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§ 1. INLEIDING EN G A N G V A N H E T O N D E R Z O E K .
(Bij het bezien van de figuren raadplege men vooral de verklaring achterin).
In aansluiting aan de vroegere onderzoekingen (BLAAUW 1920, 1923,
VERSLUYS 1921, LUYTEN 1921, LUYTEN en VERSLUYS 1921,
1924,

LUYTEN en DE V R I E S 1926,

W A T E R S C H O O T 1927,

BIJHOUWER
MULDER

en

1928), betreffende de periodieke ontwikkeling van verschillende
cultuurgewassen, wil dit onderzoek een indruk geven van den normalen
ontwikkelingsgang der verschillende organen van Convallaria majalis
(Lelietje der Dalen).
De Convallaria is een gewas, dat als snijbloem van vrij groote beteekenis
is voor bloemisten en kweekers, daar het betrekkelijk gemakkelijk te forceeren of te verlaten is en de bloemen dus gedurende een belangrijke periode
van het jaar ten verkoop kunnen worden aangeboden.
Ook uit morphologisch physiologisch oogpunt beschouwd zal de Convallaria een aanvulling blijken, daar ze in haar ontwikkelingsgang weer eenigszins van de in vorige publicaties besproken gewassen afwijkt.
De kweekers onderscheiden in de soort Convallaria majalis nog eenige
vormen, waarvan de voornaamste genoemd worden de Duitsche en de
Hollandsche Convallaria. De Duitsche heeft grootere bloemen en bladeren
en is het gemakkelijkst te forceeren, terwijl de Hollandsche daarentegen
meer bloemen bezit, die evenwel minder gelijktijdig opengaan. Op systematische verschillen tusschen deze vormen zal in het desbetreffende hoofdstuk
nader worden ingegaan.
Het onderzoek wordt aangevangen met den Duitschen vorm, terwijl de
Hollandsche vorm daarna hierbij aansluitend zal behandeld worden.
De Cont>a//aria~objecten, d.i. een stuk Convallaria, zooals Fig. 1 afbeeldt,
worden door de kweekers „kiemen" genoemd, terwijl ter aanduiding van
den hoofdknop van een kiem van „neus" gesproken wordt ; deze terminologie wordt ook in dit onderzoek toegepast.
Het materiaal was afkomstig uit Aalsmeer ; iedere maand van het jaar
1920 werden daar 20 kiemen gerooid en naar Wageningen gezonden. Voor
de prepareering werden de neuzen, gefixeerd en bewaard in alcohol 96 %,
terwijl, alvorens met het afpellen in 1926 aangevangen werd, de neuzen
eenigen tijd in 50 % alcohol werden gelegd. •
Het afpellen geschiedde in water onder het binoculair microscoop, waarbij
telkens een kleuring met sterke waterige J.JK.-oplossing werd toegepast.
Metingen werden aanvankelijk verricht door de objecten onder water onder
het binoculair microscoop langs een schaal te leggen, die in halve millimeters
verdeeld was ; de lengte werd tot op tienden van millimeters geschat. Later
LUYTEN
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geschiedde de meting met een instrumentje, waarbij de afstand tusschen
twee naaldpunten door middel van een ongelijkarmigen hefboom vergroot
op een schaal wordt weergegeven, zoodat aflezing tot in tienden van millimeters zeer gemakkelijk verricht kan worden. Het instrument wordt bij de
metaalbewerking gebruikt onder den naam „tiendenpasser" ; voor het gebruik moeten hiervan echter de bekken verwijderd worden en vervangen
door naalden.
In de maanden Juli en Augustus was in 1920 nog een extra rooiing
tusschentijds gedaan, daar verwacht werd, dat in dien tijd de eerste bloemtros-aanleg zou vallen. Evenwel bleek deze veel vroeger te beginnen, n.1. in
April—Mei, zoodat, teneinde zeker te zijn de noodige ontwikkelingsstadia
te treffen, tijdens het onderzoek in 1926 nog ten spoedigste te Wageningen
Convallaria's werden gerooid van Mei af om de veertien dagen.
Een groot bezwaar der Convallaria's bleek het vaak voorkomende geval,
dat in de neuzen geen bloemtros of bloemtrosaanleg aanwezig was, zoodat
voor berekening van gemiddelden niet altijd 20 neuzen aanwezig waren.
Ook voor berekening van waarden, die oogenschijnlijk niets met den bloemtros te maken hadden, werden alleen bloeiende exemplaren in aanmerking
genomen.
Ook voor dit onderzoek werden de lithografieën en teekeningen door den
heer VAN TONGEREN natuurgetrouw vervaardigd.

§ 2. O R I Ë N T A T I E .
Het tijdstip, waarop de Convallaria haar loofbladeren en bloemtros
boven den grond gebracht heeft, ongeveer in de maanden April tot Juni,
wordt door de onderzoekers, welke zich met de beschrijving van deze soort
bezig hielden, algemeen gekozen als punt van uitgang voor bespreking van
de rangschikking der deelen ten opzichte van elkander.
Al mogen de bloemen en bladeren zich in dezen tijd van het jaar in hunne
grootste afmetingen vertoonen en dus voor een microscopische waarneming
het geschiktst lijken, toch is voor het verkrijgen van een overzicht een ander
punt van uitgang verkieselijker : namelijk het najaar. Dan toch zijn alle
deelen, die zich in April—Juni vertoonen, reeds volledig ontwikkeld in den
neus aanwezig, en desnoods ook zonder optische hulpmiddelen duidelijk
waarneembaar, zonder dat evenwel tengevolge van de sterke strekkingsperiode in April verdraaiingen zijn opgetreden, waardoor een minder juiste
waarneming kan ontstaan. Dienstig kan het desalniettemin zijn er hier even
op te wijzen, dat het in het voorjaar aan de volledig gestrekte deelen duidelijk te zien is, dat de bloemtros en de 2 of 3 loofbladen niet als deelen van
een as van dezelfde orde elkaar opvolgen, doch dat de bloemtros en de
loofbladen naast elkaar staan, klaarblijkelijk dus tot verschillende assen
behooren. Van welke orde deze assen zijn, een vraag, die in de literatuur
nog verschillend beantwoord wordt, zal in het desbetreffende hoofdstuk
( § 5 ) nader besproken worden. Bij de Convallaria hebben wij dus zeker
een ander geval dan bij Hyacinth en Tulp, waar op een zelfde as eerst de
loofbladen en op het vervolg van die as de bloemtros (resp. bloem) zijn
ingeplant en in dezelfde vegetatieperiode ontplooien en afsterven.
In Oct.-Nov., de maanden, waarin de ConyaZ/an'a-kweekers de ,,kiemen"
van de kweekbedden halen en ter latere sorteering bij de schuur op hoopen
bewaren, onderscheidt men aan den onderaardschen wortelstok, welke
vooral in het bovenste gedeelte dicht bezet is met wortels, een groot aantal
omloopende ringen : de litteekens van bladeren uit vroegere jaren (Fig. 1 ).
Op de oudere deelen van den wortelstok zijn in de oksels van sommige
dier bladmerken (later zal blijken, dat dit de oksels der assimileerende loofbladen zijn) de litteekens van afgebroken uitgeloopen zijknoppen (LZKN)
zichtbaar ; soms ook zijn deze nog in hun geheel aanwezig of als knoppen
( Z K N ) te vinden. Op andere plaatsen vindt men litteekens, waarvan het
vlak min of meer loodrecht op de hoofdas van den wortelstok staat. Dit zijn
litteekens van vroegere bloemtrossen (LBT). De aandacht wordt erop
gevestigd, dat de zijuitloopers afwisselend blijken te zijn ingeplant, dus op
twee tegenover elkaar gelegen kanten van den as-cylinder. Steeds zijn deze
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zij-assen langs deze lijnen ingeplant, totdat een bloemtroslitteeken gepasseerd wordt, waarna het vlak der inplantingslijnen juist 90° om de cylinderas blijkt te zijn gedraaid.
In de oksels der laatste litteekens onder den voet van den „neus" zijn
meestal 1 of 2 van die bovengenoemde zijuitlooperknoppen ( Z K N ) aanwezig. Bij de thans volgende beschrijving van den „neus" in het najaar
raadplege men Fig. 2. Op deze figuur zijn in de eerste plaats nog 2 donkergestippelde ringen aangegeven, die de loofbladen van het afgeloopen voorjaar voorstellen en waarvan men thans nog slechts de litteekens om den
voet van den neus terugvindt. In elk der oksels van deze beide bladlitteekens
vindt men een zijknop aangegeven.
De buitenste deelen van den neus, die men nu binnen deze 2—3
hoogere loofbladeren vindt, zijn 4 of 5 bladachtige organen, welke grootendeels uit een scheede bestaan. Deze organen zullen in het vervolg scheedebladen genoemd worden op grond van hun habitus. Later zal blijken, dat
zij moeten worden opgevat als bovenbladen (hypsophylla, Hochblätter). Zij
zijn aan den voet rondom gesloten, terwijl van den top tot ongeveer halverhoogte een spleet loopt, waarvan de rand nog iets is uitgegroeid. Deze
scheedebladen zijn aan den voet vrij dik, aan den top vliezig. Het buitenste
is het kortste, het volgende schuift iets verder uit ; het derde soms nog iets
uit het tweede, terwijl de rest van den neus geheel binnen dit derde (cq
tweede) scheedeblad besloten ligt.
Op het 4 d e (cq 5 d e ) scheedeblad volgt een blad, dat in tegenstelling
met zijn voorgangers aan den voet niet rondom gesloten is, doch slechts
een halven cirkel vormt. Dit blad zal voortaan worden aangeduid als halfomloopend scheedeblad. Het omsluit den bloemtros, terwijl de overblijvende
ruimte in den oksel van het laatste geheel omloopende scheedeblad door den
loofbladknop (hoofdzijknop) wordt ingenomen. De cirkelvormige oppervlakte binnen het laatste geheel omloopende scheedeblad is dus in twee
vrijwel gelijke halve cirkels verdeeld ; de eene helft is de inplanting van
den loofbladknop, de andere helft van het halfomloopende scheedeblad en
den bloemtros. De randen van het halfomloopende scheedeblad omvatten
aan den top soms ten deele den loofbladknop (zie Fig. 14 en 15).
Aan den bloemtros zijn de 10 tot 14 bloemen, die het volgend jaar zullen
bloeien reeds gevormd, en hoewel ze naar den top toe in grootte afnemen,
geheel ontwikkeld. De eerste bloem is vrij dicht bij den voet van den tros
ingeplant en wel ter rechter of linkerzijde van den loofbladknop ; de tweede
volgt dan ter linker (resp. rechter) zijde ; de stand der bloemen langs den
bloemstengel is waarschijnlijk 2/5. Iedere bloem bevindt zich in den oksel
van een bractée. De bloemstelen zijn nog zeer kort, zoodat de bloemen
geheel door de bracteeën zijn ingesloten. De onderste bracteeën zijn in de
meeste gevallen zoo groot, dat zij den top van den tros ten naaste bij of
geheel bereiken (Fig. 15). In de schematische fig. N°. 2 zijn van den bloemtros de bloemen met bijbehoorende bracteeën in hetzelfde vlak weergegeven
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en in volgorde genummerd, aanvangende met de het laagst ingeplante,
tevens eerstgevormde bloem.

ILODFBLADEN
ISCHEEÜEBLADEN

BL0EMTRD5
VEEETATIEPUNTEN
^QP

BRACTEE MET BLOEM
Fig. 2.

In den loofbladknop vinden wij een aantal (Oct. 1920 was dit 3 à 4)
loofbladen, die zeer sterk van boven om elkaar zijn ingerold, terwijl ze vrij
dun zijn en de scheede kort is. De inrolling blijkt meestal afwisselend te
zijn. Zeer vaak heeft het buitenste blad in uitgegroeiden toestand een
gereduceerde schijf. Ook in den knop is deze meer scheedeblad-achtige
habitus reeds waarneembaar, daar de scheede langer is dan bij de volgende
loofbladen, en de sterk ingerolde bladschijf niet aanwezig is. Morphologisch
moet dit blad, naar later zal blijken, worden opgevat als een onderblad
(kataphyllum, Niederblatt ).
Geheel omsloten door den voet van het buitenste loofblad volgen dan de
toekomstige scheedebladen, terwijl men ten slotte in het midden het vegetatiepunt vindt, dat nog bezig is met de vorming dezer scheedebladen. Alle
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internodiën in den neus zijn gewoonlijk zeer kort (uitgezonderd de bloemtros), zoodat alle deelen vrijwel op een plat vlak zijn ingeplant. In den oksel
van elke bladafsplitsing is aanvankelijk een groeipuntje aanwezig. Alleen
de groeipuntjes in de oksels der loofbladen komen in de meeste gevallen tot
ontwikkeling en vormen zijknoppen. De ontwikkeling hiervan wordt besproken in § 5. In den oksel van het laatste omloopende scheedeblad ontwikkelt het groeipunt zich tot hoofdzijknop, terwijl de groeipuntjes der
overige scheedebladoksels meestal niet tot ontwikkeling komen en later niet
meer zijn terug te vinden. In figuur 2 zijn deze groeipuntjes door zwarte
vlekjes weergegeven, alleen de grooter aangegeven groeipuntjes komen
gewoonlijk tot ontwikkeling ; de kleine gaan verloren. In de oksels der
buitenom aangegeven loofbladlitteekens hebben zich reeds knoppen ontwikkeld. De plaats der ringvormige bladlitteekens, welke morphologisch als
oksel moet worden beschouwd, werd in de figuur met een kruisje gemerkt.

