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§ 1. INLEIDING O V E R DE XIPHIUM-GROEP,
„HOLLANDSCHE

IRISSEN"

EN

DE

„IMPERATOR".

Naast de drie belangrijkste onzer bolgewassen, Hyacinth, Tulp en Narcis,
zullen eenmaal de Bol-Irissen, inzonderheid als vervroegde bloemen een eerste plaats innemen. De depressie, die wij doormaken, heeft inzonderheid ook
voor deze gewassen voorloopig een diepe inzinking veroorzaakt, die menigeen de illusie in de groote toekomst dezer snijbloemen 'heeft doen verliezen.
Maar als men anderzijds bij enkele vooruitstrevende kweekers op dit gebied de geheel nieuwe kruisingsproducten ziet en denkt aan de nog voor
import, kweeken en kruisen in Nederland mogelijke wilde soorten, dan
wordt men versterkt in de meening, dat hier over eenige jaren een belangrijke opleving en vooruitgang te verwachten is. De natuuronderzoeker kan
zich deze jaren ten nutte maken om het gewas en zijn eischen beter te leeren
kennen.
In deze inleiding wil ik beginnen met een overzicht van de groepen, die
onder het begrip Bol-Irissen vallen, en meer speciaal van die soorten, die de
Hollandsche Iris het naast staan. Hierin wordt geen nieuws gegeven, maar
het komt mij gewenscht voor aan deze verhandeling zulk een overzicht te
doen vooraf gaan, omdat verschillende gegevens zeer verspreid zijn in de
literatuur, omdat sommige feiten alleen door mondelinge meedeeling aan
weinigen bekend zijn, en omdat er betreffende het begrip Hollandsche Irissen en verwanten zelfs hier en daar verwarring bestaat, welke in artikels en
door opgaven in sommige catalogi verder verspreid wordt.
De

Xiphium-sectie.

In het geslacht Iris bestaan in hoofdzaak 2 secties: de Reticulata- en de
Xiphium~groep, wier onderaardsche deelen door echte bollen gekenmerkt
zijn, geen rhizomen, evenmin knollen [zie o.a. WEHRHAHN (1931), S. 229
„die zwiebelartigen, unterirdischen Knollen" ; S. 222 over Iris „Grundachse
kriechend, verzweigt oder knollenzwiebelig"; ALBUM VAN EEDEN (1872)
„op een bol gelijkende knol"].
Over de eerste groep zal in latere meedeelingen nog sprake zijn ; haar
ontwikkeling is een andere dan de hier besprokene ; in deze verhandeling
hebben wij thans uitsluitend met de Xiphiumsectie te maken. Deze sectie
omvat naast misschien zeer zeldzame en nog geheel onbekende soorten de
volgende species :
Iris xiphioides Ehrh. (Iris anglica hort.), wild in de Pyreneeën in verschillende spelingen. Als „Engelsche Iris" in vele variëteiten gekweekt.
Iris juncea Poir. in N.-Afrika en op Sicilië, geel.
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Iris Boissieri Henr., zeer zeldzaam, in Portugal, lila-blauw, lippen met
baard van lange, gele haren.
Iris filifolia Boiss., zeldzaam, purper-rood, in N.-Afrika en Z.-Spanje.
Deze Iris is (vroeger vermeld van Gibraltar, Alameda, Sierra de Migas,
Sierra de Grazalemu, Tanger 1871 ;Tetuan, Zuid Marocco 1907) ook door
botanici in Marocco zeer zelden meer gezien. DYKES (1911) vermeldt, dat
hij met veel moeite door bijzondere bemiddeling enkele bollen van de rots
van Gibraltar heeft gekregen. DYKES (1913): Het loof komt in 't najaar al
boven, kan (in afwijking van /. tingitana) zeer goed tegen vorst, maar
bloeit pas in Juni. De naam van deze Iris heeft onaangenaam-groote verwarring gesticht, daar de kweekers dezen hardnekkig in catalogi en in het
spraakgebruik gaven aan Iris Xiphium praecox, waar ze sterk van verschilt.
W . R. DYKES (Sept. 1911) onderstelt, dat de naamsverwarring wellicht
daarvan komt, dat beiden uit de omgeving van Gibraltar komen. W . R.
DYKES ( 1913): „The Xiphium praecox flowers in April and May and grows
apparently in the neighbourhood of Gibraltar, while the true plant grows
actually on the rock itself." Het gevolg is,dat ook een onderzoeker als GRIFFITH (1928) van het Department of Agriculture te Washington dezen onjuisten naam gebruikt, terwijl herhaaldelijk, o.a. meermalen door DYKES
(1911, 1913) op het foutieve gebruik van dezen naam is gewezen.
Iris tingitana Boiss. et Reut. In Marocco inheemsch, in Z.-Frankrijk veel
aangeplant, van waar de bollen in Nederland eenvoudig zijn in bloei te
trekken in Nov. en Dec. (Meded. 40). Ook hierin bestaat een groot aantal
rassen, ten deele wellicht natuurlijke hybriden. De cultuur is wel in ons
land beproefd, maar aanvankelijk nog mislukt op grooter schaal. Ook voor
Frankrijk vermeldt SlMONET (1932) dat zij aan de Rivièra wel op beschutte
plekken buiten kunnen gekweekt worden, maar om Parijs slechts onder
koud glas.
Iris Fontanesii (Gren. et Godr.) Maire. Eveneens in Marocco. Is met
haar zeer donker violette bloemen te beschouwen als een na verwante variëteit van Iris eu~tingitana, (met lichtblauwe tot licht lila-blauwe bloemen),
waarmee zij door tallooze overgangen is verbonden, welke waarschijnlijk
als hybriden tusschen soort en variëteit zijn ontstaan (zie GATTEFOSSÉ
1934). In DYKES (1913) wordt echter deze plant niet als afzonderlijke variëteit vermeld en meent de auteur, dat deze benoeming door Grenier en
Godron onjuist is; hij acht het vreemd, dat zij niet aan /. tingitana dachten.
Intussenen vermeldt GATTEFOSSÉ (Casablanca) haar wel degelijk als zeer
verwante var. van eu-tingitana (zie 1934). Eveneens heeft haar SlMONET
(1932) in zijn onderzoek opgenomen.
Iris Xiphium L ( = I. hispanica hort.), in Spanje, Portugal, Z.-Frankrijk, N.-Afrika. De „Spaansche Iris", die in tal van rassen reeds sinds zeer
langen tijd in cultuur is. De oorsprong van het groote aantal reeds zoo
lang bekende variëteiten is niet duidelijk. Maar wellicht toch door vrije
kruising verklaarbaar met een aantal duidelijk te onderscheiden variëteiten :
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var. serotina,
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in Juli tot Aug., dus een laat-bloeiende variëteit
in Z.-Spanje. DYKES (1913) zegt: „at an altitude
of over 5000 feet, further north, specimens of ƒ.
Xiphium are found, which do not flower until
August or September."
var. lusitanica, gele bloemen.
var. Battandieri, witte bloemen, Algérie.
var. sordida,
bronskleurige bloemen.
var. praecox,
een paar weken vroeger bloeiend dan de soort ;
komt bij Gibraltar voor ; wij mogen den kweekers
met aandrang voorstellen den naam „[ilifolia"
steeds te vervangen door „praecox".

Een overzicht van deze meest bekende vormen uit de Xiphium-groep is
noodig, om de plaats der later gevormde „Hollandsche Irissen" te kunnen
beoordeelen. In de schetsen van fig. 19 en 20 ziet men, dat de tingitanabloem een ± 35 mm. lange bloemdek-buis bezit tusschen vruchtbeginsel
en bloemdek, en dat deze bij /. Xiphium practisch ontbreekt, zoodat de
vergroeide basis der bloemdeelen met een insnoering overgaat in het
vruchtbeginsel. Nu is het belangrijk in 't oog te houden, waarop reeds
DYKES wijst, dat alle soorten der Xiphiumsectie
zoo'n meer of minder
lange perigoon-buis bezitten, behalve juist de soort I. Xiphium en haar
variëteiten. Bij de Engelsche Irissen, die vrij wat later bloeien en voor
kruisingen met vroege variëteiten dan ook buiten beschouwing bleven
[trouwens volgens meedeeling van SlMONET (1932) laat /. xiphioides
zich niet kruisen met andere van de Xiphium-sectie], is deze perigoon-buis
wel vrij kort, maar toch duidelijk aanwezig, 6—12 mm. en trechtervormig.
De Hollandsche Irissen.
Over de wijze waarop deze zijn ontstaan, wil ik hier nog zooveel meededen, als het mij mogelijk was door persoonlijk contact met de kweekers
te vernemen, naast de spaarzame opmerkingen, die daarover in de
literatuur tot dusver te vinden zijn. Dit zoo volledig mogelijke verslag te
geven leek mij nog wel van belang, vóórdat het informeeren daarnaar nog
moeilijker en onzekerder zou worden door het lange tijdsverloop sinds het
eerste kruisingswerk bij de firma C. G. VAN TuBERGEN te Haarlem door
den heer T H . M. HOOG in 1891—1892. Ook uit de literatuur blijkt reeds
hier en daar, dat over een en ander verwarring ontstaat of althans
onvolledigheid heerscht. Dat deze Irissen, hoe nauw ook verwant aan de
Spaansche variëteiten, als een afzonderlijke en superieure groep ook in het
buitenland werd erkend, moge blijken uit de volgende opmerkingen, die ik
voorop wil stellen, alvorens over de ontstaanswijze 't een en ander samen
te vatten.
ANONYMUS (1909): „Dutch Iris — A new and early race. They have
all the charm of the older type, with the additions of greater vigour and

4

DE PERIODIEKE ONTWIKKELING VAN EEN BOL-IRIS

length of stem. Their greatest value and distinctness consist in their
earliness
It has been entirely „Made in Holland", and so, when I
found, that it had no distinguishing name, I ventured to suggest „Dutch
Iris", a name which has since been adopted by Messrs. DE GRAAFF and
the raisers who, severally are going to introduce these new-comers to the
gardening world." De schrijver van dit artikel in The Garden, die dus het
eerst bij zijn bezoek te Haarlem den naam „Hollandsche Irissen" heeft
voorgesteld, was, zooals in V. TUBERGEN'S Gedenkboek ook vermeld wordt,
wijlen Rev. JOSEPH JACOB te Whitchurch.
GRIFFITH (1928): „Ten years ago the Spanish group included by far
the most important of the bulbous varieties, but these are now rapidly
giving way to the more robust, larger flowered and earlier varieties of
the rapidly increasing Dutch category," (waartoe Griffith, zie onder.
I m p e r a t o r dan niet meerekent).
WEHRHAHN (1931), Pag. 231 : „Hybriden. Am Wichtigsten von diesen
ist, abgesehen von den unter den Handelsnamen hispanica und anglica
gehenden, die als /. hollandica hort. Tub. kultivierte etc."
SlMONET (1934): „des plantes particulièrement remarquables p a r l e u r
précocité, la beauté, la tenue et la régularité de leurs fleurs. Ces nouveaux
hybrides, appelés Iris de Hollande, forment une race bien distincte et très
supérieure aus Iris d'Espagne, dont l'origine est encore une énigme."
Over het winnen van deze hybriden, geeft de firma G G. V. TuBERGEN
(1918) zelf in haar Gedenkboek eenige aanduidingen (Zie ook J. F.C H .
DIX) : De oorsprong der Iris /uspam'ca-variëteiten ligt volkomen in 't
duister, de blauwe Iris Xiphium wordt als stamvader aangenomen „hoe
echter de helder gele kleur in dit ras is gekomen kan hoogstens bij
benadering vermoed worden. Men meent, dat de invloed van Iris
lusitanica daaraan niet vreemd is, hoewel deze bewering ook voor aanvechting vatbaar is, omdat Iris lusitanica minstens 14 dagen vroeger bloeit
dan de bekende Spaansche Irissen."
„Om te trachten dezen sluier op te heffen, werden omstreeks de jaren
1891 en 1892 verschillende kruisingen uitgevoerd tusschen allerlei in Portugal, Spanje en Algiers inheemsche Iris- species, waaronder ook Iris
Xiphium praecox en Iris lusitanica vertegenwoordigd waren. Toen de zaailingen bloeiden bleek 't echter, dat de oplossing van het raadsel allerminst
gevonden was, want de planten kwamen geruimen tijd vóór de Iris hispanica
in bloei en behielden die merkwaardige eigenschap hardnekkig al de volgende jaren, dat zij in cultuur bleven." Insgelijks C. G. v.TuBERGEN (1923)
op de „Ire Conférence internationale des Iris tenue à Paris en 1923":
„les Iris Xiphium fleurissant quinze jours après les lusitanica"
„Afin de résoudre cette question nous avons fait toute une série de croisements entre les espèces originaires d'Espagne, du Portugal et de l'Algérie,
notamment: Iris tingitana, lusitanica et Xiphium praecox"
tous ces
hybrides étaient d'une précocité remarquable épanouissant leurs fleurs
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quinze jours avant les variétés les plus hâtives des Iris d'Espagne." Is deze
vroege bloei niet reeds voldoende verklaarbaar uit de deel hebbende vroegbloeiende variëteiten lusitanica en Xiphium praecox ? De firma VAN
TuBERGEN heeft blijkens dit verslag en de uitdrukkelijke aan mij verstrekte
meedeeling van den heer T H . M. H O O G nooit de gewone /. Xiphium bij de
kruisingen gebruikt: . . . . „on a suppose que l'Iris d'Espagne devait être un
des parents. Il nous semble logique qu'un Iris quelconque, croisé avec l'Iris
d'Espagne, dont la floraison est tardive, ne peut jamais donner une race
aussi hâtive. La rigidité et les grandes dimensions des fleurs indiquent aussi
une influence toute autre que celle de l'Iris d'Espagne dont les fleurs n'ont
que peu de substance. Nous possédons une sélection de YIris lusitanica ainsi
que de Ylris Xiphium praecox dont la forme des fleurs est parfaite et qui
ont des pétales assez épais pour résister à la pluie et au vent si fréquente en
Hollande. Les pétales inférieurs de nos hybrides ont cette résistance et leur
largeur peut atteindre jusqu' à 2 à 3 centimètres."
Rev. J. JACOB (1909) schrijft ook in zijn boven aangehaald artikel over
zijn bezoek bij de firma VAN TuBERGEN : „Although they so much resemble
Spanish Iris, they have nothing whatever to do with them." Het staat dus
vast dat de gewone stamvorm Iris Xiphium geen deel had aan deze kruisingen door V A N TUBERGEN, hetgeen (zie onder) wél het geval is met de
Noordwijksche kruisingen.
Rev. J. JACOB laat verder ook volgen : „It is by intercrossing such kinds
as filifolia, Boissieri, tingitana and others, that M R . THOMAS H O O G has
raised his fine new race." Ook WEHRHAHN (1931) vermeldt /. Boissieri
als een der deelhebbers aan de kruisingen. De heer H O O G schreef mij
dat inderdaad in den aanvang ook /. Boissieri en de echte /. filifolia deel
hadden aan de kruisingen ; maar dat dit geen waardevolle producten opleverde. Vandaar dat men in latere verslagen deze niet meer genoemd
vindt. Verder luidt het verslag van W . R. DYKES (1913) in zijn standaardwerk over de Irissen, pag. 215: „ M R . VAN TuBERGEN of Haarlem,
who tell me that /. Boissieri, I. tingitana and other species were used
as well as /. Xiphium". Dit laatste is niet juist ,zoodat voor /. Xiphium
de variëteiten lusitanica en praecox gelezen moet worden. Evenmin
is het verslag juist van de voordracht van W . R. DYKES (1923) ,
„il prouve q u e . . . . les Iris hollandais (sont) des hybrides obtenus par le
croisement du faux Iris filifolia (dus I. Xiphium praecox) par le pollen des
Iris espagnols." Aan de Hollandsche Irissen van VAN TuBERGEN had
/. Xiphium geen deel, bij de Noordwijksche kruisingen wel, maar bij beiden
ook lusitanica en tingitana. Weer anders en al te eenvoudig de zaak voorstellende, zegt DYKES (1919) later nog:
,its absence (of the tube) in
most of the so-called Dutch Irises shows, that they are merely forms of
Xiphium."
Intusschen heeft juist DYKES herhaaldelijk er op gewezen, dat die Hollandsche Irissen, welke de perigoonbuis geheel missen, stellig alleen kruisingen moeten zijn van variëteiten van /. Xiphium, zooals praecox en lusi-
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tanica. W a n t alle andere soorten dezer sectie buiten /. Xiphium hebben een
lange bloemdekbuis, en geven bij kruisingen met /. Xfp/imm-variëteiten
hybriden met een perigoonbuis van ongeveer de halve lengte. DYKES (1911 )
zegt o.a. over /. Xiphium praecox : „cross this iris with pollen of I. lusitanica
and the ordinary forms of /. Xiphium. The result will be a series of varieties
of the so-called Dutch Irises that have latelybeen introduced into commerce.
The widely circulated statement, that in obtaining these Dutch Irises all
the known species of Spanish Irises were combined, seems to be erroneus."
Hetgeen DYKES grondt op het totaal ontbreken van een perigoonbuis ; terwijl hij wijst op een door FOSTER gemaakte /. Xiphium X tingitana, welke
hybride wel een perigoonbuis had. Er is echter ook bij de firma VAN
TuBERGENsinds 1891met/, tingitana gekruist, waaraan het ontstaan o.a. van
D a v i d B l e s s en B e r c k h e y d e te danken is, die een perigoonbuis
vertoonen, evenals bij Gebrs. DE GRAAFF te Noordwijk (sinds 1895)
W e d g e w o o d en T h e F i r s t de kruising met /. tingitana bewijzen
door verschillende eigenschappen dezer soort. De bloemen zijn groot, bezitten een perigoonbuis van ± de halve lengte, het loof heeft de typisch
zilverig-groene kleur ; kenmerkend is ook de bolvorm die bijv. bij de
zijbollen veel platter is (zie § 7) dan bij de meeste Hollandsche Irissen
(zonder bloemdekbuis); en als voornaamste deugd de zeer vroege bloei
(vooral bij W e d g e w o o d ) . Maar mèt de deugden werd door deze
verwanten van /. tingitana ook het nadeel overgenomen, dat de bollen pas
bij een vrij wat grooter omvang goed bloeien dan de gewone Hollandsche
Irissen. Over het algemeen bestond er om deze reden dan ook geen groote
animo om het kruisen met /. tingitana uit te breiden.
Het bovenstaande met de ons door Firma V. TuBERGEN welwillend
verstrekte gegevens samenvattend kunnen wij zeggen, dat de eerste en
oorspronkelijke Hollandsche Irissen werden gewonnen door de firma VAN
TuBERGEN door kruising van geselecteerde /. Xiphium praecox en
lusitanica, waarna de gewonnen beste en vroegste hybriden (waaronder
R e m b r a n d t een der eersten was) weer verder onderling gekruist werden
en tevens met de allerbeste lusitanica's. Bij deze herkruisingen werd geen
praecox meer gebruikt, omdat die veel minder mooi waren dan de
gewonnen hybriden. Variëteiten als H u c h t e n b u r g , v a n E v e r d i n g e n , J a n d e B r a y zijn te danken aan /izsï'ranica-invloed, de mooie
blauwe aan den invloed van R e m b r a n d t . Hieruit is het overgroote
deel der Hollandsche Irissen ontstaan, terwijl door het aanvankelijk kruisen
óók met /. tingitana slechts enkele hybriden ontstonden, die duidelijk hun
rzn#irana-verwantschap laten zien ( D a v i d B l e s s ; B e r c k h e y d e ) .
Deze oorspronkelijke Hollandsche Irissen zijn vooral gekenmerkt door
de naar voren gerichte of recht neerhangende ronde lip (dus niet binnenwaarts terugbuigend en puntig) en door de breede, meer ronde oranje vlek
(niet smal en sterk verlengd). De bloemen zijn zeer stevig, zóó dat
natuurlijke bestuiving volgens de firma V. TuBERGEN niet voorkomt, daar
bijv. hommels niet tusschen lip en stijltak kunnen indringen.
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Bij de Gebrs. DE GRAAFF te Leiden, later bij DE GRAAFF en S. A. V.
KONIJNENBURG te Noordwijk werden soortgelijke kruisingen naderhand
uitgevoerd, welke producten iets verschillen van de Hollandsche Irissen van
V. TuBERGEN. Zooals E. KRELAGE (1923) schrijft:
d'Autres semeurs
ont suivi l'exemple de la maison VAN TUBERGEN, et on a pu distinguer
d'abord deux types, dont un à fleurs plus robustes, ayant les divisions
inférieures étendues horizontalement et un autre à fleurs plus élégantes,
à segments supérieures plus longs et plus étroits. Depuis quelques années
les deux types se sont rapprochés de plus en plus de sorte qu'il semble
inutile de les maintenir séparés. On fera donc bien de les cataloguer tous
comme Iris hollandais."
Tegen de toepassing van den naam Hollandsche Irissen op de hybriden
van Noordwijk was eerst bezwaar gemaakt en daarom was toen voorgesteld — zooals men in vele catalogi kan vinden — deze als „filifolia"variëteiten te onderscheiden. Hier is met filifolia dan praecox steeds
bedoeld. Maar ook een onderscheiding als praecox-variëteiten is zinloos,
daar juist bij V. TuBERGEN ook met X. praecox was gewerkt, bij Gebrs.
DE GRAAFF tevens met toevoeging van den stamvorm /. Xiphium. Wil men
dus onderscheiden, dan spreke men van Noordwijksche Irissen of hybriden,
en verdrijve overal het woord filifolia, dat steeds Xiphium praecox
moet zijn. Overigens is het aan te bevelen, wegens hun zeer verwante
ontstaanswijze de nomenclatuurcommissie te volgen en de groepen van
beide plaatsen afkomstig, als Hollandsche Irissen in ruimen zin samen te
vatten ; zij worden trouwens onder dien naam in de meeste catalogi, ook
in dien van V. TuBERGEN-zelve dooreen vermeld.
De firma DE GRAAFF en V. KONIJNENBURG te Noordwijk is eveneens zoo
welwillend geweest mij een zeer gedetailleerd schriftelijk verslag te doen
toekomen van de ontstaanswijze hunner Irissen, hetgeen ik hier ongeveer
woordelijk laat volgen. Daaruit zal men zien dat er groote gelijkenis is in
de herkomst van deze groep met die van de firma V. TuBERGEN :
De diverse kruisingen werden verricht in de jaren 1895—1915, en hervat
in 1923, 1928 en 1929. De eerste kruisingen hadden plaats bij de Fa.
Gebrs. DE GRAAFF te Leiden. Deze collectie Hollandsche Irissen ging in
1919 over in handen van de Fa. S. A. VAN KONIJNENBURG & Co., waar
ook de latere kruisingen werden verricht.
De eerste kruisingen ontstonden uit zaad op natuurlijke wijze
gewonnen van de volgende irissen : Iris Xiphium praecox, — Iris tingitana
(oorspr. import), de var. C a j a n u s van I. Xiphium en Iris Xiphium
lusitanica, die naast elkaar werden geplant. Als eenige kleur-afwijking
kwam hierin voor één Witte Iris (hoewel met halve lippen).
Bij de volgende, op dezelfde wijze geënsceneerde bestuiving, werden
bovengenoemde soorten geplaatst bij de verkregen Witte Iris. Uit dit
zaaisel ontstonden z.g. Hollandsche Irissen ; waaruit een 16-tal soorten
werden uitgeteekend en benoemd, o.a. H a r t N i b b r i g , H a r t z ,
A. v a n W e e l , A n t o n M a u v e , B e r k e m e y e r , C h . H.
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H o d g e s , C. v a n d e r W i n d t , D. H a r i n g h, H o b b e m a ,
van derVenne, AlbertCuyp, Breitner, derKinderen,
J a n T o o r o p , S a e n r e d a m , G e i j t e n b a c h . Deze soorten werden
naar de bloemkleur „uitgeteekend" en dan samengevoegd en dus niet van
één bol af geteeld : vandaar dat deze soorten dikwijls uit 2 of meer
variëteiten bestaan. Uit dit zaaisel ontstond ook W e d g e w o o d , die naar
zijn eigenschappen (evenals T h e F i r s t ) werd gerangschikt bij de
tingitana's, W e d g e w o o d werd (onbenaamd) met een geheele collectie
andere irissen naar Engeland gezonden voor proef : waar hij bij het
forceeren zijn eigenschappen duidelijk liet uitkomen. De naam W e d g e w o o d werd dan ook in Engeland gegeven (firma LOWE, SHAWYER enVAN
W A V E R E N ) , maar de soort was hier reeds uitgeteekend en tot partij
geteeld. N a verloop van jaren werd ze weer in Holland geïmporteerd.
Bij de derde bestuiving, wederom op dezelfde wijze gedaan, werden
naast elkaar geplant: de verkregen 16 soorten Hollandsche Irissen met
een collectie aangekochte Irissen van de Fa. VANTuBERGEN (deze zijn van
een iets ander karakter dan de Hollandsche Irissen van Gebrs. DE GRAAFF)
en „Iris /zo//." I m p e r a t o r .
Uit dit zaaisel kwamen o.a. voort: de heden ten dage bekendste handelssoorten a l s : W h i t e E x c e l s i o r , Y e l l o w Q u e e n (oorspr.
H o n t h o r s t), J a c o b d e W i t , P o g g e n b e e k , A. B l o e m a a r t ,
A. C. v a n d e n B e r g , A. L. K o s t e r , A d r . B a c k e r , A r i e
S c h e f f e r , E. B. G a r n i e r , G o l d e n G l o r y , H. G o l t i u s ,
J. W . d e W i1 d e, J. W e i s s e n b r u c h , L e o n a r d o d a V i n c i ,
N. J. v a n H e e m s k e r k , M u n t h e , P. C l a e s z , T h é r è s e v a n
D u y l - S c h w a r t z e , O p a l , T i t i a a n, W a l l y M o e s .
Uit een volgend zaaisel kwamen o.a. nog voort : D i r k D a l e n s,
E l i a s V o e t , F r a n s D e c k e r , A b r a h a m S t o r ck, G o l d e n
B r o n z e , S. A. d e V l i e g e r , W . Z u i d e r v e l d , W . V e r s c h u u r , G e r r i t v a n H e e s , J a n N a g e l , S. v a n R u y s d a e 1, T h . W i j c k.
In 1923 werd nogmaals op dezelfde wijze gehybridiseerd ; hier werden
voor genomen de soorten : W h i t e E x c e l s i o r , Y e l l o w Q u e e n ,
J a c. d e W it etc. Uit dit zaaisel ontstonden weer verbeteringen, als :
W h i t e S u p e r i o r , d e G r a a f f's B l u e , P. C. S o u t m a n ,
C. C. v a n W i e r i n g e n , C l a e s z . M o l e n a a r , P. B r e u g h e l ,
H. C. v a n V l i e t , Y e l l o w P r i n c e , Y e l l o w P e r f e c t i o n .
In 1928 werd voor 't eerst doelbewust gekruist, (met de hand), nu in
een warenhuis. Dit zaaisel heeft zich veelbelovend getoond gedurende de
eerste bloei-jaren. Partijtjes worden hieruit nu afgeteekend.
Voor het afstaan van een zoo openlijk verslag kunnen wij de firma
erkentelijk zijn. Men ziet, dat eerst een verschil met de firma V.TUBERGEN
daarin bestond, dat naast tingitana, praecox en lusitanica ook een gewone
Xiphium werd geplaatst, die door VAN TuBERGEN met opzet werd vermeden. V a n de derde bestuiving af, had er verder vermenging plaats van
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de Noordwijksche hybriden en die uit Haarlem. Daar toen de bestuiving
nog aan de natuur werd overgelaten, zouden soorten die niet voor bestuivende insecten toegankelijk zouden zijn, echter geen invloed gehad hebben ;
zoo leveren volgens VAN TUBERGEN'S meedeelingen (zie ook boven), hun
Hollandsche Irissen, aan zichzelf overgelaten, daardoor geen enkele zaadkorrel. Men ziet hier uit Noordwijk reeds een 16-tal genoemd, — en
eveneens W e d g e w o o d , — die in elk geval reeds vóór die vermenging
waren gewonnen.
Deze groepen van Hollandsche Irissen zijn speciaal uit Nederland
afkomstig en van hier over de wereld verbreid. Volledigheidshalve willen
wij nog een paar kruisingen in de Xiphium-sectie noemen, waarvan de
literatuur melding maakt.
F. DENIS (1919): „Un Iris Xiphium, trouvé à l'état spontané en
Algérie, croisé avec l'Iris filifolia vrai, de Boissier, provenant de
Gibraltar, a donné un certain nombre de semis dont 8 ont fleuri cette année.
Le coloris et la longueur du tube de la fleur montrent bien l'effet du
croisement.
W . R. DYKES (1913) vermeldt de kruising van I. Xiphium X ƒ.
tingitana, welke door Mr. FOSTER 't eerst zou zijn uitgevoerd ; terwijl
hij zelf I. Boissieri met /. Xiphium en 1. tingitana kruiste.
De door M. SlMONET (1932) onderzochte hybriden van 1. Xiphium
X I. tingitana stammen af „d'un croisement effectué, en 1925, par
M. RlCHON de Paramé (I-etV). Aucune mention de cette hybridation n'a
encore été faite, mais la combinaison n'est pas nouvelle', — waarna
SlMONET de kruising door FOSTER (uit DYKES) en soortgelijke door
DENIS à Tamaris (Var) vermeldt, er aan toevoegend „D'autrepart, deux
variétés horticoles, les /. hybr. W e d g e w o o d et D a v i d B l e s s , ont été
données aussi comme des hybrides de même origine." Dat deze inderdaad
uit praecox en tingitana reeds lang, resp. te Noordwijk en te Haarlem,
waren gekweekt zij in deze verhandeling dan nog eens vastgelegd.
W e d g e w o o d wordt beschreven en afgebeeld, als door LOWE, SHAWYER
en VAN WAVEREN pas in den handel gebracht, door ANONYMUS (1925),
dien SlMONET zelf ook aanhaalt.
De variëteit I m p e r a t o r neemt naast de groepen der Hollandsche
Irissen door de eenigszins onzekere ontstaanswijze een afzonderlijke
plaats in. Z e wordt echter tezamen met de Hollandsche Irissen in
catalogi genoemd of soms afzonderlijk in aansluiting bij deze als filifolia
I m p e r a t o r vermeld, waarmee dan bedoeld is Xiphium
praecox
I m p e r a t o r . Deze variëteit I m p e r a t o r is wel de meest verspreide
Bol-Iris in den handel en de trekkerij en om die redenen werd ze
door ons voor de ontwikkeling van een Bol-Iris en voor verdere proefnemingen uitgekozen. Aanvankelijk in de meening, dat het een gewone
Hollandsche Iris was 't zij uit Haarlem of uit Noordwijk. Later bleek
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mij na informatie, dat de herkomst van I m p e r a t o r anders is dan
van de door bewuste kruising ontstane Hollandsche. Deze I m p e r a t o r
is ook afkomstig van de firma C. G. VAN TuBERGEN. Deze firma had uit
haar eigen gewas van Iris Xiphium praecox door vrije onderlinge bestuiving zaad gewonnen. De zaailingen hieruit werden later verkocht, o.a. 50 à
100 stuks aan N. F. ROOZEN EN C O . te Overveen. De Gebrs. ROOZEN
vonden hierin de Iris, die later als I m p e r a t o r zoo bekend zou worden.
Zij kweekten deze variëteit jaren lang voort ; de donkere violet-blauwe
bloemen, het sterke en gelijkmatige gewas trok de aandacht, zeer verschillend van een gewone praecox en wat vorm en stevigheid betreft geheel
passend in het genre van Hollandsche Irissen (in ruimen zin). Toen hiervan een flinke partij was gekweekt, werd een aantal onder den naam Iris
„ H o l l a n d i a " door N. F. ROOZEN EN C O . in 1918 ter keuring te
Haarlem aangeboden, ontving direct het certificaat Ie klasse en trok
natuurlijk de aandacht der bekende Iris-kweekers. Zoo kocht de heer
ARN. W . BIJVOET van de firma ROOZEN de helft van deze Irissen op.
Daar de handelsnaam Iris Hollandia verwarring stichtte naast het begrip
Hollandsche Irissen, werd toen in 1919,opverzoek van de firma BlJVOET de
naam veranderd in I m p e r a t o r (of Iris Xiphium praecox I m p e r a t o r ) .
Intusschen werd ook te Amsterdam in 1919 nog een Ie klasse getuigschrift
gewonnen. Nu heeft de heer A. BIJVOET in die jaren in Denemarken bij
ALFRED MIKKELSEN het eerst uitgebreide trekproeven genomen met
I m p e r a t o r , die de geschiktheid voor forceeren bewezen. Verder bracht
vooral de firma BIJVOET dezen I m p e r a t o r toen in groote hoeveelheden
in den buitenlandschen handel, waar de variëteit nog immer tot de allerbelangrijkste behoort.
Het schijnt dat I m p e r a t o r in het buitenland dan ook alleen bekend is
als afkomstig uit Nederland, dus van V. TuBERGEN, en door de firma
N. F. ROOZEN EN C O gevonden, en dat zij niet in 't buitenland óók nog
ergens ontstaan is. Mij werd door Mr. SlMONET welwillend gemeld
dat de Firma VILMORIN-ANDRIEUX wel reeds lang in 't bezit was van
I m p e r a t o r , maar dat bij het nazien der boeken bleek, dat deze in 1919
juist van N. F. ROOZEN & Co., dus toch uit Nederland, ontvangen was ;
ze droeg eerst den naam l a F r a n c e , maar deze was gewijzigd toen ze
met degeen die later I m p e r a t o r heette, identiek bleek te zijn !
M. PHILIBERT LAVENIR (1923) spreekt insgelijks op het congres over
I m p e r a t o r als een soort Hollandsche Iris: P. 156 „Dès le milieu de
mars, chaque année, on peut voir les magasins approvisionnés avec
et
le bel Iris hollandais I m p e r a t o r , aux fleurs bleues et jaunes portées
sur de longues tiges fermes. Au printemps dernier, nous avons admiré à
Verrières une superbe terrine de 17. Imperator, dont la vive couleur bleue
attirait de loin l'attention."
Wij zouden willen voorstellen — zooals practisch ook veelal gebeurt —,
eveneens de var. I m p e r a t o r tot de „Hollandsche Irissen inruimeren zin"
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te beschouwen tezamen met de oorspronkelijke Hollandsche Irissen (in
engeren zin) uit Haarlem en de groep der Noordwijksche Irissen.
Bij dit alles heb ik wat langer stilgestaan, nadat ook nog door mondelinge en schriftelijke mededeelingen de verschillende gegevens over deze
Irissen waren bijeengegaard, die thans nog te verzamelen waren. Moge
daardoor de geschiedenis van deze in ons land gewonnen Bol-Irissen iets
meer zijn vastgelegd en verwarring vermeden worden.
In aansluiting aan bovenstaande uiteenzetting is het een genoegen
melding te maken van de dieper gaande studies over de cytologie der
Irissen door SlMONET (1932, 1934), waarbij ook speciaal de aandacht is
geschonken aan de Hollandsche hybriden (1934), gelijk wij dergelijk werk
betreffende Hyacinthen van W . DE M O L kennen. SlMONET dan — om bij
de sectie Xiphium te blijven, — vond, dat bij /. Xiphium, ook bij de var.
praecox en lusitanica, het aantal chromosomen n = 1 7 is, bij /. tingitana
n = 1 4 . Die hybriden nu, die rin^irana-eigenschappen vertoonen, zooals
W e d g e w o o d , D a v i d B l e s s en die van Mr. RlCHON hebben in de
somatische cellen 2 n = 14 + 17= 31 maar vertoonen gelijke onregelmatigheden bij de reductiedeeling. Daarbij geeft SlMONET een zeer goede
karakteriseering van de positie dezer hybriden tusschen de ouders,
W e d g e w o o d meer tot /. tingitana, D a v i d B l e s s meer tot /. Xiphium
praecox naderend (1932, Pag. 351:)
toutefois, 17.X Wedgewood est
beaucoup plus proche de 17. tingitana et 17. X David Bless de 17. Xiphium
var. praecox. Les divisions inférieures de 17. X Wedgewood sont obovales,
tandis qu'elles sont orbiculaires dans 17. X David Bless ; les divisions
supérieures sont encore étroites et érigées dans le premier et plus étalées et
ovales-lancéolées dans le second. Le coloris des fleurs est d'un joli bleupâle dans le premier, alors qu'il est plus violacé dans le second.
Du point de vue génétique, le caractère le plus remarquable et le plus
net des trois hybrides, est le raccourcissement de moitié du tube du
périanthe de 17. tingitana. Les époques de floraison et de maturation des
cellulles-mères des grains de pollen sont également plus tardives chez les
trois plantes que dans cette dernière espèce. Voici d'ailleurs, à titre
d'indication, les dates d'épanouissement des fleurs que nous avons relevées,
en 1931, à Verrières, avec ces différentes plantes en culture comparée,
sous châssis à froid : 17. tingitana était en pleine floraison les 4 et 5 avril,
17. X Wedgewood les 23 et 24 avril, 17. X David Bless les 10 et 11 mai;
17 Xiphium les 26 et 27 mai.
Entre la floraison de 17. tingitana, qui se termine au début de mars
dans le Midi, et l'apparition des premières fleurs de 17. Xiphium var.
praecox, il se trouvait un vide que comble actuellement l'apparition de
ces nouveaux hybrides particulièrement méritants. Cette floraison successive est donc des plus importantes pour la culture méridionale de la fleur
coupée. Les floraisons, précoce chez 17. X Wedgewood, tardive chez
17. X David Bless, démontrent mieux que de simples descriptions,
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1'influence dominante des parents chez les deux hybrides ; ces derniers
sont, en outre, plus rustiques que 17. tingitana, mais moins résistants au
froid que 17. Xiphium.
Van de Hollandsche Irissen zonder tingitana-invloed, maar uit Xiphium
praecox en lusitanica ontstaan, ten deele ook met Xiphium-invloed
(Noordwijk), welke alle drie hetzelfde chromosomenaantal n = 17 bezitten,
onderzocht SlMONET er vijf. Hiervan bleek W h i t e E x c e l s i o r (ontstaanswijze zie boven !) inderdaad 2n—'34 te bezitten, hoewel met eenige
onregelmatigheden in de reductie-deeling ; bij de anderen : H obb em a,
Y e l l o w Q u e e n , R e m b r a n d t en M. H e e m s k e r k werd niet
anders dan 2 n = 33 gevonden ! In geen enkele Iris-sectie waren'tot dusver
zulke hypodiploïde vormen aangetroffen. SlMONET heeft mij nog bericht,
dat I m p e r a t o r hetzelfde aantal chromosomen heeft als Xiphium
praecox (2n = 34 en n = 1 7 ) .
Wij willen besluiten met uit SlMONETs werk zijn volgende algemeene
conclusies over Bol-Irissen te vermelden. Bij de Bol-Irissen vindt men
een veel lager aantal chromosomen dan bij de Irissen met wortelstok. De
Xiphium-Irissen hebben van die Bol-Irissen dan weer de hoogste aantallen.
(Pag. 381)
ils seraient donc non seulement les Iris bulbeux les plus
jeunes, mais ils seraient encore en voie d'évolution puisque dans 17. tingitana Boiss. et Kent, (n = 14), nous avons observé une forme autopolyploïde et que dans une espèce qui lui est étroitement apparentée,
17. Fontanesii G. G., nous avons trouvé des cinèses didiploïdes dans
certaines cellules somatiques." De Engelsche Iris (/. xiphioides Ehrh):
,,bien que polyploide (n== 21 ) se sépare des autres Xiphion par sa garniture
chromosomique à éléments de forme très différente." Vandaar dan ook
dat men de Engelsche Iris nog nooit heeft kunnen kruisen met de andere.
Merkwaardig is anderzijds, dat de sectie-Reticulata het laagste aantal
chromosomen bevat; bijv. Iris reticulata volgens SlMONET (en DELAUNAY
1928) met 2 n = 20 en volgens onderzoek van DELAUNAY, uit SlMONET
aangehaald, heeft /. Wonogradowii Fom, een reticulata met gele bloemen,
16 chromosomen in de somatische cellen.

