalve dat we in de steelblaadjes (die daardoor tot BR il 1 en BR il 2 werden), bloemen ( B L P n 2) aantreffen, zijn
op de bloemsteel nog bracteeën afgesplitst : BR il 3, dat in den oksel
BL il 3 draagt en BR II 4, waarvan het bloemprimordium op de teekening
niet te zien is. Het verschil met de hoofdas is, dat hier de eindbloem
(BL I) reeds lang voor de zijbloemen ontstaat.
Fig. 21. Eerste knopschub (KN I) van een terminalen bloemknop in
den winter. Oorspronkelijk als loofblad aangelegd : aan de middenpunt
heeft de bladschijf gezeten, aan de twee zijpunten de steunblaadjes. Sterk
verdikte basis.
Fig. 22. Derde knopschub ( K N 3 ) van een terminalen bloemknop in
den winter. Ook bij deze knopschub is de loofbladaanleg nog te zien.
Sterk verdikte basis.
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Fig. 23. Zevende knopschub (KN 7) van een terminalen bloemknop in
den winter. Hieraan is de loofbladaanleg niet meer te zien.
Fig. 24. Elfde knopschub (KN 11) van een terminalen bloemknop in
den winter. Van binnen zeer behaard.
Fig. 25. Eerste overgangsblad ( O V B l ) van een terminalen bloemknop in den winter. De steunblaadjes (ST) zijn klein. Ook van buiten
eenige beharing aanwezig ; van,binnen lange bruine haren.
Fig. 26. Derde overgangsblad ( O V B 3 ) van een terminalen bloeraknop in den winter. Sterke beharing, vooral aan de binnenzijde. De
steunbladen (ST) zijn grooter dan de schijf.
Fig. 27. Eerste loofblad ( L I ) in een terminalen bloemknop in den
winter. Steunbladen (ST) even groot als de bladschijf. Van buiten
geen beharing.
Fig. 28. Vierde loofblad ( L 4 ) in een terminalen bloemknop in den
winter. Steunbladen (ST) grooter dan de bladschijf. Beharing gering.
Fig. 29. Derde bractée in een terminalen bloemknop in den winter
(BR 3). Sterke beharing. Steunbladen ontbreken.
Fig. 30. Knopschub van een terminalen bloemknop. Het kleine blaadje
bijna boven aan, dat waarschijnlijk als een steunblaadje beschouwd kan
worden, zou er op wijzen, dat het grootste deel van een knopschub
bladvoet is.
Fig. 31. 27 Maart. Bractée in een terminalen bloemknop. Hij is in
lengte toegenomen (vergel. fig. 29). Na het strekken der bloemen verschrompelen ze.
Fig. 32. 12 April. Overgang tusschen een overgangsblad en een loofblad. Het onderscheidt zich van de loofbladen door de verlengde breede
bladvoet, terwijl de steunblaadjes (ST) niet verloren gaan.
Fig. 33. Gedeelte van een loofblad op 12 April uit een gemengden
knop. Aan den voet van de bladschijf en langs de steunblaadjes (ST)
hebben zich kliertjes gevormd.
Fig. 34. Laterale bladknop aan een langloot, van zijn knopschubben
ontdaan (o.a. LKN 8, LKN 9, LKN 11, LKN 12). Het verschil tusschen
het tweede overgangsblad ( OV B 2) en het eerste loofblad ( L I ) zit in
de breedte van den voet der steunblaadjes en de diepte van de insnijding.
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Fig. 35. De bladknop van fig. 34 verder afgepeld. Om het vegetatiepunt (E V P ) merken we het tweede (L 2) en derde loofblad (L 3) op,
terwijl het vierde loofblad ( L 4 ) als een primordium aanwezig en nog afgesplitst moet worden. Het beeld van den bladknop is geheel anders dan
de bloemknop op denzelfden datum. (Vergel. Fig. 11.)
Fig. 36. Laterale bladknop aan een kortloot, in den oksel van een
loofblad, dat echter weggenomen is (LL 1). Deze knop zou een slapende
knop geworden zijn. Hij is kleiner dan de laterale knoppen aan de langloot (vergel. Fig. 35, dezelfde vergrooting). Het eindvegetatiepunt, dat in
Fig. 36 tusschen de knopschubben 7 en 8 gezocht moet worden, is veel
kleiner dan het eindvegetatiepunt van Fig. 35 ( E V P ) .
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P E R I O D I C I T Y O F T H E B U D - D E V E L O P M E N T O F T H E PEAR.
(Summary.)
(For the figures and tables please consult the explanatory notes at the end.)
§ 1. I N T R O D U C T I O N A N D M E T H O D O F W O R K I N G .
In connection with previous researches

(BLAAUW

1920, 1923, VERSLUYS

1921, LUYTEN 1921, LUYTEN and VERSLUIJS 1921, BIJHOUWER 1924)

the

normal course of development of flower- and leaf-buds of the pear
(variety Beuré Hardy) is traced in this publication. Next to the correspondence between the pear and the apple, great differences occur. W i t h
a view to the treatment of these trees this may be important. The branches
were cut from old rather fruitful trees growing in the nursery „Pomona"
at Wageningen and were gathered from May 17, 1922 to April 26, 1923,
partly every month, every fortnight, or every week. From Aug. to Nov.
1923 another collection of branches was made, in order to check the flowerformation in 1922, with that of 1923.
The material, kept in alcohol, was examined as described in previous
publications (1921 )..
Next to the arithmetical mean ( M ) the mean error (m), computed according to the formulas of JOHANNSEN (1913) has been given in the tables.
§ 2.

ORIENTATION.