§ 3. D E P E R I O D I C I T E I T DER A F Z O N D E R L I J K E D E E L E N .
Thans overgaande tot de beschrijving van de periodiciteit der afzonderlijke deelen, zal worden aangevangen met de loofbladen, daarna worden de
scheedebladen beschreven, terwijl met de beschrijving van den bloemtros
zal worden geëindigd.
In het hoofdstuk betreffende het oogenblik van eerste differentiatie in
bladknop en bloemtros zullen de verschillende motieven besproken worden,
welke ertoe geleid hebben de opvatting van DÖLL (7) *), die de Convallaria sympodiaal opgebouwd acht, als de juiste te beschouwen. Daarom is
volgens mijn opvatting de bloemtros uiteinde van een as, terwijl met de
loofbladen een nieuwe as begint, die op zijn tijd weer in een bloemtros zal
eindigen.
De eerste afsplitsingen van een hoofdzijknop zijn dan loofbladen, waarvan soms het eerste zich door zijn afwijkenden vorm als voorblad manifesteert, vervolgens scheedebladen ; soms herhaalt zich dit in volgende jaren,
terwijl tenslotte als einde de bloemtros ontstaat. Hierna begint een nieuwe
reeks op dezelfde wijze.
Beschreven wordt dus het ontstaan van de achtereenvolgende organen
aan een as, terwijl daarna het ontstaan van de nieuwe as behandeld wordt.
3a. D e L o o f b l a d e n .
In den tijd, dat de Convallaria de bladen boven den grond geheven heeft
en daarnaast de bloemtros volop bloeit of reeds aan het verdorren is, vindt
men, omsloten door den voet van het binnenste assimileerende loofblad
volledig 5 scheedebladen aanwezig en tevens daarbinnen de differentiatie
van een bladvormend tegenover een bloemvormend vegetatiepunt als een
voldongen feit. In § 4 betreffende de eerste differentiatie in bloemtros- en
loofbladknop worden de motieven besproken, welke er toe leidden om den
bloemtros als eindstandig te beschouwen en den loofbladknop als hoofdzijknop.
Het bloemtros-vegetatiepunt doet zich voor als een bolvormige verhevenheid ; het loofblad-vegetatiepunt, dat veel kleiner is, heeft meer den vorm
van een kegel met ellipsvormig grondvlak en afgeronden top (Fig. 7 V P B).
Aan dit loofbladvegetatiepunt was op 17 Méi 1926 reeds de afsplitsing
van het eerste loofblad waarneembaar (L 1 ). Als gemiddelde van 10 exemplaren met bloemtrosaanleg werden op het loofbladvegetatiepunt op 17 Mei
0.9 afsplitsing gevonden, d.w.z. dat het eerste loofblad gemiddeld nog niet
') De cijfers tusschen haakjes verwijzen naar de literatuurlijst.
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geheel was afgesplitst. De eerste aanduiding van een bladafsplitsing doet
zich voor in den vorm van een flauwe welving op eenigen afstand van den
top van het vegetatiepunt ; dit laatste krijgt hierdoor een eenigszins
scheeven vorm, daar de welving zich in den beginne slechts aan één zijde
voordoet en niet rondom loopt. Door het object ten opzichte van het licht
een bepaalden stand te geven, zoodat dit op de meest verheven punten
reflecteert, is de afsplitsingsaanduiding waarneembaar.
Wanneer zooals in Fig. 7 ( L I ) de aanleg van het nieuwe blad wel zichtbaar is, maar nog niet duidelijk door een diepere groeve als zelfstandig
primordium, als een volledige afsplitsing in rekening is te brengen, wordt
bij het berekenen van het gemiddelde aantal afsplitsingen een dergelijke
eerste aanduiding van een orgaan als 0.5 geteld. Bij een ontwikkeling als
in Fig. 9 L 1werd de afsplitsing voor vol geteld. Deze wijze van waardeeren
blijft natuurlijk eenigszins subjectief, maar zal toch als gemiddelde een
juister beeld geven van den toestand, dan wanneer ook aan de allereerste
aanduiding reeds direct dezelfde waarde wordt toegekend als een duidelijk
waarneembare afsplitsing.
Zooals reeds gezegd werd, ontstaat een bladafsplitsing eenzijdig, terwijl
tenslotte het volgroeide blad rondom is ingeplant. De plek van eersten
aanleg geeft ook de plaats van den oksel van het blad aan. De „inzinking",
die zich tusschen het afgesplitste blad en het vegetatiepunt vormt, breidt
zich naar weerskanten rondom het vegetatiepunt uit. Volgens den werkelijken gang der feiten is het natuurlijk niet juist van het ontstaan van een
inzinking te spreken, want slechts doordat het afgesplitste blad begint te
welven, doet zich het naastbij liggende niet welvende deel als inzinking voor,
doch voor onze waarneming schijnt het de inzinking, welke ontstaat. De
voet van het bladprimordium breidt zich om het vegetatiepunt verder uit en
het primordium groeit reeds eenigszins in de lengte, zoodat, wanneer de
beide uiteinden van den voet elkaar aan de tegenovergestelde zijde van den
eersten aanleg ontmoeten en als één wal verder omhooggroeien, het eerst
aangelegde gedeelte (midden van het blad) reeds eenige lengte bezit; met
het gevolg, dat in het thans kegelvormige bladprimordium een overlangsche
spleet overblijft, welks rand de latere rand van de bladschijf zal worden.
(Fig. 7, 9, 11, 15 L 1). In het volwassen blad is deze spleet aan den voet
van het blad in de bladscheede niet als zoodanig te vinden, maar bestaat
haar voortzetting in dien zin, dat de rondom gesloten bladscheede op deze
plek over de geheele lengte het dunst blijft. Tegenover deze spleet is de
oksel van het voorgaande blad ; de bladen staan immers afwisselend.
In de oksels der loofbladen komen meestal knopjes (Fig. 8, 29 Z K N )
voor, die, wanneer ze uitgroeien, de aanleiding zijn voor het ontstaan van
zijuitloopers. Deze knopjes doen zich in den aanvang voor als kleine vlakke
vegetatiepunten in de oksels der bladprimordia (Fig. 29, Z K N en V P ) aan
den voet van bovengenoemde spleet.
Bij beschouwing van den aanleg dezer zijvegetatiepuwtjes krijgt men den
indruk alsof het minder juist is te spreken van aanleg in den oksel van een
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blad ; de knopjes behooren in hun tijdstip van aanleg niet bij den oksel van
het voorgaande blad, doch schijnen veel meer te moeten worden opgevat als
behoorende bij den aanleg van het direct volgende ; zoodra daarvan de
bladvoet rondom gesloten is, is het vegetatiepuntje aan den voet van de
reeds eerder besproken spleet aanwezig ; voordien is geen speciale differentiatie van het groeipunt waarneembaar.
De aanleg van het eerste blad is niet, zooals men bij een monocotyl gewas
zou verwachten, geadosseerd t.o.v. den bloemtros, doch staat zijdelings
ingeplant, dus transversaal. Er is wel eenigszins een neiging in de richting
van den bloemtros, doch de afwijking van de plaats, waar de geadosseerde
inplanting zou moeten zijn, is zoo groot, dat het wel zeer onwaarschijnlijk
lijkt om van een oorspronkelijk geadosseerde inplanting te spreken, welke
dan later door den groei van het bloemvegetatiepunt terzijde is gedrongen,
temeer daar in zoo jongen toestand de „aanduiding" reeds terzijde is
ingeplant. (Fig. 7 L 1 op V P ) . Bovendien is het grondvlak van den vegetatiekegel oorspronkelijk geen zuivere ellips, doch eenigszins niervormig,
doordat de lange as zwak gebogen is ; de uiteinden neigen wat naar het
bloemvegetatiepunt toe, waardoor een op die uiteinden ingeplante afsplitsing
oogenschijnlijk wat meer naar den geadosseerden stand toegaat dan bij een
rechte lange as het geval zou zijn.
Aan de uitzonderingen op den regel van het geadosseerd zijn der monocotylen, welke VELENOVSKY (17) op pag. 675 geeft, zal dus ook de Convallaria wellicht moeten worden toegevoegd.
Wanneer de bladprimordiumvoet rondom het groeipunt aangelegd is, is
ook het volgende blad reeds afgesplitst en het daarop volgende meestal
reeds als aanduiding te zien.
Dit is reeds in den loop van de eerste helft van Juni het geval ; het
groeipunt gaat echter door met afsplitsen van bladen tot ongeveer half
Augustus. In dien tijd zijn in totaal 6—7 afsplitsingen op den hoofdzijknop
aanwezig, waarvan zich de buitenste 2—4 tot loofbladen, de overige tot
scheedebladen ontwikkelen (zie § 3B).
De verdere groei van de loofbladen geschiedt dan verder tot ongeveer
October, doordien zij zich nog wat in de lengte ontwikkelen en de bladschijfranden sterk uitgroeien, waardoor zij zich in October sterk ineengerold voordoen. In deze primordiale periode blijven de loofbladen in volgorde
binnen elkaar besloten ; het buitenste is dus nu nog het langste, zoodat de
lengte daarvan typeerend is voor den knop ; deze lengte is in Tabel 1 voor
den groei der deelen aangegeven.
De periode van zeer sterken groei, waarbij de loofbladen uit den neus te
voorschijn treden en gaan assimileeren, viel in 1920 tusschen 16 Maart en
21 April; voor groeiverloop en afmetingen zie Tabel 1 en Fig. 3A en 3B.
De loofbladen, meest 2 tot 3, schuiven binnen het tijdsverloop van 1
maand (16 Maart—21 April) uit elkaar te voorschijn. De bladschijf van het
buitenste loofblad verloopt naar onderen toe in een wijde scheede, waarin
de scheede van het tweede loofblad, die iets langer is dan die van het eerste,
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TABEL 1.
Scheedebladen

Loofbladen
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V
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V

I
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V
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V
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>
u
B
u
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>
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S
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>
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CO

B
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in millimeters
17 Jan. 1920
14Feb. 1920

0.62

19.79

15.92

12.26

±0.05

±0.78

±0.63

±0.40

0.65

20.66

17.03

12.94

±0.11

± 0.58

±0.52

±0.83

16Mrt 1920 0.75
± 0 13

21Apr.1920
17 Mei 1920

26.58 23.45
± 1.20

19.84

20.50

± 1.17

±1.34

±1.26

1.83

68.8

179.30 67

±0.13

±2.6

±7.9

4.12

97.0

216

55 228

78 52 252

86 54 176.6
±5.1

99

55 264 118 69 292 139 65 248.0

±0.16

1Juni 1926 \5.26
16Juni 1920

\ u ).57\

17Juni 1926
17Juli 1920

0.83

0.62
1.99 230

102

59 286 123 71 315 139 65

3.51

t 0.62\

±0.14

±0.26

8.30

1.82

2.64

0.50

14.75

± 0.03

±0.43

7.04 225
±0.34

102

65 277 121 75 307 149 69

7.54
± 0 31

0.64

17.47

9.07

9.81

± 0.05

±0.17

± 0 31

±0.18

11 Aug.1920 0.78

17.89

12.29

10.26

± 0.04

±0.35

±0.22

±0.24

24Aug.l920 0.91

20.64

15.13

11.91

±0.03

±0.46

±0.40

±0.49

26Juli 1920

10Sept.1920
6Oct.1920
9Nov.1920
8Dec.1920

0.93

21.90

17.84

13.91

±0.09

±0.72

±0.62

±0.64

0.93

22.58

19.66

13.13

±0.05

±0.64

±0.53

±0.23

0.97

23.28

19.43

13.80

±0.06

±0.53

±0.49

±0.63

0.95

22.70

18.58

13.52

±0.04

±0.55

±0.52

±0.37
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geplaatst is, terwijl die van het laatste loofblad in het centrum geen volgende
scheede meer draagt, en zich dus oogenschijnlijk als gewone bladsteel voordoet, hoewel er een met de loupe waarneembare overlangsche groef langs
dezen steel omlaag loopt.
Verscheidene malen komt het voor, dat het buitenste loofblad bij volledige
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ontwikkeling zich afwijkend van den normalen vorm voordoet ; het is
korter, met sterk gereduceerde bladschijf en trechtervormig, soms zelfs geheel
met scheedebladhabitus ; het gedraagt zich dus als onderblad (kataphyllum), dat intusschen ook altijd al in allereerste begin zijdelings ontstaat ten
opzichte van de hoofdas (bloemtros) en nooit eenig duidelijke geadosseerde
plaats inneemt.
Deze afwijking van het buitenste loofblad vermeldt ook IRMISCH (9) ;
hij zegt :
auf der entgegengesetzten Seite des Blüthenstengels stehen die
„zwei oder drei neuen Laubblätter von denen das erste oder äussere mit
„seiner Rückenseite nicht vor sondern seitwärts von dem Blüthenstengel
„steht. Zuweilen stehen diese Laubblätter nicht unmittelbar neben dem
„Blüthenstengel sondern sind sie erst in ein weithinaufreichendes Scheiden„blatt eingeschlossen, welches dann mit seiner Rückenfläche gegen den
„Blüthenstengel gekehrt ist
"
Hoewel ook IRMISCH vermeldt, dat het normale eerste loofblad niet is
geadosseerd t.o.v. den bloemstengel, beweert hij toch, dat dit afwijkend
gevormde blad wel geadosseerd zou zijn.
Bij dit onderhavige onderzoek evenwel kon in geen enkel geval een
geadosseerde inplanting waargenomen worden. W e l scheen vaak dit blad
bij volledige ontwikkeling in zijn bovenste gedeelte met den rug tegen den
bloemtros gekeerd te staan, maar wanneer de centrale nerf naar den voet
toe vervolgd werd, bleek ook het midden van dit blad niet geadosseerd
te zijn.
Ook in aanleg is er nooit een geadosseerde eerste afsplitsing op den
hoofdzijknop aangetroffen.
In October waren deze scheedeachtige loofbladen van de echte assimilatie-loofbladen te onderscheiden aan hun slechts zeer zwakke inrolling, de
aanwezigheid van een dikke reeds vrij lange scheede en doordat de loofbladen in het alcohol-materiaal in tegenstelling met het vrij witte scheedeblad een geelachtige kleur vertoonen.
Indien de groei in procenten van de totale lengte per tijdseenheid wordt
uitgedrukt, komt als resultaat naar voren, dat de groei na de maand Juni
eerst sterk, later geleidelijker afneemt tot October (zie Fig. 3B). In October
heeft dan het buitenste loofblad het lengtemaximum van de eerste ontwikkelingsperiode bereikt, waarna een periode van rust intreedt.
Bij deze beschouwing zijn de waarnemingen van 1926 bij die van 1920
aansluitend opgevat. W e l blijkt in het algemeen de ontwikkeling van alle
deelen in 1926 t.o.v. den datum iets achter te zijn bij 1920, doch voor het
buitenste loofbladprimordium was het verschil op 16—17 Juni zoo gering,
dat het waarschijnlijk wel toelaatbaar is om uit het verloop gedurende
17 Mei—17 Juni 1926 tot eenzelfde of althans analoog verloop in 1920
te besluiten.
Na 6 October neemt de gemiddelde lengte van het buitenste loofblad af.
Dit lijkt natuurlijk vrij onwaarschijnlijk. Hetzelfde verschijnsel treedt in alle
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groeicurven der verschillende organen na 6 October op. Een mogelijke verklaring hiervan zou kunnen liggen in de manier, waarop het materiaal is
verzameld. Er was namelijk aan den leverancier der kiemen verzocht om
toch vooral bloeibare kiemen te zenden, daar ook reeds bij een vooronderzoek in een vorig jaar gebleken was, hoeveel niet-bloeiende neuzen optreden.
Indien de leverancier nu, gedachtig aan dit verzoek, uit een bepaalden
voorraad steeds de zwaarste neuzen gestuurd heeft, welke in de practijk als
het beste bloeibaar gelden, dan kan het gevolg daarvan geweest zijn, dat
de grootste neuzen van November gemiddeld kleiner zijn, dan die van
October, want de allergrootste neuzen zijn in October al uit het mengsel
verdwenen. Men zou hier echter ook kunnen denken aan een kleine krimping der organen tengevolge van de sterke temperatuurdaling, welke
krimping dan den zeer gering geworden groei (eventueel stilstand) even
zou overtreffen.
In Maart begint de tweede groeiperiode der loofbladen, namelijk die
waarin zij assimileeren. Ook hierbij weer eerst een periode van zeer sterken
groei en vervolgens afneming totdat het maximum van lengte van deze strekkingsperiode bereikt is.
Uit Tabel 1 (zie l s t e , 2de e n 3de loofblad) blijkt, dat zoowel voor totale
lengte als voor lengte van de bladscheeden het buitenste loofblad de kleinste
afmetingen bezit, (N.B. scheedeachtige buitenste loofbladen zijn hierbij
buiten beschouwing gelaten) ; terwijl het derde loofblad weer grooter is
dan het tweede. De afneming in totale lengte, (zie Tabel 1en Fig.3A) isna
16 Juni het gevolg van den ouderdom ; de bladeren begonnen toen teekenen
van verval te vertoonen, doordat speciaal de toppen ingescheurd of afgebroken waren, waardoor de metingen bemoeilijkt werden. Om deze reden
werden ook bij de latere datums geen bladmetingen meer verricht, hoewel
nog t/m 24 Augustus loofbladen aanwezig waren.
De totale bladlengte bereikt haar maximum op 16 Juni, de lengten der
scheeden gemiddeld iets vroeger. De volledige ontrolling der bladschijven
van alle drie bladeren heeft plaats tusschen 21 April en 17 Mei. De breedte
der schijven blijkt wel weinig, maar gestadig toe te nemen ; de bladschijf
van het tweede blad is het breedst, die van het eerste het smalst.
3b. D e s c h e e d e b l a d e n .
Als tweede term in de hier voorgestelde ontwikkelingsreeks volgen de
scheedebladen, welke in aansluiting met de loofbladen behandeld worden,
daar zij er in hun ontstaan ten nauwste bij aansluiten.
Het aantal afsplitsingen op den loofbladknop is samengevat in Tabel 2.
Om van deze afsplitsingen met zekerheid uit te maken of het loofbladen
dan wel scheedebladen zullen worden, is het noodzakelijk, dat de loofbladen
een zekere ontwikkeling hebben bereikt, daar in eersten aanleg de scheedebladen geheel gelijk zijn aan hun voorgangers. Wanneer evenwel het
buitenste loofblad gemiddeld langer dan 10 mM. is, wordt het onderscheid
wel- waarneembaar, omdat dan alle loofbladen een ontwikkeling hebben,
Verhandel. Afd. Natuurkunde (2e Sectie) Deel XXVII.
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TABEL 2.
Aantal loofbladen