§ 2. S A M E N S T E L L I N G V A N D E N IRIS-BOL.
Een Iris-bol is uiterst regelmatig en — uitwendig beschouwd — volgens
een zeer enkelvoudig beginsel opgebouwd. Toch is het gewenscht, zooals
bij alle bolgewassen, hoe eenvoudig de kwestie van de uiterlijke samenstelling ook schijne, door overzichtelijke teekeningen (bij een beschrijving),
maar vooral door het zelf afpellen der deelen, zich ineens een goed beeld
van dien opbouw in te prenten. Alleen dan is het mogelijk den verderen
ontwikkelingsgang zich goed voor te stellen. En vooral doordat bolgewassen betrekkelijk veel op elkaar gelijken met hun gedrongen vormen, is
het goed uit elkaar houden van de samenstelling en het verdere gedrag
van het eene en van het andere gewas niet zoo gemakkelijk, als de schijnbare eenvoud van het studieonderwerp zou doen vermoeden. Daarom kan
men — ook juist met het oog op de effecten der verschillende experimenten
die met deze planten genomen worden — nooit duidelijk genoeg zich dien
opbouw in de gedachten voor oogen stellen. Vandaar ook dat wij in deze
en vorige publicaties een vrij uitvoerige illustratie van veel nut achten voor
onderricht zoowel als experiment. — Dit afpellen en het onderscheiden
van deze vormen, is bij het nemen van proeven, om het voortschrijden der
periodieke ontwikkeling vast te stellen onder den invloed van verschillend
klimaat of proefomstandigheden van veel gewicht. Het belang van deze
schijnbaar oppervlakkige botanie worde niet onderschat. Het is een soort
onderzoek, dat feitelijk tusschen den bloeitijd in de beoefening der morphologie en dien der physiologie vrijwel is overgeslagen. Bijna steeds heeft
deze kennis als de eerst noodige bij de studie der cultuurgewassen ontbroken en is men te vroeg, zonder deze basis, aan het puur-physiologische
werk gegaan, dat dan menigmaal als losstaande, botanisch belangrijke
onderzoekingen, overigens vrij apart stond van toepasbaarheid en belang
voor de culturen. Dat echter omgekeerd deze gegevens later uit botanischwetenschappelijk oogpunt na meer verdieping en vergelijking ook algemeene waarde zullen bezitten, zal, naar ik verwacht, wel eenmaal blijken
het geval te zijn.
Voor een kort overzicht van een bloeibaren bol van „ I m p e r a t o r", omtrek 8—9 cm., maak ik hier allereerst gebruik van Fig. 1 en 2. Fig. 1is een
half-schematische teekening, waarbij de doorsneden der omhullende bladdeelen zijn weergegeven dicht bij hun inplanting en met de knopjes in één
vlak van teekening zijn gebracht. De buitenste vliezen (L') in Fig. 1
omhullen den bol ten getale van 2—4 na het rooien ; het zijn de bases van
de afgestorven loofbladen, die hebben geassimileerd. De bases der loofbladen worden bij de Iris nooit reserveorganen, zooals o.a. bij de
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Hyacinth. Deze vliezen zijn dus geen leeggezogen rokken. Er volgen
verder drie rokken (R), die voor den kleinen bol bijzonder dik zijn; in

Half-schematische dwars-doorsnee van een Iris-bol tot op het Ie loofblad,
± 1 Aug. Vergr. 6 ^ X .

de teekening van Fig. 1 is de dikte der deelen niet in de ware proportie
gegeven, omdat anders de binnenste deelen niet waren weer te geven.
De ware verhoudingen ziet men in Fig. 2. De rokken omsluiten het daar
binnen gelegen gedeelte bijna altijd geheel, maar zij zijn over nagenoeg
de geheele lengte open, dus met vrije randen. Alleen aan de basis zijn
de randen even met elkaar verbonden.
Alle bladdeelen staan afwisselend in één vlak, eveneens alle okselknoppen wier blaadjes in datzelfde vlak liggen. Op de drie buitenste dikke
rokken volgt bijna altijd een 4e reserve orgaan (dat wij als halve rok H R
verder zullen onderscheiden), dat veel smaller is en als een hooge spitse
muts de dieper gelegen bladdeelen omhult, ( H R , zie ook Fig. 2). Daarna
komen bij deze grootte van bollen nog 3 scheedebladen ( S B ) , die geen zetmeel bevatten, geheel dun zijn, die zullen uitgroeien tot een eind buiten den
bol, maar die geen loofbladfunctie zullen hebben. Dehalverok staat tusschen
een rok en een scheedeblad in ; dit uit zich ook hierin, dat deze rok wel
meestal kort blijft, maar wanneer bij kleinere bollen vaak slechts 2 scheede-
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bladen voorkomen, hij na verlies van het meeste zetmeel dan wèl uitgroeit
en zich als een scheedeblad gedraagt. Binnen die scheedebladen komen
wij op het Ie loofblad ( L I ) , dat in de teekening intact is gelaten. Op de
binnenste bladen en de okselknopjes kom ik hieronder terug.
Denken wij ons nu de onderhelft van zoo'n bol overlangs doorgesneden,
zoo goed mogelijk volgens het vlak der bladdeelen, en vervolgens met
Jodium gepenseeld, dan krijgen wij het beeld van Fig. 2. Van de overlangs
gekloofde rokken treft men steeds het zeer dikke midden, soms ook een
van de smallere randen aan de andere zijde. Vooral het dorsale 2 / 3 tot
3
/ 4 -gedeelte van de rokken is dicht met zetmeel gevuld en dus zwart
gekleurd, een ventrale (naar binnen gekeerde) zone is arm aan zetmeel.
Na R 1—3 volgt de smallere, spitstoeloopende HR. Daar binnen zijn nog
de 3 scheedebladen (met een weinig zetmeel) getroffen. De loofblaadjes
zijn niet meer geraakt en ontbreken dus in de teekening. De snede is niet
zuiver mediaan geweest, want rechts zijn de okselknopjes (KN) geraakt,
— waarbij het buitenbolletje als oriënteering voor de snede dienst deed, —
links zijn geen knopjes getroffen. W a a r het bij fig. 2 vooral om te doen
was, is de doorsnee van de schijf met de inplanting der rokken. Hier en
daar vindt men nog wel met eenige weifeling over „bollen" gesproken, en
bijv. de uitdrukking bolachtige knol gebezigd. Deze aarzeling komt waarschijnlijk voort uit het feit, dat het overgroote aantal Iris-soorten zware en
soms zeer korte wortelstokken heeft, zoodat een sterke verkorting van
een vleezigen wortelstok ten slotte een knol zou kunnen geven. Maar de
Irissen van de Xiphium- en de reficuiafa-groep hebben toch echte bollen,
even goed als Hyacinthen e.a. W e l mag men de kleine, smalle schijf met
het „voetje", zie onder en ook in § 7, als een zeer sterk verkorten Iriswortelstok opvatten, maar de groote massa van het reservevoedsel is in
de zeer dikkevleezige rokken opgehoopt, welke bladen zelfs uitsluitend voor
deze functie bestemd zijn. De massa dezer rokken bepaalt den omvang van
den bol, de stam of schijf is zelfs klein te noemen. Aan die schijf zijn dikwijls nog drie jaren te onderscheiden, hoewel zeer licht een stuk ervan
afbreekt. Met Jodium gekleurd zijn die 3 jaren goed te onderscheiden (zie
fig. 2). Het bovenste deel, dat in volle functie is en waarop alle levende
deelen zijn ingeplant bevat vrij veel zetmeel en kleurt zich dus blauwzwart tusschen de vele aangesneden vaatbundel-brokjes. Daaronder ligt
het schijfgedeelte dat zich lichtbruin kleurt en het vorige jaar dus de
plaats innam van de thans functioneerende schijf. De vliezen (L'), dus
de bases der afgestorven loofbladen, vindt men op de grens van het nieuwe
en het oude gedeelte ingeplant, evenals de vrij groote knop of het bolletje,
dat zich in den oksel van een dezer oude loofbladen heeft ontwikkeld.
Daar de snee rechts zuiver mediaan is, links niet, raakt men rechts de
bladen en de dikke rokken alleen om den ander, links echter alle bladen
tot de basis. Hierin lag voor de afbeelding een zeker voordeel van een niet
zuiver mediaan loopende snede.
Terwijl thans de afgestorven bladen op de grens van de oude en de
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nieuwe schijf staan, vindt men de nieuw aangelegde blaadjes nu nog op
het centrum van de zwak-kegelvormig oploopende schijf. Onder de schijf
van het vorige jaar ligt dan de meer ineengeschrompelde schijf van 2 jaar
geleden, die door Jodium donkerder bruin wordt gekleurd. Tegen de
functioneerende schijf zitten dus nog twee oude schijven; wij staan hier
even langer bij stil, omdat deze niet zonder beteekenis zijn. Zij vormen
een smal stompje onder tegen den bol, door de kweekers vaak het „voetje"
genoemd. In den zomer breekt dit gedeelte licht af ; volgt men in Fig. 2
die scheidingslaag tusschen de nieuwe en de lichtgekleurde oude schijf,
dan is het duidelijk dat bij afbreken de basis van den bol uitwendig
eenigszins hol is. Functioneel behoeft dit voor de verdere ontwikkeling van
den bol geen bezwaren op te leveren, ook al ziet men na afbreken van het
voetje in de eerste uren of dagen vocht uit de schijf parelen. Maar het is
duidelijk dat de bol hier dan uiterst vatbaar is voor het indringen van
infecties. Het kurkige propje van de oude schijven is dus een belangrijke
beschutting tegen al te gemakkelijke aantasting ; vandaar dat de kweeker
op behoud van dit voetje gesteld is.
Terwijl ik later nog op de plaats der wortels terugkom (;§ 8), zij hier
reeds gewezen op den jongen wortelaanleg ( W ) , waarvan er een getroffen
is links in de nieuwe schijf. Zij ontstaan vrij diep en zullen in den herfst
door de schijf en onder, soms door, de basis van R 2 en door de basis van
R 1 heen groeien naar buiten. Een etage lager is een rest, of een mislukte
top, van een wortel op de schijf van het vorige jaar te zien ( W ) .
Na deze oriënteering inhoofdtrekken, ishetnoodig debinnenste deelenvan
den bol onder den binoculairen microscoop, stuk voor stuk af te lichten met
een scherp mesje en telkens weer opnieuw in JJK te kleuren, — om reeds in
Augustus de verschillen van scheedebladen, loofbladen en okselknopjes te
herkennen. De 3 scheedebladen (SB) zijn in dien tijd gemiddeld ongeveer
43/7, ruim 3, en T/± mm. hoog, de loofblaadjes 1.5—0.8 en 0.6 mm.
In de figuren 3—10 (plaat) zijn de scheedebladen en loofblaadjes geteekend, zooals ze achtereenvolgens afgepeld worden. Het gekozen object
is eenigszins een uitzonderingsgeval. D.w.z. het eerste scheedeblad staat
op de grens van halven rok en scheedeblad ; het is iets langer en vooral
spitser dan een scheedeblad, maar het is dun, ingeslonken, arm aan zetmeel
(niet hard, wit, stijf, zooals bij een zetmeel-bevattenden rok). Daar hetook
in grootte overeenstemt met een scheedeblad (van dezen tijd), heb ik het
daarbij gerekend. De randen, hoewel vrij, zijn tot den top over elkaar
heengeslagen ; aan de basis wijken zij iets uiteen. Altijd vindt men vóór
den voet van de bijeenkomende randen het okselknopje (KN) dat staat
in den oksel van het voorafgaande blad.
Het grootste deel dat men van zoo'n knopje ziet is het eerste geadosseerde blaadje, dat slechts een klein venster openlaat waardoorheen men
het volgende blad met vegetatiepunt of met het weer daarop volgende
blaadje kan zien. Ik wijs reeds hier er op, dat het Ie blaadje van zoo'n
knopje een zwakke top vertoont (zie onder). Lichten we dit blad (SB 1),

17

DE PERIODIEKE ONTWIKKELING VAN EEN BOL-IRIS

Het basale gedeelte van een Iris-bol. Overlangsche doorsnee,
Verg. 4 X .

± 1 Aug.
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met een klein mesje onder den rand schuivend er rondom af en werpen
met den scherpen kant van het mesje de benedenresten van het blaadje tot
op een litteeken weg, dan hebben we het 2e scheedeblad (SB 2) vrij
gemaakt (fig. 5). Hier slaan de randen tot beneden toe over elkaar; weer
zien we een okselknopje KN, dat nu in den oksel van het eerste scheedeblad heeft gestaan en ook minstens 2 afsplitsingen reeds heeft. Zoo'n
knopje is hoogstens 0.6 mm.hoog.Verder gaande vinden we insgelijks iets
kleiner, maar overigens van gelijksoortigen vorm het 3e scheedeblad (SB 3)
met okselknopje van het 2e scheedeblad. Daarna treedt in den regel een
verandering op, die van groot belang is bij de proeven voor het vaststellen
der deelen. Dit laatste scheedeblad aflichtend, steeds met mesje en pincet
onder den binoculair en daarna kleurend, vinden wij een blaadje (fig. 6),
natuurlijk iets lager, maar dat bovendien iets stomper nog is, en dat zich
vooral van het vorige onderscheidt, doordat het in de beneden-helft met
de bladranden een open poortje vertoont. W e l loopt er nog een uiterst
flauw verheven rand vlak vóór 't blad, in 't midden tusschen de bladranden 't hoogst, maar het blaadje is aan de basis open ; dit ziet men aan
de bij de basis teruggebogen en niet in elkaar overloopende randen. Het
flauwe randje van fig. 6 is enkel een weefselwalletje, zooals zoo dikwijls
ontstaat waar plaats is. Wij wijzen er op, omdat het nog even te onderscheiden is van het breedere ellipsvormige in neerloopende randen eindigende groeipunt (KN) dat er onmiddellijk vóór ligt, dus in den oksel van het
laatste scheedeblad. Dit groeipunt heeft hier nog geen blaadje afgesplitst.
Het open poortje is het meest karakteristieke waardoor in dit jonge
stadium de scheedebladen en 't Ie loofblaadje zijn te onderscheiden. In den
winter is't Ie loofblad direct te onderscheiden doordat het de scheedebladen
is voorbij gegroeid en reeds in den herfst door den vorm van den okselknop.
Het genoemde verschil is bijna steeds typeerend, en van veel belang in de
proeven, vooral om den voortgang van het afsplitsen van verdere bladdeelen te kunnen tellen. W a n t het aantal dikke bladen + scheedebladen is,
zooals we nu reeds zagen, eenigszins onzeker. Dan komt het tweede
loofblaadje (fig. 7, L 2 ) , dat immer is te onderscheiden van het Ie, doordat
aan de basis de randen wel in elkaar overloopen, zoodat later de uiterste
basis gesloten is. Hier is dus, en vooral bij L 3 enz., meer een venster dan
een poortje. Direct daarvoor ligt het nu nog kleine groeipunt (VP) uit
den oksel van LI ; dit heeft vaak in dezen tijd reeds één blaadje afgesplitst.
De knop die er zich uit zal ontwikkelen is van veel belang en zal nog
afzonderlijk besproken worden, daar hij gelukkigerwijze van alle andere
okselknoppen is te onderscheiden. (Zie §6.) Verder volgt het 3e loofblad
(L3) en in dit geval nog een vierde (fig. 8 en 9) en zelfs de aanleg van
een 5e (fig. 10) als een walletje tegen het terminale groeipunt ( E V P ) .
Tot zelfs in den oksel van het 3e blaadje (fig. 9), dus vóór de basis
van het venster van L4 is reeds een zwak begin van het groeipunt
zichtbaar. Door het venster heen (dat hier nog slechts ]/i m m - — hoog is)
ziet men naar voren het 5e blaadje in aanleg, er boven het eind-groeipunt.
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Het vegetatiepunt in den oksel van L 4 (dat dus pas in fig. 10 zou zichtbaar
worden, zal verschijnen als het 5e loofblad iets verder als een zelfstandig
orgaan is gevormd. Het zal duidelijk zijn dat in de fig. 3—10 het object
telkens weer 180° omgedraaid is.
Potentieel staan in den oksel van alle soorten phyllomen (behalve van
het Ie spathablad) nieuwe groeipunten, die knopjes kunnen leveren.
Van allen onderscheidt zich één reeds zeer vroeg door zijn vorm, n.1.
die in den oksel van LI. Zelfs bij het rooien was op 28 Juli '32 (fig. 11)
het verschil met andere knopjes te zien. Dit knopje is dan pas ten hoogste
34 mm. hoog, dikwijls nog kleiner. W a n t in fig. 11 heeft het reeds een
blad ( R l ) bijna volledig aangelegd, in fig. 7 aan grootere bollen op
4 Aug. '33 nog niet. Nu vindt men in de fig. 11, 12 en 13 telkens natuurgetrouw afgebeeld het knopje KN (SB2) in den oksel van het voorlaatste
scheedeblad (onder, dus op den voorgrond) en daarboven dat in den
oksel van het Ie loofblad KN ( L I ) . En dan zien wij (fig. 11 ) reeds bij het
rooien in zeer jongen toestand dat de gewone vorm der knopjes het
hoogste punt in het midden heeft, thans nog afgerond, dat het knopje van
L I links en rechts afgerond is en bovenop eerst plat, zelfs hier reeds heel
zwak ingezonken is. In fig. 12 van 19 Oct. is dit reeds veel mooier te zien.
Men bedenke dat ondanks 2 mnd. verschil, bij een bewaring in 23° van
29 Juli tot 20 Sept. en 17° van 20 Sept. tot 't planten op 19 Oct., de
voortschrijding der orgaanvorming uiterst langzaam gaat, bij de zijknopjes
minstens zoo zeer als bij de blaadjes van het terminale groeipunt. Nog
eens ziet men beiden op 30 Nov. in fig. 13 samen afgebeeld.
Veel sterker is nu het onderscheid te zien, de gewone okselknop-vorm is
iets hooger en spitser geworden in het midden, — de knop van LI is nu
veel breeder, aan de basis weer eenigszins teruggebogen, — en draagt links
en rechts bovenaan twee oortjes. Het midden daartusschen is nu een
weinig omhoog gebogen en zal ook nog een eind uitgroeien. Onmiskenbaar
is immer dit typische verschil aan het LI-knopje op te merken, dat nu op
30 Nov. nog pas ± x/i m m . hoog is.
Bij sterk dalende temperatuur in den bodem is de verandering nog
langzamer. Het knopje van L I is nu pas weer op 17 Mrt. afgebeeld
(fig. 14). De breede knop heeft nu twee vleugels in oortjes of lobben
bovenwaarts uitloopend. Deze oortjes groeien nu tot gebogen slippen uit
(fig. 15, van 24 M r t . ; de vergrooting moet nu wegens de ruimte van
45 X op 23 X worden teruggebracht). Op 7 April (fig. 16) gaat dit
verder ; ook het midden gaat tot een slip uitgroeien, de knop wordt
forscher, en het is te merken, dat hooger temperatuur en assimilatie een rol
gaan spelen. In het object van 22 April (fig. 17) komen de typische
3 slippen nu sterk uit. Opvallend is tevens het feit, dat de knop in den
oksel van het laatste scheedeblad nu reeds aanmerkelijk kleiner is in verhouding, nog altijd in de bovenhelft afgerond met den top in het midden.
Immer is de knop van L 1, die bij bloeiende planten de hoofdknop wordt,
aan deze eigenschappen te herkennen. Zie verder §§ 6 en 7.