The branch system of the Beurré Hardy consists of long-shoots and
dwarf-shoots. The long-shoots arise from the terminal buds (Fig. 3) and
the upper lateral buds of a long-shoot of the previous year (one year old)
(Fig. 1, B, C, D.) The longshoot is covered with leaves in summer, in the
axils of which little buds are found, while the shoot terminates in a bud.
Barring some exceptions all these! buds are leaf-buds on these trees. The
next year the terminal bud gives a rather strong long-shoot; the 2 to 4
upper lateral buds also give long-shoots. Lower down there generally arise
shorter shoots (long dwarf-shoots or short long-shoots), still lower typical
dwarf-shoots. At the foot of the long-shoot the buds are latent (Fig. 1 H ) .
On the d w a r f - s h o o t we find a number of leaves with small
axillary buds in summer. These lateral buds are generally latent. In the
trees examined the terminal bud of the dwarf-shoot, usually grows into a
flowerbud in the first year. If it grows into a leaf-bud, the, dwarf-shoot
is lengthened the year after and a dwarf-shoot-series is formed (Textfig. 4
and Fig. I F ) .
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If the terminal bud is a flower-bud, the dwarf-shoot-series is broken, the
terminal vegetation-point being used for the formation of the terminal
flower. The flower-bud of the pear is a mixed bud; in the axils of the
two lower foliage-leaves a leaf-bud is found. One of these leaf-buds
usually develops further and gives another dwarf-shoot. Sometimes they
suddenly grow into a sylleptic shoot in April. This gives rise to the
branched dwarf-shoot-series (Fig. 2 A, B, C and Textfig. 4) After 1—3
years this branched dwarf-shoot-series is capable of bearing a terminal
flower-bud, after which the dwarf-shoot-series is again branched by the
lateral leaf-buds from the flower-bud (Fig. 2, B I V ) .
§ 3. T H E M I X E D T E R M I N A L BUDS O F T H E
DWARF-SHOOTS.
In December the parts found in the mixed bud (see the part of textfig. 4
above Dec. Ill) are : Round a shortened axis, spirally inserted are :
10—13 budscales, 2—3 transitional leaves, 5—7 foliage-leaves and 7—10
bracts, the axis being terminated by a top-flower. The 1—7 outer
budscales are hard and dark-brown (Figs. 21, 22, 23), those closer to the
top are thinner, of a\ lighter shade and hairy inside. (KN 11 Fig. 24).
The transitional leaves (Fig. 25 O V B 1; Fig. 26 O V B 3), the insides of
which are covered with very long brown hairs, are distinguished from the
budscales by their being tripartite and from the foliage-leaves by their being
of different shape, though tripartite. The foliage-leaves are much less hairy.
With the outer foliage-leaf the stipules ST. (Fig. 27, L 1) are usually as
long as the lamina, while the incisions extend much farther towards the
leaf-foot than in the transitional leaves. W i t h the later foliage-leaves the
lamina is longer thans the stipules (L 4, Fig. 28). The bracts (Fig. 29) are
distinguished from the foliage-leaves by theiwant of stipules and the much
stronger indûment. W i t h a few exceptions the bud-scales and transitional
leaves bear nothing in their axils; in the first two foliage-leaves on the
contrary we find vegetation-points, bearing 2—5 formations. They produce
the branching of the dwarf-shoots (§ 2 and Fig. 2, Z V P ) . In each of
the axils of the upper foliage-leaves (3—7) lies a flower-primordium,
while the then following bracts are likewise bearing a flower-primordium.
The flowers decrease in development towards the top. The top-flower,
terminating the axis, is much farther advanced than the flower-primordia
just below it. The highest number of flowers, found in a normal flower-bud,
is 16. W h e n the bud shoots, the budscales, the transitional leaves and the
bracts drop. Some transitions between the foliage-leaves and transitional
leaves grow green and persist. They differ in shape from the foliageleaves, because they retain the stipules, which the foliage-leaves do
not (Fig. 32).
For a correct indication of the connection between period and flowerformation, an exact description of the stage concerned is necessary,
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especially if we wish to arrive at a good comparison of the behaviour
of the same plants in various countries. Below the development of the
mixed bud in 1922 has been given. It should be borne in mind that only
the second flower from the bottom is referred to in denoting
stages III—VIII.
S t a g e I (Fig. 8). Leaf-formation ; the vegetation-point still flat
and narrow, is only forming budscales, transitional leaves and foliageleaves. There is no outward difference with a leaf-bud. This stage is
found before August.
S t a g e I I . The terminal vegetation-point is getting broader, larger
and more convex (Fig. 9 E V P . ) . The primordia for the first flowers with
their bractlets are visible as growing-points in the axils of the upper foliageleaves (Fig. 9. BLP 1, BLP 2, BLP 3 ) . Higher on the axis bracts have
been formed (BR). This stage is averagely reached in A u g u s t .
In the axils of the first two foliage-leaves the vegetation-point (Fig. 9
Z V P 1 in LL1 and Z V P 2 in L L 2 ) for the future leaf-buds are
already visible.
S t a g e I I I . The first primordia have differentiated in bractlets (S)
and the proper primordium for the flower itself (Fig. 10 BLP 2).
The leaf-vegetation-points have not yet formed any leaf-formation (in
LL 1, Z V P ) , it is still smooth. This stage is found from t h e e n d of
A u g u s t t o t h e b e g i n n i n g of S e p t e m b e r .
S t a g e I V. The calyx-primordia have been formed (Fig. 11, K). The
terminal vegetation-point still continues forming bracts. This occurs in the
f i r s t h a l f of S e p t e m b e r .