Aantal scheedebladen

Totaal aantal
afsplitsingen

17 Januari

2.87

3.62

6.49

14 Februari

3.00

3.90

6.90

16 Maart

2.89

3.73

6.62

21 April

Aanleg van het half omloopend scheedeblad, afsplitsing van het hoofdzijgroeipunt
0.9

17 Mei 1926
1 Juni 1926

1.75

16 Juni 1920

4.50

17 Juni 1926

4.14

17 Juli

5.40

26 Juli

6.20

11 Augustus

3.57

3.32

6.89

24 Augustus

3.47

3.30

6.77

10 September

3.81

3.28

7.09

6 October

3.69

3.53

7.22

9 November

3.50

3.84

7.34

8 December

3.38

3.53

6.91

waarvan de lengte 10mM. nadert, terwijl het eerste scheedeblad dan slechts
een lengte van 0.76 mM. gemiddeld bezit en er dus een plotselinge overgang is waar te nemen. In den primordialen toestand vertoont het loofblad
een vrij wat langer durende groeiperiode ( ± 1 Juni—± 1 Oct.) dan het
scheedeblad ( ± Juli—24 Aug.) (Zie Tabel 1 en ook Fig. 3B curven II en
III). Ook de reeds beschreven habitus der looibladprimordia is dan waarneembaar, terwijl het in de vorige § terloops besproken zijknopvegetatiepuntje in de oksels van binnenste en voorlaatste loofblad van zeer veel dienst
is, daar in de oksels van de scheedebladen de eerste aanleg van een groeipunt wel bijna altijd aanwezig is, maar dit veel minder duidelijk is en zelden
uitgroeit. Zoo is dan ook in Tabel 2 van 17 Mei—26 Juli alleen het gezamenlijk aantal der bladafsplitsingen opgegeven. Het aantal afsplitsingen
blijkt dan na 17 Mei ongeveer tot Augustus toe te nemen. Dan zijn gemiddeld 7 afsplitsingen aanwezig. Hiervan waren in 1920 de 3 à 4 buitenste
afsplitsingen loofbladen. Dit aantal van 1920 is abnormaal hoog ; er werd
toen gemiddeld een loofblad meer aangelegd dan in 1919, 1926 en volgens
alle auteurs, die de Convallaria beschreven ; normaal komen 2 à 3 loofbladen voor. Dit hooge aantal werd veroorzaakt door het scheedebladachtige buitenste loofblad, dat in 1920 in zeer veel gevallen voorkwam. Dit
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zou misschien toe te schrijven zijn aan den buitengewoon vroegen en langdurenden voorzomer van 1920.
Wanneer het gemiddelde aantal loofbladen in het totaal aantal afsplitsingen wordt geïnterpoleerd, dan blijkt, dat in de periode van Mei tot circa
half Juni alle loofbladen zijn afgesplitst. Het groeipunt gaat evenwel door
met afsplitsen van scheedebladen en eerst, wanneer begin Augustus 3 à 4
scheedebladen zijn afgesplitst, treedt een rustperiode in. W e l wordt na
Augustus tot begin December het 4 d e scheedeblad gemiddeld nog iets meer
voltooid, doch het gemiddelde aantal afgesplitste scheedebladen blijft tussehen 3 en 4 ongeveer tot Maart van het volgend jaar, maar tevens wordt
dan pas het laatste halfomloopende scheedeblad afgesplitst en wordt dan
tevens ook de differentiatie in bloem en bladvegetatiepunt beslist. Gemiddeld zijn namelijk in geval van bloemtrosaanleg 5 scheedebladen aanwezig ;
de aanleg van het laatste scheedeblad zal daarom in de desbetreffende § 4
besproken worden. Of dit laatste halfomloopende scheedeblad tot de bloemvormende periode behoort of nog tot de bladvormende periode gerekend
moet worden, kan niet beslist worden. Op grond van het tijdstip van ontstaan, staat het wel in zeer eng verband met de bloemtrosvorming. W a n neer de differentiatie in bloem en bladvormend gedeelte zich voldoende
duidelijk manifesteert, is ook het halfomloopende scheedeblad als zoodanig
te herkennen. De aanleg van het halfomloopende scheedeblad en de differentiatie van het groeipunt schijnen vrijwel simultaan te verloopen. Anderzijds echter gedraagt het halfomloopende scheedeblad zich, blijkens de
mogelijkheid om een knop in den oksel tot ontwikkeling te brengen, vrijwel
geheel als normaal scheedeblad en lijkt hierin sterk op zijn onmiddellijken
voorganger (het laatste geheel omloopende scheedeblad), die deze knop
altijd vormt.
De verdere groei van de scheedebladen bestaat dan hierin, dat zij zich
na Maart gaan strekken en de typische scheedebladhabitus verkrijgen.
Wanneer dan in September de assimileerende loofbladen zijn verdwenen,
zijn de scheedebladen de organen geworden, waardoor het inwendige van
den neus gedurende den winter omhuld is.
Deze ontwikkeling nagaande, blijkt ons dus :
1°. uitgezonderd in de maanden half April tot half Juni,zijn eraltijd twee
generaties van scheedebladen aanwezig, n.1. de volgroeide scheedebladen,
die den neus omhullen en daarbinnen de 2—3 jonge loofbladen met de
scheedebladen in primordialen toestand. In Tabel 1 zijn daarom met opzet
de kolommen over de lengte van het eerste scheedebladprimordium en die
van de „neuslengte" zoo gerangschikt, dat men het eerste scheedebladprimordium van Jan/—April vóór de lengte van den dan nog aanwezigen neus
geplaatst ziet ; terwijl vervolgens van Juni af als de neus van het voorjaar
is uitgeloopen en als zoodanig verdwenen, de scheedebladen als buitenste
omhulling van den nieuwen neus thans in de kolom „neuslengte" worden
geplaatst. Dit is van Juli af reeds volkomen het geval, terwijl men dan vervolgens weer in de eerste kolom de lengte van het eerste scheedeblad van
B2*
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de nieuwe bladreeks geplaatst vindt. In de curven (Fig. 3A en B) zijn de
afmetingen van de scheedebladen in primordialen toestand door een dunne
getrokken lijn verbonden ; de afmetingen in de uitgegroeide periode door
een dikke getrokken lijn.
2°. De ontwikkeling der 3 à 4 buitenste scheedebladen neemt van hun
eerste aanduiding af tot het einde van hun bestaan een periode van bijna
twee jaar in beslag.
3°. Het groeipunt verkeert van October tot Maart, dus ongeveer een
half jaar lang in rust.
•4°. Gedurende deze geheele rustperiode is het groeipunt aan de periode
van bloemvorming (voorafgegaan door het laatste halfomloopende scheedeblad) en afsplitsing van het nieuwe groeipunt toe, zoodat in het voorjaar
als de differentiatie voortgaat, onmiddellijk zal blijken of een bloemtros zal
gevormd worden. De groeicurve in % van de lengtevan het langste scheedeblad (neuslengte grafiek II in Fig. 3B) vertoont eerst een periode van groei
E-fflü I

Fig. 3B.