§ 3. H E T JAAR V A N D E N N I E T - B L O E I E N D E N BOL.
Vóór de beschrijving der ontwikkeling van een ronden bol, van 7 à 9 cm.
omtrek, die zal gaan bloeien, geven wij hier een bespreking van een
kleinen ronden bol van 4 à Ax/2 cm. omtrek, die nog niet zal bloeien maar
die den volgenden zomer pas een bloeibaren bol van 7 à 9 cm. zal
opleveren.
Ronde bloeibare bollen van 7 à 9 cm. (bij I m p e r a t o r ) zijn ontstaan uit
bolletjes, die het vorige jaar dus 2>x/i à Ax/2 of 5 cm. waren. Daarbij kunnen
zij gegroeid zijn uit terminale reeds ronde bolletjes, maar evengoed uit
afgeplatte bolletjes van dezelfde zwaarte, die als okselknoppen in den
moederbol zijn ontstaan. Wij hebben voor de ontwikkeling in het jaar vóór
den bloei ronde bolletjes gekozen, met een omtrek op 11 Sept. '33 van
4—4j/2 cm. (gewicht 1.45—2.10 gr.). Zulke kleine ronde bollen, voor zoover ze niet opgekweekt zijn uit zaad, wat natuurlijk alleen in speciale
gevallen geschiedt, moeten op hun beurt weer uit nog kleinere afgeplatte
bolletjes van ± 2]/2 cm. omtrek zijn ontstaan, die zich het vorige jaar uit
okselknopjes ontwikkeld hebben en met 1 of 2 bladen assimileerden en
toen een nieuwen eindelingschen bol van bijv. 4—Ax/2 cm. gaven. Wij zien
er van af ook de ontwikkeling van die nog kleinere bolletjes te beschrijven,
daar deze ontwikkeling principieel niet verschilt van den hier te beschrijven
groei der bollen van 4—4}/2 cm. Zij (die kralen van ± iy2 c m - ) bestaan in
den zomer uit een vliezig-leerigen rok, 2 vleezige en 1 half-dikken rok en
3 blaadjes, dat zijn 1 scheedeblad en 2 loofbladen of omgekeerd.
Deze bollen van 4—Ax/2 cm. werden op 11 Sept. '33 ontvangen, tot
23 Oct. in 17° C. bewaard, terwijl telkens 20 stuks werden gefixeerd in alk.
96 % op 11 Sept. —•op 23 Oct. vóór het planten op het terrein — 2 Januari
— 1 M a a r t , — 16 Apr. — 1 Juni en 24 Juli. Op 11 Sept. zijn deze bollen
als volgt samengesteld (zie ook tab. I).
Zij zijn omhuld door meestal 2 (13 X ), soms 3 (7 X) vliezen, bases
der grondstandige afgestorven loofbladen van het vroegere bolletje
waaruit deze kleine bol is ontstaan. Daarop volgen 2 dikke vleezige
rokken en 1 minder dikke, smallere en spitse, die echter ook nog geheel
gevuld is met reserve-voedsel.
Hierna komen 2 scheedebladen, die dun zijn, slechts een weinig, tot
buiten den bol, zullen uitgroeien en evenmin loofbladfunctie zullen
vervullen.
Ten slotte worden bij deze grootte op 11 Sept. in alle 20 bollen 3
blaadjes aangelegd gevonden, die als loofbladen zullen uitgroeien. Daar
binnen ligt het terminale groeipunt. Dit groeipunt is in omtrek zwak
eivormig tot ovaal ; de breedte of de kortste as d.w.z. de as, die loodrecht
staat op het vlak der bladdeelen, bedraagt thans 160—190/*.
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Al deze verschillende phyllomen staan immer in hetzelfde vlak. De
knopjes die in de oksels dezer bladdeelen gevonden worden of nog zullen
ontstaan, hebben ook hun bladen weer in datzelfde vlak van den moederbol staan.
TABEL 1.
Lengtetoeneming van organen in mm. in het jaar van niet-bloeien
(Groep C) n=12.
11 Sept.

1 Juni

24 Juli

2 Jan.

1 Maart

17 April

SB1

43

82

83

85

—

SB2

41

115

111

124

—

L'
L'
Rl
R2
HR

L1

2.3

41

156

363

619

L'

L2

0.5

14.1

107

345

707

L'

L3

0.2

1.6

7.6

198

661

L'

rl

0.4

0.7

3.7

Rl

R1

r2

[0.25]

0.5

2.6

R2

R2

0.25

1.0

R3

R3

hr

0.6

4.7

HR

sbl

0.34

2.4

5.4

sb2

1.7

4.5

sb3

1.0

3.2

11

0.5

2.2

12

[0.3]

1.1

r3

13

0.6

M

0.34

[15]

[0.2]

In den oksel van alle phyllomen kunnen knoppen ontstaan. O p 11 Sept.
worden bij deze grootte in den oksel der vliezen platte verdroogde knopjes
gevonden, in den oksel van de 2 dikke, het half-dikke en van het Ie
scheedeblad werd steeds een knopje aangetroffen, het 2e scheedeblad
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droeg enkel een groeipunt nog zonder afsplitsingen, het Ie en 2e loofblad
vertoonden een zwak vegetatierandje. (Zie Tab. 6 kolom 11 Sept.).
Bij het afpellen is in dezen tijd — speciaal bij deze kleinere bollen
—• het verschil tusschen het laatste scheedeblaadje en het Ie loofblad
niet zoo gemakkelijk te onderscheiden. Wij wezen op het onderscheid
reeds in § 2 fig. 5 en 6. Daarop zullen wij hier dus niet verder ingaan,
evenmin als op den toestand en den vorm der knopjes, daar deze bij de
grootere bollen toch nog nader beschreven worden.
Hoe groeit nu de kleine bol van 11 Sept. verder en ontstaat daaruit de
grootere bol van 7—9 cm. Daarbij treft ons bovenal het uiterst langzame
tempo waarin de verdere aanleg der blaadjes plaats heeft, waarop in
Mededeel. N°. 41 reeds werd gewezen. Nadat de bollen 23 Oct. waren
geplant stonden zij dus buiten onder den invloed van de bodemtemperatuur van het terrein.
Wegens de zeer geringe veranderingen in deze maanden gaan wij direct
over op den toestand op 2 Januari, waarvoor 12 v. d. 20 bollen zijn
geopend.
Het aantal loofblaadjes was op 11 Sept. 20 keer 3. Het aantal blaadjes
geteld van het Ie loofblad is nu gestegen tot 2 X 4, I X 4 ^ ( = 5 e in
afsplitsing), 2 X 4 % (5e bijna afgesplitst) en 7 X 5. Er zijn dus in nagenoeg 4 maanden gemiddeld bijna 2 bladdeelen bijgekomen.
Eerst zal nu de toeneming van het aantal bladdeelen van dezen terminalen knop vermeld worden ; pas daarna nog het een en ander over den
lengtegroei der bladen en den groei der okselknoppen.
Op 1 Mrt. '34 zijn er van het eerste loofblaadje af geteld 6 blaadjes
aangelegd, waarvan in 2 van de 12 gevallen het 6e nog in aanleg is. Het
eerste loofblad (gemidd. 15.6 cm.) is dan een paar cm. boven den grond,
als we rekenen op een plantdiepte met 10 cm. grond boven de bollen. De
assimilatie begint dus nu weldra.
Het gemiddeld aantal blaadjes op 11 Sept. '33 3.0, op 2 Jan. '34 4 % ,
bedraagt op 1 Mrt. 5.94, dus nagenoeg 6.0.
17 April is een sterke verandering ingetreden. Het totaal aantal afsplitsingen, van het eerste loofblad af weer geteld, bedraagt nu 8, in 1 van
10 gevallen is het 8ste nog niet geheel afgesplitst, en in het l i e en 12e
object waren 7 en 8 bladen mèt een jonge bloem aangelegd. Dit uitzonderingsgeval (voor deze bolgrootte), laten we hier buiten beschouwing. In
de 2 wintermaanden is er slechts lj/4 blad gemiddeld bijgevormd, van
1 Mrt. tot 17 April 2 blaadjes, blijkbaar tengevolge van de stijgende
temperatuur. Maar belangrijker is nu de intredende differentiatie. W a n t
steeds na de 3 op 11 Sept. reeds aanwezige blaadjes, die loofbladen zijn,
vertoont het nu volgende blad een rok-karakter, het is dik geworden,
gevuld met zetmeel en het 2e en meest het 3e blaadje vertoont dit ook
echter nog in afnemende mate. De scherpe scheiding tusschen de loofbladen
en den nieuwen bol, die dus gewoon terminaal weer is aangelegd, heeft
zich in de laatste weken tijdens het begin van den assimilatietijd voltrokken.
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Deze nieuwe ronde bol is thans op 17 April 3.3—4.7 mm., gemiddeld
3.97 mm. hoog. De vorm is thans in doorsnee nog ovaal onder den druk
der andere organen, zoodat de smalle as gemiddeld 2.3 mm. (2.0—2.8) is,
de breede as 3.0 mm. (2.6—3.4). Men ziet, dat de variatie dezer afmetingen
bij 10 ex. gering is.
Aan de 2 gevallen mèt een bloem na geheel gelijke behandeling en bij
een grootte binnen zoo nauwe grenzen gekozen, kan men opvallend zien
welk een verschillend karakter in vorm en functie deze aangelegde bladen
kunnen aannemen, die in 2 van de 12 gevallen loofbladen aan een stengel
worden, in 10 gevallen reserve-organen en scheedebladen. Intusschen
wordt dit zoo verschillend lot echter in hoofdzaak door de grootte, in de
2e plaats door de temperatuur bepaald, die in den vorigen nazomer
(Aug.—Oct.) aan de bollen is gegeven (zie Mededeel. 41); we hebben
hier met extreme varianten te doen, die juist nog bij de gegeven temperatuur tot bloemaanleg kwamen. Thans is dus, kort na het begin van de
assimilatie, de verdere bestemming van deze bollen uiterlijk zichtbaar
geworden. De vorming van een nieuw bolletje binnen den anderen zal
natuurlijk reeds iets eerder aantoonbaar zijn geweest, en nog iets eerder
zal het verschil in zetmeelafzetting in het Ie reserve orgaan tegenover de
loofbladen, tusschen 1 Maart en 17 April reeds zichtbaar zijn geweest.
In de tabel treft ons ook bij de data 2 Jan.—1 Mrt. en 17 Apr. dat bij
vergelijking van L 3 en r x de lengte steeds verder uiteenloopt, zie: verhouding 1:4, — 1:11, — 1: 58, daar het blad gaat strekken, de rok kort
blijft. Maar op dezelfde data is de verhouding van op één na het laatste
tot het laatste blad 1:9, — 1:14, en dan pas 1:1.7. Zoodat dus door
den val in lengte van het laatste blad tot den eersten rok op 2 Januari
en evenmin op 1 Mrt. reeds de scheiding tusschen loofbladen en rokken
is vast te stellen, terwijl op 17 April dit verschil in alle opzichten uiteenloopt. Ik wijd hierover even uit, omdat het juist van zooveel belang zou
zijn als op een veel vroeger datum het verschil tusschen loofblad en rok en
daardoor tusschen bollen, die wel en die geen bloem zullen voortbrengen
te voorspellen zou zijn.
O p 1 Juni is de vorming van den nieuwen ronden bol verder voortgeschreden. Deze had op 17 April 5 phyllomen (zie boven : 8 minus 3
nu assimileerende loofbladen); thans heeft die jonge bol er 1 X 8, —
1 X 8l/2. — 1 X 8% en 9 X 9, dus vrijwel 9, d.i. 4 meer dan 2 ^ maand
vroeger : de gunstige temperatuur in den bodem is nu merkbaar.
Van de 22 bollen op 17 April en 1 Juni zijn er 21 met 3 en 1 met 2
loofbladen. Op 12 Sept. hadden alle 20 bollen 3 blaadjes aangelegd. Het
aantal begin Sept. aanwezige blaadjes is dus het aantal in den volgenden
zomer assimileerende (grondstandige) loofbladen, alle later gevormde
blaadjes blijven kort en bouwen den nieuwen bol op. De omtrek van den
nieuwen bol is thans zeer sterk toegenomen tot 59.8 mm. (55—63 mm) bij
een hoogte van 26.4 (26—28 mm.). Deze hoogte is de maat van de
inplanting tot den top in rechte lijn gemeten, wat bij de r o n d e ook met
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de echte hoogtelijn overeenkomt (zie later bij deplatte bollen onder knoppen
§ 6 en 7). Intusschen was op 17 April de binnenste der oude rokken, vaak
dus de halve rok, reeds merkbaar aan het slinken, tegelijk dus met het
dikker worden van de eerste nieuwe rokken. Op 1 Juni zijn de dikke
rokken van den oorspronkelijken bol allen leeggezogen, dun geworden en
ten deele verdwenen. Intusschen zijn het de knoppen op 1 Juni in den
oksel van die verdwijnende rokken en van het Ie scheedeblad die meestal
sterk gegroeid zijn en reeds tot nieuwe kleine bijbolletjes worden (zie tab.
6 en § 6).
Van de nagenoeg 9 phyllomen, waaruit de nieuwe bol thans is samengesteld, zijn de 3 eerste door hun vorm en dikte natuurlijk duidelijk als
rokken gedifferentieerd ; het 4e phylloom is nog niet duidelijk te onderscheiden, het zal bij deze groep bollen (zooals op 24 Juli blijkt) een z.g.
halve rok worden ( H R of hr in de tabellen). Het onderscheidt zich van
de volgende scheedebladen het eerst door den hoogen spitsen kegelvorm
en vervolgens door het vullen met zetmeel. Het is thans gemiddeld reeds
dubbel zoo groot als het eerstvolgende S B 1. De 5e, 6e en 7e blaadjes
zullen scheedeblad worden, het 8e is het Ie loofblad, terwijl dus het 2e
loofblad meestal ook aanwezig is op 1Juni. In de oksels der nieuwe rokken
en van den halven rok zijn reeds kleine knopjes, in de oksels der scheedebladen meestal pas de zijgroeipunten, vaak nauwelijks aantoonbaar als een
klein gewelfd bobbeltje of randje (zie nader § 6).
Op 24 Juli zijn de laatste planten van dit partijtje C gerooid. De bases
van de 3 loofbladen die geassimileerd hebben, zijn nu geheel vliezig en
omhullen den nieuwen ronden bol. Deze omhulling is een belangrijke
bescherming van den bol tegen kneuzing en infecties vooral bij transport
en is een der oorzaken, waardoor ronde (terminale) bollen, boven evenzware (iets afgeplatte) zijbollen (zie § 7) de voorkeur moeten verdienen
in den handel, hetgeen op zichzelf weer bijzondere moeilijkheden bij de
cultuur oplevert (zie Meded. 41 en 42). Buiten den centralen nieuwen bol
vindt men meestal nog 1 tot 5 bijbolletjes, die sinds 1 Juni sterk gegroeid
zijn en waarvan de meesten gelukt zijn in de oksels der oude rokken, het
eerste scheedeblad, zelden in 't binnenste scheedeblad, meestal wel in den
oksel van het Ie loofblad, waarvan het vlies dan ook dikwijls later scheurt
en afvalt. Deze 19 bollen leverden 64 bijbollen, dus 3 à 4 per ouden bol.
De oude rokken en scheedebladen zijn verdwenen. In den nieuwen bol,
zijn na de op 1 Juni gevonden phyllomen, dat is dus na het dan bijna steeds
aanwezige 2e loofblad, thans (24 Juli) nog L 3 . L 4 gevormd, terwijl L 5
in 12 v. d. 19 bollen in aanleg of pas aangelegd werd gevonden. In bijna
8 weken is er dus nog ± 2% blad aangelegd.
De omtrek van de nieuwe ronde bollen bedraagt van 72 t o t 97 mm.,
d.w. z. bij 16 stuks was er een 72 mm., 9 stuks 80—90 mm. en 6 stuks
90—97 mm. Dit is een zeer gunstige groei van ronde bollen, die slechts
40—45 mm. waren. Wij vinden hier dan ook gemiddeld een iets grooter
aantal jonge blaadjes (4J/£) van het Ie loofblaadje af gerekend, dan in
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de groep A, die in de nu komende § 4 wordt besproken als voortzetting
van groep C en die einde Juli meestal het 4e blaadje had aangelegd, geen
5e, — een verschil van ± % blad. In verband met de vragen van bloeien
of niet bloeien — bij de Iriscultuur van zooveel belang —, is het van
beteekenis hierop te letten. Hiermee is het jaar van niet-bloeien afgeloopen
en zijn wij van vrijwel totaal niet bloeiende bollen in één jaar gesprongen
tot de maximale grootten (boven 8 en 9 cm. voor I m p e r a t o r ) d.w. z.
tot bollen die voor 100 % zullen bloeien. Een krachtige voeding schijnt van
belang, maar toch blijft men evengoed die moeilijkheden behouden van een
zeker procent bloeiers in het plantgoed bij den kweeker en een te klein
procent bloeiers bij den afnemer behouden, wanneer men van nog kleinere
bolletjes uitgaat, die dan bijv. ronde van 5—6 cm. leveren (zie Meded. 41).

Lengtegroei.
De lengtetoeneming van de hier besproken organen bij nog niet
bloeiende Iris-bollen is kort samengevat in Tab. 1, waar de gemiddelde
lengte van de in dit opzicht belangrijkste deelen op de vermelde data is
aangegeven.
De scheedebladen (SB) zijn 2 Jan. nog even lang als het Ie loofblad
( L I ) en steken dus al even buiten de kleine bollen uit. Op 2 Mrt. echter,
ondanks den wintertijd loopen allen uiteen in lengte en stijgt deze van het
1e SB tot L 1 om daarna te dalen. SB 1 en 2 en L 1 en 2 steken dan verscheiden cm. buiten den bol uit, L3 is nog zeer veel kleiner dan L2. Aan
17 Apr. en 1 Juni blijkt, dat SB 1 op 1 Mrt. reeds volgroeid is, SB 3
misschien nog niet geheel (zie 1 Juni). De 3 loofbladen van Jan. tot April
successievelijk door de SB heen brekend, bereiken lengten tot 70 cm. De
loofbladen zijn als L' aangeduid als ze geheel vliezig zijn geworden.
Onder de streep zijn de organen van den nieuwen bol aangegeven met
kleine letters. Allen blijven dus dezen zomer nog binnen den bol besloten ;
ze nemen van buiten naar binnen zeer geleidelijk af. W a a r ze nog slechts
voor een deel aanwezig zijn, zijn ze tusschen vierkante haken geplaatst.
De knoppen zullen in § 6 in eens afzonderlijk en dus tegelijk voor
2 jaren behandeld worden.

§ 4. D E O N T W I K K E L I N G IN H E T JAAR V A N D E N BLOEI.
A. De bladaanleg.
De ontwikkeling van deze bollen sluit direct aan bij die welke in de
vorige § 3 zijn beschreven. Alleen zijn deze bollen (groep A) variabeler
van grootte ( ± 7 — ± 9 cm.) en gemiddeld van een iets geringeren omvang
dan die grootte, waartoe de vorige groep C zich ontwikkelde. Met deze
bollen was n.1. het onderzoek in 1932 op 28 Juli begonnen en het lag toen
aanvankelijk slechts in het voornemen den tijd der bloemontwikkeling,
hoogstens van den aanleg van blad en bloem te onderzoeken. Om verschillende redenen bleek het in den loop van het onderzoek gewenscht een
en ander vollediger weer te geven om het geheele verband en tevens om
bepaalde cultuurbelangen.
Voor het onderzoek der bloeibare bollen stonden voor elke fixatie
15 stuks ter beschikking, d.w.z. telkens 9 van 65—75 mm. en 6 van
85—95 mm. Deze werden tot 20 Sept. in 23° bewaard en daarna in 17° tot
19 Oct., den dag van het planten.
De samenstelling op 28 Juli is natuurlijk vrijwel dezelfde als die van de
nieuwe bollen van de pas beschreven groep op 24 Juli.
Er zijn dus 2 of 3 vliezen om den bol (L'), verder volgen 3 dikke
rokken ( R ) , 1 half dikke rok HR, 2 of 3 scheedebladen (SB), terwijl bij
de hier te beschrijven groep op 28 Juli 1932 verder nog bijna 4 loofblaadjes (L) aangelegd zijn, d.w.z. het 4e is 7 X aanwezig, 5 X i n
aanleg en 3 X n o 9 afwezig. Deze zijn dus iets minder ver dan de nieuwe
van § 3 op 24 Juli aan het einde van het jaar 1934, waar steeds 4 loofblaadjes waren, en op 19 stuks 't vijfde 8 X gereed, 5 X in aanleg
is en 6 X ontbreekt. Gemiddeld is er dus slechts ± % loofblad minder
klaar bij de partij, waarmee wij hier beginnen. Het aantal aangelegde
deelen of de lengte der organen valt niet in 2 groepen uiteen, die correspondeeren metde6grootere en9kleinerebollen, dietelkens gefixeerd werden, zoodat het resultaat vanelkefixatie steeds alseengeheelvermeld wordt.
Voor ons van belang is de bladaanleg, de bloemaanleg, de lengte
(dus de groei dezer organen) en verder nog de ontwikkeling der knopjes
in de oksels der bladdeelen. Daarbij zullen wij eerst bij den aanleg der
bladdeelen blijven. Inalletabellen enplaten (ook devoorafgaande) steltvoor:
L' = vliezige bases van loofbladen, buiten om den bol.
R = vleezige, dikke phyllomen, die als rokken, dus als provisie-organen
dienst doen.
HR in de figuren ook dikwijls als R4 = een nog wel vleezige rok,
die bij de meeste bollen voorkomt, smal en spits is, waarvan het eerst en
soms vrij spoedig het reserve-voedsel verbruikt wordt, waarna het er als
een Ie scheedeblad uitziet. Dit orgaan groeit bij bollen van zekere grootte
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soms uit tot de lengte van een scheedeblad, soms blijft het klein als een
gewone rok binnen den bol.
SB= scheedeblad, geen rok-, noch loofblad-functie, groeien als nietgroene organen een eind-weegs tot buiten den bol uit.
L= loofbladen, 't zij reeds assimileerend of nog embryonaal.
Nu zijn bijv. — en hierop lette men bijzonder bij kleine bollen en
bollen van nog twijfelachtige bloeibaarheid (zie Mededeel. No. 41) —
na de eerste 3 of 4 L de daarna komende phyllomen volkomen gelijk
aan embryonale loofblaadjes; men weet ook niet wat er van worden
zal, bij twijfelmaten hangt het in hoofdzaak van de temperatuur-behandeling, bij kleine en groote maten van den bolomvang af, of die blaadjes
als loofbladen zich bij de eerste zullen voegen zonder merkbaren overgang of op een bepaald tijdstip tot dikke rokken vol reserve zullen worden
en kort zullen blijven. In de onzekere gevallen kunnen zulke embryonale
organen slechts algemeen phylloom of blaadje genoemd worden. Er kan
dus in een dergelijk geval uit een bepaalden phylloom-aanleg, afhankelijk
van de grootte en in bepaalde gevallen afhankelijk van de temperatuur,
tweeërlei orgaan worden gevormd, die in lateren vorm en functie zeer
ver van elkaar afstaan. Dit punt isvan belang en dientvastgehouden te worden om demededeelingen over „De Grenzen der Bloeibaarheid" te begrijpen.
Wanneer wij nu voorloopig lengte-toeneming en knopjes-ontwikkeling
laten rusten, dan gaat de orgaanaanleg als volgt:
Van bloemaanleg in den zomer gedurende den bewaartijd is dus geen
sprake, zooals in de korte mededeeling (No. 39) reeds werd vermeld.
Er gebeurt in dien tijd van rooien tot planten, in tegenstelling met Hyacinthen, Tulpen, Crocus e.a. uiterlijk te oordeelen zeer weinig. In ruim
2J/2 maand is er \x/2 blaadje bijgevormd; dat is bij deze temperatuurbehandeling; in 13 ° zouden er ± 3 zijn gevormd, in uitsluitend 23 °
en hooger 1 of minder. In den bodem is er na bijna \l/2 maand (19 Oct.
tot 30 Nov.) nagenoeg 1 blaadje bijgekomen; op 28 D e c , dus 4 weken
daarna, gemiddeld 0.6. Het tempo is dus tamelijk gelijkmatig. Dit is betrekkelijk toevallig, want de zomerbehandeling lag boven het optimum
der bladvorming ( ± 13° C ) , de Nov.—Dec.-temperatuur in den bodem
er beneden. Dan nadert deze Iris in den winter zijn bloemaanleg, een
weinig voorkomend verschijnsel, dat wijin Meded. No.39hebben beschreven.
Het aantal aangelegde blaadjes bij de 67 exemplaren, die in Maart—
begin April bloemaanleg of 't eerste begin daarvan hadden, bedraagt bij
deze grootte gemiddeld 8.2 (1 X 7,54 X 8, 11 X 9, 1 X 10). Van dit
aantal, dat dus pas vastligt als de bloem aangelegd wordt, zijn de 2
laatste de spatha der bloeiwijze; zij zullen echter assimileeren en vormen
een geleidelijken overgang met de bovenste gewone loofbladen. Zij zijn
functioneel evenzeer loofbladen als morphologisch spathabladen. Tijdens
den aanleg der laatste blaadjes zijn uiterlijk de spathablaadjes (SPL)
niet van de overige loofbladen te onderscheiden. Pas als de bloemaanleg
begint door het breeder en iets hooger worden van het groeipunt, weet men
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T A B E L 2. Aantal organen op 15 exemplaren.
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zeker, met de 2 spathabladen te doen te hebben. In de gevallen (1 Mrt.)
met 7x/2 bladaanleg begint de bloemvorming, zoodat dus dat halve blaadje
= SPL 2 is en het bladaantal hier op 8 is gesteld. Uit Tab. 2 volgt, wanneer deze beide gevormd werden. Op 30 November waren (gemiddeld
genomen) nog geen spathabladen te verwachten (L = 6.0); de voorlijkste 3 v. d. 15 met 7 blaadjes, kunnen 1 spathablaadje reeds hebben. Maar
in het algemeen kan men zeggen, dat in den loop van D e c , Jan. en
Febr. de 2 spathabladen worden gevormd. In hun langzame tempo van
aanleg sluiten zij zich, evenals in hun primordialen vorm, volkomen bij
de loofbladen aan. De vorming van 2 blaadjes (in 3 mnd. !) gaat natuurlijk door de zoo lage temperatuur in dezen tijd bijzonder langzaam.
De bladvormende periode, die als stadium 1 volgens het gebruik in
vroegere publicaties onderscheiden wordt, en waartoe in dit geval van
de Iris de 2 bovenste loof-spathabladen meegerekend worden, loopt hiermee ten einde. Inmiddels zijn verschillende bladdeelen gegroeid, waarvoor
wij naar Tab. 3 met beschrijving verwijzen. Er wordt hier alleen nog
gewezen op het betrekkelijke van het aantal bladdeelen. In veel kleinere
bollen is dit natuurlijk geringer. Toch ligt een groot deel van het verschil
in omvang der bollen in de dikte der rokken. W a t de „halve rok" betreft
valt het volgende op te merken. Bij kleinere maten van bollen kan deze
soms ontbreken. Toevallig juist bij de grootte van dit onderzoek tot 7 April
gedraagt deze zich op tweeërlei wijze en wel afhankelijk van het aantal
volgende scheedebladen (SB). Is dit aantal 2, dan groeit de halve rok
na verlies van het meeste zetmeel tot ± 70 mm. uit en voegt zich dus als
een eerste scheedeblad bij de andere twee; is het aantal van deze 3, dan
blijft die halve rok als een echte rok kort (18 à 20 mm.), ook na verbruik
van het zetmeel. T e voren (tot het planten) zijn deze 2 gevallen niet
van elkaar te onderscheiden; zoon halve rok, die later als een scheedeblad zal uitgroeien, is echter in het begin van de echte scheedebladen
wèl te onderscheiden door de dikte en den rijkdom aan zetmeel, ook door
den zeer spitsen, hoogen top. De 2 wegen, die de halve rok kan inslaan,
vallen niet samen met het aantal van 9 kleinere en 6 grootere bollen uit
elke fixatie, zooals ik eerst onderstelde. Kiest men de grootste bollen
van I m p e r a t o r , zooals ze voor het forceeren gebruikt worden, van
± 9 cm. omvang, of hooger, dan vindt men bijna steeds 3, zelden wel eens 4
scheedebladen, maar dan ook een halve rok, die nooit uitgroeit.
Vonden we bij deze bollen van ± 7 tot ± 9 cm. gemiddeld 8.2 bladen
(spathabladen meegeteld), bij de grootste maten van 9 of meer cm.
kan dit tot 9 à 10 stijgen, terwijl het bij kleine bollen van 5—6 cm.
± 7 bedraagt, na behandeling in den zomer met 23 ° C. W a n t behalve
van de bolgrootte hangt het aantal ook van de gegeven zomertemperatuur
af, zóó dat een Iris-bol van I m p e r a t o r na ± 1 3 ° zomerbehandeling het
hoogste aantal loofbladen bereikt en in Aug.—Oct. bijv. van 4 op 7 blaadjes komt, in 23° van 4 op hoogstens 5. Ook dit is van belang in verband
met de kwestie van bloeien en niet-bloeien.
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T A B E L 3.
Lengtetoeneming van organen in het jaar van bloeien.
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B. Strekking der bladdeelen en internodiën.
Na den bladaanleg, die wel belangrijker is dan het uitgroeien der
deelen, moeten wij toch bij die strekking even stilstaan (zie Tab. 3).
Daarbij geef ik deze korte schets van de strekking, die natuurlijk zoowel
voor als na den bloemaanleg, dus het heele jaar door, zich voltrekt, reeds
thans — om den bloemaanleg, waar wij dus nu in Maart na de bladvorming aan toe zijn, pas daarna onder C als het belangrijkste gedeelte
te behandelen.
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In gemiddelden is het resultaat in Tab. 3 samengevat. De lengte der
oorspronkelijke rokken die dezelfde blijft, is niet aangegeven. De „halve
rok" vertoont een verschillend gedrag, dat op 28 Juli en 19 Oct. nog
niet tot uiting komt; maar op 30 Nov. en verder blijft een deel kort en
rok-achtig, hoewel immer smal; een ander deel groeit uit, steekt weldra
al even boven den bol uit, maar blijft na den winter in groei op ± 70 mm.
stilstaan. Dit nu is zoo, dat wanneer er 2 SB zijn, deze halve rok steeds
een eind uitgroeit en SB-karakter krijgt; maar wanneer er 3 SB zijn,
hij immer kort blijft en meer rokkarakter bewaart.
SB 1 blijft tegen Mrt. op ± 9]/2 cm.; SB 2 ook tegen 1 Mrt. op bijna
11 cm. staan; SB 3 wordt zeer weinig langer, tot 113/2 à 12 cm. (24 M r t ) .
De partij B moest van 7 Apr. tot 19 Mei achteraf nog worden aangekocht. Het geheele onderzoek was n.1. eerst alleen bestemd geweest
voor onderzoek van den bloemaanleg. Maar het bleek alras, dat een
meer volledig beeld van de periodieke ontwikkeling noodig was; zoo werd
o.a. deze groep B er bijgevoegd toen de voorraad van A op was. Deze
bollen uit B waren iets forscher en hadden een voorbehandeling gehad,
die ons onbekend was; bij den bloemist een tijdlang onder koud glas
staande, waarschijnlijk dus iets warmer in den winter dan bij ons. Heel
groot was het verschil niet ; de wel iets forschere bloemen waren toch
eveneens in den nawinter aangelegd, zooals reeds op vroegere data aan
deze partij was gecontroleerd. Herhaald werd het onderzoek op 7 April
ter vergelijking. De eerste thans besproken organen zijn op dien datum
juist nog korter, de verdere alle langer. Wij zien dan ook, dat de groei
der scheedebladen en van den halven rok iets later stilstaat, maar toch
blijven de eindlengten ook achter bij partij A.
Het L 1 steekt reeds 30 Nov. boven den bol, maar nog niet boven de
scheedebladen uit ; op 28 Dec. reeds wel even. De eindlengte is niet met
zekerheid op te geven, daar alleen op 3 Juli nog een kleine rest van partij
A ter beschikking stond.
Van L 2 af is de bladlengte bij partij B langer en schijnt bij de meeste
bladen na half Mei weinig meer te groeien ( L 2 — L 7 ) .
In verschillende kolommen is het aantal van de laatste nog aangelegde
bladen per groepje in romeinsche cijfers aangegeven. De 2 laatste bladen
zijn de 2 spathabladen; dat moeten dus in groep A (van 24 Mrt. af)
meestal L 7 en L 8 zijn of soms L 8 en L 9; in groep B is er een blad meer.
Van deze bladen staat alleen L 1 grondstandig, alle andere staan ingeplant op een inmiddels uitgegroeiden stengel.Wij zullen over deze
strekking der bladen, daar ze weinig belangrijk is, hier niet veel meer
uitweiden. Het 2e of 3e L wordt blijkbaar in den regel het langste, af~
gezien van de internodiën.
Ik wil nog enkele gegevens verstrekken over het begin en den groei
van de internodiën, dus van den stengel.
W a r e n die internodiën maar vroeger aan het strekken, dan konden we
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daaraan het bloeien of niet-bloeien vooruit zien. Maar pas als de bloem
midden in haar aanleg is, begint de eerste strekking van de onderste
stengelleden. Zie bijv. fig. 14 (plaat), waar op 17 Mrt. het Ie internodium te zien is, daar waar de knop (in den oksel van L I ) tegenaan
staat; de bladen zijn geheel weggeprepareerd; het Ie internodium is dus
pas 2 mm.; het 2e X/A m m - Dit is dus pas het allereerste begin van een
stengelvorming; zie verder 24 Mrt. (fig. 15), 7 Apr. (fig. 16) en 22 Apr.
(fig. 17), waar pas de strekking merkbaar sterker wordt.
Wij moeten allereerst er op wijzen, dat het Ie loofblad grondstandig
is, de verdere stengelstandig. Dit geldt voor Iris Xiphium praecox, maar
nu is het merkwaardig op te merken, dat na een lage temperatuur (voor
trekken) dit L 1 bij Iris tingitana stengelstandig is. De okselknop, anders
zoo groot, blijft dan klein, maar is altijd weer te herkennen aan zijn 3
slippen (zie fig. 16 en 17). Daarmede werd alle twijfel weggenomen, ot
soms door de lage temperatuur het Ie loofblad scheedeblad gebleven was.
De knop in den oksel van het laatste SB wordt nu de grootste zijbol. Nog
merkwaardiger is nu, dat de hybride van Iris Xiphium en Iris tingitana
(zooals W e d g e w o o d ) , die intermediair tusschen beide maar toch
zeer dicht bij Iris tingitana staat in vele opzichten (zie § 1 ),— na lage temperatuurbehandeling een scheef ophopende insertieplek vertoont, 't hoogst
in het midden (bijv. ± 2 cm.), terwijl blijkbaar door eveneens veranderden voedseltoevoer, de knop — anders de grootste — daardoor kleiner
blijft, zoodat die in den oksel van het laatste SB nu ook hier de grootste
nieuwe zijknop wordt!
Bij Iris Xiphium praecox I m p e r a t o r — ook die bij 7° C. behandeld
— bleef L1 zuiver grondstandig.
De lengte der internodiën blijft bovenwaarts afnemend tot begin Mei,
maar na half Mei ziet men bij het einde der strekking, dat het 4e, 5e en
T A B E L 4.
Het uitgroeien aer internodiën in mm.
Gemiddelde lengte van opeenvolgende internodiën (Partij B)
7 Apr.