S t a g e V. The 5 petal-primordia (KR) have been formed (Fig. 12
BLP 2), alternating with the calyx-primordia. The terminal vegetationpoint has grown into a flower-primordium (Fig. 12 EBLP) ; from this
moment no bracts can be', added and the number of flowers that can be
formed in the bud is fixed. This occurs in the s e c o n d h a l f of
September and later.
The leaf-vegetation-point have formed two fore-leaves (VB)
(Fig. 12 in L L 1 ) .
S t a g e V I . Formation of the 10 primordia of the first whorl of
stamina. (Fig. 13 M I ) . E n d of S e p t e m b e r t i l l b e g i n n i n g
of O c t o b e r a n d l a t e r . In order to render the inside of the
flower visible, the front half of the flower had tojbe cut away at this stage
and next the long brown hairs, filling all the cavities in the flower, had
to be removed.
S t a g e V I I . Formation of the primordia of the second (5) and of
the third (5) whorls of stamina. F i r s t h a l f of O c t o b e r
and later.
S t a g e V I I I . Formation of the 5 primordia of the carpels
(Fig. H V D ) .
S e c o n d h a l f of O c t o b e r a n d l a t e r .
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The axillary buds in the first two foliage-leaves have split off 2—4 and
3—5 leaf-formations.
In 1 9 23 flower-formation occurred a few days later than in 1 9 2 2.
So thd flower-formation in the Pear occurs much later than in the Plum
(LUVTEN 1921), Cherry (VERSLUYS 1921), Apple (BYHOUWER 1924),
Rhododendron (LUYTEN 1921), Lilac (VERSLUYS 1921) and Hyacinth
(BLAALW 1920). W h e n the flower has reached stage VIII all organs have
been formed; the changes occurring after that are owing to the growth in
size or the developing of already existing leaf-parts.
Fig. 16 shows that the stamina are arranged in three whorls. The carpels
( V D ) grow from round swellings (fig. 14) into more leafy
organs (Fig. 15).
These 5 independent parts of the carpel grow into 5 independent styles.
The proper ovary has grown together with the receptacle already from
the beginning of their formation and so it has always been inferior. The
part of the carpels (Fig. 17) that will grow into an ovary is the lowest
part of the carpels, which are longer at the side turned towards the centre
than at the backside (the wall of the receptacle). In the centre a cavity is
formed and when the leaf-edges of the carpels meet the loculi arise
(Fig. 18).
Close below the stamina a ring is growing out, forming a broad wall
around the 5 styles (Fig. 18, 19). The other flower-parts also extend, in
Fig. 17 the filament is visible, the anther is already finished. In April the
flowers come into bloom.
The inflorescence of the Pear is corymbose raceme with a terminal
flower (VELENOWSKY 1907) in which the lateral axes, 2nd order, incline
to dichasial ramification. The terminal flower however is not the oldest
in this case.
DRINKARD ( 1909—1910) refers from his sections that the terminal flower
is the oldest, the terminal flower being bigger than the lateral flowers. On
our examining the successive series of the formation of the inflorescence
under the binocular microscope, it appears that the t e r m i n a l f l o w e r
is formed about o n e m o n t h l a t e r t h a n t h e
second
f l o w e r from the bottom.
In the apple the terminal flower is formed first. GOFF (1900) advocates
two periods of flower-formation in the pear. W e however do not find
a stage II after Sept. 11, accordingly there is but one period in which
the first flower-formation occurs.
G O F F (1899), DRINKARD (1909) find the beginning of flower-formation
in the pear earlier (15—21 July) than we do (in 1923 from Aug. 24—
Sept. 1 ), but this may be due to differences of variety and climate. They
also ascertained that the flower-formation of the pear is later than of
the apple.
W i t h the difference in period of flower-formation it may be connected,
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that the pear is better suited for cultivation as an espalier on fences or
walls. Cutting disturbs the equilibrium and this disturbance is in the
case of the pear two months farther from the period of flower-formation
than with the apple. The apple therefore will suffer more from the cutting
than the pear.
From the table (p. 17) it follows, that in the beginning of winter the
stages differ greatly. Many buds begin winter without having formed
various parts of the flowers. T o this it may be due, that in the South of
our country the pear thrives better than in the North. An investigation
might be instituted to ascertain whether there is a difference in period of
flower-formation and a divergence of stages in the different parts
of the country.
Table I upper series and textfig. 7 line II show the growth and extension
of the mixed bud. In May the bud grows vigorously, in Juni a little less,
in July and the first half of August still slowlier. Next a vigorous growth,
continuing as late as September. So the bud is growing very hard in the
second half of August, when the flower-formation has barely commenced.
From the beginning of October till about December 15 there is no growth
in length. Then a slow growth begins, the first beginning of the springextension. In Febr. the growth is stronger, to become very vigorous
in March.
From Table I it appears that the second lateral flower (2nd series)
remains bigger than the terminal flower (3rd series). Table I and textfig. 7
line IV lower series give the number of leaf-formations 1st order on successive data. On May 17 and May 31 only budscales have been formed,
on June 21 there are already two foliage-leaves (in a flower-bud an
average number of 12 budscales (11.72 -(- 0.12), 3 transitional leaves
(2.86 ± 0.10), 6 foliage-leaves (5.90 ± 0.20) and 9 bracts (8.90 ± 0.34)
are formed.
Next follows a retardation ; till about August 15 the rest of the foliageleaves are formed. From the end of August to the beginning of September
most bracts are formed (flower-formation). In the second half of Oct.
the number remains constant ; the terminal flower has been formed.
In Table II p. 24 we observe 2 periods of many leaf-formations : viz,
May 17 to June 21 and Aug. 31 to Sept. 14.