van het primordium (dunne lijn Juli—10 Sept.). In deze periode is het
langste scheedeblad tevens het eerstaangelegde ; alle later afgesplitste
deelen zijn hier binnen besloten. Gedurende de maanden Sept.—Febr. treedt
er een rustperiode in. Daarna treedt weer een periode van groei op, welke
ongeveer tot Sept. voortduurt. In deze periode ontwikkelen zich de scheede-
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bladprimordia tot de beschuttende buitenste organen van den neus gedurende de wintermaanden (dikker worden der lijn in grafiek II Fig. 3B).
Tijdens deze tweede groeiperiode schuiven de scheedebladen tevens zeer
zwak telescopisch uit elkaar te voorschijn, zoodat de opgegeven maten voor
de neuslengte niet meer alleen op het eerste scheedeblad betrekking hebben,
doch de afmetingen van het langste aangeven. Soms is dit het eerste, soms
het tweede, in enkele gevallen het derde.
Na deze tweede groeiperiode volgt weer een periode van rust gedurende
de wintermaanden, waarin vaak het buitenste scheedeblad reeds begint af
te sterven. In het daarop volgende voorjaar tijdens de strekkingsperiode
van de loofbladen en den bloemtros treedt ook, speciaal bij de binnenste
scheedebladen, eenige strekking op (dikke lijn Jan.—16 Maart), terwijl het
halfomloopende scheedeblad dan nog een zeer sterke strekking doormaakt
(zie kolom 4 in Tabel I). De gewone scheedebladen maken dus, uitgezonderd misschien het buitenste, dat reeds vroeger begint af te sterven, 3
periodes van groei door: 1°. de periode van primordialen groei (Juni—
Sept.); 2°. de strekkingsperiode tot neusomhullend orgaan (Febr.—Sept.);
3°. den zwakken groei tijdens de strekking der inwendige deelen van den
neus (Febr.—Apr.). Deze 3 periodes zijn over een tijdsverloop van 2 jaar
verdeeld. De ontwikkeling van het halfomloopende scheedeblad gaat daarentegen parallel aan die van den bloemtros en bestaat uit een periode van
primordialen groei in den zomer, waarin het werd aangelegd, en een periode
van sterke strekking in het direct volgende voorjaar. Terwijl dus de bestaansperiode van de gewone scheedebladen een tijdsverloop van ongeveer
2 jaren in beslag neemt, verloopt die van het halfomloopende scheedeblad
in den tijd van 1 jaar.
3c. D e B l o e m t r o s .
In het materiaal van 1920 bleken in de periode van eerste ontwikkeling
van den bloemtros slechts een gering aantal neuzen met bloemaanleg aanwezig te zijn, zoodat het noodzakelijk was de allereerste ontwikkeling van den
tros bij het materiaal, dat in 1926 verzameld werd, na te gaan. Op 17 Mei
1926 was in 10van de 20 onderzochte neuzen onbetwistbaar een bloemtrosaanleg aanwezig, waarnaast zich het loofbladvegetatiepunt (hoofdzijgroeipunt) beschreven in § 3a, bevond. Van deze beide is het bloemtrosvegetatiepunt verreweg domineerend in grootte (Fig. 7). Het is vrijwel bolvormig,
terwijl de aanduiding van verdere afsplitsingen er reeds op aanwezig is.
(BR 1 en B R 2 ) . Juist ter rechter of linkerzijde van het loofbladvegetatiepunt ( V P B) ontstaat op het bloemtrosvegetatiepunt de aanduiding van de
bractée (BR 1 ) der eerste bloem, zich in eerste instantie voordoende als een
in horizontale richting eenigszins langer gerekte verhevenheid. Aan de
andere zijde van het loofbladvegetatiepunt is de tweede bractée ( B R 2 )
aangeduid, terwijl soms de zwakke aanduiding van de derde bractée zichtbaar is op de van het hoofdzijgroeipunt afgewende zijde van het bloemtros-
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vegetatiepunt. In 2 gevallen van de 10 met bloemtros was ook de vierde
bractée reeds zichtbaar ; meestal evenwel waren er 2 aanwezig.
In de gevallen met 3 en 4 bracteeën was in den oksel van het eerste
bracteeprimordium reeds een flauwe welving waarneembaar, het bloemprimordium. Bij Convallaria blijkt het bloemprimordium na de bractée in
diens oksel te ontstaan en niet bractée en bloem als latere differentiatie van
een aanvankelijk gemeenschappelijk primordium. De bractée doet zich reeds
als een, weliswaar zeer klein, schelpvormig uitsteekseltje voor, eer van een
bloemprimordium sprake is, hetwelk dan eerst later als een flauwe welving
in den bractee-oksel optreedt. Gemiddeld zijn op 17 Mei 1926, 1.9 bracteeën afgesplitst (bij de vorming van dit gemiddelde is ook weer een waardeering van de mate van afsplitsing toegepast als bij de loofbladen), dus
gemiddeld is de tweede bractée nog niet geheel afgesplitst. Voor de bloemprimordia is het gemiddelde van 10 gevallen 0.4, d.w.z. dat het primordium
in den oksel van de eerste bractée gevormd wordt. De twee eerste bracteeën
vertoonen soms een eigenaardige scheeve ontwikkeling, doordat de eene
helft veel verder ontwikkeld is dan de andere, zoodat ze den vorm krijgen
van 2 kleine hoorntjes (zie Fig. 8 en 9 BR 1; Fig. 10 BR 2 en Fig. 11 en
12 BR 2). De oorzaak hiervan is het aan den bloemtros voorafgaande halfomloopende scheedeblad, waarvan de randen in dit ontwikkelingsstadium
juist midden over deze bracteeprimordia loopen, zoodat deze zich op het
deel wat buiten het scheedeblad valt beter kunnen ontwikkelen, dan op het
gedeelte, dat onder druk van het scheedeblad groeit.
Op 1 Juni 1926 zijn de gemiddelde getallen voor bractee-afsplitsingen en
aantal bloemprimordia berekend uit 8 gevallen, respectievelijk 8.1 en 5.5,
dus gemiddeld zijn er juist 8 bracteeën afgesplitst, terwijl tot en met den
vijfden à zesden bractee-oksel van onderen af een bloemprimordium vertoont. De primordia van de beide onderste bloemen doen zich thans voor als
een bol, welke als het ware los tegen de bloemtros-as aangedrukt is, zooals
in Fig. 13 BLP 9 en BLP 2 in Fig. 12 ; ze worden volledig door de hen
begeleidende bracteeën bedekt. De primordia van de 3 d e en 4 d e bloem zijn
meer halfbolvormig (Fig. 12 BLP 4 en 5), terwijl de nog hooger aangelegde
zich als knobbel of flauwe verhevenheid voordoen (Fig. 27 BLP 8 en 9).
In een paar gevallen was de ontwikkeling van het eerste bloemprimordium minder ver dan van het tweede ; dit strookt met het verschijnsel, dat aan den volwassen tros is waar te nemen : dat de eerste bractée loos
is of een misvormde bloem vertoont, welke dikwijls vóór het ontluiken reeds
te gronde gaat. Als maatstaf voor de ontwikkeling van den tros kan
dus de eerste bloem niet in aanmerking komen, maar dient de tweede
genomen te worden, gecombineerd met de ontwikkeling van de topbloem.
Op 17 Juni zijn er gemiddeld 11.4 bracteeën afgesplitst en zijn in 10.7
der oksels de primordia zichtbaar.
Het volledig aantal bloemen is 10 à 13, zoodat op 17 Juni wel ongeveer
alle bracteeën van den tros zijn afgesplitst, terwijl in de oksels van op 1 na
alle bracteeën reeds bloemprimordia aanwezig zijn (Fig. 13). Het eind-
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groeipunt ( E V P ) is nog aanwezig en men ziet door vergelijking van
Fig. 13 met vervolgens Fig. 16, dat het niet verloren gaat, maar in den
vorm van een kleine verhooging aan den voet van den laatsten bloemsteel,
of soms als slipje, blijft bestaan (Fig. 16 E V P ) . De bloemprimordia van
de onderste bloemen zijn thans reeds veel verder gedifferentieerd : in bijna
alle gevallen zijn reeds 6 bloemdekbladen ( T I en T II, Fig. 17, 18, 19) en
6 meeldraadprimordia (M I en M II, Fig. 18, 19) duidelijk zichtbaar en in
5 gevallen van de 11 begonnen bij de tweede bloem de vruchtbladprimordia
zich als een driehoekige wal te vormen op het vlakke middendeel tusschen
de meeldraden (Fig. 21 V D ) .
Ten gevolge van den groei onder de bractée is de ontwikkeling van de
bloemdekbladen en meeldraden onderling niet geheel gelijk. De buitenste
3 bloemdekbladen zijn geplaatst op de hoekpunten van een gelijkzijdigen
driehoek Fig. 17, waarvan zich een hoekpunt aan de zijde van de bractée
bevindt en de beide anderen ter weerszijde van de trosas. De deelen, welke
zich aan de zijde van de bractée ontwikkelen, blijven, waarschijnlijk tengevolge van den door de bractée uitgeoefenden druk, iets achter bij de deelen,
welke zich op de beide andere hoekpunten van den driehoek ontwikkelen
(zie bijv. Fig. 13 de bloem in den oksel van BR 3). Aan het derde bloemprimordium zijn in de meeste gevallen de drie buitenste bloemdekbladen
duidelijk zichtbaar, de binnenste bloemdekbladen zeer zwak, en de buitenste meeldraden iets sterker aangeduid (Fig. 18).
De beide volgende bloemprimordia zijn reeds eenigszins driehoekig van
vorm (Fig. 17), de verdere primordia nemen naar den top toe in ontwikkeling af en doen zich in volgorde bolvormig, halfbolvormig, en als verhevenheid voor, terwijl in de laatste bractée meest nog geen primordium is
afgesplitst.
De aanleg der verschillende kransen van bloemdeelen heeft over het
algemeen een zeer snel verloop, althans onder omstandigheden als die
waarbij het beschreven materiaal zich ontwikkelde. Vooral de aanleg van
den eersten krans bloemdekbladen, tweeden krans bloemdekbladen, eersten
krans meeldraden, tweeden krans meeldraden geschiedt in kort tijdsverloop
en direct achtereenvolgend, zoodat het dikwijls zeer bezwaarlijk is uit te
maken of een dezer kransen reeds volledig is aangelegd, voordat de
volgende begint te ontstaan. Te meer wordt dit bemoeilijkt, doordat ten
gevolge van den druk van eerder aangelegde organen (i.e. bracteeën) de
lengte-ontwikkeling der bloemdeelen wel eens wat belemmerd wordt. Toch
meen ik me op grond van het waargenomene de volgende voorstelling van
de ontwikkeling van een bloem te mogen vormen. Na aanleg van de bractée
(BR 1 en 2, Fig. 7), welke zich onmiddellijk in de lengte gaat ontwikkelen,
ontstaat in diens oksel een kleine verhevenheid, het bloemprimordium
(Fig. 10 BLP1.2 en 3).
Dit aanvankelijk zwak welvende bloemprimordium gaat zich ontwikkelen
eerst tot halfbolvormig, daarna tot vrijwel bolvormig lichaam (deze ontwikkeling is aan de achtereenvolgende BLP van Fig. 12 te volgen ; ook
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BLP 9 in Fig. 13 vertoont het voorkomen van een bolvormig bloemprimordium, waaraan nog juist niets verder is waar te nemen). De ontwikkeling van de bractée is ondertusschen zoo, dat het geheele bloemprimordium er door bedekt wordt. De vorm van het bloemprimordium
wordt nu langzamerhand driehoekig, hetwelk duidt op den aanleg van
den buitensten bloemdekkrans (Fig. 17 T I ) . Zeer snel hierop volgend
en nog voordat de buitenste bloemdekkransdeelen als duidelijk begrensde
primordia zijn waar te nemen, treden ook reeds zwakke verhevenheden te
voorschijn op de plaatsen van de bloemdekbladen van den tweeden krans.
(Zie T i l in de zesde bloem van Fig. 13.) Iets verder, nog voordat de
deelen van den tweeden bloemdekkrans zich als duidelijk begrensde primordia voordoen, hebben de buitenste bloemdekkransdeelen wat duidelijker
den vorm van bladprimordia gekregen en vertoonen in hun oksel vlakke,
flauw welvende verhevenheden : de primordia van den buitensten meeldraadkrans (M I, Fig. 18 en in bloem 3 en 4 van Fig. 13). Terwijl zich de
buitenste bloemdekblad- en meeldraadkransen verder ontwikkelden, hebben
de deelen van den binnensten bloemdekkrans ook een meer omgrensden vorm
gekregen en zijn in de oksels daarvan de primordia van den binnensten
meeldraadkrans ontstaan (M II in Fig. 19 en in bloem 1 van Fig. 13).
De thans aangelegde 4 kransen bloemdeelen krijgen nu eerst eenige
ontwikkeling alvorens de vruchtbladen optreden.
In het centrum van het bloemprimordium ontstaat een vlakke oppervlakte,
waarop geen verdere differentiatie is waar te nemen ; de vier buitenste
bloemkransen hebben zich ondertusschen duidelijk ontwikkeld (Fig. 20).
Pas na eenigen tijd ontstaat dan de krans vruchtbladen, tegenover de
buitenste meeldraden ( V D in Fig. 21). De drie vruchtbladen vormen
tezamen al zeer spoedig een driehoekigen wal. Alle bloemdeelen zijn dus nu
aangelegd.
Thans overgaande tot het materiaal van 17 Juli 1920, begin ik met
enkele voorbeelden te geven, waarin men dan de respectievelijke bloemen
aan een tros kan aantreffen. Van alle bloemen zijn op dezen datum de
deelen reeds aangelegd, de ontwikkeling bestaat dus in den groei van reeds
aanwezige organen. Tot aan het moment, waarop de vruchtbladen zijn aangelegd, zijn de bloemdeelen nog zoo weinig ontwikkeld, dat men, zonder dat
de bloem behoeft te worden opengeprepareerd, alle deelen kan zien ; Fig.
21 geeft een voorbeeld van dezen toestand. Na dit oogenblik beginnen alle
organen zich in de lengte te ontwikkelen. Dit is in de eerste plaats sterk het
geval met de bloemdekbladen, wat ten gevolge heeft, dat men zonder het
bloemdek open te maken, niet meer kan waarnemen, wat binnen in de
bloem geschiedt. De bloemen zijn dus als gevolg van dezen groei der bloemdekbladen gesloten (Fig. 16). Fig. 22 geeft een opengemaakte bloem weer,
waarvan de bloemdekbladen reeds een zoodanige ontwikkeling vertoonden.
Ook de inwendige deelen van de bloem hebben zich verder ontwikkeld. Aan
de meeldraden kan men uitwendig reeds een flauwe aanduiding der helmhokjes vinden ; de drie vruchtbladen hebben zich tot een wal vereenigd en
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zijn ook reeds in de lengte gegroeid ; het is echter nog mogelijk om in het
centrum van het vruchtbeginsel tot op den bloembodem te kijken. Bij verder
gaanden groei treedt een toestand op, zooals is weergegeven in Fig. 23 ;
hierbij is het vruchtbeginsel gesloten, d.w.z. de vruchtbladen hebben een
zoodanige lengte gekregen, dat het niet meer mogelijk is, om zonder openprepareeren in het centrum van het vruchtbeginsel den bloembodem te zien.
De meeldraden vertoonen thans duidelijk een verdeeling in helmhokjes en
hebben op den top een pluimvormig aanhangsel gekregen. Ook de bloemdekbladen zijn op hun top dicht bezet met papilachtige uitwasjes. Op 17
Juli zijn gemiddeld van de beide onderste bloemen de bloemdekbladen en
het vruchtbeginsel reeds gesloten, dus ongeveer als in Fig. 23. Van de
derde tot en met de tiende bloem zijn de bloemdekbladen gesloten, doch
het vruchtbeginsel nog min of meer geopend, een toestand dus ongeveer
als in Fig. 22 is weergegeven ; de nog hooger ingeplante bloemen vertoonen
nog maar zeer weinig gegroeide organen, zijn dus nog zonder openprepareeren geheel te beschouwen, ongeveer als Fig. 21 dit vertoont. Op 26 Juli
1920 is van de 1 à 3 laatste bloemen het vruchtbeginsel nog niet geheel
gesloten, maar de eerder gevormde bloemen zijn uitwendig nu geheel
voltooid.
Op / / Augustus is ook de laatste bloem klaar, zoodat in 1920 op dezen
datum de bloemvormende periode als afgeloopen beschouwd kan worden.
In het kort samenvattende blijkt dus, dat eind April de eerste bloemen
gevormd worden, terwijl tusschen 17 Juni en 17 Juli, dus waarschijnlijk
omstreeks / Juli van alle bloemen de deelen zijn aangelegd. De verdere groei
is daarna die van bestaande deelen.
Het verloop volgende werden in overeenkomst met de onderzoekingen bij
andere gewassen de navolgende stadia van ontwikkeling vastgesteld :
Stadium I : Het eindgroeipunt splitst loofbladen of scheedebladen af
(Fig. 5).
Stadium II : Het eindgroeipunt heeft als laatste afsplitsing het halfomloopende scheedeblad aangelegd, terwijl dan tegelijkertijd aan de andere
zijde, dus in den oksel van het voorgaande (nog geheel omloopende scheedeblad), het nieuwe groeipunt ( V P B) zich uit het eindgroeipunt heeft gedifferentieerd. In dit stadium is het eindgroeipunt het primordium voor den
bloemtros geworden en daarmee in den aanvang van de bloemvormende
periode getreden (zie Fig. 6 en § 4). Door de ontwikkeling van het nieuwe
zijgroeipunt krijgt het eindgroeipunt een scheeven vorm.
Zooals reeds gezegd is, wordt de toestand van den tros in 't algemeen
van nu af beoordeeld naar het stadium van de tweede bloem en geeft dus
dit stadium den toestand aan, waarin die zich bevindt. Niettemin wordt
voor elke bloem van den tros op zich zelf ook hier en daar het stadium
aangegeven.
Stadium III : Van de 2 e bloem is de bractée als zelfstandig primordium
zichtbaar (Fig. 7 BR 2). In Fig. 8 en 9 ziet men dit stadium in nog iets
verder gevorderden toestand (Stadium I I I + ) .
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TABEL 3.
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groeipunt

I

II
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1920

17 Juli
1920

26 Juli
1920

11 Aug.
1920

Stadium IV : Het primordium is als zelfstandige verhevenheid in den
oksel der bractée zichtbaar (Fig. 10 BLP). In Fig. 12 ziet men het primordium van de tweede bloem en haar bractée reeds veel sterker ontwikkeld
(Stad. I V + BLP 2 en BR 2).
Stadium V : De buitenste bloemdekbladen zijn als zelfstandige primordio
zichtbaar (Fig. 17 Stad. V—), waar deze differentiatie van de drie eerste
bloemdekbladen ( T l ) nagenoeg bereikt is.
Stadium VI : De binnenste bloemdekbladen zijn als zelfstandige primordia zichtbaar.
Stadium VII : De buitenste meeldraden zijn als zelfstandige primordia
zichtbaar (Fig. 18, Stad. VII—).
Stadium VIII : De binnenste meeldraden zijn als zelfstandige primordui
zichtbaar (Fig. 14 en 20).
Stadium IX : De drie vruchtbladprimordia zijn als drie walletjes te zien
(Fig. 21).
Bezien we nog eens de doorloopen stadia, dan zien wij, dat bij deze
omstandigheden de vorming van de bloemdekbladen en de meeldraden in
buitengewoon snel tempo plaats vindt, zoodat men niet kan zeggen, dat bij
aanwezigheid van den eenen krans de volgende er nog niet is. W e l kan men
waarnemen, dat de kransen op elkaar volgend ontstaan ; de stadia V, VI,
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VII en VIII worden toch afzonderlijk aangeduid, omdat ze bij eventueele
andere temperaturen misschien wel uiteenliggen.
Stadium VIII is dus dat, waarbij de vier eerste kransen allen aanwezig
zijn ; in stadium IX zijn er bovendien ook de vruchtbladen. Tusschen
stadium VIII en IX is een duidelijk tijdsverschil waarneembaar. Het gemiddelde aantal bloemen aan den tros bedroeg op 17 Juli, 26 Juli, 11 Aug.
enz. respectievelijk 12.4 ; 12.8; 11.8; 12.2; 12.4; 11.9; 12.6; 11.9,
zoodat in de meeste gevallen 12 of 13 bloemen per tros aanwezig zijn,
terwijl dit aantal van 17 Juli af blijkbaar reeds is vastgelegd.
Na September komt het voor, dat de onderste een of twee bloemen in
sommige neuzen veel verder ontwikkeld zijn dan de hooger geplaatste ; ze
zijn van een andere grootte dan laatst genoemde (Fig. 26). Het bloemdek
van deze abnormaal ontwikkelde bloemen heeft meestal een verschrompeld
uiterlijk. Waarschijnlijk is dit het verschijnsel, dat in de practijk met den
naam Voorbloeiers wordt aangeduid, waaronder men trossen verstaat,
waaraan bloemen voorkomen, die naar het schijnt in den neus al zijn uitgebloeid en dus bij het ontluiken als zoodanig te voorschijn komen.
Een gemiddeld overzicht van de stadia, waarin de bloemen aan den tros
op achtereenvolgende data voorkomen, geeft Tabel 3. Verder geeft Figuur
3C de voortschrijdende ontwikkeling van den bloemtros in overzichtelijken,
schematischen vorm weer, waarbij voor eiken datum een bloemtros van
gemiddelden toestand als voorbeeld is genomen.

§ 4. DE ALLEREERSTE D I F F E R E N T I A T I E V A N H E T GROEIP U N T IN BLOEM- EN B L A D V O R M E N D G E D E E L T E .