22 Apr.

9 Mei

19 Mei

3 Juli
9 ex. uit partij A

I

3.7

10.2

37.9

57.7

70

II

1.7

5.3

31.2

40.2

56

III

1.14

3.4

20.2

30.2

60

IV

0.74

2.1

15

38.4

84

V

0.58

1.37

11

49

102

VI

0.57

1.53

9.5

40.6

103

VII

0.53

1.0

7.2

25

10.13

21.9

Bloemgeheel 4 . 8

41.6
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6e internodium weer langer worden. Tusschen de 2 laatste bladen, de
spathabladen, ontbreekt het internodium practisch, is tot hoogstens een paar mm. beperkt.
De lengte van het daarboven gelegen gedeelte,
bloemsteel, vruchtbeginsel en bloemknop is
als ,,Bloemgeheel" eveneens nog in de tabel
opgenomen.
In fig. 18 is uit het materiaal van 3 Juli
een eenvoudig schema voorgesteld van de
verhouding van internodiën en bladlengten
aan een gemiddeld exemplaar uit deze partij.
Blad 8, d.i. S P L l , in werkelijkheid om
len en 2en bloemsteel grijpend, is aan de
randen nog 16 mm. hoog gesloten en verder
omvattend, soms met een der randen weer
enkele mm. naar binnen teruggeslagen.
SPL 2 is aan de andere zijde, hoewel omvattend, niet gesloten. Dit verschil van SPL 1 en
2 herinnert nog aan den eersten aanleg (zie
§ 4 C ) , waarbij de uiteinden van den primordium-wal van SPL 2 zeer traag naar elkaar
toe groeien. De bractée van den 2en bloemsteel, geadosseerd ten opzichte van de hoofdas staande, omsluit dien 2en bloemsteel geheel, maar is tot de basis toe open.
C. De Bloemvorming,
De bloemvorming wordt weer ingedeeld
in een aantal stadiën, vooral omdat zulk een
indeeling onontbeerlijk is bij de beoordeeling
van het effect van verschillende behandelingen of de vergelijking van verschillend
klimaat.
De bladvormende periode wordt — evenals
in alle vorige publicaties over andere gewassen — aangeduid als stadium I (PI. 2, fig.
Verhouding derlengtenvanbladen
33). Daar worden de 2 loof-spathabladen bij
en internodiën, begin Juli.
inbegrepen, omdat zij zoo dicht in karakter
en in hun langzamen aanleg bij de verdere loofbladen staan bij deze
Irissen, en tijdens den aanleg niet van een gewoon loofblad zijn te onderscheiden. Het laatste der 2 spathabladen loopt als walletje langen tijd
weinig verder door dan tot halverwege den groeikegel, terwijl het eerste,
evenals de andere bladen, veel spoediger als wal het geheele groeipunt
omgeeft en tevens in dezen jongen toestand aansluit tegen de zijden
en den binnenkant van het jonge groeipunt in den oksel van het
3
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vorige loofblad (zie fig. 34). Als het 2e spathablad meer of minder ver
in gang is zich als een wal van het eindgroeipunt af te scheiden, wordt
tegelijk de groeikegel iets hooger en vooral breeder. In het einde van de
bladvormende periode bedraagt die breedte (bij Imperator!) ± 280 à
290 ju,, en neemt bij het begin der bloemvorming, nog vóór er eenige
verdere differentiatie is, tot 400 à 425 p. toe. Met dit stadium II is de
bloemvormende periode in gang. Zelden zal men precies stadium II aantreffen. Men vindt overgangen van I naar II bij het minder of
meer verbreed zijn van het groeipunt, terwijl SPL2, als laatste blad,
tijdens die verbreeding soms wel, soms nog maar ten deele afgesplitst is.
Anderzijds is stadium II zeer spoedig overschreden, doordat het van
ovaal reeds iets hoekiger wordt als vroegste aanduiding der eerste 2 of
3 bloemprimordia, met dikwijls dan ook een begin van differentiatie
van het primordium voor de zijbloem in den oksel van SPL2, hetgeen
opvalt doordat bij Imp er a t or de verlenging naar deze zijde zich sterker
met jodium kleurt (bruin): stadium II -\-, zie fig.34.
Is het groote primordium van de eindbloem duidelijk in 3 bolvormige
primordia gedifferentieerd waarbij de zijkanten zwak naar binnen loopen
en ook het midden meestal iets dieper ligt, dan onderscheiden we stadium
III, fig. 36. Dan is tevens het primordium van de zijbloem geheel zelfstandig. Van stadium II-f- tot III vindt die afscheiding van het 2e bloemprimordium bij I m p e r a t o r plaats, eenigszins varieerend in de verschillende objecten. Is hetprimordium van deeindbloem pasafgerond driehoekig,
dan kan dit als stadium II—/// worden onderscheiden. Is dit nog iets
verder gegaan, zoodat reeds zeer zwak 3 bollen te onderscheiden zijn, dan
is dit stadium III— (zie fig. 35). In deze beide overgangsstadia is het
primordium van de 2e bloem nog bezig, zich van het hoofdprimordium te
differentieeren. Het is in fig. 35 dan ook nog niet diep afgescheiden.
De drie primordia van stadium III geven in hoofdzaak het aanzijn aan
de 3 meeldraden. Echter differentieert zich langs hun uitersten buitenrand en naar beneden gerichte flanken weldra de eerste aanleg van de
buitenste tepalen (stadium III—IV); nog maar als zeer zwakke randjes
zijn deze T 1 in fig. 37 te zien (nog als stadium III + onderscheiden).
De scheiding van het gebied van M I en T 1 begint dus zichtbaar te
worden. Herhaald kleuren met jodium en langzame ontkleuring in water
is noodig om bij verschillende tinten zulk een allereerste aanduiding der
(uiterlijke) differentiatie vast te stellen; ook moet daarbij (onder binoculair microscoop) steeds gezocht worden naar de geschikte, opvallende
en scheef-langsvallende belichting met het microscooplampje. Het midden
van bloem I is nu dieper ingezonken (fig. 37). In stadium IV (fig. 38)
zijn de primordia van M I en T I duidelijk van elkaar gescheiden. O p vallend groot is, en blijft voorloopig, de aanleg der meeldraden. Tusschen
de 2 parige tepalen loopt een smal en laag verbindings-walletje, dat in
zuiver stad. IV nog zwak-concaaf is, maar op welks midden de eerste
T i l zal ontstaan (vergelijk met fig. 39). Het eivormige primordium van
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de 2e bloem, steeds in den oksel van SPL 2, loopt links en rechts in de
diepte in twee weefselpunten uit, van waaruit de randen van het latere
voorblad zullen beginnen (overeenstemmend met I. HÄCKEL 1930, bij
iris Pseudacorus).
Fig. 39 is als stadium IV—V te onderscheiden doordat de binnenste
tepalen (T II) als zwakke welvingen beginnen zichtbaar te worden. De
onparige T II is 't breedst en meest reeds aantoonbaar vóór de andere
twee (stad. I V - ) - ) , wier aanwezigheid in fig. 39 nog twijfelachtig is.
Vóór hun ontstaan loopt daar een sterk glanzend geultje. In het volle
stadium V zijn de primordia T II allen duidelijk verheven (fig. 40), hoewel vrij klein; het primordium voor de 2e bloem heeft geadosseerd naar
de Ie bloem een voorblad afgesplitst, welks ontwikkeling van twee kanten
uit begint, waar eerst de minste druk is. Tot dusver zijn de fig. 33—39
allen 120 X vergroot; deze fig. 40 springt nu wegens plaatsruimte op
80 X vergrooting.
Tot zoover gaat de bloemontwikkeling zeer snel, daarna komt er eenige
pauze tot de vruchtbladen verschijnen, zooais reeds bij andere planten
ook werd opgemerkt. De bestaande organen gaan enkel in grootte en
vorm vooruit en de kleine bloemaanleg komt meer omhoog. Daarvan
geeft fig. 41 een voorbeeld, dat nog evenzeer stadium V genoemd wordt.
Het voorblad (BR) grijpt reeds verder om het 2e bloemprimordium, dat
nu eenigszins driekantig gaat worden; duidelijk is reeds de 2-kielige
vorm van dit voorblad, enkel een gevolg van de meerdere plaats in de 2
hoeken en van de aanvankelijk gedrongen ruimte in het midden tusschen
het 2e bloemprimordium en de hoofdbloem. Het bovenste spathablad is nu
verder weggelaten.
W e e r een week later gefixeerd is 't object van fig. 42, nu niet meer
van boven, maar zijwaarts gezien, waardoor de bloemvorm meer uitkomt. Dit object is hetzelfde als van fig. 43; het bleek na het openmaken
het allereerste begin der vruchtbladen te bevatten. Daartoe zijn in fig. 43
de mediane M I en T I (LM I en LT I) weggeprepareerd. Met zorgvuldige kleuring is dan te zien, dat, terwijl het midden meer ingezonken
is, er onder langs de meeldraad-primordia drie zwakke walletjes loopen
(waarvan er natuurlijk, als we half-zijwaarts inkijken, slechts 2 zichtbaar
zijn). De lichte streep (lichtglans) aan de andere zijde tusschen de 2 meeldraden is de eenigszins holle geul over en onder de basis van T II. Dit
allervroegste begin der vruchtbladen wordt als stadium V—VI onderscheiden.
De groei van het inwendige van de bloem wordt nu zeer ingewikkeld
om er zich een goede voorstelling van te maken, hoe uit dit zeer eenvoudige
begin het groote driekantige onderstandige vruchtbeginsel met een korten,
gemeenschappelijken stijl en de zeer groote, bloembladachtige stijltakken
met stempel ontstaan. De walletjes van stad. V — V I in fig. 43 breiden
zich vervolgens uit enwelven zich tot (nog) open poortjes: stadium VI — in
fig. 45. Bij deze fig. 45 en 46 is nu niet alleen T I en M I , maar ook het
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eene vruchtblad uitgesneden om beter in de diepte te zien, waar de
onderstandigheid van het vruchtbeginsel wordt voorbereid. De tegen
elkaar aansluitende vruchtbladen zijn alleen in 't bovenste gedeelte vrij
van elkaar en van de aangrenzende organen; de cellagen van deze vrije
„bovenkappen" der vruchtbladprimordia zullen door verdere celdeeling
en uitgroeiing de vrije stijltakken leveren. Het meest basale deel der
vruchtbladen, met hun randen onderling één, maar ook dorsaalwaarts
(buitenwaarts) één geheel met de cellagen aan den voet van of onder de
andere bloemdeelen zullen door celdeeling en groei het onderstandige
vruchtbeginsel vormen. Reeds in fig. 45 ziet men de ruimte voor het aanstaande vruchtbeginsel „naar beneden zakken", wat niet anders is dan
het door celdeeling, later strekking, grooter worden van den gemeenschappelijken wand. Dit proces ziet men in fig. 46 weer iets verder voortgegaan. Tevens groeien de randen der vruchtbladen centrum-waarts meer
naar elkaar toe, waardoor het vruchtblad toegevouwen wordt en het
poortje van fig. 45 dus in een smalle, lange spleet gaat veranderen. W a n neer de vruchtbladen zoover ontwikkeld zijn, onderscheiden we stadium
VI. Scheef bovenop gezien vertoonen de 3 vruchtbladen in de jonge
bloem dan weldra het beeld van fig. 47, waarbij alle 6 randen tegen
elkaar sluiten. Opmerking verdient het feit, dat hier een bilateraal symmetrische vorm ontstaat: de 3 gleuven in de vruchtbladen komen niet in
één centrum samen. De eerste aanleg der vruchtbladen heeft (1933 en
1934) in hoofdzaak in de Ie week van April plaats. Uitwendig beschouwd
ziet de bloem ( ± IV3 mm. hoog) er dan uit als in fig. 44 is afgebeeld
(hetzelfde object als van fig. 45). Het grootst blijven voorloopig de helmknoppen, die later door de (nu nog zoo kleine primordiale) stijltakken
overwelfd zullen worden! De 2e bloem is nu in volle ontwikkeling, omgeven door zijn voorblad BR, verkeerend in stadium IV.
Plaat IV geeft een aantal details van den verderen groei der bloemdeelen. Dit is (na 7 April) geteekend naar materiaal, dat wij nabestelden
en afkomstig is van bollen (partij B), die iets zwaarder waren dan de tot
dusver onderzochte (partij A ) . Aan fig. 48 (22 April) ziet men de verhouding van de Ie en de nu ook ver ontwikkelde 2e bloem met de litteekens
van Ie en 2e spathablad (LSPL 1 en 2) en van het voorblad (BR) van de
zijbloem. Deze afbeelding laat zien, dat de meeldraden nog steeds domineeren in den bloemvorm. Worden zulke bloemen in dezen tijd geopend
door T I en II en M naar buiten te klappen of weg te snijden, dan ziet men
bovenin kijkend aan fig. 49 en 50, hoe — in vergelijking met fig. 47 — de
vruchtbladen (VD) verhoudingsgewijze dunner worden bij toenemenden
omvang van het vruchtbeginsel. Daarbij gaan de uiterste randen, in fig. 47
nog kort en plomp, op een zeer typische wijze tegen elkaar groeien,
zoodat zij alle zes spiraalvormig in elkaar draaien (contort). Daarvan
geeft op 22 April fig. 50 een iets verder gevorderd exemplaar te zien
dan fig. 49. In beide figuren is reeds aangeduid met b. het deel, dat
stempel wordt, met a. de 2 later opstaande, gekleurde kuifjes van eiken
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stijltak. De 2 naar elkaar toe gevouwen randen van elk vruchtblad (a), in
de bovenste cellagen vrij liggend, gaan nu verder uitgroeien tot de twee
sierlijke, opstaande kuifjes, die in de volwassen bloem boven de groote,
lipvormige buitenste tepalen omhoog steken. Het platte middenstuk van
elk der vruchtbladen (b) vormt uit zijn uiterste cellen een klein, scherp en
glad lijstje onder tegen die vrije vruchtbladranden aan, zooals op 9 Mei
aan Fig. 51 en op 19 Mei (fig. 52) te zien is. In die figuur is daartoe een
tepaal en een meeldraad weggesneden. Aan dit scherpe, gladde randje
(b), den feitelijken stempel ( S P ) , schuift de bestuivende bij of hommel,
die tusschen bloemendekblad (lip) en meeldraad naar beneden kruipt, een
deel van zijn stuifmeel af, dat hij langs vorige rijpe helmknoppen strijkend
op zijn rug heeft gekregen. Een groot deel van dit stuifmeel zal intusschen
afkomstig kunnen zijn van de 2 andere meeldraden van dezelfde bloem.
In fig. 52 is de bloemknop iets opengelegd, maar heeft dus nog niet den
typischen vorm van de geopende Iris-bloem. Hier ziet men, dat thans de
bloemdekbladen de meeldraden zijn voorbijgegroeid en de uiterste randen
(a) van de stijltakken (dus de kuifjes) de toppen der meeldraden in
lengte bereikt hebben. Zie ook over de beschrijving dezer stijltakken bijv.
F. BUXBAUM (1932) en W . TROLL (1928).

Bijzondere aandacht verdient nu het onderste gedeelte van de bloem:
tusschen de afgesneden spathabladen en het langgerekte onderstandige
vruchtbeginsel (zie fig. 53 met opengelegd zaadhok Z H ) heeft zich nog
het begin van den bloemsteel gedifferentieerd. Maar tusschen het vruchtbeginsel en de verdere bloemdeelen wordt bij Iris Xiphium en haar
variëteiten geen lange perigoon-buis gevonden. Slechts tot \x/2 à 2 mm.
boven de insnoering (boven 't vruchtbeginsel) zijn bloemdekbladen en
helmdraden tot één wand vergroeid en vormen daar een soort kommetje,
waarin de honing om den stijl zit. Een echte perigoonbuis bezitten echter
de andere soorten in de Xiphium-groep van 30 tot wel 45 mm. lang,
en de hybriden van Iris Xiphium met deze, bijv. met Iris tingitana,
(zooals W e d g e w o o d en D a v i d B l e s s ) die dan een buis
van ± 1 5 mm. vertoonen. Daar deze perigoonbuis voor de classificatie en
afstamming der Xiphium-sectie van belang is, wil ik hier ook bij den
verderen bouw van dit gedeelte van de bloem iets langer stilstaan.
Wij blijven deze beschrijven voor I m p e r a t o r , maar voeren voor
een belangrijk gedeelte ook ter vergelijking Iris tingitana aan, omdat deze
een perigoonbuis heeft van ± 35 mm. lengte boven het vruchtbeginsel.
In fig. 19 is aangegeven de hoogte waarop sneden zijn aangebracht bij
Iris Xiphium, die in de figuren 19 A—H in volgorde van het snijden
van boven naar beneden zijn afgebeeld; in fig. 20 en fig. 20 B à C enz.
hetzelfde voor Iris tingitana. De stijltakken dragen dus aan den onderkant, als men ze even van het bloemblad oplicht, een stempel als een klein
glad nageltje (soms wel ligula-achtig genoemd), waarlangs het stuifmeel
afgeschoven wordt. De stijltakkken hebben geen gesloten stijlkanaal (gelijk bekend is, zie bijv. F. BUXBAUM 1932) maar een kanaaltje, dat aan de
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FIG.19

FIB.20

Fig. 19: I.Xiphium ) hoogten der
praecox
> doorsneden.
10
/ii Nat Gr.
Fig. 20: I. tingitana S
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bovenzijde door een overlangsche spleet,
waar de eigenlijke eenigszins oploopende randen van het vruchtblad tegen
elkaar aangedrukt zijn, met de buitenwereld communiceeren. Waarschijnlijk
zullen de stuifmeelbuizen gewoon in 't
kanaal benedenwaarts groeien zonder
dat die toegedrukte gleuf bezwaren of
beteekenis heeft ; dat het vruchtblad
hier tegenover de buitenwereld openblijft, is, ziende den verderen bouw van
de bloem, een gevolg van het feit, dat
in dit deel de vruchtbladen vrij van
elkaar loopen, in tegenstelling met beneden. Snijden we nu een bloemknop
kort voor het opengaan door ter hoogte
van de helmknoppen (5 à 10 mm. en
hooger boven de insnoering tusschen
perigoon en vruchtbeginsel) dan zijn
deze open kanaaltjes duidelijk zichtbaar.
In deze nog juist gesloten knop
(fig. 19A) zien we dan de stijltakken,
dus vrije vruchtblad-gedeelten, dicht
tegen elkaar liggen met fraaie, naar
elkaar toe en verder binnenwaarts gerolde zijkanten. Ik
spreek hier met opzet
van kanten, niet van
randen, daar de randen natuurlijk de tegen elkaar gegroeide
deelen in het midden
zijn. Om dit alles ziet
men de drie helmknoppen
met de
thecae, gevuld met
stuifmeel, en de 6
bloemdekbladen, allen nog vrij van elkaar
tot 5 mm. boven de
insnoering. Een volgende snede op 3 à 4
mm. hoogte geeft fig.
19B. De stijltakken
zijn in hoofdzaak