§ 4. LATERAL LEAF-BUDS O N O N E YEAR OLD
LONG-SHOOTS.
The 2nd to 5th lateral bud from the top was examined. The difference
between the transitional leaf and the foliage-leaf is harder to see than
in the case of the flower-bud ; the difference lies in the breadth of the
foot of the stipules and the depth of the incision (Fig. 34 O V B 2 and L I ) .
Table III lower series and Textfig. 7 line V give the number of leafformations on the successive data. In May and June the number increases
Verhand. Kon. Akad. v. Wetensch. (2e Sectie) Dl, XXIV.
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rapidly. In June some transitional leaves have already been formed. An
average number of 12 budscales (11.94 ± 0.18) and 2 transitional leaves
(1.65 ± 0.10) occur in a leaf-bud). On July 13th 1—2 foliage-leaves
have been formed (15.2—13.59=1.61) and on July 27th an average
number of 2 (15.7—13.59 = 2.11). In the period from Aug. 13 to
Sept. 14 there is a pause. This is the very period in which we found
increase of leaf-formations in the mixed bud (formation of the greatest
number of bracts). Till the end of October the number of foliage-leaves
increases, but from Nov. to the end of January no foliage-leaves are added.
In Febr. the number is 8, on April 12th 10.2, on April 28th 12.4.
From table III upper series, giving the average length of the buds and
from Textfig. 7, line III, giving the growth in percents per 10 days, it
appears that the buds no more increase in length after Sept. 15th. Here
again the first increase was found in the beginning of March. From Textfig. 7it appears that whille the mixed buds grow vigorously from Aug. 18—
Aug. 31 these lateral leaf-buds on the contrary are arrested in growth.
The first foliage-leaf (Table III middle series) grows gradually till the
end of October, i.e. till the same point of time to which foliage-leaves are
added. Towards the end of January the length increases again, next
extension begins.
As the dwarf-shoots growing from these buds bear an average of 5
leaves (4.81 ± 0.12) and there has been formed in the buds an average
number of 12 foliage-leaves (Table III, lower series), it follows that only 5
foliage-leaves stretch and the rest is going to act as budscales for the
future terminal bud of the dwarf-shoot. In figs. 21 and 22 the foliageleaf-character may still be found.
May 31 is the earliest date on which we find buds, showing 5 divisions
(table IV lower series), in the axils of most of the fore-leaves. From
these buds a shoot may grow, but as a rule they remain dormant.
(Fig. 1, K and Fig. 2 J). From Table IV we read that their
behaviour is typically parallel to the latent buds of the dwarf-shoots (table
V I ; § 6 ) . After Aug. 18 they remain of constant size, nor does the
number of formations increase after that.
5 5. T H E T E R M I N A L LEAF-BUDS O N O N E YEAR
OLD LONG-SHOOTS.
The amount of the mean error indicates (table V ) , that there were but
few buds at our disposal (2—7 on each date). The table however swallowtails into table III, so that certain conclusions can be made. The average
length of the terminal buds (Table V, upper series) is the same as in the
lateral leaf-buds. After Sept. 14 the growth increases but little. The
length of the first foliage-leaf (middle series Table V ) is 18 and on Aug. 31
a little greater, after that the same as with the lateral buds. The subsequent
behaviour and the number of leaf-formations corresponds to that of the
lateral buds (Table III). About 1—3 of the foliage-leaves formed will
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be going to serve as a budscale of the new terminal bud (number of leaves
formed 12—13, average number of leaves grown out on a long-shoot 11).
§ 6. T H E LATERAL LEAF-BUDS O N O N E YEAR OLD
DWARF-SHOOTS.
The vegetation-point in the first foliage-leaf for the future leaf-bud
of the flower-bud is visible as a small, smooth growing-point on Aug. 18.
On Aug. 31 (Fig. 10 Z V P and on Sept. 14 Fig. 11 Z V P ) these growingpoints, now lying in the first two foliage-leaves, have not yet splitted off any
leaf-formations. Next (in 1922) the fore-leaves are split off, and more
divisions follow, so about the same time as the leaf-formations in the
lateral leaf-bud on the long-shoot are going to increase their number
again. On Oct. 5 we count 3—5 leaf-formations on the growing-point
ot the first foliage-leaf, 3—6 leaf-formations on the growing-point of the
second foliage-leaf. During the winter-months there is no increase. On
March 27 the amount is oscillating between 5 and 6. The size is about
7 mms. So they are equally far advanced on March 27 as the long-shootaxillary-buds (Table III) and the terminal buds of the dwarf-shoots
(Table I) and long-shoots (Table V ) on May 17.
These buds may grow into a bud (Fig. 5 Z V P ) or they may grow into a
sylleptic shoots (Fig. 5, in the axil of LL 2; Fig. 6 in the axil of L 2 ) .
In 1922 however the syllepsis was rather rare. These buds are important
for the fruitfulness of the tree. They continue the dwarf-shoot-series
(Fig. 2).
On the dwarf-shoots which are not terminated by a flower-cluster, we
also find lateral buds (Fig. 36) in the axils of the foliage-leaves. These
buds are usually dormant (§2). Table VI gives the length (upper series)
and the number of leaf-formations (lower series) of these buds.
§ 7. O R I G I N O F T H E LEAF-BUDS.
The lateral leaf-buds, wich we find as small buds in the axils of the
leaves ( § 4 ) on May 17, have been formed long before. The earliest date
at which we could f i n d a g r o w i n g - p o i n t i n t h e a x i l s
of t h e f o l i a g e - l e a v e s
of a t e r m i n a l
leaf-bud
w a s S e p t . 14.