De bloemen en de loofbladen van een neus, die gelijktijdig hun strekkings-periode doormaken, zijn afsplitsingen van twee klaarblijkelijk naast
elkaar staande assen (zie §2). De vraag doet zich nu voor en heeft zich in
de literatuur reeds lang voorgedaan, welke van beide assen hoofd- en welke
zijas is, dus of de bloemtros, dan wel de loofbladas het morphologisch vervolg van de gemeenschappelijke wortelstokas is.
In ASCHERSON en GRAEBNER (1) Synopsis III, pag. 313, wordt op dit
verschil in opvatting gewezen, doch de oplossing van de vraag opengelaten.
De auteurs verwijzen naar IRMISCH (9) als degene, die den loofbladknop
terminaal opvat, terwijl hiertegenover DÖLL (7) den loofbladknop als
lateraal en den bloemknop als terminaal beschouwt.
IRMISCH (9), pag. 177, zegt:
,,Auf diese folgt ein schmales, häutiges Schuppenblatt, vor welchem der
„Blüthenstengel, der in seinem untern Verlauf keine Blattgebilde trägt,
„indem das erste Blatt in seiner Achsel die unterste Blüthe trägt, steht. In
„der Achsel welche jenes Schuppenblatt der Grundachse mit dem Blüthen„stengel bildet, findet sich keine Knospe :
pag. 178 : „Die Anordnung der Theile stimmt im Wesentlichen mit der
„bei den Amaryllideen überein ; denn dort, wie hier ist der Blüthenstengel
„lateral, die Hauptknospe aber terminal
pag. 181 : „Bei dieser Pflanze (Majanthemum), so wie bei Convallaria
„multiflora und Polygonatum (und verticillata) ist der Blüthenstengel also
„terminal, die Hauptknospe axillär, während bei C. majalis das Gegenteil
„stattfindet."
DÖLL (7), pag. 381, zegt :
„In der Achsel des letzten geschlossenen Niederblattes steht ein Laub„zweig, dessen 2 bis 3 alternierende Blätter sich mit den Scheiden des
„Stengels kreuzen."
D Ö L L is hier in zooverre niet consequent, daar hij, indien hij den bloemtros terminaal noemt, de scheedebladen ook „Hochblätter" moet noemen en
niet, zooals hij doet „Niederblätter".
Ook andere auteurs hebben zich bij een van beide opvattingen aangesloten. Aan de zijde van IRMISCH staan :
BRAUN (5),

1853:
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pag. 64 : „die als Zweig aus der Achsel des obersten Niederblattes her•
„vorsprossende Blüthentraube des Maiglöckchens
"
Ook op pag. 100 wordt ongeveer dezelfde zin nogmaals gebruikt.
ENGLER und PRANTL (8) :

„Sowohl bei Polygonatum nach der Entwicklung des oberirdischen
„Stengels, wie auch bei Majanthemum nach Entwicklung des ersten
„Blüthenstengels wird die unterirdische Grundachse durch die Entwicklung
„einer Seitenknospe fortgesetzt ; wenn aber bei Conv. mehrere Jahre nach
„der Keimung die Grundachse soweit erstarkt ist, dasz sie in der Achsel des
„den beiden Laubb. vorangehenden Niederb. einen Blüthenstand erzeugt,
„so wächst sie trotzdem weiter."
Bos (4), pag. 196:
blijken deze neuzen te bestaan uit een vier- tot zestal vleezige
„scheeden, binnen deze een veel smallere scheede en daarvoor, in den oksel
„hiervan een naakte bloemstengel. Nog verder naar voren, dus geheel aan
„'t eind zitten twee of drie nieuwe loofbladen
,
het blijkt dus, dat evenals bij sneeuwklokje en in afwijking met het
„salomonszegel de eindknop tot vervangknop wordt en de bloemsteel uit
„een daarvoor geplaatsten zijknop ontstaat."
BRAUN, Bos en ook IRMISCH zelf halen Convallaria majalis dus aan als
voorbeeld van een monopodiale groeiwijze, met een dus niet door een bloeiwijze begrensde as, terwijl de bloeiwijze hier en daar uit een zijknop van
deze hoofdas ontstaat, tegenover b.v. Convallaria multiflora en Polygonatum, Majanthemum bifolium, waarbij de assenreeks sympodiaal is opgebouwd, dus waar iedere as te zijner tijd in een bloemtros uitloopt (welke al
of niet tevens de loofbladen draagt) en een ondergrondsche laterale knop
voor den verderen groei zorgt.
Aan de zijde van DÖLL staat WARMING (19) :
pag. 229: „
Convallaria (1 Art. C. majalis) ; BI. in endständigen
„Trauben
"
De beide opvattingen staan oogenschijnlijk, zonder bestudeering van het
oogenblik van eerste differentiatie in bloemtros- en loofbladvegetatiepunt,
even sterk.
Volgens de opvatting van IRMISCH toch staat de bloemtros in den oksel
van het allerlaatste halfomloopende scheedeblad, hetwelk hij draagblad
noemt, terwijl volgens DÖLL'S meening de loofbladknop (hoofdzijgroeipunt)
in den oksel van het voorlaatste, dus het laatste volledig omloopende
scheedeblad is ingeplant en de bloemtros voortzetting van de hoofdas is.
Toch zijn er eenige feiten en analogieën betreffende zijknoppen en inplantingswijzen, die de meening van DÖLL versterken. De volgende § handelt
over de zijknoppen, die in den oksel van de loofbladen ontstaan. Het blijkt
dan, dat de eerste afsplitsing op dezen zijknop niet is geadosseerd t.o.v. de
hoofdas, doch zijdelings is ingeplant, terwijl de verdere afsplitsingen met
de eerste alterneeren. In §3a werd reeds besproken, dat dit voor den loofbladknop t.o.v. den bloemtros precies zoo is. Wanneer in den neus geen
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bloemtros ontstaat, worden de loofbladen in het zelfde vlak verder alterneerend afgesplitst als de voorgaande scheedebladen (Fig. 29), doch zoodra een bloemtros optreedt, blijkt dit vlak t.o.v. het eerste 90° om de as te
zijn gedraaid (cf. § 2). Volgens de inplanting der afsplitsingen t.o.v. den
bloemtros gedraagt zich dus de loofbladknop geheel analoog aan de
zijknoppen.
Wanneer de opvatting van IRMISCH e.a. juist ware en de loofbladknop
dus voortzetting van de hoofdas was, de bloemtros een zijas in den oksel
van het laatste halfomloopende scheedeblad, dan zou het zeer onwaarschijnlijk zijn, dat men tusschen die bloemtrosas en dat laatste scheedeblad
een knopje zou kunnen vinden en was het daarentegen wel te verwachten,
dat een knopje zou ontstaan in den oksel, gevormd door het voorgaande
(rondloopende) scheedeblad en de loofbladas. Maar zooals reeds in §3b
werd opgemerkt, ontstaan in de oksels van de scheedebladen beginsels van
zwakke vegetatiepunten, die in zeldzame gevallen uitgroeien tot een vegetatiepunt of knop. En nu ontstaat zulk een knop nooit in den oksel, dié
gevormd wordt tusschen voorlaatste (rondomloopende) scheedeblad in de
hier besproken nieuwe loofbladas, maar wel bij uitzondering juist in den
oksel van het bovenste (halfomloopende) scheedeblad en de bloemtrosas.
Daaruit volgt, dat de bloemtros hoofdas is en de loofbladknop, die daar
naast ontstaat, okselknop van het op één na hoogste scheedeblad. In 10
gevallen werd waargenomen dat, behalve de gewone loofbladknop (het
hoofdzijvegetatiepunt), zulk een loofbladknop aanwezig was in den oksel
van het laatste halfomloopende scheedeblad. Zie Fig. 27, waar men den
knop A nog als vegetatiepunt ( V P A ) zonder afsplitsingen aantreft en de
knop B aan de andere zijde reeds een blad ( L I ) of meer bladen afgesplitst
heeft, die om het groeipunt V P Bheengrijpen. Verder ziet men dit geval in
ver gevorderden toestand in Fig. 28, waar men in het midden den doorgesneden stengel van den jongen bloemtros (LBLT) vindt, terwijl men rechts
in den oksel van het half omloopende scheedeblad (LHSB) knop A met
verscheidene afsplitsingen en het groeipunt V P Aziet liggen, en links van
den bloemstengel, iets grooter, de knop B eveneens in een ver ontwikkelden
toestand, in den oksel van het voorlaatste scheedeblad (LSB 4) zich
gevormd heeft. Evenals bij de Tulp (14) werden deze knoppen van het
centrum uit genummerd. Deze bij uitzondering tot ontwikkeling komende
knop, in den oksel van het halfomloopende scheedeblad, die dus het dichtst
bij den bloemtros is ingeplant, werd V P Agenoemd. De normale hoofdzijknop is dus V P B. Bovendien werd in één uitzonderingsgeval behalve de
normale nog een extra-zijknop gevonden, die thans niet in den oksel van
het halfomloopende scheedeblad stond, doch in den oksel van op twee na
het laatste scheedeblad. Deze moet dus V P c genummerd worden. Blijkbaar bezit dus niet alleen het laatste geheel omloopende scheedeblad de
potentie om een knop tot ontwikkeling te brengen ; ook andere, waaronder
het halfomloopende, zijn daartoe in staat.
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Ook van de bij uitzondering ontstane knoppen waren de eerste afsplitsingen niet geadosseerd en de volgende met deze eerste alterneerend. Hoewel IRMISCH in 1850 vermeldde, dat de oksel, die het ,,draagblad" met den
bloemtros vormt, geen knop draagt, publiceerde hij in 1865 in de „Bot.
Zeitung" hierover het volgende (10) :
Na vermelding van de aanwezigheid van een tweeden knop, zegt hij :
„Auch hier hätte man auf den ersten Blick glauben können der Blüthen,.stengel sei terminal ; doch war dem nicht so. Auf einige diesjährige geschlossene Niederblätter folgte das Tragblatt des Blüthenstengels ; es
„umfasste wie gewöhnlich mit seinen Rändern einen schmalen Theil des
„Terminalsprosses, welcher aus zwei von einem scheidenförmigen Nieder„blatte umschlossenen Laubblätter bestand. Der zweite Laubspross, welcher
„gleichfalls zwei ausgewachsene Laubblätter hatte deren inneres eine
„Knospe in seinem Grunde umschloss, stand zwischen dem Blüthenstengel
„und dessen Tragblatte und zwar so dass das erste Laubblatt des Sprosses
„links, das zweite rechts mit seiner Mediane von jenem Tragblatte stand.
„Das Vorhanden-sein dieses Sprosses weiss ich nicht anders als durch die
„Annahme zu erklären, dass er aus einer unterständigen Beiknospe hervorg e g a n g e n war, während der Blüthenstengel der primäre Achselsprosse
„war
"
Teneinde dus toch aan de opvatting van een okselstandigen bloemtros
te kunnen blijven vasthouden, moet aangenomen worden, dat deze extra
ioofbladknop een onderstandige accessorische knop in den oksel van het
laatste seheedeblad is. De opvatting, dat het een okselstandige bloemtros zou
zijn, berust bij IRMISCH hoofdzakelijk op het feit, dat de randen van het
draagblad gedeeltelijk om den Ioofbladknop heengrijpen (zie Fig. 14 en 15).
Dit is echter de latere secundaire toestand en daarom kan aan dit verschijnsel mijns inziens niet veel waarde worden toegekend.
Wanneer we toch den jongen toestand, zooals in Fig. 7, 8, 9 en vervolgens ook in Fig. 11, 13, 27 vergelijken met hetgeen veel oudere objecten als
Fig. 14 en 15 vertoonen, dan is volgens ons dit heengrijpen om den Ioofbladknop een gevolg van het uitgroeien van deelen, die in aanleg dit verschijnsel niet vertoonden.
Betreffende de accessorische knoppen zegt VELENOVSKY (14) :
Dl. II, p. 685, ev. „Die accessorischen Knospen stehen entweder in einer
„Reihe u. zw. in der Mediane hintereinander oder in transversaler Stellung
„in einer Reihe (senkrecht zur Mediane). Im ersteren Falle seriale, im
„zweiten kollaterale Knospen. Beachtenswert ist der Umstand, dass die
„serialen Knospen einzig und allein nur bei den Dikotylen und die kollate„ralen nur bei den Monokotylen vorkommen, so dass dieses Merkmal
„eines der wichtigsten für beide genannten Pflanzen-Gruppen ist (uitzon„dering Dioscoreaceae)."
De „unterständige Beiknospe" van IRMISCH is dus volgens de nomenclatuur van VELENOVSKY seriaal, iets wat bij Monocotylen niet zou voor-
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komen. De opvatting van IRMISCH is hiermede in strijd 1). Het is dienstig
hierbij ook het oogenblik van allereerste differentiatie van het bladvormende
groeipunt nauwkeurig te volgen.
Zooals uit Fig. 6 blijkt, is in Stadium II, waarbij dus de differentiatie
van bladgroeipunt tegenover het bloemvormend groeipunt heeft plaats
gehad, de bloemtrosaanleg zuiver centraal geplaatst en verreweg domineerend in grootte. De bladknopaanleg maakt geheel den indruk van zijknopaanleg.
Nu blijkt uit Fig. 3B, waarin de groei der deelen in % van hunne lengte
is weergegeven, dat de periode van sterken groei bij den bloemtros vroeger
ligt dan bij den bladknop, maar wanneer deze laatste echter begint te
groeien, is de bloemtroslengte spoedig overtroffen en daardoor wordt deze
tros opzijgedrongen, waardoor het den indruk maakt, alsof deze bloemtros
zijknop ware (vergelijk de jonge deelen in Fig. 5 t/m. 11, met den volwassen knop Fig. 15 L 1 tegenover B T ) .
Gaan wij thans nog na, wanneer de differentiatie van den nieuwen (loofblad-)knop plaats vindt. Sporadisch reeds op 16 Maart, doch veelvuldiger
en duidelijker bij de rooiing van 21 April was deze splitsing in blad- en
bloemvormend gedeelte van het groeipunt waar te nemen.
Op dezen laatsten datum vindt men om het hoofdgroeipunt 4 of meer
scheedebladen (Hochblätter) afgesplitst. In verscheidene gevallen zijn er
reeds 6 zichtbaar, waaraan dan verder niets bijzonders is op te merken. In
dit geval wordt er geen bloemtros in dat jaar gemaakt en blijft dit groeipunt
de as voortzetten; maar in anaere gevallen zijn slechts 5 afsplitsingen waarneembaar. De 5 d e afsplitsing is dan eenigszins anders ingeplant dan de
normale en wordt het halfomloopende scheedeblad : in verhouding tot de
ontwikkeling van de afsplitsing is de voet smal en loopt niet als bij de
normale rondom het vegetatiepunt. Aan de tegenovergestelde zijde van de
5 d e afsplitsing, dus in den oksel van de 4 d e , is aan den voet van het
hoofdvegetatiepunt een kleine welving zichtbaar, zoodat het geheele groeipunt een scheeven vorm heeft. Deze uitholling ligt duidelijk lager ingeplant
dan de 5 d e afsplitsing aan de andere zijde. Het is de aanleg en het moment
van differentiatie van het nieuwe groeipunt. De differentiatie in bloemtrosen loofbladvormend gedeelte vindt dus reeds zeer vroeg in het jaar plaats,
n.1. in de maanden Maart—April.
') In „Recueil des travaux botaniques néerlandais", N°. XV, p. 329 beschrijft J. C.
SCHOUTE de Aloë ciliaris, waarbij de gewone bladen collatérale knoppen hebben, maar
bij een sympodium het draagblad behalve de groote uitgeloopen hoofdknop nog een andere
gewoon in zijn oksel daaronder heeft. Er blijken dus op den door VELENOVSKY opgegeven
regel voor de bijknoppen der Monocotylen uitzonderingen mogelijk te zijn. Z o o had de
Convallaria ook tot die uitzonderingen kunnen behooren, ware het niet, dat andere argumenten eveneens het vermoeden, dat de opbouw sympodiaal is, bevestigen en dus bovendien
deze bijknoppenbeschouwing geheel in het kader past.

Verhandel. Afd. Natuurkunde (2e Sectie) Dl. XXVII.