Doorsneden Fig. 19 en 20, allen vergr. 11
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vergroeid ; doordat deze
vergroeiing in het centrum
op deze hoogte nog niet voltooid is, vindt men hier het
zesspletige stijlkanaal, welke
spleten dus in het centrum
communiceeren, maar de 3
eigenlijke stijlkanaaltjes blijven door hun lumina een
zekere zelfstandigheid behouden. Aan de uiteinden
van de stijldoorsnee ziet men
de hier nog vrije kanten van
elke twee vruchtbladen even
naar elkaar toegekruld. De
omgeving bestaat uit de hier
nog juist vrije bloemdeelen :
3 helmdraden en de benedenwaarts reeds sterk versmalde
T II en T I, vlak boven hun
samensmelting. Op 1^2 t o t ;
2 mm. boven de insnoering
(fig. 19C) vindt men een
normalen, driekantigen stijl.
De drie vruchtbladkanalen
staan nu in meer open verbinding met elkaar, zoodat
het hier één drielobbig kanaal wordt. Toch herinneren ook hier 3 korte spleten
nog steeds aan de vergroeiing der boven vrije stijltakken (vruchtbladen).
Hier staat, over slechts een
zeer kleine zone van hoogstens ± 3 tot ± 1mm. boven
de insnoering een normale
stijl (SL), omgeven door
den thans gemeenschappelijken wand der andere vergroeide bloemdeelen. De
bases van de helmdraden
zijn dorsaalwaarts 't eerst
met 't midden van T I vergroeid en daarop eveneens
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de randen van T I met die van
TIL
Iets over de bestuiving en de
honing.
W a a r deze samensmelting tot
stand komt vindt men zoowel inals uitwendig gleuven met goudgeel gekleurde cellen, waar de
honing wordt afgescheiden, die
in het kommetje óm den stijl komt
te staan, maar eveneens in druppeltjes aan de buitenzijde van de
bloembasis naar buiten parelt. Op
dit laatste werd reeds vroeger
gewezen; zie F. BUXBAUM (1932)
waar deze uitwendige honingdruppels goed gefotografeerd zijn
weergegeven. De gleuven hoeken
en lijsten, die de bloemdeelen juist
bij hun samensmelting ook uitwendig vormen, zijn iets hooger dan C
veel sterker te zien (zie fig. 20B
à C bij Iris tingitana, waar bij
N honing-afscheidende holten
zijn) ; iets lager vervlakken zij
weldra, waar de perigoonring een
strakker wand wordt.
Hier zij nog de aandacht gevestigd op de basis van T i l (die
ik de vanen zou willen noemen).
Deze bloemdekbladen worden beneden gootvormig en eindigen dan
dikwijls met een oranje honingbakje, dat eerst nog open, begint
met 2 oranje zijhoorntjes (in doorsnee gezien ; twee lijstjes dus in
werkelijkheid), — en dat dan,
sluitend, nog een mediane 3e, uitstekende lijst bezit. De doorsnee
is dan vrijwel wervelvormig ; in de
holte staat meest honing. Nadat ik
aan doorsneden juist had opgemerkt, dat die T II nog ieder een
eigen, hoewel zeer ondiep honing-
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putje kunnen bezitten, waarvan de inhoud, voor zoover dat kleine kommetje
gesloten is, niet in de groote honingruimte ôm den stijl kan vloeien, nam
ik kort daarop bij een bloeiend veld Irissen het hommelbezoek waar. Het
bleek mij toen, dat de hommel niet uitsluitend den bedoelden (vaak moeilijken) weg kiest over T I (de lippen) onder het dak van den stijltak naar
beneden, maar af en toe ook over het midden van de bloem, dus over
de stijltakken loopend, de honing gaat putten langs de binnenzij van
de binnenste bloemdekbladen ( T i l ) . Het is mogelijk dat de hommel
daarbij de speciale honing uit die T II-bases alleen opzuigt. Het meestal
korte vertoeven aldaar zou dit wel doen vermoeden, maar hij kan deze
ook passeeren en langs dien weg de grootere honingruimte bereiken.
In ieder geval is deze weg waardeloos voor de bestuiving van de bloem
en uit deze waarnemingen volgt, dat het foor de kruisbestuiving door
insecten van belang is, hoe minder opvallend en ontwikkeld de meestal
opstaande vanen zijn en hoe meer de lippen ( T I ) met de kuifjes van den
stijltak bij een Iris de aandacht trekken. Het is dan ook uit het oogpunt
der bloemenbiologie beschouwd wel aannemelijk, dat TROLL (1928) bij de
Iris-bloem spreekt van 3 „Sekundärblüten", al is dit overigens uit morphologisch-botanisch standpunt niet aan te bevelen.
Ongeveer 1 mm. boven de insnoering (zie fig. 19D) geraken de 3
afgeronde ribben van den stijl vastgegroeid aan de gemeenschappelijke
uiterste basis van den bloemwand. De honingruimte om den stijl blijkt
daardoor bij I m p e r a t o r , ook bij Iris Xiphium praecox, te eindigen
in drie slechts ondiepe honingputjes (zie daarentegen Iris tingitana). Het
stijlkanaal is nu wijd drielobbig en vertoont geen tusschenspleten meer, die
de grens der vruchtbladen aangeven. Reeds dicht daaronder ± x/i m m - boven
de insnoering en eveneens op die smalste plek (fig. 19E) zijn de drie deelen
van het stijlkanaal tot 3 zelfstandige kanaaltjes uiteengegaan (SLK). Men
lette erop, dat na (en door) deversmelting met den bloemdekwand de zijden
en hoeken van den vrijen stijl (fig. 19 C) nu met de hoeken en zijden
van het driekantig vruchtbeginsel juist omwisselen! In alle figuren is
steeds de mediaan van een der vruchtbladen (en dus één der stijlkanalen)
recht naar boven gehouden. De volgende doorsneden gaan dus door het
vruchtbeginsel bij I m p e r a t o r . Ongeveer 1 mm. onder de insnoering
(fig. 19 F ) zien we even 't merkwaardige punt, waar reeds de zaadknoplooze top,dus de nog leegezoldertjes der zaadhokken doorgesneden worden,
terwijl tegelijk, nog gescheiden daarvan, de 3 stijlkanalen bestaan. Nog
ziet men hier en trouwens bij I m p e r a t o r door het geheele verdere
vruchtbeginsel heen, vooral bij zwakke vergrooting dikwijls een vage, drielijnige figuur in het midden, alsof de stijlkanaaltjes, en beneden de zaadhokken, toch nog in deze richting zouden communiceeren. Bij sterke vergrooting en vooral bij een poging dit middenweefsel uiteen te prepareeren
blijkt wel, dat het toch één geheel is. Blijkbaar is het de schikking der
cellen, die vooral bij zwakke vergrooting nog herinnert aan de commu-
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nicatie der stijlkanalen. Soms kan men bij sterke vergrooting die drie
fijne lijnen terugvinden alsof elk bestaat uit 2 sterk op elkaar liggende
epidermes; van een scheiden door prepareeren is echter geen sprake.
Nog iets lager, op \l/2—2 mm.onder de insnoering (of nek) (fig. 19 G)
monden de 3 kanaaltjes juist in de 3 zaadhokken. In één iets scheef aangebrachte snede kan men op ongeveer deze hoogte tegelijk een nog zelfstandig kanaaltje, een minder en een meer met het zaadhok versmolten
kanaaltje treffen. De kanaaltjes gaan dus niet geleidelijk in den top der
zaadhokken over, maar monden er zijdelings, iets beneden den top in uit,
Het nog holle (zaadknoplooze) deel van de zaadhokken bedraagt bij
I m p e r a t o r en Xiphium praecox gewoonlijk slechts ± 2 mm.; in andere
gevallen, zooals bij kascultuur van Iris tingitana is wel 8 à 10 mm. of meer
van de zaadhokken volkomen loos. Eindelijk geeft fig. 19H nog volledigheidshalve een snede ter hoogte van de zaadknoppen. In elk hokje worden
2 zaadknoppen ten volle geraakt en 2 terzijde, slechts in hun boven- of
ondergedeelte geschampt. Ook hier duiden de 3 centrale vage lijnen geen
werkelijk gescheiden weefsels aan. De zaadknoppen zijn anatroop met
de micropyle beneden- en binnenwaarts gericht. Over het meer en minder versmelten en het uiteengaan der kanaaltjes zal men aan de verschillende verwante soorten en hybriden zeker nog allerlei modulaties
kunnen aantreffen bij verder zoeken. Al zouden zich hier nog wel eens
verschijnselen kunnen voordoen, die voor de beoordeeling der hybriden
als kenmerk misschien dienst konden doen, toch moet ik met deze beschrijving volstaan. W a n t de periode van den eersten aanleg der bloemprimordia blijft als basis voor het effect en de beoordeeling onzer proefnemingen toch het feitelijke doel en de hoofdzaak van ons werk.
Toch is dit niet zonder belang, omdat het blijkt, dat de stuifmeelbuizen
zijdelings boven in de zaadhokken door een behoorlijk kanaal kunnen
binnengroeien om aldus verder in de zaadhokruimte de verschillende zaadknoppen te bereiken ; dat zij dus waarschijnlijk niet, zooals men zich
kan voorstellen bij Hippeastrum, waar op de hoogte der zaadknoppen de
wanden der vruchtbladen wel uiteen zijn te leggen — door een in het
vruchtbeginsel doorloopend, driedeelig kanaal, op tal van plekken naar
het zaadhokje zullen toegroeien. Ik vermeld intusschen deze bijzonderheid,
omdat het misschien de moeite waard is voor kennis der bevruchting te vergelijken, hoe dit over het algemeen met andere meerhokkige en speciaal
onderstandige vruchtbeginsels het geval is. Het blijft natuurlijk mogelijk,
dat de stuifmeelbuizen ook buiten de kanaaltjes dóór de weefsels naar de
zaadhokken groeien.
Bij de soorten met een lange perigoonbuis, zooals Iris tingitana, waar
deze ± 35 mm. is en bij de FonÉanesü-variëteiten of -bastaarden, waar ze
tot 45 mm. lang is, intrigeerde mij de vraag, hoe nu de toestand in de
perigoonbuis zal zijn, of daar de drie stijlkanalen gescheiden of als één
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geheel zouden voorkomen. M.a.w. of die perigoonbuis werkelijk meer
tot het versmolten perigoon, of tot het vruchtbeginsel zou behooren.
Daarom geef ik nog een aantal sneden, waarvan de hoogte in fig. 20
is aangegeven en benoemd met de correspondeerende letters bij
I m p e r a t o r . Fig. 20 B à C is een doorsnee, iets hooger dan C bij
I m p e r a t o r . Zij vertoont in een doorsnee, die een bijzonder fraaien
vorm oplevert, bij den pas vergroeiden bloemwand bijzonder duidelijk de
extra- en intraflorale nectarien-ruimten ( N ) , daar waar juist de T I's, reeds
even met de helmdraden vergroeid, nu juist ook met de T U's, een samenhangend geheel vormen.
Daar deze honinggroeven kort na de versmelting nog zeer diep
ingrijpen, lijkt het in figuur 20 alsof de bloemdeelen nog vrij zijn.
Dit is bij B à C echter niet meer het geval. Los liggen de tot één
massief geheel versmolten stijltakken in het midden met een zesdeelig
kanaal, waarvan echter alleen de in de figuur naar boven en zijdelings naar
onder gerichte kanalen van beteekenis zijn en naar het doel voeren. De
ruimte tusschen stijl en bloemwand is natuurlijk weer honingruimte. Ruimer
is deze in fig. 20 C, een iets lagere snede, waar de stijl met het typeerend
6-deelig kanaal zoowel als de omgevende bloemwand strakker van vorm
zijn. De snede ligt slechts 2- hoogstens 3 mm. boven het smalle boveneinde
van de perigoonbuis.
Fig. 20 D 1 ligt nu vlak boven dit begin van de perigoonbuis ; de versmelting met den bloemwand is hier reeds volkomen ; wel valt nog de tweevoudige krans van vaatbundels op, want de buitenste zijn waarschijnlijk de
voortzetting van die, welke men in den bloemwand van fig. 20 C vindt.
Ook hier ziet men, dat de 3 langere zijden thans juist anders liggen dan
bij den stijl vóór de versmelting, terwijl toch steeds één stijlkanaal, dus het
midden van een vruchtblad, naar boven gehouden wordt. Het stijlkanaal
blijft zesdeelig. De overgang van snee C tot Dl is bij /. tingitana eenigszins anders dan bij /. Xiphium praecox, daar men hier niet een kleine zone
met 3 honingputjes aantreft, maar de honingring om den stijl nagenoeg
ineens ophoudt.
Het blijkt nu verder, dat in de geheele verdere perigoonbuis ongeveer
de toestand van D heerscht, eigenlijk wat het 6-deelige stijlkanaal betreft
nog meer de toestand van C. Maar daar de vergroeiing van den bloemwand met den stijl volledig is heb ik deze sneden niet C, maar D l enz.
genoemd. De toestand van D 1 blijft tot ± 8 à 10 mm. van de bovenzijde
van de perigoonbuis gehandhaafd.
Men stelle zich wél voor, dat deze „perigoonbuis" tevens één is geworden met den stijl, dat door deze „perigoonbuis" geen zelfstandige
stijl loopt, maar slechts een 3-deelig stijlkanaal. De 3 feitelijke
stijlkanalen hebben een vrij wijd lumen verderop, maar de (niet van
één punt uitstralende) 3 tusschengleuven handhaven zich ook nog tot het
midden van de perigoonbuis, al worden ze dan wel smal en langzamerhand
korter uitstekend. Vooral beneden het midden (fig. 20 D 2 ) tot 2 à 3 mm.
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Fig. 20 B à C enz. : doorsnede van I. tingitana.

DE PERIODIEKE ONTWIKKELING VAN EEN B O H R I S

van het benedeneinde der buis treedt
een sterker verandering in : de langgerekte lumina der 3stijlruimten hangen
ruim samen, nog immer vertoonen zij
de herinnering aan de scheiding der 3
vruchtbladen door de 3 nog slechts
korte spits toeloopende nisjes.
Dan onmiddellijk boven de grens van
het vruchtbeginsel beginnen de drie
kanalen uiteen te gaan en hangen nog
door smalle verbindingen samen (fig. ß|_
20DàE).
In de snede E ( ± op de grens van p i
het vruchtbeginsel) zijn de 3 kanalen
vrijwel zelfstandig ; de snede is iets te
hoog nog ; 2 lumina correspondeeren
nog zwak bij sterke vergrooting, de
toppen zijn nog naar elkaar toegericht,
ze hebben zich juist van elkaar losgemaakt. Tenslotte had ik nog een iets
scheeve snede, hier niet meer afgebeeld, die tusschen F en G lag.
Zoo'n scheeve snede heeft 't voordeel, hoewel overigens niet fraai, dat
men het monden der zelfstandige ka- f" | \J
nalen in één snee tegelijk ziet, daar
van de 3 kanalen er 2 nog geheel zelfstandig naast het holle zoldertje van
het zaadhok liggen ( ± = s n e e F ) , en
de 3e bezig is ineen te vloeien met
het 3e zaadhokje ( = G à F van
I. I m p e r a t o r ) .
Deze snede is niet meer afgebeeld,
nadat gebleken was, dat evenals bij "
I. Xiphium praecox de stijlkanalen een
oogenblik volkomen zelfstandig worden p | ß
om kort daarop even onder den top in
de (boven) holle zaadhokken zijde'
lings uit te monden, van het centrum
komende.
Het is nu hieruit ook gebleken dat
in de perigoonbuis het stijlkanaal nog
3-spletig is en vergelijkbaar is met D
van I. Xiphium praecox, dat pas bij het
begin van het vruchtbeginsel de kanaal- oL
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tjes zelfstandig worden evenals bij E in de insnoering boven het vruchtbeginsel ; waaruit volgt dat de geheele perigoonbuis van 3 à Al/2 cm. lengte
bij /. tingitana vergelijkbaar is met de 1—\x/i m m - tusschen D en E bij
I. Xiphium en dus moet beschouwd worden als de lange uitgroeiing van
den allerondersten bodem van den bloemwand, echter onder volledige vergroeiing van den stijlwand met dien bloemdekwand.
Wij hebben vrij lang stil gestaan bij dit voor een vergelijkend onderzoek
nog dankbare onderwerp.
De bloemen van I m p e r a t o r gaan na den hier beschreven aanleg en
opbouw ± 1 Juni open ; die welke den vorigen zomer bij de lagere temperaturen zijn behandeld het eerst, die uit hooge temperaturen het laatst.

§ 5. A D D E N D A BIJ §§ 3 EN 4.
Intusschen hebben wij aan § 4 (en in C aan § 3 en 4) nog het een en
ander toe te voegen, waarmee wij den loop van de beschrijving der Bloemvorming zelve liever niet onderbraken.
A.

Vergelijking van den bloemaanleg in.2 opeenvolgende

jaren.

Over den tijd van den vroegsten bloemaanleg bij I m p e r a t o r is reeds
in een kort artikel (Meded. 39) melding gemaakt na onderzoek van dec
bloemaanleg in Febr.—Apr. 1933. Er is daarbij op gewezen, dat bloemaanleg in den bodem bij zoo lage temperaturen bij geen ander gewas nog
door ons was gevonden ; dat andere tot dusver onderzochte bol- of knolgewassen, die in het najaar geplant worden, dan reeds de bloem geheel
in aanleg gereed hebben ; terwijl andere, die in den winter geen bloem nog
hebben gevormd, ook juist pas na den winter geplant worden. Ook vormen
de wortelstok-Irissen reeds in den zomer de bloem voor het volgend jaar
(I. HAECKEL 1930 en KRÄMER 1932).
In 1933—'34 werd nog eens de tijd van bloemvorming voor I m p e r a t o r
gecontroleerd door de heeren GERRITSEN en JONGES. Daarbij geeft Tab. 5
een vergelijking van den bloemaanleg in '32—'33 en in '33—'34, waarbij
zoo goed mogelijk de overgangsstadia werden geschat. Achter de data
staat tusschen haakjes het aantal geopende bollen. Ook is hier van 30 Nov.
tot 1 Mrt. zoo goed mogelijk ingevuld het waarschijnlijke aantal, dat reeds
het begin van SPL 1 en vervolgens het beginnende of gereed zijnde S P L 2
vertoont. Dit is pas achteraf af te leiden uit het latere definitieve aantal
bladen, als de bloem wordt aangelegd. In het algemeen moeten wij hier
nog eens wijzen op het langzame tempo, waarmee deze 2 spathablaadjes
worden aangelegd in ± D e c , Jan. en Febr. Dit is wel extra-langzaam
natuurlijk door de lage temperatuur in deze koudste maanden, maar het
staat toch in sterke tegenstelling tot den snellen aanleg der eerste bloemdeelen tusschen 1 en 24 Maart bij een nog vrij lage temperatuur. In het
langzame tempo van afsplitsing staan de spathabladen veel dichter bij de
andere loofbladen, dan bij de bloem met haar snel opeenvolgend verschijnen der verschillende deelen. Bij het begin van de bloemvorming is
deze op 1 Mrt. 1934 iets verder dan in 1933. Fig. 21 geeft in een gepunteerden en een zwarten band de temperatuurzône — in den grond op de
hoogte der bollen — waarbinnen bedoelde aanleg moet hebben plaats
gehad. Die band is begrensd door de hoogste en laagste dagtemperaturen.
Aan 1 Mrt. is een periode voorafgegaan, die in '33 aanzienlijk kouder was

CELSIUS

lOAPR

20APR.

Temperaturen in den bodem, waarbij de bloemaanleg (eind Febr.—begin
Apr.) plaats vindt. De banden worden begrensd door de hoogste en laagste
temp. v. d. dag.
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dan in '34. Van 3 tot ± 20 Mrt. is het temperatuurverschil in '33 en '34
niet groot, maar in '33 (schommelend tusschen ± 3° tot ± 10° C.) is 't
gemiddelde wel iets hooger dan in '34 (schommelend tusschen ± 3° tot
± 6° C ) . Op 17 Mrt. is de bloemaanleg in '33 gemiddeld iets verder dan
in '34 ; wellicht dat deze omkeering sinds 1 Mrt. uit het temperatuursverschil te verklaren is.
Overigens kan men zeggen, dat in hoofdtrekken de tijd van bloemaanleg
in '33 en '34 dezelfde is. Zooals ook bij andere gewassen, is de aanleg van
den krans der vruchtbladen iets meer vertraagd na bloemdek en meeldraden.
Uit Meded. 39 halen wij nog aan, dat de gemiddelde temperatuur van
de geheele maand Maart '33 in den grond 6°.14 C. bedraagt, van de 3
decaden 5°.2—6°.5 en 6°.6, terwijl de gemiddelde dagelijksche temperatuur
tusschen 4° en 8° C. blijft. Wij wezen er op, dat dit temperaturen zijn,
waarbij de H y a c i n t h geen bloem vormt, terwijl de T u l p in 5° C.
maanden noodig heeft voor de bloemvorming, die dan bovendien zeer
gebrekkig blijft (LuiJTEN, JOUSTRA en BLAAUW 1925). De N a r c i s , die de
bloem voor het volgende jaar in Mei en Juni in den bodem vormt, heeft van
16 Mei—16 Juni een temperatuur van gemiddeld 15°.6 (1931) ter beschikking, in hoofdzaak tusschen 10° en 20° schommelend in den grond. De
b o l - I r i s s e n vormen de bloem bij een temperatuur die nagenoeg 10° C.
lager is, terwijl I m p e r a t o r een zeer gelijkmatigen bloei vertoont op het
veld met zelden afwijkingen of mislukkingen. W e d g e w o o d , de hybride
van Xiphium praecox en tingitana, die vroeger is in bloei en aanleg, vertoont veel abnormale bloemen, wat wellicht mee veroorzaakt wordt, doordat
de bloemaanleg licht door een te koude periode kan gestoord worden.
B. Afwijkingen bijden aanleg van de bloeiwijze van Iris Xiphium praecox.
De bloeiwijze van de Xiphium~groep is in vergelijking met die der
wortelstok-Irissen, en van de meeste Iridaceeën in 't algemeen, sterk gereduceerd. De 2e bloem wordt nog geheel volledig aangelegd, zij het dan
ook immer na de hoofdbloem ; zij komt dikwijls nog tot volle ontplooiing,
eveneens altijd na de eerste bloem, maar zij kan ook blijven zitten in het
spathablad. Vooral als door forceeren zwaarder eischen aan den bloei
gesteld worden, blijft licht de 2e bloem gesloten of zelfs zeer weinig ontwikkeld. Voor de cultuur heeft overigens alleen de hoofdbloem beteekenis.
Nu hebben, waarop we reeds wezen, alle bladdeelen vegetatiepunten in de
oksels, behalve waarschijnlijk S P L 1 . Bij een bloeienden bol, staat in het
eerste loofblad, dat grondstandig is, de grootste nieuwe zijknop, — maar
ook in de verdere stengelstandige bladen zitten groeipunten. Een enkele
maal splitst dat in het 2e wellicht ook in 't 3e loofblad nog wel eens 1 of 2
blaadjes af, zoodat een klein knopje ontstaat, dat waardeloos blijft ;
overigens vindt men onontwikkelde groeipunten, maar in de bovenste
bladen, n.1. in 't Ie, 2e en 3e onder SPL 1, treft men dikwijls — voorname-
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lijk in zware bollen — zonderlinge rudimentaire knopjes aan. Deze staan
meestal op een iets verheven voet, zijn vaak urn-vormig, d.w.z. het om-

BJ.7T. DEL

A—D, rudimentaire bloemknopjes ; vergr. 60 X . E een zeer zelden gelukte
bloemaanleg (BL3) in den oksel van het bovenste loofblad ; vergr. 30 X ,
In April.
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hullende voorblad (bractée) is vaak rondom gesloten (fig. 22A) en bevat
binnenin een bolvormig groeipunt, al of niet met een begin van een 2e
afsplitsing ( = S P L 1 ! ; fig. 22B), soms ook zwak reeds een wal van
S P L 2 . Dikwijls ook toont de vorm van den omhullenden mantel duidelijker
dat dit eerste blad geadosseerd is, (fig. 22 C ) , en — grooter geworden —
maar rudimentair en doorschijnend in fig. 22 D.
Dit alles zijn rudimentair gebleven bloeiwijzen, die zich bij andere Irissoorten normaal in de hoogere bladoksels ontwikkelen, alsdan steeds beginnend met een voorblad en een eigen 2-bladige spatha.
In aansluiting aan deze rudimenten geeft fig. 22 E een zeldzaam geval,
dat men misschien in zeer dikke bollen wel meer zal kunnen opsporen,
maar waarvan in het materiaal van ons laboratorium tot dusver slechts een
paar gevallen door den heer R. JONGES zijn aangetroffen. Het is een zeer
mooi voorbeeld als overgang naar de rijker-bloemige Iris-soorten, tevens in
aansluiting aan de beschrijving van ING. HAECKEL (1930) bij wortelstokIrissen. Boven alles blijft de hoofdbloem uitsteken, maar nu is de 2e bloem,
die met de Ie in één spatha zit, nog ver in ontwikkeling achtergebleven,
blijkbaar doordat in den oksel van het Ie loofblad onder SPL 1 zich een
reeds bijna complete bloem met sterk omvattend en gevleugeld voorblad
gevormd heeft ; de vorming van een eigen 2-bladige spatha zooals bij
andere Iris-soorten normaal is, is hier echter achterwege gebleven ; •— in
andere meer rudimentaire knopjes werden voorblad en aanleg van 2 spathabladen een paar maal aangetroffen. In de 2 daarop naar beneden volgende
bladen staan dan nog weer 2 urn-vormige rudimenten [ B L 5 ] , waarvan
natuurlijk het eene (aan de achterzijde) niet te zien is in de figuur. Of er
ooit in de Xiphium-groep wel eens 3 bloemen tot ontplooiing komen, is
mij nog niet bekend.
Daar de bedoeling van ons onderzoek een geheel andere is, zullen wij
ons over de bloeiwijze van de Iris niet verder uitlaten, vooral omdat het
voor ons noodzakelijke speciale object zoozeer gereduceerd is in zijn bloeiwijze, dat daaraan geen bijzondere beschouwingen mogen worden vastgeknoopt omtrent de werkelijke verhouding van de bij de Xiphium-sectie optredende 2 spatha-bladen, hoofd- en zijbloem.
Op enkelvoudige wijze schildert ElCHLER (1875) den toestand der bloeiwijze bij de meeste Irissen, waarbij de Xiphium~groep met haar rudimentaire lager staande bloemen dan nog juist aansluit:
bei den meisten
Iris. Hier schliesst, wie W Y D L E R (Berner I.e. Mitth. 1872, p. 90) richtig
beschrieben hat, der Stengel nach einer Anzahl disticher Hochblätter mit
Gipfelblüthe ab. Unterhalb dieser sind die beiden obersten Hochblätter zu
einer Art Spatha bivalvis zusammengerückt, das Untere der beiden ist
unfruchtbar, das obere hat einen Spross in der Achsel, der nur das adossierte Vorblatt besitzt und im Falle von Unfruchtbarkeit des letzteren in
eine Einzelblüthe ausgeht (Iris germanica), im Falle von Fruchtbarkeit
eine Blüthenfächel trägt (Iris sibirica). In den Winkeln der untern Hoch-
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blatter (mit Ausnahme also des zweitobersten, das wie bereits erwähnt
steril ist) entwickeln sich jedoch Zweige, die nicht nur das adossierte Vorblatt, sondern noch zwei, distich an das Vorblatt anschliessende, also
median nach vorn und hinten gestellte Hochblätter tragen, die unter der
alsdann folgenden Endblüthe wiederum eine Spatha bivalvis bilden."
Onderzoekt men echter op een ruimer basis en vergelijkenderwijze verschillende Iridaceae, zooals ING. HAECKEL (1930) dit gedaan heeft, dan is
het de vraag of de opvatting van de topbloem als een echte eindelingsche
bloem phylogenetisch wel is vol te houden. I. HAECKEL houdt de topbloem
oorspronkelijk voor een okselbloem van SPL 1. Hiervoor pleit wel sterk
het nimmer voorkomen van een knop in SPL 1, gelijk in alle andere phyllomen wel mogelijk is. Anderzijds is het nimmer aantreffen van een voorblad (noch ooit van een hoofdas-rest) eenigszins vreemd, daar de later
gevormde bloem in SPL 2 altijd een voorblad vormt, hoe arm de bloem
zich ook ontwikkelt.
C. Schema van het verloop van den bol in 2 jaren.
Als aanvulling van §§ 3 en 4, waarin de ontwikkelingsgang van twee
jaren beschreven is, wordt dit geheel nog eens kort samengevat in het
schema van fig. 23. Daaraan heeft men een overzicht van het komen der
nieuwe organen en het verdwijnen der oudere.
Op 11 Sept. zijn de 3 laatste blaadjes reeds als loofbladen aangeduid,
omdat gebleken is, dat wat dàn is aangelegd, in elk geval loofblad wordt.
De later aangelegde blaadjes zijn eerst nog blank gelaten om aan te
toonen, dat men hun bestemming (zie 2 Jan.) nog niet met zekerheid kan
voorspellen ; wordt de bol een bloeier, dan zullen het ook loofbladen worden aan den stengel ; anders worden ze tot rokken ; maar dit weet men
pas in Mrt. of Febr., als al of niet een bloem wordt aangelegd. Pas in
April gaan de nieuwe rokken zich, van buiten naar binnen, vullen met zetmeel (zie 17 April). Dan is echter de grens van rokken, halven rok en
scheedebladen nog onzeker ; de halve rok kan ontbreken en er kunnen 2
of 3 scheedebladen zijn. W a a r een blad ongeveer in de helft van de
gevallen pas (of nog) aanwezig is, staat het tusschen vierkante haken. Op
1 Juni is aangeduid, dat de reservestof uit de oude rokken reeds voor een
groot deel verbruikt is.