Such a bud may shoot May twelve-months and form e.g. a dwarf-shoot,
which might form a terminal flower-bud in September, which might flower
in May. In the most favorable case such a vegetation-point, which we
find in September as a growing-point in the axil of a foliage-leaf grows
into a flower-bud in 24 months, so taken all together it flowers in 31 months.
As the dwarf-shoot does not always bear a terminal flower-bud at once,
but a leaf-bud the first year, in most cases another 12 months will have
to be added.
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In § 6 it appeared that in the mixed buds, in the first and second foliageleaves a l r e a d y i n A u g u s t vegetation-points were to be found,
which will grow into lateral leaf-buds.
The lateral vegetation-point in the axil of the foliage-leaves of the lateral
leaf-buds on the long-shoots could not be definitely ascertained
before Dec. 13.
In the axils of the fore-leaves of these lateral buds on the long-shoot
we find the vegetation-point for the first time in May. Accordingly this
was formed 8 months later than the bud, of which they are lateral
vegetation-points. As they grow into a bud simultaneously with the
principal bud, they have made up for one year.

E X P L A N A T I O N O F T H E F I G U R E S IN T H E T E X T
A N D O N T H E PLATES.
The dates of the figures 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 on the
plates are the real dates of the chosen objects, but they don't answer always
to the average point of time, on which the concerning stages usually occur.
Excepted for the Fig. 1, 2 and 3 the following abbreviations are used:
BL = flower.
BLP = flower-primordium.
BR — bract.
EBL = terminal flower.
E V P = terminal vegetation-point.
K = sepal
KN = budscale.
KR = petal.
L = foliage-leaf.
LBL = scar flower.
LBR = scar bract.
LKN = scar budscale.
LL = scar foliage-leaf.
L O V B = scar transitional leaf.
LS = scar bractlet.
LST = scar stipule.

LVB = scar fore-leaf.
Ml = stamen of the first whorl.
Mil = stamen of the second whorl.
M m = stamen of the third whorl.
O V B = transitional leaf (between budscale and foliage-leaf).
OVB-L = transition between transitionalleaf and foliage-leaf.
S = bractlet.
SL = style.
S T = stipule.
S T L = stipule foliage-leaf.
V B = fore-leaf.
V D = carpel.
Z K = ovule.
Z V P = lateral vegetation-point.

Figure 1. Oct. 27, 1923. The three year old long-shoot (A), originated in 1921, lost its terminalj bud (scar at J). In 1922 its 2—4 upper
lateral buds gave the long-shoots B, C and D, whilst its uppermost lateral
bud developed into a bi-annual dwarf-shoot ( E ) . The latter may be
counted from the bud- and leaf-scars. T h e lower lateral buds developed
in 1922 into thick-set dwarf-shoots, whilst in 1923 the terminal leaf-buds
of these grew into dwarf-shoots in their turn. Along A therefore there
are 5 dwarf-shoot-series (F) below the long-shoot-ramification. The rest
of the buds or dwarf-shoots got lost (at G ) . At the foot of the longshoot A there are dormant buds ( H ) . Along the two year old long-shoots
B, C and D there are one year old dwarf-shoots, while at the foot at H,
the dormant buds lie which have not shooted in the spring of 1923. The
terminal buds of the long-shoots C and D shooted in 1923 into short
long-shoots ; the terminal bud of B gave a dwarf-shoot. Various buds
(K) in the fore-leaves of the lateral buds on the long-shoots C and D
remain dormant Y2 X-
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Figure 2. Oct. 27, 1923. Old branch with three branched dwarfshoot-series (A, B and C ) . The branching took place through buds,
standing on E, the thicker parts of the dwarf-shoot, previously the axis
of a mixed bud A originated, because in 1920 a dwarf-shoot (I) was
formed, bearing a terminal flower-bud. In 1921 this flower-bud shooted
and gave rise to the bi-annual dwarf-shoot. A bud in one of the lower
foliage-leaves became a flower-bud as early as 1921 and formed a dwarfshoot (III) in 1922, which caused branching of the dwarf-shoot. The
other buds on III got lost, so that what was added in 1923, cannot be
traced.
B. The terminal bud of the dwarf-shoot of 1920 (I) got lost ; in consequence of this the highest lateral bud (at F ) , which otherwise had
remained latent, shooted and caused branching in the dwarf-shoot
(1921). This dwarf-shoot (II) bore a terminal flower-bud, blooming in
1922, The axis of the mixed bud, E, is still found. The leaf-bud ( Z V P )
in the undermost foliage-leaf of this flower-bud remained dormant ; the
bud in the second foliage-leaf gave a sylleptic shoot (in 1922). In 1923
its terminal bud gave the dwarf-shoot IV.