B3

§ 5. O N T W I K K E L I N G V A N D E Z I J K N O P J E S IN DE OKSELS
DER L O O F B L A D E N .
Gebleken is dus, dat in iederen neus, welke gaat bloeien en waar dus de
hoofdas met den bloemtros afgesloten wordt door het nieuwe groeipunt,
dat naast de hoofdas ontstaan is, voor de voortzetting van het gewas
gezorgd wordt. Behalve de groei van den nieuwen eindknop, welke groei
bij de volwassen neuzen betrekkelijk gering is, zijn er ook andere groeipunten, die later een zeer sterken lengtegroei gaan vertoonen en die de
vegetatieve vermeerdering der neuzen door middel van onderaardsche uitloopers veroorzaken. Deze vegetatiepunten vinden meestal hun ontstaan in
de oksels der loofbladen.
Tijdens de strekkingsperiode der loofbladen vormen zij zich tot knop, in
welken toestand zij blijven bestaan tot in het voorjaar volgende op de strekkingsperiode der bijbehoorende loofbladen ; gedurende den dan afgeloopen
winter bevonden zij zich nog als knop aan den voet van den neus te midden
van de resten der in het vorige jaar afgestorven loofbladen (Fig. 1Z K N ) ,
maar in het voorjaar, sommige reeds matig in Aug. (Fig. 1bij Z K N , 1919)
en zie verder §6), vertoonen ze dan een zeer sterken lengtegroei, doordat
de internodiën zich sterk strekken ; aan hun top vormen zich eenige loofbladen, die op eenigen afstand van den ouden neus zich boven den grond
verheffen en in hun centrum een nieuwen neus vormen. Deze jaarlijksche
ontwikkeling van de 1,2, soms 3 knoppen, heeft tengevolge, dat Convallaria
majalis een zode vormt.
Teneinde de ontwikkeling van het begin af te leeren kennen, zou dus
nog moeten worden nagegaan, hoe de ontwikkeling verloopt van knopje tot
bloeienden neus, waarbij dan verder zou zijn na te gaan in hoeverre en
onder welke omstandigheden de gevormde neus elk jaar bloem blijft geven,
of dat er een of meerdere jaren zonder bloem volgen. De praktijk geeft voor
Holl. en Duitsche Convallaria aan, dat de neuzen 2à 3 jaar oud moeten zijn,
voor zij gaan bloeien.
W a t het laatste betreft, is er door aftelling van de litteekens op den
wortelstok wel eenige aanwijzing, dat er op eenbloeijaar meestal 1of 2 nierbloeiende volgen ; toch zijn er ook neuzen, diemeer jaren achtereen blijken
te bloeien.
Een en ander kon evenwel aan het materiaal niet met voldoende zekerheid worden vastgesteld, en betreffende de uitloopers was zeer weinig te
bepalen, daar deze, zoodra ze eenige ontwikkeling hadden, tengevolge van
het rooien, afgebroken waren.
De aanleg dezer zijknoppen is reeds besproken bij den aanleg der loof-
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bladen ( § 3 a ) . Zij ontstaan in dezelfde periode, waarin de loofbladen
worden aangelegd, dus in de maanden Mei tot ongeveer half Juni.
Thans de ontwikkeling der zijknopjes zoover mogelijk nagaande, blijkt
(zie Tab. 4), dat op het vegetatiepunt in den oksel van het binnenste loofblad zich na 16 Maart afsplitsingen zijn gaan vertoonen, dus op het oogenblik, dat het bijbehoorende loofblad zijn strekkingsperiode begint. De plaats
der afsplitsingen en de ligging der zijknoppen zijn weergegeven in Fig. 2 (in
de oksels der 2 aangegeven loofbladen), Fig. 8 Z K N en Fig. 29 Z K N en
V P . Het aantal afsplitsingen neemt voortdurend toe, tot 17 Juli, eveneens
de knoplengte. Op 11 Aug. zijn er gemiddeld tusschen 7 en 8 afsplitsingen
en is de lengte sterk toegenomen. Deze sterke stijging moet worden toegeschreven aan het feit, dat er op 11 Aug. enkele neuzen voorkomen, waarvan de zijknop reeds 10 afsplitsingen vertoont. Na Aug. daalt het gemiddelde weer, maar nu doen zich tevens gevallen voor van afgebroken
zijknoppen (uitloopers). Een gedeelte der zijknoppen maakt dus na 17 Juli
een sterke strekkingsperiode door en vormt zijuitloopers.
De zijuitloopers, die in Aug. zulk een sterken groei vertoonen, zullen hierTABEL 4.
Aantal afsplitsingen

16 Maart

1920

Lengte

v. p.

21 April

0.5

17 Mei

1.95

0.48

16 Juni

4.50

1.05

17 Juli

5.70

1.42

26 Juli

6.30

2.25

7.60

4.39

6.90

—

11 Augustus
24 Augustus

„

mee dus waarschijnlijk nog wat voortgaan en daardoor gemakkelijk breekbaar worden, terwijl andere knoppen zich niet verder ontwikkelen, doch
,,blijven zitten". Dit blijven zitten kan soms lang duren, want ook aan de
oudere deelen der wortels zijn soms nog van dergelijke achtergebleven
knoppen aanwezig (zie Fig. 1 ), die dan ook meestal nog 6—8 afsplitsingen
vertoonen. De zijknoppen maken dan in een stadium van waarschijnlijk iets
meer dan 8 afsplitsingen den winter door om dan het volgend voorjaar
zich speciaal in de internodiën sterk te strekken en in den zomer (Mei—
1 Juni) eenige loofbladen boven den grond te brengen, in wier centrum
2ich dan de nieuwe neus ontwikkelt. Over dit strekkingsproces zijn evenwel
geen nauwkeurige gegevens verzameld, zoodat bovenstaande beschrijving
B3*
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geheel berust op globale veldwaarnemingen. De ontwikkeling van het vegetatiepunt in den oksel van het voorlaatste loofblad is geheel dezelfde. Evenwel komt dit vegetatiepunt wel tot knopontwikkeling, maar gaat dan meestal
te gronde. Ook werden wel knoppen aangetroffen met slechts 1 afsplitsing
en met verder een te gronde gegaan vegetatiepunt. Een derde knop behoort
tot de groote zeldzaamheden.
Er zij dan ten laatste nog op gewezen, dat de eerste afsplitsing van den
zijknop niet is geadosseerd t.o.v. de hoofdas van den neus ; de verdere
afsplitsingen alterneeren weer met de eerste en met elkander.

§ 6. BESPREKING V A N E E N I G E V O R M E N , W E L K E D O O R
PRACTICI E N IN DE L I T E R A T U U R O N D E R S C H E I D E N
WORDEN.
Omdat door de Conva//ana-kweekers en -trekkers een onderscheid gemaakt wordt tusschen Duitsche en Hollandsche kiemen, welke onderscheiding voornamelijk wordt doorgevoerd wegens een verschil in gedrag ten
opzichte van het trekken, was het wel van belang van deze beide vormen
afzonderlijk de periodieke ontwikkeling te vergelijken. Het bovengenoemde
verschil in gedrag wordt aldus opgegeven : de Duitsche kiemen zijn goed
om te forceeren vóór Nieuwjaar, daar de Hollandsche dan te weinig blad
geven, terwijl na Nieuwjaar de Duitsche te veel blad geven, en daarom de
Hollandsche verkozen worden. Ook blijkt uit de literatuur, dat nog niet
volkomen helder is, of er morphologische verschillen tusschen Duitsche en
Hollandsche kiemen bestaan en welke deze eventueel zijn. Over deze vraag
werden de volgende meeningen gevonden :
Volgens SPAARGAREN (15) zijn de Duitsche van de Hollandsche te onderscheiden :
1°. door de kiem ; 2°. door het blad ; 3°. door de bloem ; 4°. door de
bloeiwijze.
1°. De Duitsche kiemen zijn dikker dan de Hollandsche, en zij, die dit
ras nog niet voldoende kennen, vergissen zich gemakkelijk bij het sorteeren,
door dikke bladneuzen voor bloeikiemen aan te zien.
2°. het blad is forscher en vooral breeder bij de Duitsche Convallaria's
en dikwijls ook van overlangsche plooien voorzien.
3°. de bloemen zijn grooter.
4°. het met bloemen bezette stengeldeel is bij de Duitsche Maiblumen
korter, het aantal bloemen op één stengel is geringer dan bij goede Hollandsche lelietjes ; de afzonderlijke bloemen bij de Duitsche zijn tegelijk uit en
wit ; bij de Hollandsche zijn, wanneer de onderste bloempjes reeds open
zijn en wit, de bovenste nog in knop en groen.
In systematische werken is dit onderscheid tusschen twee zulke variëteiten
nergens aangegeven.
AsCHERSON en GRAEBNER bespreken in Synopsis 3, p. 313, het geslacht
Convallaria met slechts één soort C. majalis.
„Plant kaal, stengel 1.5 tot 2 dM. hoog, bladen elliptisch tot elliptisch
„lancetvormig, meest langer dan de stengel, spits. Bracteeën lancetvormig.
„Bloemstelen meest langer dan de bracteeën, knikkend. Bloemdek tot circa
„8 mM. lang, wit, van binnen bij de inplanting van de meeldraden vaak met
„purper violette vlek (var. picta Wilczeck Bull. Herb. Boiss. N.S. III 1903,
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,,65) of zonder deze, zeer zelden van buiten rose gestreept, vrucht scharl a k e n rood."
Verder zeggen deze auteurs : „In de grootte van de bladeren en bloemen
„eenigszins veranderlijk, zeer sterk afwijkend, zijn een reeks van cultuur„vormen, die door zeer groote breede donkergroene bladeren, en meest tot
„13 bloemige grootere bloemen bevattende bloeiwijzen uitmunten en een
„zeer dichten bijna zodeachtigen groei vertoonen."
Een tuinvorm is :
„latifolia (Convallaria latifolia Mill. Gard. Diet. ed. 8 no. 2 1768 non
„Jacq). Plant groot en krachtig. Bladen zeer breed, meest donkergroen.
„Bloemen dikwijls gevuld (volgens Baker Journ. Linn. Soc. X I V 552, 1875)
„ook vaak rose gekleurd."
In Gartenflora 1919, p. 269 e.V., is een mededeeling gedaan door MAX
LÖBNER : Ueber Maiblumensämlinge. Deze zegt na een inleiding :
Einer der wichtigsten deutschen Exportartikel ist auch die Mai„blume, neben Rosen und Veilchen, die Lieblingsblume des Deutschen
„Volkes. Das, was wir heute als Garten Maiblume pflegen, ist ein Abkomm„ling der Waldmaiblume, die in manchen Gebirgsgegenden noch viel
„gesammelt wird. Von dieser führte der Altorfer J. G. L. Doederlin in
„einer Dissertatio botanicomedica inauguralis de Lilio convallium 1718
„bereits einige Variationen, alteras „species" an, darunter eine als Lilium
„convallium latifolium Casp. Bauhino, die ihm gleich bedeutend zu sein
„scheine mit Lilium convallium magno, des gleichen Autors und dem Lilium
„convallium alterum alpinum, flore majore et odoratiore, das Joach.
„Camerarius als in den Tiroler Alpen vorkommend angibt. Der Name tut
„nichts zur Sache. Diese grösserblütige Maiblume ist offenbar die, welche
„von den Klostergärtnern in Kultur genommen und gepflegt wurde. Von
„den Klostergärtnern wanderte sie zu den Gartenfreunden und dann zu
„dem erst später auftretenden „Handelsgärtner"."
De plaatselijke variëteiten als Dresdener, Crossener, Lübecker, e.a. zijn
volgens hem variaties tengevolge van de cultuur, het onderscheid zou evenwel bij gelijke cultuur verloren gaan.
Ook in deze mededeeling wordt geen onderscheid gemaakt tusschen
Hollandsche en Duitsche, zelfs wordt in het slot er op geduid, dat allerlei
plaatselijke verschillen als variaties moeten worden opgevat.
In VILMORIN'S Blumen Gärtnerei van 1896 vinden we op pag. 1070 een
bespreking van Convallaria.
Deze geeft als bijzondere variëteiten : flore pleno ; flore roseo ; flore
roseo pleno ; albo marginata ; albo striata ; prolificans ; deze onderscheiden zich alle door gevulde bloemen, rose bloemen, bloemen in groote
trossen, enz., doch hij geeft ook nog een variëteit robusta (hort.) ; hiervan
zegt hij :
„Pflanze niedrig, aber kräftig, sehr reichblütig, Blätter kurz, breitoval,
„sehr dunkelgrün, Blüthenglöckchen milchweisz, kurz und breit ; unterscheidet sich angeblich von den Holländischen und Berliner Maiglöckchen
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„durch violet rosenrote Winterknospen und soll auch in sonniger Lage
„gut blühen."
Eigenaardig is het in dezen, dat V. spreekt van een onderscheid tusschen
de var. robusta en de Holl. en Duitsche kiemen, zonder evenwel verder op
dit aangeduide verschil Holl.—Berlijnsch in te gaan.
Verder is het hier opmerkelijk, dat een Aalsmeersche kweeker als onderscheid tusschen Holl. en Duitsche neuzen opgaf, dat de laatsten een rood
aangeloopen neus hadden, hetwelk VILMORIN juist als kenmerk van de
robusta-variëteit ten opzichte van Holl.—Berlijnsche neuzen aangeeft. Ook
op het proefveld te Wageningen werd door ons geconstateerd, dat de
„Duitsche" neuzen in het voorjaar een violet roode tint vertoonen, terwijl
de Hollandsche lichtgroen zijn. Deze violet roode tint wordt veroorzaakt
door een punteering aan de toppen der scheedebladen ; het ondereinde is
geel wit, terwijl de Hollandsche kiemen ook geelwit scheedeblad en ondereinde vertoonen, doch aan den top zwak groen gekleurd zijn.
Dezelfde kweeker deelde ook mede, dat de Hollandsche typen ook zeer
variabel zijn, en dat feitelijk elke kweeker een eigen type heeft.
In andere systematische werken als ENGLER en PRANTL ; WARMING,
Handbuch der Systematischen Botanik ; RENDL, The classification of
flowering plants, wordt overal slechts gesproken van een eensoortig geslacht
en zijn geen verdere onderscheidingen in variëteiten gemaakt.
Getracht werd om in de vakliteratuur en tijdschriften eenige aanwijzingen
te vinden en hoewel er nergens een juiste systematische beschrijving van
de beide genoemde typen gevonden werd, bleek het toch, dat de onderscheiding tusschen Hollandsche en Duitsche kiemen zoo stelselmatig blijft
volgehouden, dat er alle reden is om de mogelijkheid aan te nemen van een
duidelijk systematisch onderscheid tusschen de Hollandsche en de Duitsche
kiemen.
In het Weekblad voor Bloembollencultuur 1906/'07, p. 1082, wordt onder
den titel : Een Proces over Convallaria, melding gemaakt van een geval,
dat een Hollandsche firma een Engelsche voor het County Court daagde
betreffende betaling van een leverantie van 20000 Conv.kiemen in 1905.
De Engelsche firma beweerde, dat Hollandsche kiemen geleverd waren
in plaats van bestelde Berlijnsche. De kiemen waren uitgeplant ± half
Februari en toen was dadelijk zichtbaar, dat het niet de Berlijnsche waren.
De uitspraak was ten gunste van den Engelschen kweeker.
De Hollandsche firma loofde daarna in een Engelsch blad £ 1000 belooning uit voor dengene, die bewijzen kon, dat er Hollandsche kiemen op
hun kweekerijen in Holland of Duitschland werden gekweekt ; tevens zond
de firma aan de redactie van dat blad de volgende vragen :
1°. Kan een van uwe lezers het verschil uiteenzetten tusschen een
Berlijnsche en een Hollandsche Convallariakiem ?
2°. Is het hun bekend of de Hollandsche Convallaria in Duitschland
gekweekt wordt voor den handel?
Daarna volgen eenige vragen over de mogelijkheid van tweemaal trekken
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van een kiem en tenslotte nog een vraag of afgesneden bloemen van „Berlijnsche kiemen" langer duren dan van Hollandsche.
Hoewel deze vragen een beantwoording doen verwachten, waarin nu
eens duidelijk het verschil tusschen Hollandsche en Duitsche Convallaria
zal worden uiteengezet, blijkt dit niet het geval ; alleen vindt men op p. 1096
van denzelfden jaargang van het Weekblad voor Bloembollencultuur een
aanhaling van een Engelsch blad, waarin een inzender antwoordde op de
vragen over het twee jaren trekken achtereen, hetwelk volgens hem onmogelijk is. Ook beantwoordt deze de vragen over het slap worden, en zegt, dat
de Hollandsche bloemstengel na afsnijden spoedig slap wordt, terwijl de
Berlijnsche in ieder opzicht veel steviger is en lang goed blijft. Ook hieruit
wordt dus de kwestie niet veel duidelijker.
In jaargang 16/17 van hetzelfde blad staat een verslag van een lezing van
den heer MoERLANDS over het broeien van Convallaria. Diens onderscheiding tusschen Duitsche en Hollandsche kiemen is ongeveer als die van
SPAARGAREN, n.1. dat de Duitsche een dikkeren neus hebben, dat bij den tros
8—12 klokjes gelijktijdig opengaan, terwijl de Hollandsche meer (16—20)
klokjes hebben, die van onder naar boven opengaan ; de tros is van deze
ook groener.
In ,,The Garden" vindt men van 1885—'87 verschillende mededeelingen
over de ,,home-grown lilies of the valley", waarin gestreden wordt over het
feit of de geïmporteerde kiemen niet evengoed in Engeland zelf gecultiveerd
kunnen worden.
In jaargang 1888, p. 375 wordt de enorme invoer uit Duitschland en
Holland besproken. De typen zijn geheel verschillend ; de Duitsche groot
„shallow flowered", de Hollandsche hebben de bloemen meer „contracted
to the mouth". De Duitsche zijn rijper en beter voor vroegen trek.
In Gardeners' Chronicle, 1877, I, p. 82, zegt een inzender, dat er duidelijk
verschil is tusschen Duitsche en Hollandsche kiemen, de Duitsche zijn
superieur. W a t verder het verschil is, wordt niet aangegeven.
In hetzelfde tijdschrift van 1877, I, p. 248, is vermeld, dat een mijnheer S.
uit Haarlem een pot Holl. Conv. stuurde met de mededeeling, dat de minderwaardigheid der Holl. Conv. een gevolg is van het feit, dat de meeste
Holl. kweekers hun kiemen in het wild zoeken ; de zijne zijn evenwel goed.
Deze mededeeling is van weinig waarde en waarschijnlijk onjuist, daar de
kweekers niet de minste reden hebben om neuzen in het wild tegaan zoeken,
daar ze er zelf veel meer in cultuur hebben.
In G. Chr., 1880, I, p. 149, weer een mededeeling, dat de Duitsche
sneller te trekken zijn, dan de Hollandsche en bovendien ook beter en
grooter zijn.
Tenslotte wordt in de Gardeners' Chronicle van Maart 1876 een mededeeling gedaan, waarin het onderscheid nogal goed punctueel wordt naar
voren gebracht ; bovendien wordt zij van een illustratie van de beide typen
vergezeld (Fig. 4), zoodat in deze mededeeling tenslotte het onderscheid
tusschen de Holl. en Duitsche kiemen nog wel het best is vastgelegd. In de
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dered in a fit state for putting together. At the
bottom of each bed is put about6inchesofoldleaves,
or,stillbetter, thetopofanoldbed;thenabout4inches
of horse-droppings, well beaten down with a mallet.
Oh the top ofthis isaslight coveringof deer's dung,
then4inches moredroppings, the whole being well
beaten together andleft for a fewdays. The old
system ofputting in the trial sticks to indicate the
heat ishere adhered to, and when the heat is found
to be nicely on the declinethebed is atonce spawned.
The soiling generally takes place in about three days
afterwards, but should the heat appear to keep rather
strong theoperation is deferred. About 1 inchof
common garden soil is used forthepurpose, well
beaten downwith the back of a spade, and the surface
made smooth. Should the heat of the bedbecome
rather low, which is very seldom thecase, matsare
used for covering- and a little fire-heat applied ;
but the temperature of the house is never allowed
to rise above 65°. The beds generally commence
bearinginaboutfiveweeks, butareconsidered to be
getting in their prime from six to eight weeks. Mr.
Bisset uses spawn of his own make, and itis certainly
of excellent quality, the only ingredients usedfor
making it being horse-droppings, cow-dung, and as
much (road scrapings as will make the whole stick
well togelber. After thebricks aremade theyare
laidonabench outsidetobecome sufficiently dry for
putting Inthe spawn, When the bricks are spawned
they arebuilt up in the form of a'brick-kilnand
covered over with warm dung,in which state they are
allowed to remain until the spawn is considered to
have run well through the bricks. They are afterwards stored away in boxes, andputin a dry place
until requiredforuse. % Leadbetter, Crt/xteih Gardent,
Liverpool.
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under histutelage. If .theyare a class who " owe
their very existence" to the information supplied
to them through the horticultural papers, they should
be quite able to masticate their own food, and itIs
no part of a writer's duty to chop itup for them.
possibly, however, I have about as much experience of the class to whom Mr. Hinds alludes
as hehas, and aminclined to think he rather libels
their character in this respect When interested In
their chargeI find they aregenerally just assharp t t
their neighbours in discerningwhat isright and wrong
in their practice as gardeners, y. Simpson, Wortlty.
[Nothing couldbemoresatisfactory than the examples
sent from Mr. Simpson. E D S , ]
Syringing Peaches.—Mr. Simpson (p. 372)
imagines, I think, that he has found a mare's nest, in.
refreshing my memory of what I take to be past
offences. I admit that dipping the Muscat bunchIn
water while in flower was an experiment with no bad
«Sect, and as to syringing Peach treeswhilein flower,
your correspondent is quite at liberty to construe my
article tohis own benefit jnst as much as will please
himself. I have syringed Peach treeswhile inflower
long ago, and as to anything whichIhave contributed
lately it is only supported by more experience—not
that I grow Peaches or Nectarines better now
than I did then, and certainly not better than
I did previous to coming to Worksop Manor.
Your correspondent, I trust, will accept mykindest
thanks for the trouble he has taken to keep me onth<g
right subject, andif itpleases him topoke mein the
ribs it does meno harm, forI neither wish to make
myself appear a charlatan nora recluse in matters
appertaining to our profession. But unfortunately he
(Mr.Simpson) wieldsapen likeftJew's razor—it cats
both ways; and he, being a clever man himself, has
a great opinion of hisown cleverness, which I give
him great credit for, but in showing his superior
ability in layingsiege toaweak opponent like myself
he labours under a difficulty in notwithdrawing his
steel without leavinga wound—whichI donot con*
sider acting with charity to a-neighbour. I most not
forget to thank Mr. Simpson forhis testimony asto
what I have done in cultivating the Peach. %
Miller, Clumber.