§ 6. D E Z I J K N O P P E N .
Gaat de bol het volgende jaar niet bloeien, dan vormt zich binnen den
ouden bol in het voorjaar een nieuwe terminale bol, waarvan dus alle
phyllomen door hetzelfde groeipunt werden afgesplitst ; dit eind-groeipunt
blijft minstens 2 jaar blaadjes afsplitsen, soms wel 3 of 4 jaar, als het
afkomstig is van zaad of van kleine zijbolletjes (kralen, spanen of boonen).
Deze terminale knop is voldoende besproken in §§ 3 en 4, hij levert de
beste, n.1. de ronde bollen, die voor den handel het meest gezocht zijn. In
deze § moet ik nu nog het een en ander meedeelen over de zijknoppen die
tot zijbollen worden, waarvan bij een gebloeid hebbende plant, de binnenste
als nieuwe hoofdbol de zwaarste is en nog eenigszins nader zal besproken
worden. In den oksel van alle bladdeelen van een Iris-bol worden zijgroeipunten (vp of zvp) gevonden, behalve waarschijnlijk in den oksel van
het Ie spathablad ; hebben deze groeipunten een of meer blaadjes reeds
aangelegd dan spreken we van knopjes (kn), zijn deze knopjes nagenoeg
volwassen met dikke zetmeelrijke rokken dan zullen ze bolletjes genoemd
worden. Zulke groeipunten en knopjes werden ook reeds in 't algemeen
overzicht besproken en we verwijzen naar fig. 1 en fig. 3—9 (plaat). In
den jongsten toestand is zoo'n groeipunt als een flauw walletje zichtbaar,
dat in 't midden 't dikst is en daar omhoog zal komen en zijwaarts langzaam afloopt en versmalt (fig. 9, 8, 7). Het ligt direct tegen de samenkomende randen van het volgende blaadje aan.
Het Ie afgesplitste blad is immer geadosseerd, het wordt nooit anders
dan tot een dunnen drogen, eenigszins leerigen rok omhet zijbolletje, zieR1
in fig. 16, KN ( L i ) , fig. 17 KN (SB2) en KN in L I . Hier treedt direct
een verschil op tusschen een terminalen ronden bol en alle zijbollen, daar
de terminale nooit met zoo'n leerigen rok begint maar beschermd wordt door
de droge bases der oude loofbladen die om de vleezige rokken grijpen ; de
zijbollen zijn alleen door dien éénen drogen rok beschermd, die bij grootere
bolletjes niet eens den bol omsluit.
Er is reeds op gewezen (zie § 2 en fig. 11, 12, 13), hoe van alle knopjes,
dàt in den oksel van L 1 steeds te onderscheiden is en reeds in zeer jongen
toestand. Als (fig. 11) het eerste blaadje is aangelegd, valt de platte
bovenrand reeds op, terwijl deze bij alle andere tot een afgeronden top in
't midden oploopt. Daarop vertoont de top van KN ( L I ) , zie fig. 12, juist
een inzinking, d.w.z. linker- en rechter-bovenrand groeien iets uit en pas
later, zie fig. 13, begint ook het midden een punt te vormen (fig. 14), zoodat ten slotte een 3-slippige top ontstaat (fig. 15, 16, 17, vergelijk in fig. 17
nog de R 1 van K N S B ) . Iets dergelijks komt nooit bij een der andere
okselknoppen voor. — Deze KN ( L I ) heeft 28 Juli '32 reeds een blaadje
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afgesplitst in het object van fig. 11; een ander jaar (4 Aug. '33) vertoont
het object aldaar (fig. 7) alleen nog slechts een vegetatie-wal.
Het belangrijkst is nu de vraag, wat er van al die vele knoppen terecht
komt, — leveren ze allen jonge bollen of slechts voor een deel en in den
oksel van bepaalde phyllomen?
A.

Bij niet-bloeiende bollen.

In tab. 6 wordt de gemiddelde toestand der okselknopjes samengevat
bij een kleinen bol in het jaar van nog-niet-bloeien, waarbij de bol van
4—4}/2 cm. omtrek een nieuwen eindelingschen bol van 7]/^—93^ cm.
oplevert. Daarnaast ontstaan enkele zijbolletjes. In de Ie kolom staat het
blad vermeld, welks okselknop op de volgende data wordt aangeduid naar
grootte of toestand.
In de oksels der nog aanwezige vliezige loofbladresten (L') zijn de
knopjes verdroogd of slechts groeipunten gebleven en leveren geen bolletjes
op. In de loofbladen (L 1—3) van een generatie later, zien we dit bevestigd,
d.w.z. het v.p. in L 1wordt meestal tot een bolletje, in den zomer ruim 1 cm.
hoog, in L 2 en L 3 blijven de knopjes klein en verdrogen weer, slechts
zeer zelden gelukt nog een bolletje in L 2 .
Het meest algemeen gelukken de knoppen behalve in L 1 verder in de
oksels van den 2en rok, den halven rok en het Ie scheedeblad, soms ook
van den len rok en zelden van het binnenste scheedeblad.
Letten we nu nog op het eerste ontstaan in den nieuwen terminalen bol,
dan zien we, dat de eerste knopjes en groeipunten (in r 1( r 2 , r 3 ) zichtbaar
worden tusschen 1 Mrt. en 17 Apr., d.w.z. in het begin van de assimilatieperiode, als ook juist het opzwellen van i1 enz. begint met het afzetten van
zetmeel.
Tegen het afsterven van het loof is — in Juli — het groeipunt in den
oksel van 11 (loofblad voor 't volgend jaar) zichtbaar, soms ± 1 Aug. reeds
met een enkele afsplitsing. Wanneer de bol nu het volgend jaar zal bloeien
is dit het begin van den hoofd-zijknop, want door den bloei zal het terminale groeipunt verbruikt worden en dan levert de knop in den oksel van
L 1 den grootsten en meest centraal geplaatsten bol.
B. Bij bloeiende bollen.
Aldus volgt ± 1 Aug. Tab. 7 voor een bloeibaren bol (7 à 9 cm. omtrek) direct op Tab. 6 voor den niet-bloeibaren bol (4—4]/^ cm.). Daar
het twee verschillende partijen (C en A) en bovendien 2 verschillende
jaren betreft (de niet-bloeiers waren van 1933—'34, de bloeiers van
1932—'33), zijn er op 24 en 28 Juli kleine verschillen, die echter weinig
ter zake doen. Op de plaats van de L 1, 2 en 3 van Tab. 6 begint nu Tab. 7
met L', bij de iets lichtere partij A van 28 Juli—7 Apr. met 2 maal L', bij
de iets forschere partij B (7 Apr.—19 Mei) met meestal 3 X L'.
In den loop van het jaar zien we weer, dat in den regel deze knopjes in
den oksel der vroegere loofbladen verdrogen, althans van de 2 binnenste.
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T A B E L 6.
Toestand en hoogte (in mm.) van de okselknoppen bij nog niet bloeiende bollen.
(n = 12 tot 20).
Moederblad

11 Sept.

[L'J

2 Jan.

1 Maart

17 April

1 Juni

[vp]

[vp]

dr

—

24 Juli

L'

dr

vp

vp

dr

-

L'

dr

vp

vp

dr

—

Rl

kn

0.48

0.52

0.49

B (soms)

R2

kn

0.44

0.54

0.58

B (meestal)

± 18.7 meestal (10/19)

HR

kn

0.41

0.56

0.75

B (meestal)

± 16.8 meestal (U/19)

SB1

kn

0.45

0.51

1.04

B (meestal)

± 13.5 meestal (17/i9)

SB 2

vp

vp

vp—0.3

vp—kn

vp zelden B

?

L1

vp

0.34

0.45

1.07

2.1

11.5 (W/19)

L2

[vp]

[vp]

0.2

0.33

0.55

dr (zeer zelden B)

L3

[vp]

[vp]

0.3

0.6

dr

r1

+

0.2

0.7

0.96

r2

[+J

+
+
+

vp

0.65

0.67

vp

0.6

0.65

+
+

0.53

0.55

vp-0.25

0.5

c

sb2

vp

0.3

re

sb3

[vp]

0.25-vp

s

11

+

vp

12

[+]

+
+
+

r3
hr
sbl

13
14
15

+ 21 (soms)

Z

5'
EL
n"
DB
O.

[+]

L' = vliezige loofblad-basis. [ ] = soms wel, soms niet aanwezig ; dr = verdroogd ;
kn = knop ; vp = groeipunt ; -)- 't betreffende blad is aanwezig, een okselgroeipunt
echter nog niet zeker aantoonbaar ; B of vetgedrukt = een gelukkend bolletje.

De knoppen in den oksel der R en SB groeien in zomer en winter ternauwernood, pas na 1 Mrt., dus bij het begin van den assimilatietijd,
nemen de knoppen in hoogte (en dat is ook steeds in aantal afsplitsingen)
merkbaar toe en wel zoodanig, dat dit bij de binnenwaarts gelegen blad-

TABEL 7. Toestand

en hoogte (in

Partij A
28 Juli

19 Oct.

30 Nov.

28 Dec.

i 0.6 (2X)
I dr (13X)

dr

dr

< 0.7 <8X)
l dr (7X)

dr

dr

24 Mrt.

1 Mrt.

L'
L'
V

dr
< 0 . 6 - 1 . 0 (4X)
} dr

dr
< 0 . 4 - 1 . 5 (5X)
\ dr (10X)

dr
l 0 . 5 - 1 . 9 (!
! dr (10X)

Rl

0.67

0.65

0.56

0.53

0.66

0.6

R2

0.65

0.7

0.62

0.60

0.7

0.72

R3

0.74

0.74

0.79

0.68

0.73

0.75

HR

0.7

0.68

0.74

0.69

0.8

0.92

SB1

0.68

0.74

0.78

0.76

0.87

0.93

SB2

0.54

0.6

0.53

0.63

0.74

0.97

SB3

0.4

0.5

0.4

0.4

0.53

0.91

L1

0.2

0.3

0.55

0.69

0.8

1.97

L2

V

V

V

V

V

V

L3

[v]

V

V

V

V

V

L4

[+]

V

V

V

V

V

M

V

V

V

[+]

[v]

[v]

V

[v]

[v]

M

—

—

L5
L6
L7i)
L8 2 )
L9')
L10
') meestal= SPL
2
) altijd = SPL
3)
= SPL

+

de Okselknoppen bij bloeiende bollen.
Parti] B

7 April

7 April

| 3.3 (8X)
1 7Xdr

( 4 . 6 (7 X )

) 3Xdr
dr

ir

dr

3 . 6 - 2 . 8 (5X)
Ir (10X)

dr

9 Mei

22 April

i 1.0_12.0(4X)
} 9Xdr
dr

19 Mei
i 4.1 (3X)
1 6Xdr
dr

) 5.8 (2X)
< 8Xdr

S 4.8 (2X)
1 13Xdr

| 3.8 (IX )
( 8Xdr

3.73

< 0.84 (11 X)
) 4X?

< 0.93 (6X>
MX?

S 2.6 (3X)
\ 10 X ?

j 8.2 (2X)
\ 7X?

3.7

S 0.92 (11X)
} 4X?

S 0.98 (7X)
\ 3X?

S 3.2 (7X)
\ 6X?

( 4.3 (4X)
) 5X?

< 5.2 (6X)
\ 7X1

< 7.2 (6X)
? 3X?

3.97

1.01

1.57

1.25

1.17

1.91

5.06

1.63

1.5

2.4

4.8

1.3

1.57

2.9

5.3

1.95

2.53

4.97

11.1

15.4

5.45

5.2

15.4

24.5

30.9

V

V

V

$ 6.1 (3X)
? 6X?
8.4 (3X)
6X?
i 9.9 (7X)
( 2X?

V

V

V

< v (12X)
1 0.2 (3X)

v (9X)
0.3 ( I X )

V

V

V

( v (12X)
) 0 . 2 - 0 . 3 (3X)

v (9X)
Kn (1 X)

V

V

V

< v (13X)
} 0.2 (2X)

v (9X)
Kn (1X)

V

V

V

\ v (10X)
) 0 . 2 - 0 . 3 (5X)

v (8X)
Kn (2X)

v (10X)
Kn (3X)

V

v]

) v (6X)
} 0 . 2 - 0 . 6 (9X)

v (4X)
Kn (6X)

v (10X)
Kn (3X)

V

[v of Kn]

[v of Kn]

[v of Kn]

—

—

-

[v of Kn]<)
5\
— )

-

vrij vaak = SP L
altijd
= SPL
= SPL

6

)
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deelen als SB eerder intreedt dan bij de buitenwaartsche R ; waarbij men
b.v. op 7 April, vooral bij groep B reeds duidelijk bemerkt dat de knoppen
in hoofdzaak van binnen naar buiten in grootte afnemen. De okselknop
van L 1is daarbij verreweg de grootste, maar deze bespreken we hieronder
nog afzonderlijk. Als nu bij het verteren van den ouden bol de rokken en
SB langzamerhand vergaan, dan komt er ook van verscheiden knopjes
niets terecht ; ze vergaan, of verdrogen, of worden platgedrukt tusschen
andere. In Partij B begint dat al met 7 Apr. en is zoo'n knopje telkens met
een ? aangegeven. Terwijl het verbruiken en vergaan van R en SB van
begin April af van buiten naar binnen voortschrijdt, ziet men insgelijks, dat
het aantal mislukte en verdwenen knopjes in diezelfde richting voortgaat.
De knoppen in den oksel van SB 3 gelukken echter alle. Toch is het aantal
mislukkingen bij deze groep wel abnormaal groot. Buiten den hoofdbol in
L 1 zijn van de overige zijbolletjes er 38 op 9 moederbollen gelukt, dus met
den hoofdbol mee ruim 5 jonge bollen per moederbol uit de oksels van 8
(à ± 10 met de vliezige rokken mee) phyllomen. Bij een andere groep
bollen van 6—7 cm., dus veel lichtere dan die van groep B, die minstens
8—9 cm. geweest zijn, — waren ± 7 phyllomen R, SB en L 1 aanwezig
die jonge bollen konden opleveren tegen 8 in groep B. Bij die kleinere
bollen, voor zoover ze ook bloeiers waren was de opbrengst mèt den hoofdbol mee: 6 X 2, — 19 X 3, — 115 X 4, — 37 X 5 en 1 X 6 stuks zijbollen. Dit aantal van ± 4 uit ± 7 oksels stemt dus goed overeen met
5 stuks uit 8 phyllomen in groep B. — Echter zal die opbrengst op betere
gronden gemiddeld zeker wel grooter zijn dan na opkweeken op ons terrein,
al werd op de gewone wijze bemest en, daar ze geen normalen grondwaterstand hadden in droge dagen 's zomers gesproeid. W a t er van een flinken
bol, die gebloeid heeft, kan geoogst worden en hoe dit geheel er dan bij
het rooien eind Juli uitziet, vertoont fig. 25 met 7 zijbollen (de hoofdbol
nog in het blad gehuld), waarover nog nader in § 7 gesproken wordt. De
bladen stonden afwisselend en nu zijn de geoogste bollen ook in hoogte
afnemend volgens de lettering van A tot F.
Van deze verhouding geeft het volgende staatje een indruk, waarin op
3 Juli van groep A de opbrengst bij een restant van 9 bollen weergegeven
wordt, met de hoogte, d.w.z. den rechten afstand van de basis tot den top
der bolletjes.
Zijbol

A

B

C

D

E

F

G

Aantal

9

9

9

9

8

5

1

Hoogte in mm. 3 7 - 4 4 2 0 - 2 6 1 7 - 2 2 1 1 - 2 1 1 3 - 1 7 1 2 - 1 3 13
Tenslotte moeten wij nog vermelden, dat in de oksels van R en SB wel
eens 3, zelden 2, collateraal geplaatste knopjes worden aangetroffen.
C. De Hoofdbol van bloeiende bollen.
Iets langer moet ik stilstaan bij den grootsten der nieuwe bollen die men
oogst van een plant, die gebloeid heeft. Deze grootste bol is juist de laatst
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aangelegde. Reeds werd hierboven vermeld, dat het groeipunt voor dezen
knop in Juli zichtbaar is in den oksel van L I (zie 1 1 tab. 6 laatste kolom),
welk blad zelf pas in Mei wordt aangelegd.
Ongeveer in den tijd van het rooien vindt men dan bij de bloeibare bollen
(boven 6 en 7 cm.) ± 1Aug. een verheven groeipunt (fig. 7) of reeds een
knopje met een Ie afsplitsing (R 1), zie fig. 11 bij KN ( L I ) . Alle voorafgaande okselknoppen zijn dus op dit moment verder in ontwikkeling. Pas
na het planten, eind Oct., gaat deze knop de voorafgaande voorbij in ontwikkeling (zie tab. 7 op 30 Nov.). Wij wezen er reeds op, dat alle andere
okselknoppen in zomer en winter tot Maart ternauwernood groeien ; de
hoofd-zijknop vertoont echter een meer gestadige ontwikkeling en is dan
ook na half Maart de grootste knop in den bol. Zijn centrale ligging en
het niet meer vormen van een ronden eindelingschen bol, terwijl alle verdere
bladen nu gaan assimileeren, verklaart voldoende zijn sterken groei door
de gunstige positie, wat betreft de voorziening van voedsel. Er is hierboven
reeds op gewezen, dat bij die exemplaren, die geen stengel met bladen en
bloem vormen, maar een nieuwen terminalen bol, deze knop véél kleiner
blijft, maar in den regel toch wel een kleinen zijbol oplevert.
Wij hebben nu den verderen opbouw van den hoofdknop in tab. 8
T A B E L 8.

Juli

Opbouw van den Hoofdzijknop van een bloeienden bol.

VP

Volgens groep A

Hoogte
knop
in mm.

Gemiddeld
aantal
afsplitsingen

—

0

± 1 Aug.

[rl]

0.22

0.7

19 Oct.

Cr IJ

0.29

0.8

30 Nov.

r i CR 2.';

0.57

1.8

28 Dec.

rl

R2 [R3]

0.67

2.3

17 Mrt.

r 1 R 2 R 3 LR i'1

1.60

3.9

24 Mrt.

rl

1.97

4.0

30 Mrt.

r 1 R2 R 3

2.41

4.3

3.45

50

38.3

10.8 )

R2

R3

R4
R 4 [ HR ]

7 Apr.

rl

R2

R3

R4

HR

3 Juli

rl

R2

R3

R4

HR

S B 1 SB 2 L I L 2

L3;.L4C

' l*

(omtr. 71.6)

[ ] in aanleg.
:

de meesten afgesplitst.

r = leerige rok, nooit vleezig.

* Uit groep B : 7 April

5.3

5.7

22 April

15.4

7.0

9 Mei

24.5

8.6

19 Mei

29.7

9.0
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samengevat. Het gemiddelde aantal aangelegde organen is daarbij achter
de verschillende data uitgedrukt door de soorten bladen in te vullen.
Het eerste blad (rt) is steeds een leerige rok zonder reservevoedsel,
evenals bij alle zijknoppen (platte bollen), en immer is dit de eenige omhulling ; R2 is altijd een dikke vleezige rok. Dat verschil is daarom in deze
tabel door r en R aangeduid. Begin Juli ziet men de samenstelling van den
jongen hoofdbol, al is deze dan nog niet met zekerheid voltooid ; •— er
kan nog wel een loofblaadje bijkomen vóór 't rooien ± 1 Aug. ; ook de
omtrek zal nog eenigszins toenemen in de volgende 3 weken. Het kan gebeuren, afhankelijk ook van de grootte, dat er geen half-dikke rok (HR)
voorkomt en b.v. dat er 3 inplaats van 2 scheedebladen gevonden worden.
De toestand op 8 Juli in deze groep A geeft een gemiddelde voorstelling
van een hoofd-zijbol van matigen omvang. Maar overigens is de samenstelling van deze „platte" zijbol in beginsel dezelfde als van een ronden
terminalen bol en verschilt hiervan alleen doordat hij begint met één rok
zonder reservevoedsel.
In de 2 laatste kolommen, waaraan ook de gemiddelden van groep B
van 7 Apr.—19 Mei als aanvulling zijn toegevoegd, wordt de hoogte van
den hoofdknop opgegeven, in rechte lijn van basis tot top gemeten, naast
het bij die grootte-maat gemiddelde aantal afsplitsingen. Dit aantal varieert
zeer weinig in een uitgezochte groep ; bij de berekening werd ,,zwak
begin", „in wording" en „bijna afgesplitst" als 34- 3^2e n / 4 afsplitsing zoo
goed mogelijk geschat. Het aantal bedroeg 10 tot 20, meestal 15 stuks
per datum. Aan deze 2 kolommen heeft men een schaal omtrent het aantal
gevormde bladdeelen van den hoofdknop bij gegeven hoogte.

§ 7. V E R S C H I L L E N V A N R O N D E E N P L A T T E BOLLEN.
De hoofdbol van een bloeiende plant („platte" bol) bereikt in één
jaar van opbouw een zwaarte als een volgroeide terminale ronde bol
(7—9 cm.). Die ronde bol van dezen omvang heeft daarvoor minstens
2 jaar noodig gehad, daar deze in één jaar van bijv. ± 4 cm. tot 7 à 9 cm.
komt. W a s die bol van 4 cm. een (afgeplat) zijbolletje, dan is deze zelf
1 à \x/2 jaar oud van af zijn eerste ontstaan als zijgroeipunt.
W a s die bol van 4 cm. echter een ronde, dus een eindelingsche knop,
zooals in 't materiaal van § 3, dan moet de herkomst van dien bol van
4 cm. reeds minstens 2 jaar oud zijn, daar ze dan als eindelingsche knop
is ontstaan in een kleinen platten bol van ± 2 cm. omvang, die reeds een
jaar te voren gevormd werd. In dat geval heeft een volgroeide bloeibare
bol van 7 à 9 cm. bij I m p e r a t o r dus ruim 3 jaar noodig gehad voor zijn
ontstaan, gerekend van het oorspronkelijke groeipunt af. De bol op zichzelf moet men éénjarig blijven noemen, daar de bolrokken geheel verbruikt
worden in één jaar en door een nieuwen bol vervangen worden, terwijl
de bases der assimileerende loofbladen niet opzwellen tot rokken voor
't volgend jaar, maar totaal afsterven (verschil met de Hyacinth).
De platte hoofdbol van een plant die gebloeid heeft, (ook de hoofdbollen van Tulpen zijn eenigszins afgeplat!) zal dus in één jaar in den
regel het gewicht bereiken van een ronden bloeibaren bol. Door den uitgroeienden stengel ontstond die afplatting, gleuf of holle zijde aan één
kant. Vergelijk fig. 25, 26, 28, 30 en 32. Mislukt de bloemstengel na den
eersten aanleg door een of andere oorzaak, dan is de zijbol zoo rond in
het midden, dat hij moeilijk van echte ronde te herkennen is. Vergelijken
wij normale gevallen aan de hand van de fig. 24 en 25 ; 26—28, dan
maken we de volgende opmerkingen :
1°. Een ronde bol (fig. 24 A, B, C en D) is en blijft langen tijd omgeven door de 2—4 vliezige bases der loofbladen (L').
2°. Een ronde bol is wel steeds in 't midden op de dikste plaats rond
(zie ook doorsnee fig. 26), maar vertoont wèl tegen de onderflanken, aan
een of 2 zijden meestal afplatting door den druk der zijbolletjes. Fig. 26B
laat een vrijwel volkomen ronden bol zien ; fig. 26 C en 26 D vertoonen het
gevolg van de zijbolletjes. Dit moet men wèl onderscheiden van hetgeen men
onder platte bollen verstaat, waarbij de afplatting door den druk van den
bloemstengel bedoeld is en bij de naar buiten kleiner wordende bolletjes
door den druk der binnenwaarts grooteren buur-bol.
3°. Een ronde bol, die dus een eindelingsche knop is, staat centraal
op het z.g. „voetje", d.i. de rest van de schijf (SC) van het vorige en
meest nog van het voor-vorige jaar met wat wortelresten en het is van
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FIG.24
A plant die niet gebloeid heeft ; in Juli.
B—D ronde bollen van niet-bloeiers, in Aug. X K-

belang dat de nog jonge
nieuwe schijfzone daarmee
verbonden blijft (fig. 20 A—
D ) ; bij afbreken parelt er uit
de versehe nieuwste schijflaag
in de eerste dagen vocht als
uit een halve wond, terwijl
daardoor de kansen op infecties zeer veel grooter worden
dan wanneer de oude schijflagen als een beschermend
verkurkt propje (SC) dezen
toegang beter afsluiten.
4°. Een platte bol, als wij
daaronder nu den grootsten,
meest centralen in den oksel
van L 1 verstaan, staat echter
eenigszins zijdelings, daardoor ook zwakker ingeplant
op deze schijfresten, die er
dan ook veel lichter van afbreken (fig. 25 met A ) , zoodat de nieuwe hoofdzijbol dan
zeer vatbaar wordt voor infecties.
5°. De platte bol staat in
den oksel van het eenige
grondstandige blad, waarvan
de basis echter met de bladranden ook den stengel ten
deele omvatten [zie fig. 25
( L I ) ] . De basis van dit blad
wordt dan ook niet tot een
goed-omhullend vlies, het laat
meestal los van den platten
bol, of 't zijn slechts resten,
die er aan de bolle zijde nog
op blijven kleven.
6°. De platte bol wordt
evenals alle andere zijbollen
dan ook practisch alleen omhuld door zijn eigen len rok
(R 1 ), die als een leerig hulsel
dezen dikken hoofdbol meestal aan de bolle zijde niet om-
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vat en beschermt (zie A naast fig.
25). Of dit hulsel het Ie blad van
den platten bol is, en niet de basis
van het groote loofblad, kan men
altijd herkennen doordat het als
geadosseerd blad aan den anderen
kant staat, dus met het midden
tegen de afgeplatte flank van den
bol.
Ook hierdoor is een platte hoofdbol minder goed tegen beschadiging beschermd dan een ronde bol.
Vooral bij transport ontstaat er veel
te licht kneuzing van den vleezigen
rok.
7°. De afplatting van den „platten" bol is bij bepaalde soorten en
bollen in het midden niet heel sterk,
wat wij vooral door fig. 26 en 27
van een inhet midden doorgesneden
ronden en platten bol van I m p e r a t o r gekleurd met jodium laten
zien (alles zwart gekleurd zetmeel).
Veel meer treedt dat naar voren
aan de basis, waarvan wij voor den
wortelaanleg een doorsnee maakten, afgebeeld in fig. 30 en 31 ; zie
ook § 8. Bij andere soorten, zooals
I. tingitana, zijn de zijbollen echter
tot zéér platte, eenigszins holle
schijfvormige bollen geworden,
waarvan fig. 28 een doorsnee door
het midden geeft. Ook hier ziet men,
dat de geheele convexe zijde onbeschermd is. Als een dunne lijn is de
half omhullende rok R 1 zichtbaar.
Het is opvallend dat kruisingen met
ƒ. tingitana zooals W e d g e w o o d
eveneens zulke sterk afgeplatte
schijfvormige bollen vertoonen.
8°. De platte bollen, die dezelfde zwaarte hebben als bloeibare
ronde, kunnen zeer wel bloeien, en
hun bloeiprocent kan bij gelijke
zwaarte bijna of wellicht even hoog

Plant, die gebloeid heeft ; einde Juli.
A platte hoofdbol uit oksel van L 1. X % .
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zijn als van de ronde (zie Meded. 41). Dit was ook reeds de meening
van enkele ervaren Iris-kweekers evenals van GRIFFITH (1928) p. 10:
„Indeed there does not seem to be much difference between the flowering
of round and flat bulbs of equal weight and quality." Maar het is, ook
volgens bedoelde personen, de boven beschreven ongunstige conditie tegenover infecties en beschadiging, waardoor de platte bollen in zoo veel
sterkere mate ziek worden en misschien wel altijd in de cultuur bij ronde
bollen ten achter gesteld moeten worden in plaats dat de voortteling als
bij Tulpen zou plaats vinden. Wij hebben in Meded. 41 en 42 reeds
beschreven, waarom en hoezeer dit aan een goede Iris-cultuur moeilijke
eischen stelt.
De kleinere zijbollen (kralen enz.), die het nieuwe gewas en de nieuwe
ronde bollen moeten leveren, zullen waarschijnlijk veel minder gevaar
loopen voor infecties, doordat het leerige le blad het bolletje veel beter
omsluit en wellicht ook doordat die kleinere buitenste bolletjes op natuurlijke wijze van de schijf afvallen, nadat blijkbaar een goed-ingedroogde
scheidingslaag is gevormd.

Dwarsdoorsneden door het midden, met jodium gekleurd ; vergr. 2 ^ X .
Fig. 26 van een „ronden bol"; Fig. 27 van een „platten bol" van Imperator;
4 Aug. Fig. 27 een „platte bol" I. tingitana uit Casablanca, begin Nov.