The branched dwarf-shoot C stands on a long-shoot which is a year
younger than the long-shoot bearing A and B. In 1921 the first part of
the dwarf-shoot, bearing a terminal flower-bud, was formed. In 1922
this bud flowered ; we still find the rests of the axis (G) of the inflorescence. On E lies the bud ( Z V P ) from the first foliage-leaf of the
flower-bud ; it remained latent. The bud from the second foliage-leaf
gave a sylleptic shoot as late as 1922, in consequence of which the two
year old dwarf-shoot became branched. In the spring of 1923 the terminal
bud of this shoot sprouted and formed the dwarf-shoot (III) bearing a
big terminal bud and a small lateral bud (K). This lateral bud will remain
Intent, unless the terminal bud gets lost. At the bases of A and C the buds
} lie, formed in the fore-leaves of the lateral buds from which A and C
were developed. They have remained dormant j/£ XFigure 3. Oct. 27, 1923. Long-shoot of one year's growth with
lateral buds and a terminal bud. The upper lateral bud (A) is smaller
than the others. This is usually the case and it generally deviates in
shooting from the lateral buds immediately below it. (cf. E in Fig. 1 )

l/
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Figure 4. Diagram of the course of development of a dwarf-shootseries with omission of the lateral dwarf-shoot-buds, except the one that
has to bring about ramification. In Dec. II the bud, which had already
been formed as a growing-point in the axil of the foliage-leaf before
Dec. I, contained 2 fore-leaves (VB), 10 budscales (KN), 3 transitional
leaves (OVB) and 6 foliage-leaves (L). 3 of these 6 foliage-leaves will
envelop the terminal bud of Dec. Ill as outer budscales. These three
foliage-leaves are indicated by a dotted leaf-blade, because they change
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their function. Next December (Dec. Ill) we find 12 budscales 3 transitional leaves, and 6 foliage-leaves in the terminal bud. 5 of these 6 foliageleaves will shoot. The then following December (Dec. IV) the terminal
bud is a flower-bud. The average number of formations can be counted.
T h e lateral bud in the second foliage-leaf already contains several
budscales and is to branch the dwarf-shoot-series. W h e n the dwarfshoot directly bears a flower-bud as a terminal bud, the part between
Dec. II and Dec. Ill drops out.
Figure 5. April 12, 1923. A dwarf-shoot-series, the terminal bud of
which has just shooted. Of the leaf-bud ( Z V P ) in the axil of the first
foliage-leaf ( L I ) we see the fore-leaves, whilst the vegetation-point in
the second foliage-leaf (the lamina has been removed, part of the petiole
is visible, L L 2 ) has given a sylleptic shoot, the leaves of which have
extended less than the foliage-leaves from the mixed bud. The lowest
flowers are in the axils of the foliage-leaves ( L 3 , L 4 , L 5, L 6 ) , while
those situated higher are in the axils of the bracts (BR), except the terminal
flower (EBL). These bracts have partly fallen off. Not all flowers have
shooted (average number of flowers formed 16, present 9), but part of the
lateral flowers have got lost. At * we see a scar. On many flowers the
bractlets (S) are still found. These drop some time after the shooting
of the flower-bud. The first flower (BE-1 1) has formed a flower in each
bractlet (BLll 1 and B L l l 2 ) .
W h e n the petiole stretched these flowers 2nd order stood at an unequal
level. The second flower ( B L i 2 ) has also formed a flower ( B L n l )
in the axil of one of its bractlets. The formation of these flowers 2nd
order is frequent in the pear. Nat. size.
Figure 6. April 26, 1923. The shooted terminal bud (mixed bud) of
a dwarf-shoot. The part of the inflorescence above the fourth flower
( B L 4 ) has been removed. The leaf-bud ( Z V P ) in the axil of the
removed foliage-leaf (LL 1 ) is clearly visible ; the leaf-bud in the axil of
the second foliage-leaf has given a sylleptic shoot. On shooting one
fore-leaf has dropped (LVB), the other has grown into a foliage-leaf ( L I ) .
An abnormality, viz. the formation of a vegetative shoot on the pedicel
is found in the second flower ( B L 2 ) . In the axil of one of its bractlets
(the bractlet is already shed ( L S ) ) , there has been a leaf-bud, giving a
shoot, when the mixed bud sprouted. As a bud it contained two fore-leaves,
which dropped on shooting, but in the axil of the scar of one of them we
find a bud. Next two fore-leaves follow, bearing a bud in the axil, while
the dwarf-shoot is terminated by a bud. Nat. size.
Figure 7. Graphic representation. As a dark back-ground (I) the
average temperature at de Bilt from April 1, 1922 to April 1, 1923: has
been plotted, in periods of 10 days each, computed from 3 observations
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per diem (8 o'clock a.m., 2 o'clock p.m. and 7 o'clock p.m.). On the
ordinates respect, the growth in length in % and the total number of leafformation were plotted. Line II (broken line) and Line III (heavy solid
line) give the growth in length in per cents converted to periods of 10 days
each respectively of the terminal flower-bud on the dwarf-shoot and of the
lateral leaf-bud on the long-shoot (computed from Table I and Table III).
Line IV (dotted line) and Line V (thin solid line) respectively give the
total number of leaf-formations 1st order in the terminal flower-bud on
the dwarf-shoot and the lateral leaf-bud on the long-shoot (Table I
and Table III).
The lines IV and V have been moved vertically with respect to the
other lines in order to avoid coinciding as much as possible. The scales
relating to it have been placed to the right of the figure.
Figure 8. Terminal dwarf-shoot-bud after removal of budscales,
transitional leaves (LOVB 1 and L O V B 2 ) and 1 foliage-leaf ( L L 1 ) .
The terminal vegetation-point, still enveloped by 3 foliage-leaves
( L 2 , L 3 and L 4 ) continues by forming foliage-leaves. It is still
flat (stage I).
Figure 9. Mixed terminal dwarf-shoot-bud. Budscales, transitional
leaves and 5 foliages-leaves (LL 1—LL5) have been removed. Next two
foliage-leaves (L 6 and L 7) follow, a little recurved and consequently
torn off, to show the terminal vegetation-point ( E V P ) with the two bracts
already*formed (BR 1 and BR 2). The terminal vegetation-point is raised
and broader (stage II) than of the object in figure 8. In the axils of the
first two foliage-leaves (LL 1 and LL 2) the narrow lateral vegetationpoints ( Z V P 1 and Z V P 2 ) lie, which are to grow into leaf-buds. In
the axils of the scars of the higher foliage-leaves there also lie smooth,
narrow vegetation-points ; these are the primordia for the flowers with
their bractlets (BLP 1—3).