Lilies of theValley.—At the meeting ofthe
Floral Committee, held on March t, Mr. Herbert,
nurseryman, Richmond, exhibited batches oftwo
lortsof Lilyof the Valley, which were very distinct;
and asitis not generally known that there are two
'varieties, and one better than the other, we have had
the accompanying engravings prepared to scaleto
demonstrate the fact. Fig 76 represents the best
form, which isobtained from Germany, and which is
ofa morestocky growth thanthe other, with astouter
spike oflargerflowers,which open white to the end;
whileinthoserepresented infig.77,which comes from
Holland, theendmost undeveloped bells frequently
remain_green. The plant, it will beseen, is of a
more spindly growth; with longer and narrower
leaves, and looks altogether weak and drawn, though
both were grown under similar conditions. When
seen in batches the first-named takes the eyeatonce,
as being themost desirable variety of the two to
grow, and for market work there canbe nodoubt
about it. EDS.

The Royal Horticultural Society.—Atthe
general meeting of the Royal Horticultural Society
some few weeks agoitwas passed, so I read in the
difterent papers, that gentlemenwhohad ceased to be
Fellows might renew their Fellowships on their paying the annual subscription, and would nothave to
repaythe entrance fee. Consequently I applied, and
wasinformed by the Secretary that I might doso on
paying up my arrears(£6 6J. I think thesumwas).
Now, sir, what absurdity this is! for I gain nothing
this way, and it is not likely I am going to repay my
arrears after having ceased to be a Fellow. I certainly think the resolution passed will notbear this
interpretation. A Lau Fellow.

Early Rhododendrons.—A portion of the moat,
long sincedry, which used to surround the castle at
Tunbridge, runs through the garden of a house near
the vicarage, and near the bottom of this warm and
protected ditch, which is about 35feet deep, thereis
a bed containing four dwarf plantsofpale pink Rhododendrons, of which I send you pipsof the lightest
and thedarkest varieties. These plants have been
covered with trusses of flowers for the last three
weeks; and, though thesnow and windshave knocked
about the expanded blossoms, there are enough unex
panded trusses to keep the bed gay for at least three
weekslonger. W.T.T.

ftaiias of "§assks.
T h e B e e Preserver ; or, Practical Directionsfor
the Management and Preservation of Hives. By
J. De Gelieu. Translated from the FrenchbyMiss
Stirling Graham. Second edition. Edinburgh t
Edmonston &Douglas.
This little work is well-known to the apiarians of this
country, especially to theold-fashioned beekeepers,
who are followers of Mr.Cotton, The title is
attractive, and those who condemn the horrid brim*
stone pit will tum over its pages with pleasure. It
certainly contains but little new information, nor does
it profess to be up to the present improved methods
of management It has, however, many pointsof
commendation ; it is written in simple homely
language, such aswill delight a cottage beekeeper.
Sitting beside his rustic apiary, with his longBroseley pipe, during the long summer evenings, after
his daily toil, he will scan its pages with something
like the relish that some of histitled neighbours wiU
feel when reading Scott's or Dickens' books.

Setting Peaches with the Syringe.—I am
tempted to send youafew examples of our Peach and
Nectarine setting, from thefloweringstage up to the
size of marbles, after one of the worst seasons for
forcing, so far, I have ever known. I have sent you
such examplesbefore ; I could send youa hack load
now, and could have done sofor years back—indeed
ever sinceI went the "whole hog" with the syringe.
Verily the syringing practice "does noharm,"as
Mr. Hinds states, butavery great deal of good. I
have said so before, andsayso again; and I make
the statement after having tried both thewet and
dry systems repeatedly, andalways with the same
result—namely, that the syringed trees set the
greatest quantity of fruit. Mr.Hinds talk soconfidentlyabout his "convictions," &c, against syringing, that I am tempted to ask upon what
basis they are founded ? To what extent has he
experimented in this direction, and will hetell us
with what results? Ifhe hasnot experimented onhis
own account, then I submit, with due respect to his
authority as a Peach grower, that he is not in a
position to offer an opinion in the matter, let
alone give advice, I do not wish him to launch at
length into the subject to answer thwe questions;
theyareput categorically—andwillhe answer themin
the same way, and oblige? Meanwhile, Ican sssure
him that he need nothesitate to recommend the
syringe to those gardeners round about Liverpool
and elsewhere, and which he seems to have taken

We also hope it will find many readers amongst
our well-informed gardeners, for its reasonable price
is certainly within reach of most persons. Miss
Graham, abhorring, like every lover of peace, the
fierce battles not infrequent amongst bees in autumn,
tells us, what isworth making a noteof,that a wet
cloth spread over the weaker hive is often a "sure
cure." The best plan is making the entrance so
small that only about two beescan pass and repassat
the same moment ; yet itisanovel idea to employa
damp cloth. At all events, we recommend an honest
trialof what can do no harm, ifit doesno real good.
We heartily advise ourreaders to make itapartof
their bee literature; itwill well repay perusal.

Fig.4.
Verhand. Kon. Akad. v. Wetensch. (2eSectie) Dl.XXVII.
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omschrijving komt het onderscheid in hoofdtrekken op hetzelfde neer als
wat SPAARGAREN daarover meedeelt, namelijk grootere bloemen, steviger
planten bij de Duitsche kiemen, en ook wordt het onderscheid gemaakt in
het gelijktijdig opengaan der bloempjes aan den „Duitschen" bloemtros.
Hiernevens een reproductie van de afbeelding bij deze mededeeling ; zoo
volgens teekening schijnt er wel een duidelijk verschil te bestaan.
Te Wageningen werden in 1926 de aantallen bloemen geteld aan een
partij Hollandsche en Duitsche kiemen ; bovendien was iedere partij weer
verdeeld in een gedeelte, dat op vochtigen grond, d.w.z. grond met een
hoogeren grondwaterstand, en een gedeelte, dat op drogeren grond was
geplant, daar een vorig jaar gebleken was, dat de droge grond geen fleurig
gewas opleverde.
De gemiddelde aantallen bloemen per tros waren de volgende :
Hollandsen droge grond
Duitsch
„
„
Hollandschnattere „
Duitsch
„
„

51 planten met gemiddeld 7.33 ± 0 . 1 8 bl.
30
,
7.47 ± 0.25 bl.
57
„
„
„
11.82 ± 0 . 2 3 bl.
54
„
„
„
8.09 ± 0 . 1 8 bl.

Hoewel deze waarneming slechts globaal, zonder speciale voorzorgen,
werd verricht, schijnt het toch wel, dat bij de betere cultuur op vochtiger
grond de Hollandsche kiemen meer bloemen per tros ontwikkelden ; terwijl
dit verschil bij de drogere, minder goede cultuur, niet meer bestond. De vochtige cultuur gaf voor beide typen meer bloemen per tros dan de drogere.