§ 8. IETS O V E R A A N L E G E N U I T G R O E I E N DER W O R T E L S .
Ten slotte zullen hier nog enkele waarnemingen over de wortels vermeld
worden. Het meest opvallend feit is allereerst, dat de wortels niet in een
gesloten krans tevoorschijn treden, maar in 2 gescheiden bundels, waarvan
het vlak loodrecht staat op het vlak der bladdeelen, waarin zich knoppen
en nieuwe bollen moeten ontwikkelen. In fig. 25 ziet men de positie van de
uitgeloopen wortels aan het einde van het jaar. Einde October of November
tegen het planten, dus aan 't begin van 't jaar zijn die worteltoppen reeds
grootendeels te tellen, daar ze uitpuilen, hoewel nog door een paar uitgedroogde cellagen van de schijf overtrokken ; ze liggen gereed om in den
vochtigen grond uit te loopen. Hier wil ik in 't bijzonder wijzen op de
doorsnee (fig. 32) onder door de schijf van een platten bol van I. tingitana,
wellicht var. F o n t a n e s i i . Deze werden ons 2Nov. '34 uit C a s a b l a n c a
toegezonden door den botanicus J. GATTEFOSSÉ, en enkele dagen later in
Holland gefixeerd. Deze bollen, uit 't wild afkomstig en in zijn tuin sinds
een paar jaar overgeplant, hadden in den grond blijvend sinds April droog
gestaan, terwijl na het rooien op 2 Nov. pas de eerste regens invielen ! De
wortels, uit het centrale deel van de schijf ontstaan, zijn bijna allen tot den
uitersten rand door de schijf gegroeid en puilen met een spitse punt naar
buiten. In deze snede van fig. 32 ziet men er zoo slechts 2 in hun geheel.
De anderen liggen boven of beneden het sneevlak, de meesten, die men hier
als ronde of elliptische doorsneden ziet, komen van hooger en zijn met een
boog naar beneden gegroeid om daar tegen den ondersten rand van de
schijf naar buiten uit te puilen. Fig. 32 vertoont nog de randen van den
buitensten vlezigen rok ( R 2 ) , waar die niet met de schijf vergroeid zijn,
en eveneens de knopjes uit den oksel van 2en en 3en vleezigen rok (R 1 is
een leerige rok). Opvallend is verder, dat het preparaat (met jodium gekleurd) veel armer aan zetmeel is dan die van Aug. (fig. 30 en 31) bij
I m p e r a t o r . Ook sneden van I m p e r a t o r van einde October waren
evenzeer nog zetmeel-rijk. Of dit verschil aan de soort, of wellicht aan de
heete droge 6 maanden in den grond van Marocco kan liggen, is niet uitgemaakt. Waarschijnlijker is het m.i. dat de spruit met bladen, die hier in
Marocco bij I. tingitana veel verder ontwikkeld is (vergelijk de doorsneden
door het midden van fig. 28 met 26 en 27) en na de regens direct gaat
uitloopen, reeds een belangrijk deel van het reservevoedsel tot zich getrokken heeft.
Nu verder teruggaande geven fig. 30 en 31 voor een ronden en een
platten bol van I m p e r a t o r , direct na het rooien (4 Aug.) een snede door
de schijf, — de jong aangelegde wortels vertoonend, die bezig zijn in den
zomer door het weefsel van de schijf en soms van de basis der buitenste
rokken heen te groeten.
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Deze bollen zijn nu pas geoogst en bevatten dus de meeste wortels reeds
in aanleg. In één snede 10 à 12 wortels en worteldeelen te raken is wel
bij deze soort een maximum, een paar sneden hooger en lager treft men
natuurlijk nog enkele andere wortels aan. 't Aantal ware alleen vast te

FIG.23

Dwarsdoorsneden door de schijf van een ronden bol, met jodium gekleurd ;
vergr. 7y2 X ; Fig. 29 op 1 Juni door de nog zeer jonge nieuwe bolschijf,
met wortelaanleg. Fig. 30 op 4 Aug. voortgeschreden wortelaanleg, in 2
hoofdrichtingen.
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stellen door de schijf geheel in schijfjes uiteen te leggen en dan de wortels
te vervolgen en 't aantal te tellen [zie M. C. VERSLUYS (1927) voor de

FIB.31

Dwarsdoorsnede door de schijf van een platten bol (4 Aug., zelfde bol als
van fig. 27). Vergr. 7l/2 X .

Hyacinth]. W a t ons bij die doorsneden treft is 't feit, dat reeds zoo vroeg
het 2-bundelige van de wortels tot uiting komt. In den aanleg is nog wel
juist één krans te zien, 't best bij de ronde bollen, maar duidelijk spreekt
toch het overheerschen van 2 kanten bij den aanleg en 't uitgroeien.
Zooals in § 3 is beschreven begint de nieuwe bol in April zich te vormen
binnen den ouden. Pas van dien tijd af zal er sprake kunnen zijn van een
allereerste begin van wortelaanleg. Doorsneden van 1 Juni (fig. 29) toonen
dien aanleg reeds duidelijk, dus 9 weken vóór die van fig. 30. Op 17 April
was waarschijnlijk nog niets of nauwelijks een begin te vinden van wortelaanleg ; er is dan ook nog ternauwernood sprake van een eigen schijf bij
het nieuwe bol-begin. Tusschen die data waren geen ronde bollen gefixeerd,
maar het is hieruit voldoende duidelijk, dat na half April ongeveer in Mei
de eerste wortels worden aangelegd voor den nieuwen ronden bol.
Het uitloopen. Het meerendeel der wortels ligt dus klaar om uit te
loopen en groeit direct na het planten uit. Het aantal wortels, dat bij
de voor het overige onderzoek gerooide bollen was uitgeloopen, werd steeds
geteld. Daaruit valt nog wel iets af te leiden, waarop wij even de aandacht
willen vestigen. In Tab. 9 is het gemiddelde aantal (met het grootste en
kleinste daaronder) op de verschillende data ingevuld. Het eerst voor
groep C in 1933—'34, bij de niet-bloeiers van 4 — 4 ^ cm-> daarna voor
de bloeiers (partij A) van 7—9 cm. in '32—'33; ten slotte nog van de
iets forschere bollen van partij B. De variatie in het aantal is niet groot,
maar er zijn dikwijls 1 of 2 bollen bij met een vrij wat hooger of met een
abnormaal gering aantal uitgeloopen wortels.
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Het is wel duidelijk, dat na het spoedig uitloopen van het meerendeel
der 'wortels, er vervolgens in den winter verder geen o[ nauwelijks meer
T A B E L 9.

Aantal uitgeloopen wortels.

2 Jan.

Partij C
(4-41/2 cm.)

Partij A
(7-9 cm.)

19 Oct.

r

i5,4

1

alleen
zichtbaar

30 Nov.

28 Dec.

1 Mrt.

17 Apr.

1 Juni

8.4

10. 0

11.6

(5-11)

(8-18)

(10-14)

(11-17)

13.0

1 Mrt.

17 Mrt.

30 Mrt.

7 Apr.

14.5

14.0

13.5

16.5

17.8

19.6

(10—23)

(9—20)

(10—15)

(12—27)

(12—26)

(14-27)

29 Dec.

14 Mrt.

7 Apr.

22 Apr.

9 Mei

19 Mei

(13-23)

Partij B

19.8

19.1

23.9

22.9

27.5

26.2

(17—23)

(13—27)

(16-31)

(147-32)

(187—33)

(22-31)

uitloopen. 't Aantal schijnt zelfs iets terug te gaan (groep A en B), doordat
wellicht zeer enkele wortels reeds vergaan of kort na 't uitloopen afsterven.
Duidelijk is dan, dat in Maart, April en Mei een nieuw aantal wortels
uitgroeit, waardoor het aantal zoo ongeveer \x/2 grooter wordt. In April
zijn er in groep B bij verschillende bollen reeds wortels aan 't vergaan,
zoodat het aantal niet meer is vast te stellen en te laag uitvalt (met een ?
is 't laagste aantal hierom gemerkt). Het is waarschijnlijk, dat in 't algemeen
in April en Mei reeds oudere wortels beginnen te vergaan, zoodat de
stijging van het aantal gevonden wortels sterker is dan het aantal in den
voorzomer uitloopende wortels volgens deze opgave kan aangeven.
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§ 9. LE D E V E L O P P E M E N T P E R I O D I Q U E DE L'IRIS BULBEUX,
(/ris Xiphium praecox var. I m p e r a t o r . )
Résumé et explication des figures.
[§ 1.] Les Iris des sectionsXiphium et reticulata ont de vrais bulbes, non
des rhizomes, pas plus que des bulbes solides ou „knollenartige Zwiebeln"
( W E H R H A H N 1931). La section Xiphium, à peu près limitée au sud-ouest
de l'Europe et au nord-ouest de l'Afrique (jusque la Sicile et l'Algérie,
peut-être la Ligurie), comprend quelques variétés. La plupart de celles-ci
présentent un tube périgoniaire assez long entre le périanthe et l'ovaire.
Chez les Iris anglais (/. xiphiodes Ehrh.) ce „tube" est encore visible, mais
n'a que 6 à 12 mm. de longueur; il a la forme d'un entonnoir. Chez les
Iris espagnols (/. Xiphium) il fait pratiquement défaut, n'est en fait que la
cuvette basale d'environ 2 à 3 mm. de hauteur. Ces iris sont connus depuis
longtemps en beaucoup d'espèces. Les Iris hollandais sont des hybrides
produits aux Pays-Bas, d'origine récente et de grand avenir ; de structure
solide, surtout en ce qui concerne la fleur, ils sont plus précoces que
17. Xiphium.
Ils proviennent en tout premier lieu de la firme C. G. VAN TuBEROEN,
Harlem, qui entreprit les croisements dès 1891—1892, puis, en un type
quelque peu différent, également de la maison DE GRAAFF F r e s , d'abord
établie à Leyde, transportée ensuite à Noordwijk sous la raison DEGRAAFF
et S. A. VAN KONIJNENBURG. La littérature publiée à ce sujet et les communications faites autrefois et enfin ces derniers temps nous font expliquer
comme suit l'origine de ces hybrides. Chez VAN TUBERGEN, on a croisé
entre elles des sélections d 7 . Xiphium praecox, de la variété jaune de
17. Xiphium lusitanica, ainsi que de 17. tingitana (du Maroc). Au début,
17. Boissieri et le véritable /. filifolia participèrent aussi au croisement, mais
sans résultat appréciable. Ainsi fut obtenue une race nouvelle, aux fleurs
vigoureuses aux divisions inférieures rondes, larges, pendant droit ou un
peu horizontales, tachetées d'orange et fleurissant toujours quelques semaines plus tôt que les Iris d'Espagne. Les hybrides furent de nouveau croisés
entre eux toujours avec adjonction de lusitanica, également précoce, mais
en outre vigoureux. Un des premiers hybrides obtenus fut le R e m b r a n d t .
Les croisements furent continués encore quelques fois. La très grande
majorité des hybrides n'avaient, pas plus que 17. Xiphium, de tube
périgoniaire. Mais ce qui était mêlé aux croisements d 7 . tingitana montrait
beaucoup de ressemblance avec celui-ci dans la forme du bulbe, la floraison
très précoce, les fleurs grandes, la couleur des feuilles, — aussi au point
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que l'oignon n e fleurissait qu'avec d e s dimensions plus g r a n d e s , ce qui
était u n d é s a v a n t a g e — et pour terminer, ils se caractérisaient p a r u n tube
périgoniaire a y a n t la moitié d e la longueur d e celui d e 17. tingitana. C e s
hybrides n'étaient que quelques-uns, comme le Berckh eijde et le D avid
B l e s s , et les difficultés qu'on eut à faire fleurir ces hybrides firent qu"on
eut peu envie d e continuer les croisements avec 17. tingitana.
A ses débuts en 1895, la firme D E G R A A F F et VAN KONIJNENBURG avait
réuni les I. Xiphium praecox, lusitanica, tingitana et en outre 17. Xiphium
commun (race C ajanus ) , et lesavait fait se féconder entre eux naturellement. P a r m i les hybrides, il s'en trouvait u n à fleurs blanches, et on
procéda à d e nouveaux croisements. E n s u i t e seize hybrides ainsi obtenus
furent ajoutés à u n lotp r o v e n a n t d e VAN T U B E R G E N : d e nouveaux hybrides
en sortirent encore. Aussi chez DE GRAAFF, quelques hybrides seulement
trahirent l'influence d e 17. tingitana, c'étaient lebien connu W e d g e w o o d
et T h e F i r s t . P a r m i les q u a t r e tingitana hybrides mentionnés, le W e d g e w o o d , étant le plus précoce d e tous, joue encore un g r a n d rôle d a n s la
culture. Ultérieurement, en particulier en 1923 et en 1928 (maintenant
fécondation artificielle), on reprit ces expériences. C e fut feu le Rev. JOSEPH
J A C O B ( d e W H I T C H U R C H ) qui, visitant en 1909 la maison VAN T U B E R C E N ,

exprima sa considération pour ces Iris et proposa la dénomination d'Iris
hollandais ; o n peut voir à ce sujet l'article Anonymus
( 1 9 0 9 ) . D e là vient
q u e les Iris hollandais portent, e n général, d e s n o m s d e peintres.
S I M O N E T , en 1932et 1934,a fait u n e intéressante étude cytologique d e
ces Iris hollandais. Il montrait q u e les hybrides d 7 . Xiphium et lusitanica,
d o n t le nombre haploïde des chromosomes est d e 17, étaient hypodiploïdes
d a n s 4cas étudiés, soit avec 33 chromosomes, et montraient quelques irrégularités d a n s le comportement d e s n o y a u x ; q u eseule, u n ecinquième variété,
le W h i t e E x c e l s i o r ( N o o r d w i j k ) en avait 34, mais n'était p a snon
plus exempte d'irrégularités ; que p o u r t a n t les croisements d e variétés
d 7 . Xiphium,
avec 17. tingitana, dont le nombre haploïde est 14, en
possèdent aussi 17+ 14= 31 d a n s les cellules somatiques. Il décrit en outre
comment l'I. W e d g e w o o d se r a p p r o c h e d e 17. tingitana, et le D a v i d
B l e s s u n peu plus d e 17. Xiphium
praecox.
N o u s avons choisi pour nos recherches la variété I m p e r a t o r , p a r le
fait que celle-ci est u n e d e s meilleures, qu'elle est la plus r é p a n d u e d a n s la
culture et d a n s le commerce et qu'elle s'emploie b e a u c o u p pour le forçage.
C e bulbe provient aussi d e chez VAN TuBERGEN ; on nous communiqué
c e p e n d a n t qu'on n e le doit p a s à u n e hybridation artificielle, mais à u n
simple semis d 7 .Xiphium praecox, semis quifut vendu et d o n t u n e centaine
d e bulbes tombèrent entre les mains des frères R O O Z E N , d ' O v e r v e e n . Lors
d e la floraison, ceux-ci y trouvèrent l'Impera tor, selon ces messieurs non
a p r è s sélection accomplie chez eux, car la partie aurait tout d e suite fleuri
uniformément. Q u o i qu'il en soit, nous proposons d e compter cet I m p e r a t o r , qui peut-être n'est p a s u n hybride, mais u n e déviation favorable du
praecox, comme u n„Iris hollandais a usens plus large dumot", caril concorde
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avec ceux-ci en toutes leurs propriétés favorables. Jusqu'en 1918, quand
cet Iris remporta un diplôme de I r e classe, il s'appela chez les frères
ROOZEN I, Hollandia ou I. filifolia (== praecox) Hollandia, et fut par
exemple, en 1919, livré en France sous le nom de L a F r a n c e . L a firme
BlJVOET transforma en 1919 le nom en I m p e r a t o r , et monsieur ARN.
BIJVOET en démontra les qualités favorables au forçage par des expériences
au Danemark.
[§ 2.] La fig. 1 nous montre le bulbe de l ' I m p e r at o r adulte (par
ex. de 7 à 9 cm. de pourtour), en coupe transversale mi-schématique; les
épaisses tuniques sont en réalité beaucoup plus épaisses par rapport aux
phyllomes intérieurs, ce qui était nécessaire pour ne pas exagérer les
dimensions de la figure. Le plan présente aussi des bourgeons qui en
réalité se trouvent un peu plus bas. On voit :
Fig. 1. L' : membranes sèches, bases des feuilles vertes desséchées
protégeant le bulbe. R i , R 2, R 3 : épaisses tuniques pleines de réserves
nutritives (noircies par l'iode); H R . : une tunique, encore à mi-épaisseur,
qui parfois sortira plus tard comme gaine foliaire après consommation de
l'amidon ; SB 1, SB 2, SB3 : les gaines foliaires qui pousseront jusqu'à
quelques cm. hors du bulbe mais ne verdiront pas ; elles n'assimileront
donc pas. L 1: la première feuille laissée intacte ; la deuxième apparaît à
l'intérieur. Tous les phyllomes se trouvent toujours dans un seul plan
vertical et portent dans leurs aisselles des points végétatifs formant de
nouveaux bourgeons dont les feuilles se trouvent aussi dans le même plan
(KN R I , etc.). Une coupe longitudinale nous montre à la base du bulbe:
Fig. 2. Abstraction faite des parties nommées ci-dessus : L', R 1—2—3,
HR et SB 1—2—3, aucune des petites feuilles n'a été touchée. Mais nous
voyons la totalité du plateau sur lequel sont plantées toutes les feuilles
vivantes, et où, outre beaucoup de faisceaux, nous rencontrons justement
une petite racine ( W ) ; séparé de celui-là par une couche visible, voici la
partie du plateau de l'année passée, colorée légèrement en brun, portant à
droite un jeune bulbe (KN) à l'aisselle d'une des L'. On voit également
une vieille racine brisée ou qui n'est pas sortie ( W ) . Enfin, nous voyons
encore au-dessous, en brun foncé, le plateau de l'avant-dernière année. —
Le bulbe lui-même est annuel.
Si maintenant nous pelons tout à fait le bulbe après l'arrachage (le
4 août, aux Pays-Bas), chose nécessaire pour bien s'en représenter la
structure, nous trouvons après la R 3 la HR, qui est étroite, haute, pointue,
mi-épaisse seulement et sous celle-ci (en soulevant avec les scalpels, avec
l'aide du microscope binoculaire et en teintant à l'iode) en grossissant
12 fois une image (voir Planche I) comme
Fig. 3. un bouton KN à l'aisselle de LR 4 ( = H R ) avec au moins deux
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feuilles et une gaine foliaire (SB1) pointue, anormalement haute chez cet
exemplaire; — puis
Fig. 4. le bouton (KN) dans l'aisselle de la SB 1 coupée et la SB2
normalement formée, les bords se recouvrant tout à fait, mais non-soudés.
Fig. 5. La SB2 a été enlevée (LSB2); on voit à son aisselle le bouton
avec au moins 2 petites feuilles et SB 3, puis:
Fig. 6. la première feuille verte ( L l ) assez différente de forme, plus
arrondie au sommet, en grande partie unie par le haut, mais les bords
non-imbriqués par le bas et formant une porte ouverte avec les bords
de celle-ci recourbés vers les deux côtés. Par devant, un petit rebord
s'élevant vers le milieu entre les bords de la petite porte, et sans importance; puis encore par-devant ceci (donc à l'aisselle de la LSB3), un rebord
végétatif allant en diminuant vers les côtés (KN), rebord qui parfois à ce
moment peut avoir dégagé une première feuillette. Puis vient la
Fig. 7. L2, les bords se rapprochant davantage, en formant plutôt une
fenêtre qu'une porte. Rien encore qu'un point végétatif ( V P ) : l'important
futur bourgeon d'aisselle de la LL 1; il se peut aussi qu'elle ait déjà une
petite feuille, — voir Fig. 11. La
Fig. 8. nous montre cette fenêtre encore plus arrondie par le bas ; toutes
les dimensions, donc aussi le point végétatif V P , diminuent de plus en plus.
Fig. 9. L4, par sa fenêtre ronde, laisse voir la L 5 et le point végétatif
terminal ( E V P ) ;on peut encore distinguer très faiblement le V P de la LL3.
Fig. 10. Il nous reste une calotte sphérique, parfois ovale de forme : c'est
le point végétatif terminal ( E V P ) , avec un rebord de la L5 en voie de
formation. Ceci a lieu en 1933 (Fig. 3 à 10); le 28 juillet 1932 il y avait
tout au plus 4 feuilles vertes de formées.
Tout en pelant, nous avons déjà attiré l'attention sur les boutons et
points végétatifs latéraux. A ce sujet, encore quelques détails sur les
différences du bourgeon axillaire latéral de la L 1comparé à tous les autres.
Ces différences ressortent bien dans les Fig. 11 à 17 où le plus souvent
(Fig. 11, 12, 13, 17) ce bourgeon KN ( L l ) avec le KN qui se trouve
au-dessous (SB2) sont représentés en même temps.
Fig. 11. Tous les bourgeons se terminent par un sommet arrondi par
le milieu ; celui de L 1 montre dès sa formation la différence : le rebord
supérieur est large, plat et
Fig. 12. un peu plus tard, même affaissé par le milieu et relevé aux deux
coins supérieurs. Le KN (L 1 ) est un peu serré à son insertion, l'autre KN
(SB2) va en baissant latéralement.
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Fig. 13. Ici, le KN ( L I ) montre le 30 novembre deux proéminences
aux coins supérieurs maintenant en montant aussi vers le milieu, présentant
une grande différence avec l'autre bourgeon KN (SB 2).
Fig. 14. Dès la fin de l'hiver (le 17 mars), présentant seulement le
KN ( L l ) qui a beaucoup grossi, la première tunique ( R I ) bien jointe,
les coins supérieurs ailés aux côtés ; on voit également que, au-dessus de
la L 1,les internodes vont sortir avec les cicatrices de L2 et L3 (LL2 en 3).
Fig. 15. Idem, un peu plus avancé, les proéminences croissant en
languettes.
Fig. 16. Entre les deux languettes latérales, on voit maintenant la
proéminence médiane s'allonger aussi. Dans la
Fig. 17. tout cela se présente considérablement plus grand ; le caractéristique sommet à trois languettes auquel on reconnaît toujours le
bourgeon de L 1, prend maintenant sa forme définitive ; le bourgeon de
la LSB 2 reste fort en arrière pour la grandeur, bien qu'il devienne le
second sous ce rapport. Tous deux sont enveloppés d'une tunique
membraneuse et se coriaçant R I . Les entre-noeuds (BLT) se sont déjà
beaucoup plus allongés.
[§ 3.] Les bourgeons donnent de petits bulbes, que la pression a
aplatis vers l'intérieur. Ceux qui n'ont qu'environ 2 ^ 2 ^ cm. de pourtour,
fourniront dans un an, outre une à deux feuilles vertes, de petits bulbes
d'env. 4 cm. à 4 ^ cm., dans l'étroite limite desquels nous avons choisi
une petite partie pour continuer l'année sans fleurs. En effet, Y Imperator
de cette dimension ne fleurit qu'exceptionnellement.
Le développement d'un petit bulbe de cette sorte ne s'effectue qu'avec
une extrême lenteur, de sorte que seulement à quelques dates l'état est
examiné. Tabl. 1 donne le cours de l'état moyen de 12 ex. à la fois à 6
dates différentes. A la I e colonne on trouve, au-dessus du trait horizontal,
la composition du petit bulbe le 11 septembre. Trois petites feuilles sont
maintenant prêtes, et nous constaterons, que a u t a n t i l y a d e
f e u i l l e t t e s de p r ê t e s en é t é , a u t a n t il y a u r a d e
f e u i l l e s v e r t e s b a s a l e s qui a s s i m i l e r o n t au print e m p s . T o u t ce q u i s e r a f o u r n i e n s u i t e , d ' a b o r d
comme
petites
feuilles,
constituera
chez
ces
b u l b e s n o n - f l e u r i s s a n t s un n o u v e l o i g n o n à l ' i n t é r i e u r de c e u x - c i , t o u j o u r s a v e c le m ê m e p o i n t
v é g é t a t i f t e r m i n a l . Sous la ligne on voit l'apparition de ces
nouvelles feuillettes (r ] ( etc., hr, sbj, etc., 11( etc.). Mais cette différenciation définitive ne s'aperçoit qu'en mars, quand l'assimilation commence,
aussi par le fait qu'il ne se forme pas de fleur (en mars!). En janvier, les
SB et la L 1pointent déjà hors de l'oignon ; le 1er mars, elles ont beaucoup
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poussé, la L 1 a déjà dépassé les SB, et est sortie du sol : l'assimilation
commence donc. Le 17 avril, la 4e, la 5e et un peu la 6e feuillette sont
enflées, tubérisent ; elles deviennent les tuniques du nouveau bulbe ; plus
tard la 7e feuillette se tubérise encore à demi (hr). Ce n'est que par cette
tubérisation qu'elles.deviennent distinguables des feuilles embryonnaires
et e n c a s d e f l o r a i s o n , e l l e s s e r a i e n t d e v e n u e s d e s
f e u i l l e s v e r t e s à u n e t i g e ! La croissance des feuilles SB cesse
à peu près dès ce moment ; les trois feuilles vertes s'allongent de plus en
plus, assimileront jusque fin-juillet, après quoi leurs bases, sous la forme
de membranes desséchées (L') entourent et protègent le nouveau bulbe.
Les longueurs des nouvelles feuillettes embryonnaires sont également
données en millimètres ; les crochets signifient : parfois présent, parfois
pas encore.
[§ 4.] Ainsi s'est formé un bulbe pouvant fleurir. On étudia ensuite
des bulbes de 7 à 9 cm. en 1932—1933, gardés, en été, à la température
de 23° pendant deux mois et un mois à 17° et plantés en pleine terre le
19 octobre à une profondeur de 10 cm. dans le sol; couverts l'hiver; la
température dans le sol à la hauteur des bulbes fut toujours observée.
Le développement de ces bulbes susceptibles de floraison continue donc
celui des bulbes décrits jusqu'ici [§ 3 ] , bien que par hasard ils soient
un tout petit peu moins avancés, lors de l'arrachage, que les bulbes nouvellement produits à la fin du cycle annuel précédent. La composition et
l'état d'un tel bulbe sont déjà donnés au [§ 2] pour l'été. Il y a alors le
plus souvent 4, parfois 5 feuillettes, formées à l'intérieur des 3, parfois
deux gaines foliaires. V. Tabl. 1 dernière colonne. Nous attirons l'attention
sur le fait que chez les bulbes de grosseur douteuse, dont la floraison ou
la non-floraison dépendent totalement de la température donnée en été,
les feuilles formées plus tard ont absolument le même aspect que les
premières, les futures feuilles vertes ; — ensuite que de telles feuillettes,
quand les bulbes (après traitement à basse température), ne fleurissent
pas, — se développent en organes courts et tubérisés et deviennent donc
les tuniques d'un bulbe nouveau, — mais que cependant, après avoir reçu
une haute température, elles deviendront des feuilles vertes insérées le long
d'une tige fleurie. (V. Communie. 41 et 42). Dans le Tabl. 2, nous voyons
les progrès de la formation des petites feuilles, jusqu'à ce que, du 1er mars
au début avril, la formation de la fleur a lieu (dernière colonne). La
formation de feuilles est extrêmement lente en été ; la formation de fleurs,
qui chez la Jacinthe, la Tulipe, le Crocus, le Narcisse a lieu en été pour
la floraison au printemps suivant, ne commence ici qu'à la fin de l'hiver
dans le sol, circonstance que nous ne connaissions encore pour aucun
végétal. Le nombre moyen des futures feuilles vertes se trouve être, après
le 1er mars, 8,2 — pour des dimensions un peu supérieures le plus
souvent 9; parmi elles se trouvent 6 ou 7 feuilles ordinaires et 2 feuilles
de spathe, assez grandes et vertes, concourant donc à l'assimilation, sous
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1'inflorescence. La formation des deux feuilles de spathe doit avoir lieu,
d'après des recherches faites en 1933 et 1934, principalement en décembre,
janvier et février pour l ' I m p e r a t o r aux Pays-Bas.
La croissance des diverses feuilles se voit dans leTabl.3,comme moyenne
de 15 exemplaires le plus souvent. La croissance de la tunique (HR) et
des gaines (SB) est à peu près terminée après le 1er mars. Alors, la HR
reste petite comme une tunique quand il y a 3 SB, mais se transforme en
SB après que son amidon est consommé si les SB sont deux ! (Les chiffres
romains indiquent par groupe le nombre de dernières feuilles présentes.
Les deux dernières sont donc après le 1er mars les feuilles de spathe).
La partie B est un supplément de la partie A, mais avec des oignons un
peu plus forts, car il n'y avait pas assez de matériel à notre disposition
pour ces recherches. C h e z c e s b u l b e s s u s c e p t i b l e s
de
f l e u r i r , de t o u t e s l e s f e u i l l e s , la L l s e u l e e s t
m a i n t e n a n t à la b a s e et f o r m e d a n s s o n a i s s e l l e le
g r o s b u l b e l a t é r a l (V. § § 6 e t 7). Dans des cas spéciaux,
quand par exemple on traite 17. tingitana à 9° pour le forçage, sa première
feuille est insérée sur la tige, chez l ' I m p e r a t o r elle reste basale après
avoir reçu 9° et aussi 7°, — chez l e W e d g e w o o d , hybride de 17. tingitana et du praecox, aussi elle n'est plus tout à fait basale. Dans ces cas de
tingitana et W e d g e w o o d , l'oignon reste de petit à très petit, mais est
toujours reconnaissable à son sommet particulier comme le véritable KN
(L 1). Dans ces circonstances, le bulbe dans la SB3 devient le plus grand
des bulbes latéraux.
Le développement des entre-noeuds se trouve encore résumé dans ses
grandes lignes dans le Tabl. 4 ; la dernière ligne mentionne la longueur
du pédoncule floral avec bouton floral jusqu'à 14 jours avant la floraison.
On trouve, dans la
Fig. 18. un schéma du rapport entre la longueur des entre-noeuds et
des feuilles vertes avec les feuilles de spathe (SPL 1 et 2), et la bractée
(BR) de la 2e fleur.
Organogénie de la fleur. Retournons maintenant à la formation même
de la fleur, but primitif de ces recherches (V. Communie. 39). Nous
prenons toujours comme stade I la période produisant des feuilles, et
parmi celles-ci nous comptons chez l'Iris aussi les feuilles vertes de la
spathe ; puis nous divisons ensuite en stades la période de préfloraison
pendant la production de ses organes en verticilles, et nous sommes restés
fidèles à cette méthode, par le fait qu'elle permet de désigner l'état de la
fleur et de le comparer après traitement à des températures ou sous des
climats divers, ce qui, tant pour la théorie que pour la pratique de la
culture, a tant d'importance. Pour la Tulipe et la Jacinthe, cette distinction
des stades adoptés a été goûtée et mise en pratique chez beaucoup de
professionnels. Cependant, chaque végétal nécessite sa division particulière
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accompagnée de description. De mars, ou fin février, jusqu'au commencement d'avril, on peut constater, pour l ' I m p e r at o r en Hollande, la
formation selon le cours suivant.
Fig. 33. (Planche II.) Elle nous donne encore le Stade I, la 6e
feuille est séparée ( L 6 ) , le point végétatif terminal ( E V P ) commence à
former la première feuille de la spathe ( S P L l ) .
Stade II. Le point végétatif est un peu plus haut et environ une fois et
demie plus large qu'à la fin de la production de feuilles. En outre, la
séparation de la dernière feuille (SPL2) peut être plus ou moins achevée.
Après sa séparation elle s'étend d'abord, comme chez les autres Iris, à peu
près jusqu'aux côtés du point végétatif agrandi, et ne l'entoure que très
lentement dans sa totalité. Entre le Stade I et le Stade II, on peut
constater des transitions qu'on peut évaluer comme I+, I à II et I I - .
Fig. 34. Elle donne le Stade II+, dans lequel le point végétatif qui
est encore oval dans le Stade II, commence à se faire plus anguleux
(EBLP), précurseur des 3 premiers mamelons. Il s'y trouve aussi, plus
ou moins visible et dirigé vers l'aisselle de S P L 2 , un prolongement,
commencement de séparation du mamelon de la fleur latérale (ZBLP);
cette partie surtout se colore énergiquement à l'iode.
Quand le mamelon de la fleur principale a bien distinctement pris la
forme d'un triangle arrondi, et qu'en même temps la ligne de démarcation
de la fleur latérale (ZBLP), ordinairement par une légère dépression,
est bien visible, nous sommes au Stade II—III.
Fig. 35. Le processus est un peu plus avancé (Stade III ), et les 3
premiers mamelons se distinguent déjà les uns des autres, légèrement
arrondis, tandis que la
Fig. 36. montre justement le Stade III : 3 mamelons arrondis (MI)
se différenciant les uns des autres par de légères dépressions (côtés
légèrement rentrés ; milieu le plus souvent un peu affaissé) ; le mamelon
de la fleur latérale s'est détaché maintenant de la fleur terminale. Les trois
mamelons de celle-ci produisent pour la plupart le verticille staminal ( M I ) ,
mais leurs rebords extérieurs et leurs flancs vers le bas vont bientôt se
différencier :
Fig. 37. le tout premier commencement des tépales extérieurs ( T I ) ;
le milieu de la fleur est maintenant visiblement affaissé (Stade III+); ce
commencement s'accentue-t-il, les petits rebords TI se font-ils plus larges
et plus prononcés, nous sommes alors au Stade III—IV.
Fig. 38. Voici le Stade IV : TI et MI comme mamelons séparés, mais
pas encore de trace des tépales intérieurs. Entre les deux étamines
appariées MI court encore, il est vrai, un léger soulèvement, qui cependant
est encore le plus bas au milieu. Le mamelon de la 2e fleur décline
latéralement en deux points, là où préluderont les deux coins d'une bractée.
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La formation du verticille des T II commence par la médiane comme
un faible bourrelet sur le rebord intermédiaire mentionné ci-dessus.
(Stade I V + ) , puis devient, sur la
Fig. 39. le début un peu plus distinct du mamelon de la médiane T I I
avec un commencement très faible d'un ou de deux des autres T I I ,
(Stade I V — V ) . Pas encore de différenciation dans la fleur latérale.
Fig. 40. Stade V, les 3 T II sont tous présents ; mais le plus souvent,
les mamelons restent encore assez petits. La séparation de la bractée (BR)
de la fleur latérale s'accomplit, partant des 2 côtés.
Fig. 41. Encore le Stade V , mais tout est devenu plus vigoureux, la
formation des carpelles se fait attendre un peu plus longtemps, comme
nous pouvons aussi le remarquer chez d'autres plantes (p.e. la Tulipe).
La bractée du mamelon maintenant triangulaire de la fleur latérale, qui
est tout à fait séparée et à deux carènes, conséquence de différences
d'espace et de pression.
Fig. 42. Tel est l'aspect d'une telle fleur fin-mars ; elle est vue de
côté et n'a pas un mm. de hauteur. Chez quelques spécimens, comme celui
de cette figure, on peut apercevoir faiblement,
Fig. 43. après avoir coupé une étamine (LM I) et un tépale ( L T 1 ) ,
le premier commencement des feuilles carpellaires ( V D ) sous la forme
de petits rebords au pied des étamines (Stade V — V I ) ; le milieu de la
fleur va maintenant „s'affaisser", du fait de la croissance des parois
périphériques, formant ainsi l'ovaire infère.
Fig. 44. Voici une fleur encore entière, grossie 60 fois, début-avril ;
la fleur latérale a atteint maintenant au moins le Stade IV. En l'ouvrant
nous obtenons la
Fig. 45. Stade V I ~ : les carpelles (VD) courbés en arcs, le réceptacle
s'affaissant plus profondément.
Fig. 46. Stade V I : les carpelles s'allongent encore vers le haut et
le bas, les bords tendent à se rejoindre, transformant les petits arcs en
fentes longues et étroites.
Fig. 47. Montre les 3 carpelles, joints, vus de dessus (les 3 fentes
ne se réunissent pas en un seul point!).
Qu'on se figure bien comment des faibles rebords de la figure 43 un
long ovaire infère doit se former avec le style et ses 3 larges rameaux
pétaloïdes. Ce qui, dans la fig. 46, forme un tout dans la moitié inférieure
des carpelles entre eux et extérieurement avec la base des organes floraux