Figure 10. Mixed terminal bud of a dwarf-shoot. The budscales,
transitional leaves (LOVB 1and LOVB 2) and a foliage-leaf (LL 1 ) have
been removed. Round the terminal vegetation-point ( E V P ) we still find
the 3rd—7th foliage-leaf (L3—L 7) with their stipules ( S T ) and 4 bracts
( B R I — B R 4), the fourth bract (BR 4) being in the act of separating
and visible as a swelling on the vegetation-point. It should be observed
that the terminal vegetation-point is raised and convex. The fourth foliageleaf ( L 4 ) has been recurved and consequently torn off for a great part,
in order to show the flower-primordium (BLP 2) in its axil. The bractlets
(S) have been formed (stage III). In the axil of the first foliage-leaf
( L L l ) the vegetation-point ( Z V P ) lies, which is to become a leaf-bud.
Figure 11. Mixed bud, partly peeled, terminating a dwarf-shoot. In
order to show how the flower-primordia decrease in development towards
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the apex, the 3rd bract (LBR3) has been removed, the fourth foliage-leaf
( L 4 ) and the sixth bract (BR 6) have been partly torn off. Besides the
bractlets (S) the 5 primordia for the calyx have been formed in the second
flower-primordium (BLP 2, stage I V ) , while the seventh flower-primordium
(BLP 7) in the third bract (LBR3) has only just formed the stipules (S)
(stage III) and the tenth flower-primordium (BLP 10) I is not yet farther
advanced than a narrow vegetation-point. The terminal vegetation-point
( E V P ) continues forming bracts; the ninth bract (BR 9) will soon be
splitted off. In the axil of the first foliage-leaf, which has been removed
(LL 1 ), there lies the vegetation-point ( Z V P ) , which is to become a leafbud but that is still smooth.
Figure 12. Mixed bud terminating a dwarf-shoot. Budscales. transitional
leaves, the first and third foliage-leaves (LL 1, LL 3), the 3rd, 5th, 6th and
8th bract (LBR 3, LBR 5, LBR 6, LBR 8) have been removed. In the
third foliage-leaf and the bracts removed, we see flower-primordia, diminishing in development towards the apex. Besides the calyx (K) the petalprimordia (KR) are already in formation in the second flower-primordium
(BLP 2) (stage V ) . The flower-primordium is still a symmetrical owing
to the pressure of the foliage-leaf in the axil of which it stands. In the
axil of one of the bractlets (S) lies a flower-primordium 2nd order, which
has also splitted off bractlets (S'). The terminal vegetation-point has
formed the terminal flower (EBLP, stage V I ) . The leaf-vegetation-point
in the axil of the first foliage-leaf, which has been removed ( L L l ) has
2 fore-leaves ( V B ) .
Figure 13. Mixed bud terminating a dwarf-shoot. On removing the
fourth foliage-leaf ( L L 4 ) , in the axil of which the 2nd flower-primordium
(BLP 2) stands, we see, how this primordium leans against the rest of
the flower-bud. The front has also been removed, so that after removal
of long hairs by preparation, the inside is visible. Besides the sepal (K)
and the petal-primordia (KR), the stamen-primordia ( M l ) of the first
whorl have been formed. The 10 primordia lie in pairs between the petalprimordia (KR). In the axil of one of the bractlets (S) lies a flowerprimordium 2nd order (BLP n), already possessing 2 bractlets (S').
Figure 14. Part of the second flower-primordium from a mixed bud:
It lies in the axil of the 4th foliage-leaf, which has been removed ( L L 4 ) .
The calyx (K), the corolla (KR), the first whorl of 10'stamina ( M l ) , the
second and third whorls (M II and M III) of five stamina and the five
carpels ( V D ) have been formed (stage V I I I ) . The primordia of M II are
in front of the corolla, the primordia of M III in front of the calyx, whilst
the carpel-primordia in their turn are found in front of the corolla (KR),
alternating with M III. In the axil of one of the bractlets (S) an excrescence
occurs (*), which might have grown into a flower-primordium 2nd order,
bud did not progress farther than a leafy organ.
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Figure 15. Second flower-primordium in a mixed bud. The front has
been removed. The carpels ( V D ) have- progressed from round protuberances of the object of fig. 14 to more leafy organs with edges curved
inwards. In the axil of one of the bractlets (S) we notice a flowerprimordium 2nd order. One of the bractlets (S') is visible.
Figure 16. The removed front of the object of fig. 15. On this small
piece of tissue we are not hindered by the crowding of the stamina and
we see the correct position. The M I lie in pairs in front oFthe sepal (K)
and between the petals (KR) ; M II is a little lower, in front of the petal
(KR), while M i l l , alternating with M i l , is inserted a little lower and
lies before the sepal (K). The anther-sacs have already been formed.
Figure 17. In this section of the flower we see the petals (KR), the
stamina ( M ) and the carpels ( V D ) . The stamina have filaments. The
backs of the carpels ( V D ) have grown upwards with the receptacle.
Figure 18. This flower of March 27 is further developed than the
object of Fig. 17. At some distance of the foot of the stamina a tissue-ring
is being formed, which will surround the 5 styles as a broad rim. cf. fig. 19.
In the loculi lie ovules ( Z K ) .
Figure 19. Longitudinal section of a flower, just before opening. The
stigma appears more convex. The filaments are longer than in fig. 18.
The enveloping case round the styles, visible in formation in Fig. 18 is now
ready. There are 4 carpels in these flowers (4 styles). In the pear-flower
the number of carpels varies between 4 and 5.
Figure 20. Abnormality. Besides our finding flowers ( B L P l l 2 ) in
the bractlets (which on account of this became BR II 1 and BR II2), the
petiole has formed bracts : BR o 3, bearing BL n 3 in its axil, and
BR II IV, the flower-primordium of which is not visible in the drawing.
The difference with the main-axis is, that here the terminal flower (BLP i)
is developed long before the lateral flowers.
Figure 21. First budscale (KN 1 ) of a terminal flower-bud in winter.
Initially a foliage-leaf-formation : in the centre the lamina was found, at
the two lateral point the stipules. Base much thickened.
Figure 22. Third budscale ( K N 3 ) of a terminal flower-bud in winter.
In this budscale the foliage-leaf-formation is also visible. Base much
thickened.
Figure 23. The seventh budscale (KN 7) of a terminal-flower-bud in
winter. Here the foliage-leaf-formation is no more visible.
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Figure 24. Eleventh budscale ( K N l l ) of a terminal flower-bud in
winter. Inside very hairy.
Figure 25. First transitional leaf ( O V B 1 ) of a terminal flowerbud in
winter. The stipules (ST) are small. Somewhat hairy outside ; inside
long brown hairs.
Figure 26. Third transitional leaf ( O V B 3) of a terminal flower-bud
in winter. Strong indûment, especially inside. The stipules ( S T ) are
larger than the blade.
Figure 27. First foliage-leaf ( L I ) in a terminal flower-bud in winter.
Stipules (ST) equally large as the leaf-blade. Outside no hairs.
Figure 28. Fourth foliage-leaf ( L 4 ) in a terminal flower-bud in winter.
Stipules (ST) larger than the leaf-blade. Slightly hairy.
Figure 29. Third bract in a terminal flower-bud in winter (BR 3).
Strong indûment. Stipules are lacking.
Figure 30. Budscale of a terminal flower-bud. The small leaflet nearly
at the apex, which may be probably considered a stipule, would indicate
that the greater part of a budscale is leaf-foot.
Figure 31«. March 27. Bract in a terminal flower-bud. It has increased
its length (cf. fig. 29). After extension of the flowers they shrivel up.
Figure 32. April 12. Transition between a transitional leaf and a
foliage-leaf. It is distinguished from the foliage-leaves by its lengthened
broad leaf-foot, while the stipules ( S T ) do not get lost.
Figure 33. Part of a foliage-leaf on April 12 from a mixed bud. At
the foot of the lamina and along the stipules (ST) glands have been formed.
Figure 34. Lateral leaf-bud on a long-shoot, its budscales (a.o. LKN 8,
LKN 9, LKN 11, LKN 12) removed. The difference between the second
transitional leaf ( O V B 2) and the first foliage-leaf ( L I ) lies in the
breadth of the feet of the stipules and the depth of the incision.
Figure 35. The leaf-bud of Fig. 34 further peeled off. Around the
vegetation-point ( E V P ) we observe the second ( L 2 ) and third foliageleaves (L 3), while the fourth foliage-leaf (L 4) is present as a primordium,
but has still to be split off. The picture of the leaf-bud is absolutely
different from that of the flower-bud on the same date (cf. Fig. 11).
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Figure 36. Lateral leaf-bud on a dwarf-shoot, in the axil of a foliageleaf that has been removed ( L L l ) . This bud would have become a
dormant bud. It is smaller than the lateral buds on the long-shoot (cf.
Fig. 35, same magn.) The terminal vegetation-point which has to be
looked for in Fig. 36 between the budscales 7 and 8, is much smaller than
the terminal vegetation-point of Fig. 35 ( E V P ) .

E X P L A N A T I O N O F T H E TABLES.
With nearly all figures in the tables the mean error has been given
with the arithmetical mean.
The following figures have been given :
T a b l e I. Mixed terminal buds of dwarf-shoots.
Series 1. Average length ( M ) of the bud in mms. with m.
Series 2. Length of the 2nd lateral flower in mms.
Series 3. Length of the terminal flower in mms.
Series 4. Average number of leaf-formations 1st order ( M ) with m.
In series 3 and 4 an * was placed, where the flower, though present, was
too small to be measured.
T a b l e I I . Gives the number of leaf-formations 1st order in a
mixed bud, converted to 10 days (2nd column) during successive periods
(1st column). Periods of many segmentations, May 17—-June 21 and
Aug. 31—Sept. 14 respectively lie, where the greater part of the budscales and of the bracts are formed.
T a b l e I I I . Lateral leaf-buds on one year old long-shoots.
Series 1. Average length of the bud in mms. ( M ) with m.
Series 2. Average length of the first foliage-leaf in mms. ( M ) with m.
Series 3. Average of the total number of leaf-formations. The figure
between brackets gives the average number of foliage-leaves among these
leaf-formations. The * in the series 2 and 3 have been placed, where the
foliage-leaves, though formed, are not yet distinguishable from the
transitional leaves.
T a b l e I V . Buds in the fore-leaves of lateral leaf-buds of one year
old long-shoots.
Series 1. Average bud-length in mms. with m.
Series 2. Average of the total number of leaf-formations with m.
T a b l e V . Terminal buds on the one year old long-shoots.
Series 1. Average bud-lengt in mms. with m.
Series 2. Average length of the first foliage-leaf in mms. with m.
Series 3. Average number of segmentations with m. The figure
between brackets gives the average number of foliage-leaves among these
formations.
T a b l e V I . Lateral buds on the dwarf-shoots.
Series 1. Average bud-length in mms.
Series 2. Number of leaf-formations in the buds at our disposal.