DE PERIODIEKE ONTWIKKELING VAN EEN BOL-IRIS

81

soudés, va former l'ovaire infère avec ses loges et ovules ; les rebords
supérieurs et indépendants des V D deviennent, en croissant, les rameaux
libres du style avec stigmates.
Eig. 48. Vu, fin-avril, les deux fleurs du côté; les,étamines dominent
encore tout à fait.
Fig. 49 et 50. Continuation de la croissance des parties des carpelles
(VD) qui doivent devenir les ramifications du style; les bords des
carpelles se réunissant et (V. fig. 50) se contournant donneront au sommet
(a) les jolies aigrettes des rameaux colorés du style, les parties médianes
des carpelles (b) formeront, de leurs bords extrêmes, les stigmates.
Fig. 51 et 52. Au commencement ou vers le milieu de mai la fleur
prend des formes plus définitives, les tépales croissent et dépassent les
étamines, les carpelles atteignent maintenant, par le sommet (a) de leurs
ramifications du style, la même hauteur que celles-ci. Au-dessus de (b)
le rebord effilé du stigmate (SP) s'est développé sous les aigrettes (a).
Le pédoncule floral (BLS) se développe sous l'ovaire ( V R ) . Dans la
fig. 52 apparaît clairement le manque du tube périgoniaire entre le
périanthe et l'ovaire, propriété de YIris Xiphium ; également dans la
Fig. 53. où une des loges ( Z H ) avec ses ovules est mise à nu.
Le canal du style. Enfin, nous avons encore suivi d'un peu plus près
la marche du style adulte et suivi le canal du style chez ces remarquables
feuilles carpellaires, en comparant l'aspect d'un type à tube périgoniaire
(/. tingitana) à 17. Xiphium praecox.
Fig. 19 et 20 (dans le texte). Elles nous donnent la hauteur (de A à
H) à laquelle sont faites des coupes transversales de la fleur et reproduites
dans les figures nommées 19A etc. Cette
Fig. 19A. coupe à travers des anthères avec leurs sacs polliniques,
entourées de 6 tépales, montre au centre la gracieuse section des trois
rameaux du style, les carpelles parcourus chacun par un canal de style
(SLK) qui, entre les bords étroitement serrés des carpelles, communique
pourtant avec l'extérieur.
Fig. 19B. 3—4 mm. au-dessus de l'ovaire, les ramification du style
ne sont pas encore parfaitement soudées, ce qui fait que, outre les 3 canaux
stylaires avec fente, trois autres fentes viennent aboutir. Justement, les
parties florales sont encore libres ; ici les filets staminaux sont touchés.
Fig. 19C. 1 mm. ]/2Si2 mm. au-dessus de l'ovaire se montre un style
normal triangulaire entouré par la cavité au nectar, formée par les parties
6
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basales des 3 premiers verticilles floraux qui ont maintenant fusionné. Dans
le style (SL), encore libre ici sur une longueur de \x/2 mm. à 2 mm., le
canal stylaire (SLK) est encore à six fentes.
Fig. 19D, Environ 1mm. au-dessus de l'ovaire, le style aussi s'attache
aux parois du périanthe ; la cavité au nectar se trouve donc divisée en
3 petites poches.
Fig. 19E. Yi m m * au-dessus de l'ovaire si bien qu'à l'endroit le plus
serré on distingue 3 canaux de style indépendants provenant de la séparation du canal stylaire trilobé en 19D. Au-dessous, on voit
Fig. 19F, les 3 canaux de style, encore indépendants, mais déjà, la
coupe a touché le haut des loges ( Z H ) qui sont encore vides ici. La
Fig. 19G. donne le moment où les trois canaux viennent de côté
déboucher dans les loges.
Fig. 19H . donne, effectuée plus bas, une coupe transversale des loges
avec ovules. Les canaux ont déjà atteint les loges ; cependant, on continue
de voir au milieu une figure en trois parties, en grossissant fortement,
chacune se composant de 2 rangées de cellules rigoureusement alignées.
Pourtant, ce tissu forme un tout, on ne distingue pas de canaux ; même
en tirant fortement, on ne sépare pas les couches de cellules. Le pollen va
donc certainement, passant par en haut le long des petits canaux, déboucher
latéralement dans les loges et de là, suivre son chemin naturel.
Si nous comparons maintenant 17. tingitana, qui, lui, a un tube de
périanthe, alors la
Fig. 20B à C. nous montre une coupe transversale un peu plus haute
que C. (chez l ' I m p e r a t o r ) . L'enveloppe florale qui (avec les étamines)
vient de se souder montre encore, sous les soudures, des cannelures (N)
où des cellules orangées sécrètent du miel. On voit qu'il s'y trouve aussi
des cavités extraflorales pour le nectar. Chez l ' I m p e r a t o r aussi ce
phénomène se produit, mais il n'est pas si beau. Dans la
Fig. 20C. toutes les formes sont plus tendues, surtout le style maintenant triangulaire qui montre toujours son canal à 6 branches (à 2 ou
3 mm. au-dessus du commencement du tube périgoniaire).
Fig. 20D 1 . est immédiatement au-dessus du tube périgoniaire ; la
soudure de la paroi du style at>ec celle du périanthe, ici, est déjà accomplie;
on ne les distingue plus, dans la coupe transversale, qu'à la couronne
double de faisceaux (V. 20C ) . La cavité au miel cesse presque d'un seul
coup, sans présenter les 3 poches séparées de 19D. Le canal stylaire reste
sexfide jusqu'à un peu plus haut que la moitié du tube du périanthe.
Ce n'est qu'après qu'intervient quelque changement, de sorte que, dans la
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Fig. 20D 2, hors des 3 lobes du canal du style, les fentes ne sont plus
que de courtes niches. Dans les
Fig. 20D à E. les niches latérales ont disparu, les canaux stylaires
sont encore réunis entre eux par d'étroites fentes.
Fig. 20E. Ici, légèrement au-dessus de l'ovaire, on voit 3 canaux
stylaires indépendants.
Plus bas, l'état est comme pour 17. Xiphium praecox; les petits canaux
stylaires, d'abord indépendants, ne débouchent que sous le sommet latérale'
ment dans les loges. On peut en outre constater ici que la totalité du tube
périgoniaire, (formant un tout avec le tissu du style), reste jusqu'exactement au-dessus de l'ovaire comparable à la petite partie basale, haute de
1—iy2 mm., de la paroi du périanthe de l'Imperator
(Comparez les
Fig. 19 E et 20 E ) .
Les fleurs dont la genèse vient d'être décrite ci-dessus, fleurissent
ensuite, en Hollande, vers le 1er juin, le plus tôt lorsque, l'été précédent,
elles ont eu de basses températures (13°), le plus tard lorsqu'elles ont
eu de hautes températures.
[§ 5A.] La formation des fleurs ayant eu lieu à un temps tellement
inattendu en 1933, nous l'avons vérifiée encore une fois en 1934. En outre,
nous donnons dans la
Fig. 21. la représentation graphique des températures entre lesquelles la
formation de la fleur doit avoir eu lieu, pour l ' I m p e r a t o r , en 1933 et en
1934. La largeur des bandes marque les températures minimum et maximum
de chaque jour, mesurées dans le sol au niveau des bulbes. Après cela,
le Tabl. 5 marque le progrès de la formation de la fleur, divisé aussi
exactement que faire se peut en Stades. Les 2 feuilles de la spathe sont
formées environ en décembre, janvier et février. D'abord (le 1er mars),
1934 marque une petite avance sur 1933; bientôt cependant, le 17 mars,
1933 semble plus précoce ; ceci correspondrait bien aussi à la température
de la première moitié de mars. Ce n'est qu'au commencement d'avril que
se forment les carpelles. L'époque de la formation de fleurs, dans les
grandes lignes, concorde pour les deux années. Un fait digne d'attention
est que la plus grande partie de la fleur, chez ces Iris, est formée par une
température moyenne de 6°, et que cette formation est loin d'être lente
comme celle des feuilles. La température moyenne des 3 décades
était de 5°.2—6°.5 et 6°.6. Le Narcisse forme la fleur de l'année suivante
en mai et juin, dans le sol, à une température moyenne d'environ 15°!
Si, à des Jacinthes et des Tulipes, on donne 5°, la Jacinthe reste tout a fait
stationnaire, la Tulipe a besoin de quelques mois pour former les verticilles
que 17. Xiphium praecox forme en 3 semaines, et, alors que les fleurs des
Tulipes sont en outre très imparfaites, grêles, et que ses carpelles manquent
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souvent totalement, 1 ' I m p e r a t o r livretoujours des fleurs très bien venues
et très régulières. On voit combien grandes sont les divergences dans les
besoins de température pour la formation des fleurs.
[B.] Pour la documentation sur les conceptions relatives à la floraison
des iridacées, nous référons à l'Index bibliographique (ElCHLER 1875 et
I. HAECKEL, 1930).
Chez le groupe Xiphium, la floraison est réduite à la fleur terminale et
une fleur latérale à l'aisselle de la feuille de spathe S P L 2 . Le fait de
déterminer si cette fleur principale peut morphologiquement être considérée
comme fleur terminale est fortement mis en doute par I. HAECKEL, dans
une étude comparée. A ce sujet, il est bien remarquable que jamais, on ne
trouve de bourgeon ni probablement de point végétatif à l'aisselle de la
S P L 1 , alors qu'on en rencontre à l'aisselle de toutes les autres feuilles.
Or, on trouve dans les bulbes plus gros, voir
Fig. 22. à l'aisselle des feuilles supérieures, sous la spathe, des rudiments de fleurs auxquelles on ne peut guère distinguer grand'chose de
particulier : un point végétatif large et élevé, enveloppé d'une bractée,
souvent en forme d'urne, parfois vitreuse et transparente. Souvent on peut
distinguer à l'intérieur de cette bractée le commencement de 1 ou 2 feuillettes, rudiment d'une spathe de cette floraison axillaire. Seul, le 22 E
offre un cas où une fleur parfaite BL3 avec bractée (BR) est produite,
dans ce cas la fleur latérale ordinaire, (BL2), étant en retard dans son
développement.
[ C ] Fig. 23. Pour terminer, nous trouverons encore ici le résumé de
la croissance d'un bulbe formé par le point végétatif terminal dans le cours
de 2 années, donc une synthèse des Chap. 3 et 4 ; la venue de nouveaux
organes foliaires, l'absorption des anciens y sont présentés synoptiquement,
rendant ainsi superflues des explications plus détaillées. Le tout se termine
par la préfloraison en mars de la 2e année.
[§ 6 ] . Les Bourgeons latéraux. Quand un bulbe n'est pas encore
capable de fleurir, il forme au printemps un nouvel oignon terminal à
l'intérieur de l'ancien. C'est ce bourgeon rond terminal qui se continue dans
les Chap. 3 et 4. Mais à l'aisselle de tous les phyllomes d'un Iris, sauf à
celle de la S P L l , on trouve des points végétatifs (VP) pouvant fournir
des bourgeons (KN). Pour les exemples, voir fig. 1 et de 3 à 9. Par
exception on trouve 2 ou 3 petits bourgeons collatéraux dans l'aisselle de
R ou de SB.
Tous les bourgeons latéraux destinés à former des bulbes latéraux,
commencent par une tunique mince, sèche, légèrement coriacée, et qui est
adossée.
Les bulbes terminaux commencent directement par les tuniques tubérisées,
mais sont bien enveloppés des 2 ou 3 membranes formées par les bases
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desséchées des anciennes feuilles vertes. De tous les bourgeons, celui de
l'aisselle de L 1 se distingue dès le commencement, du fait qu'il développe
au sommet d'abord 2 petites proéminences latérales et ensuite ailées tandis
que plus tard son sommet est caractérisé par 3 languettes (continuez:
fig. 11—12—13—14—15—16—17; voir ensuite le Chap. 2).
Ce qu'il adviendra de ces bourgeons axillaires est résumé dans les
Tabl. 6 et 7. Pour les bulbes insusceptibles de floraison (donc par exemple
pour l ' I m p e r at o r de 4 cm. de pourtour), on donne dans le Tabl. 6 le
temps de l'apparition de points végétatifs (V P ) , leur développement en bourgeons (KN), à l'aisselle des diverses feuilles mentionnées dans la première
colonne. Les crochets indiquent qu'un organe peut déjà être présent ou
ne pas l'être. Le signe + signifie que la feuille en question est présente,
mais qu'aucun point végétatif ne peut être encore indiqué avec certitude
à l'aisselle. L' veut dire : partie basale membraneuse d'une ancienne feuille
verte. A deux côtés du bourgeon terminal atteignant environ 8 cm. de
pourtour, quelques bulbes latéraux viennent se former. Nombre de bourgeons se dessèchent, surtout à l'aisselle des futures feuilles vertes intérieures (voir L', L 2 et L 3 ) . Les oignons latéraux qui réussissent se trouvent
principalement à l'aisselle de la 2e tunique ( R 2 ) , de la tunique mi-tubérisée
( H R ) , de la le gaine foliaire (SB1), et de la le feuille verte ( L l ) ,
parfois seulement dans la tunique R 1 et rarement dans la gaine intérieure
(SB2). Ce qui réussira ou non dépendra sans doute dans une grande
mesure du plus ou moins de richesse de la nourriture.
Le Tabl. 7 donne la même chose pour un bulbe susceptible de floraison,
de 7 à 9 cm. Ici, le point végétatif terminal donnant une tige fleurie ne
devient donc pas un bulbe, mais au lieu de cela, le bourgeon à l'aisselle de
la L 1 devient maintenant le plus gros oignon latéral et peut atteindre en
une année le poids que n'atteint le bulbe terminal rond qu'après deux
années au moins. Ce bourgeon à l'aisselle de la L 1 commence en été, quand
on arrache le bulbe nouvellement formé, à séparer la première feuillette ;
celle-ci, vers le 1 e r août, est parfois visible, parfois pas. Dans le Tabl. 7
on voit comment d'abord (28 juillet—19 octobre) les bourgeons dans les
phyllomes R et SB sont plus avancés que ceux de L 1, que cependant,
c'est à peine s'ils croissent au cours de l'été et de l'hiver, pour n'augmenter
notablement qu'après le 1 e r mars, donc au début de l'assimilation, en
longueur et donc en production de feuilles séparées.
Par contre, le bourgeon de la L 1, d'abord bien lentement il est vrai,
prend graduellement du volume et, après la plantation, (V. tabl. 7 le
30 nov.) rattrape les autres bourgeons. C'est ainsi qu'on voit le 7 avril,
surtout chez la partie B, combien les bourgeons à partir de la L 1 diminuent
en longueur vers l'extérieur, et ce rapport sera le même jusqu'à ce qu'ils
soient devenus des bulbes latéraux parfaits. Divers bourgeons se détruisent
durant l'absorption et la disparition des R. et des SB. La fig. 25 montre la
récolte de caïeux (A, B, etc.) fournie par un bulbe ayant fleuri.
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Le bulbe principal de l'oignon ayant fleuri étant le plus important et
se trouvant en une seule année à même de fleurir, le Tabl. 8 donne encore
un résumé du développement de ce bourgeon. Derrière les diverses dates
sont inscrits les organes qui, en moyenne, se trouvent à ces dates. La
première tunique coriacée non-tubérisée y est désignée par r 1. Vers la
fin de la saison, début juillet, on voit la composition du bulbe principal ;
jusqu'à l'arrachage, (vers le 1 e r août en Hollande) il peut encore acquérir
une unique feuille. Les 2 dernières colonnes, où l'on trouvera aussi les
moyennes du lot B qui était un peu plus fort (7 avril—19 mai), mentionnent en mm. la longueur du bourgeon principal, suivie du nombre moyen
de phyllomes séparés, trouvé pour ces dimensions. La hauteur donnée est
la distance en ligne droite, mesurée de la base au sommet.
[§ 7 ] . Différences entre les bulbes ronds et les plats.
Un oignon rond, terminal, de 7 à 9 cm. de pourtour, provient d'un point
végétatif produit au moins deux années auparavant lorsque les bulbes sont
formés de caïeux aplatis de 3 cm. }/2 à 4 cm. \/2. Ils proviennent d'un point
végétatif d'au moins trois ans, quand ils descendent de bulbes terminaux
ronds de 3 cm. \Z2 à 4 cm. x/i (comme ceux du Chap. 3, Tab. 6, fig. 23),
car ces bulbes ronds d'environ 4 cm. doivent alors avoir été formés de
bulbes aplatis d'environ 2 cm. à 2 cm. }/2 ayant déjà un an, — ou de graine,
ce qui aurait alors demandé encore un an de plus. L'oignon principal aplati
d'un bulbe ayant fleuri a atteint en environ une année, à l'aisselle de la L1,
le poids d'un bulbe rond de 7 à 9 cm. Cet aplatissement, ou rainure, a été
produit d'un côté par la tige poussée.
Fig. 24A. Voici le résultat d'un oignon qui n'a pas fleuri, qui a formé
un nouveau bulbe rond à l'intérieur des feuilles vertes qui sont en train
de se dessécher, et quelques jeunes caïeux latéraux. B donne un tel bulbe
bien rond ; mais sous la moitié supérieure, un oignon rond est souvent
aplati latéralement par la pression des caïeux latéraux (V. C avec caïeu
latéral et D après enlèvement du caïeu).
Fig. 25. Elle nous donne l'état après la floraison. Le bulbe principal
A est encore enfermé dans le L 1, et est figuré de côté, de sorte qu'on
aperçoit à gauche son bord aplati.
Fig. 26. Nous voyons ici un bulbe rond I m p e r a t o r coupé transversalement par le milieu, l'amidon des 3 tuniques coloré en noir par
l'iode et la
Fig. 27. également un bulbe rond qui nous montre que souvent,
l'aplatissement n'est pas si prononcé chez l ' I m p e r a t o r pour le milieu,
mais bien pour la base (Comparer fig. 30 et 31).
Fig. 28. Bulbes fortement aplatis, presque en forme de disques, par
ex. chez cet /. tingitana ; les hybrides de 17. tingitana, comme le W e d g e -
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w o o d , montrent eux aussi ce fort aplatissement. Ce sujet vient de Casablanca (le semaine de novembre); de là vient que dans cette coupe
transversale à mi-hauteur déjà d'autres feuilles SB 1 à 3 et L1 sont
visibles.
Les bulbes ronds sont protégés par 2 à 4 membranes d'anciennes feuilles
vertes. Les bulbes plats sont protégés seulement par une tunique coriacée,
qui n'enveloppe les gros que partiellement. En outre les bulbes ronds,
à droite sur le petit socle, les restes des anciens plateaux (V. fig. 24 SC),
ne s'en détachent pas si facilement que les bulbes plats qui s'y trouvent
plantés latéralement. Ces deux faits rendent les bulbes principaux plats
beaucoup plus susceptibles d'infections par la plaie du plateau et par les
meurtrissures et contaminations des tuniques tubérisées, surtout durant le
transport. A poids égaux, les bulbes principaux plats sont à peu près
aussi susceptibles de fleurir que les ronds, mais les prédispositions aux
maladies sont beaucoup plus fortes. De là vient qu'on exige des bulbes
ronds et cela rend cette culture des Iris d'autant plus difficile (V. Comm.
41 et 42).
Les bulbes latéraux plus petits qui tombent à l'extérieur et qui demandent
encore au moins une année de culture avant de pouvoir fleurir avec de
nouveaux bulbes ronds, sont mieux protégés que les plus gros du fait
qu'ils sont très solidement entourés de la le tunique et qu'ils se détachent
du plateau d'une manière naturelle.
[§ 8 ] . Un mot concernant la formation et la croissance des racines.
Les racines apparaissent sous la forme de 2 groupes séparés dont le plan
est perpendiculaire à celui des parties foliaires et desbourgeons (V. fig. 25).
Ce qui se montre déjà dès le début de la formation.
Fig. 29. Une coupe du nouveau plateau d'un jeune bulbe rond qui est
encore en voie de formation dans le vieux le 1er juin. A ce moment déjà, la
formation des racines est en pleine activité. Ce jeune bulbe a commencé
en avril seulement (V. 17 Apr.) à se différencier à l'intérieur du vieux;
c'est à peine si alors, on peut parler de plateau particulier. La première
production de racines a donc lieu au plus tôt fin avril, probablement dans
la le moitié de mai.
Fig. 30. Voici le plateau avec production de racines du jeune bulbe
rond le 4 août ;
Fig. 31. La production de racines chez un bulbe plat à la même date.
Bien que faiblement, la production de racines en forme de „couronne"
est encore visible, mais cependant, chez le bulbe rond également, la
production et la croissance vers 2 côtés domine.
Fig. 32. Le même objet que celui de la fig. 28 (/. tingitana) début nov.
1934, à travers le plateau et les racines produites immédiatement avant de
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sortir du bulbe, à Casablanca. Juste après l'arrachage pour l'envoi aux
Pays-Bas, on eut de la pluie pour la première fois après une sécheresse
totale depuis avril. Ici, le plateau était plus pauvre en amidon ; la transformation et le transport sont probablement déjà plus avancés à cette
époque dans ce pays, car les feuilles à l'intérieur du bulbe sont déjà plus
développées, et sortent immédiatement après les pluies.
La plupart des racines sont, au moment de la plantation, prêtes à sortir
et déjà visibles de l'extérieur. Le nombre des racines sorties (ou visibles
à l'extérieur le 19 oct.) de 3 petits lots est donné dans le Tabl. 9
comme moyenne de 10 à 20 bulbes, les chiffres minimums et maximums
étant ajoutés entre parenthèses. Chez les bulbes plus gros (A et B), la
plupart des racines sortent immédiatement après le plantage mais leur
nombre reste alors à peu près inchangé pendant l'hiver, peut-être même
que quelques racines se perdent ; ce n'est que dans le courant de mars,
avril et mai que de nouvelles racines poussent, plus nombreuses encore
que ces chiffres nous le font présumer, car après mi-avril, il y a aussi
des racines qui se détruisent et ne peuvent plus être comptées (V. entre
autres chez B le nombre minimum marqué d'un point d'interrogation).

AFKORTINGEN IN FIGUREN EN TABELLEN.
Abréviations.
BL
BLP
BLS
BLT
BR
EVP
HR
KN
KN(L1)
L(l)
L'
LL, (LR)
Ml
R(r)
SB(sb)
SC
SL
SLK
SP
SPL
Tl
VD
VP
VR
VT
W
ZH
ZK
ZBL
ZBLP
ZVP

Bloem
bloem-primordium
bloemsteel
bloemstengel
bractée
eind-groeipunt
halve rok
knop
bijv. knop in den oksel van het
Ie loofblad
loofblad
vliezige basis van een loofblad
enz. : litteeken van ( :en loofblad, van een rok, enz.
meeldraad v. d. Ie krans
rok
scheedeblad
bolschijf
stijl
stijlkanaal
stempel
spathablad
bloemdekblad v. d. eersten
krans
vruchtblad
vegetatiepunt
vruchtbeginsel
vaatbundel
wortel
zaadhokje
zaadknop
zijbloem
primordium v. d. zijbloem
zijgroeipunt

fleur
mamelon de fleur
pédoncule floral
tige florale
bractée
point végétatif terminal
demie tunique
bourgeon
bourgeon, p.e. à l'aisselle de
la le feuille verte
feuille, feuille verte
base membraneuse d'une
feuille verte
etc. : cicatrices d'une feuille,
d'une tunique, etc.
étamines du 1er verticille (extérieur)
tunique
gaine (foliaire)
plateau
style
canal stylaire
stigmate
feuille de spathe
tépale du verticille extérieur
carpelle
point végétatif
ovaire
faisceau
racine
loge
ovule
fleur latérale
mamelon de la fleur latérale
point végétatif latéral
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