§ 7. VERGELIJKING V A N H E T D U I T S C H E EN H O L L A N D S C H E
MATERIAAL.
Op de verschillende rooidatums in 1920 werden behalve de Duitsche
neuzen ook eenzelfde aantal neuzen gezonden, die in Aalsmeer als Hollandsche bekend stonden. T e Wageningen werden Duitsche en Hollandsche
kiemen opgeplant, zoodat ook bij de rooiïngen in 1926 beide vormen vertegenwoordigd waren. Teneinde verschillen vast te stellen, werden voor de
belangrijkste datums ook Hollandsche neuzen onderzocht, bij welk onderzoek in het bijzonder gelet werd op de verschilpunten, welke in de praktijk
naar voren gebracht worden.
W a t den bloemtros betreft, bleek ook in de Aalsmeersche neuzen van
1920, evenals bij de boven besproken globale waarneming op het veld te
Wageningen in 1926, dat het aantal bloemen per tros bij de Hollandsche
grooter is, dan bij de Duitsche.
Als gemiddelde uit 30 neuzen met volledig ontwikkelde bloemtrossen
(rooiïngen najaar 1920) bleek het Hollandsche materiaal te bevatten 15.1
± 0.38 bloemen per tros ; het Duitsche 11.9, ± 0.22 bloemen. Het verschil
bedraagt dus 3.2 ± 0.43, zoodat we met een kans grooter dan 5000 tegen 1
mogen verwachten, dat het verschil een volgend jaar onder dezelfde omstandigheden weer in denzelfden zin zal uitvallen (zie v. UVEN 16), dus dat de
Hollandsche vorm meer bloemen per tros zal vertoonen, dan de Duitsche
vorm.
Daar als tweede verschilpunt, de bloemtros betreffende, het opengaan der
bloemen wordt aangegeven (Duitsch alle bloemen ongeveer gelijktijdig ;
Hollandsch achtereenvolgens bij de onderste bloemen aanvangende) werd
naar een verschil gezocht aan de jonge trossen in den neus. De afmetingen
van de tweede bloem van onderen en van de topbloem blijken echter bij
Duitsch en Hollandsch materiaal zóó weinig en zóó wisselvallig verschil te
vertoonen, dat deze zeker niet als criterium mogen worden aangevoerd (zie
Tabel 5).
W e l bleek, dat, terwijl bij den Duitschen vorm reeds op 11 Augustus
1920 van alle bloemen de vruchtbladen gesloten waren, dit bij het Hollandsche materiaal eerst na 10 September het geval was. O p 11 Augustus
waren van de 2 tot 4 laatste bloemen de vruchtbladen nog niet gesloten ;
op 10 September waren ook van de topbloem de vruchtbladen vrijwel gesloten ; op 6 October waren alle bloemen voltooid. Wellicht dat dit later
gereedkomen der laatste bloemen zich ook nog bij het ontluiken doet gelden
in het volgend voorjaar. Gegevens konden hierover verder niet verkregen
worden ; pogingen hiertoe aangewend bij het materiaal te Wageningen in
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TABEL 5.
Hollandsche vorm

Duitsche vorm

2.29 + 0.07

2.79 + 0.09

1.35 ± 0.06

1.34 ± 0.04

2.30 ± 0.07

2.24 + 0.12

1.25 ± 0.08

1.35 ± 0.06

10 September 1920:
Lengte 2 e bloem
„

topbloem

Februari 1920:
Lengte 2 e bloem
topbloem

het voorjaar 1929 faalden tengevolge van het zeer geringe aantal neuzen,
dat toen een behoorlijken bloemtros ontwikkelde.
W a t het verschil in bladvorm betreft, werden de afmetingen der bladeren
vergeleken, en hierbij de lengte-breedte'Verhoudingen van de schijf bepaald.
Tabel 6 geeft hiervan een overzicht.
Hieruit blijkt, dat voor het buitenste blad vrijwel geen verschil kon worden aangetoond (verschil Hollandsch-Duitsch bedraagt —0.15 ± 0 . 1 9 ; de
kans, dat het eerste blad van het Hollandsch materiaal smaller is, bedraagt
dus 0.198 of wel ongeveer 1 tegen 4).
Voor het tweede blad bedraagt het verschil -j-0.45 ± 0.13, dus de kans
0.9998, dat is ongeveer 5000 tegen 1; en voor het derde blad —(-0.66 ± 0.24
met een kans 0.9964 of wel 276 tegen 1 ongeveer, zoodat de conclusie wel
gewettigd is, dat : uitgezonderd het buitenste blad, de bladeren van den
Hollandschen vorm iets langwerpiger zijn, dan van den Duitschen vorm.
TABEL 6.
Eerste loofblad
T3

17 Mei 1926

C :=a xi

0 —

> u
QJ T 3

TD

e
-3
3
o
Ui

£3
Hollandsch

Tweede loofblad

u
-o

J

CQ

11.6

4.1

>
2.80

a :=•
ra -c
> u

c 't?
».H
> o
<u -o

a-a
a
i—I

15.4

ta
5.0

12.5

4.4

2.95
±0.15

-o

>°

-o

5 -c
> u

O
-G
u

aï

>

J

co

17.3

4.6

ÛJ

±0.13

Duitsch

o>
c
-3
3

Derde loofblad

3.09

6.0

2.64
±0.15

O

ti T3

•3-3

>

4)

±0.11

15.8

a>
a
•o
3

3.79
±0,18

16.3

5.3

3.13
±0.16

Tenslotte geeft Tabel 7 verschillende afmetingen der organen van het
Hollandsche materiaal. In het algemeen zijn deze iets langer dan van den
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14 Februari 1920
21 April 1920
1 Juni 1926

\

10 September 1920

bloemtros

Lengte van den

w

2

0.98

22.48

18.32

14.30

±0.08

± 0.43

±0.38

±0.31

2.23

190.5

186.0

±0.15

± 13.8

±8.9

7.60
^-^±0.81

11 Augustus 1920

CT
a

Lengte van het
verder groeiende
loofblad

Datum

4J

Lengte van het
eerste loofbladprimordium

Lengte van hel
eerste scheedebladprimordium

TABEL 7.

1.77
^ \ ^

±0.10

0.93

20.17

12.06

12.73

±0.05

3=0.54

±0.66

±0.36

0.97

22.62

17.48

14.44

±0.06

±0.40

±0.45

±0.28

Duitschen vorm, doch principieele verschillen in de ontwikkeling ervan
komen niet op den voorgrond.
Er wordt nogop gewezen, dat bijde Duitsche neuzen in het voorjaar een
rood violette stippeling der scheedebladen kon worden vastgesteld, welke
bij den Hollandschen vorm ontbrak.
Op grond van deze verschillen komt de in dit onderzoek gebruikte
Duitschevorm dus zeer sterk overeen metdeinVlLMORlN's Blumengärtnerei
(1896) op p. 1070 beschreven Convallaria majalis var. robusta en mogen
deze dus wellicht als identiek worden beschouwd.
Ik wil niet eindigen alvorens hier mijn weigemeenden dank te hebben
betuigd aan Mej. I. LuYTEN, wier onverflauwde belangstelling voor het
gereedkomen van dit werk van groote waarde is geweest.
Laboratorium i>oor Plantenphysiologisch
Wageningen, Holland.
December, 1929.

Onderzoek,

VERKLARING VAN TEKST- EN PLAATFIGUREN.
De hieronder volgende afkortingen worden gebruikt.
BL = bloem.
BLP = bloemprimordium.
BR = bractée.
B T = bloemtros.
E V P = eindvegetatiepunt.
HSB = halfomloopend scheedeblad.
L = loofblad ; L 1 = eerste loofblad ; L 2= tweede loofblad, enz.
LBR = litteeken bractée.
LBT = litteeken bloemtros.
LHSB = litteeken halfomloopend scheedeblad.
LL = litteeken loofblad, L L 1 , L L 2 enz als bij L.
LSB = litteeken scheedeblad, L S B 1 , LSB 2, enz. als bij SB.
L V P B = litteeken van hoofdzijknop (loofbladknop).
LZKN = litteeken zijknop.
M I = meeldraad van den eersten krans.
M II = meeldraad van den cweeden krans.
S = steelblaadje, bracteola.
SB = scheedeblad ; SB 1, SB 2, enz. als bij L.
T I = bloemdekblad van den eersten krans.
T I I = bloemdekblad van den tweeden krans.
V D = vruchtblad.
V P = vegetatiepunt. V P A= vegetatiepunt in den oksel van het
halfomloopende scheedeblad; V P B = hoofdzijvegetatiepunt
(loofbladknop).
Z K N = zijknop.

Fig. 1. (10 September 1920) vertoont een „kiem", zooals deze zich in
den winter voordoet. Teneinde de verschillende bladmerken langs den
wortelstok beter te kunnen onderscheiden, werden de wortels zoo afgesneden, dat er slechts korte stompjes overbleven. De neus bevat den bloemtros en loofbladknop ; de buitenste afsplitsingen zijn scheedebladen. Deze
neus is de eindknop van een wortelstokgedeelte, dat, toen de bloemtros en
loofbladknop te loor gingen (LBT en LVP B ) , uit een zijknop is ontstaan ;
nadat eenige jaren in zulk een neus enkel scheedebladen en loofbladen
afgesplitst zijn, is thans een bloemtros in den neus gevormd. Langs den
wortelstok zijn zulke zijknoppen ( Z K N ) , meer of minder ver ontwikkeld,
ingeplant.
De plaats van inplanting in haast alle gevallen is de oksel van een loofblad (LL). Onder LSB- en LL 1918, 1919, enz. zijn samengevat resp. de
scheedebladen en de loofbladen, die in genoemde jaren volwassen zijn. Aan
het einde van 1920 vinden wij dus de litteekens (LL) van de loofbladen,
die den voorzomer van 1920 geassimileerd hebben en verder zijn nog aanwezig de scheedebladen SB 1920, die als „bovenbladen" op deze loofbladen
volgden en den neus vormen en omhullen. 2x/z XFig. 2 geeft schematisch de ligging der deelen in den neus gedurende
de wintermaanden weer. De twee buitenste loofbladringen, die als bladmerk
buitenom den neus aanwezig zijn, zijn in de figuur donkergrijs aangegeven ;
het zijn de litteekens der loofbladen, die gedurende den afgeloopen zomer
geassimileerd hebben. Van den bloemtros zijn de bloemen met hun bracteeën
in hetzelfde vlak aangegeven en in volgorde genummerd, aanvangend met
de laagst ingeplante, tevens eerstgevormde bloem. Deze bloemtros zal dus
in het nu komend voorjaar bloeien.
Naast (in de figuur dus onder) dezen jongen bloemtros vindt men den
hoofdzijknop, waarvan de loofbladen in de voorjaarsmaanden tijdens den
bloei zullen assimileeren. Van de scheedebladen en de loofbladen is de
ongeveer ringvormige inplantingsplaats aangegeven. De plaats der bladen,
welke morphologisch met den oksel van de inplanting overeenkomt, is met
een kruisje gemerkt.
In deze oksels komen meer of minder sterk ontwikkelde groeipuntjes
voor ; de gemiddelde mate van ontwikkeling is weergegeven door de
grootte der zwarte vlekjes. De aandacht wordt gevestigd op den onderlingen stand der lijnen van inplanting van de verschillende organen. Het
blijkt, dat de lijn der oksels van den loofbladknop juist een hoek van 90°
vormt met die van de oksels der scheedebladen en der loofbladmerken. Ook
bij de zijknopjes in de oksels der loofbladen kan hetzelfde worden waargenomen.
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Fig. 3A is een grafiek, welke de onderlinge lengteverhoudingen der
organen weergeeft. Aangezien de afmetingen der deelen na de strekkingsperiode van dien aard worden, dat bij weergave op de gewone schaal een
zeer langgerekte figuur zou ontstaan, werden alle afmetingen boven 5 cM.
tienmaal verkleind weergegeven. Ter verduidelijking is deze verkleining
tevens in de cijfers der schaal ter linkerzijde aanwezig. De afmetingen van
het 2 d e en 3 d e loofblad tijdens de strekkingsperiode zijn aangegeven met
dunne gestreepte lijnen, gemerkt 2 d e en 3 d e . De figuur is een grafische
voorstelling van Tabel 1.
Fig. 3 B. Grafische voorstelling. Geeft den groei der organen per tijdseenheid (10 dagen) weer in procenten van hun lengte.
Als zwarte achtergrond is de gemiddelde temperatuur te Alphen a/d Rijn
afgezet van telkens 10 dagen, berekend uit 3 waarnemingen per dag (8 uur,
14 uur, 19 uur).
In Fig. 3A en B is de overgang van scheedeblad in primordialen toestand
naar volwassen orgaan (neuslengte) vertegenwoordigd door het dikker
worden der getrokken lijn.
Fig. 3 C geeft, in aansluiting aan Tabel 3, de voortschrijdende ontwikkeling van den bloemtros in overzichtelijken schematischen vorm weer, waarbij
voor eiken datum een bloemtros van gemiddelden toestand als voorbeeld is
genomen. Naar mate de bloem naar het midden toe grijzer is getint, des te
meer zijn de bloemdekbladen over het inwendige van debloem heen gegroeid
tot volledige sluiting toe.
Fig. 4 vertoont een reproductie van een bladzijde uit „Gardeners'
Chronicle', waarop een voorbeeld gegeven wordt van kiemen geïmporteerd
uit Holland en uit Duitschland.
Fig. 5 (14 Febr. 1920) toont het groeipunt aan het eind van den winter, juist voordat de differentiatie in bloemtros en loofbladknop-vormend
deel heeft plaats gehad. In dezen toestand, waarbij alleen nog maar scheedebladen zijn afgesplitst (Stad. I), heeft het groeipunt den winter doorgebracht. Het 4 d e scheedeblad (SB 4) is rondom afgesplitst aanwezig. De
indeuking, welke aan dit scheedeblad kan worden waargenomen, werd
veroorzaakt door den rand van het 3 d e scheedeblad, dat werd weggeprepareerd en waarvan het litteeken (LSB 3) is te zien.
Fig. 6 (16 Maart 1920). Het groeipunt, dat in deze figuur werd afgebeeld, is reeds voortgegaan met het afsplitsen van primordia ; de oriëntatie
is bij het teekenen juist zoo gekozen als van het groeipunt in Fig. 5. Rechts
bevindt zich het 4 d e scheedeblad, dat hier is weggeprepareerd (LSB 4 ) .
Het groeipunt heeft intusschen het halfomloopende scheedeblad (HSB)
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afgesplitst, dat zich van zijn voorganger onderscheidt, doordat het niet om
het groeipunt heen is ingeplant. In den oksel van het 4 d e scheedeblad is een
flauwe welving zichtbaar ( V P B ) , welke het vegetatiepunt is voor den
toekomstigen loofbladknop. Dit vegetatiepunt is dus geheel ondergeschikt
in grootte in vergelijking met het hoofdgroeipunt, dat den toekomstigen
bloemtros vertegenwoordigt.
Fig. 7 (1 Juni 1926). Alle scheedebladen zijn verwijderd, ook het halfomloopende (LSB3, LSB 4 en LHSB). Het loofbladvegetatiepunt (hoofdzijvegetatiepunt V P B) is thans sterk in grootte toegenomen en vertoont het
eerste loofbladprimordium L 1, hetwelk hier een transversale plaats
inneemt ten opzichte van dat bloemtrosvegetatiepunt (eindgroeipunt). Aan
het bloemtrosvegetatiepunt zijn de eerste en 2 d e bractée ( B R I en B R 2 )
als zelfstandige primordia zichtbaar (Stad. III).
Fig. 8 (1 Juni 1926) geeft een wat vollediger overzicht van de ligging
der organen. Buitenom loopt het litteeken van het binnenste thans assimileerende loofblad ( L L 2 ) . In den oksel hiervan bevindt zich een zijknopje
ook reeds met twee afsplitsingen, waarvan de eerste is weggeprepareerd
(LSB 1). Deze eerste afsplitsing staat niet geadosseerd ten opzichte van
den hoofdknop.
Op de litteekens der scheedebladen (LSB 1 tot en met 4) volgt het
halfomloopende scheedeblad (HSB). Hieruit treedt gedeeltelijk het bloemtros-groeipunt te voorschijn; de eerste (BR 1) en tweede bractée (BR2)
zijn hierop zichtbaar, terwijl op het loofbladvegetatiepunt ( V P B) het
eerste loofblad ( L I ) zich veel scherper begrensd voordoet, dan in de vorige
figuur het geval was ; er is thans een duidelijke inzinking tusschen
afsplitsing en groeipunt aanwezig.
Fig. 9 (1 Juni 1926) vertoont het centrum van hetzelfde preparaat als
figuur 8, doch thans met verwijderd halfomloopend scheedeblad LHSB. Op
het bloemtros-vegetatiepunt is de derde bractée (BR 3) reeds als zelfstandig
primordium aanwezig, terwijl in den oksel van de eerste bractée (BR 1 ) een
zeer flauwe welving op den aanleg van de eerste bloem wijst (Stad. I I I + ) .
De eerste bractée heeft zich in den volledigen knop gedeeltelijk onder druk
van het halfomloopende scheedeblad ontwikkeld, waardoor een indeuking
is ontstaan.
Fig. 1 0 ( 1 7 Juni 1926). Alle scheedebladen zijn hier verwijderd (LSB 3,
4 en LHSB), waardoor het bloemtrosgroeipunt met reeds 6 bracteeprimordia
(BR 1tot en met 6) zichtbaar werd ; bovendien zijn in de oksels der eerste
drie bracteeën de bloemprimordia (BLP) zichtbaar en in den oksel van
bractée 2 is de bloemaanleg als zelfstandig primordium aanwezig (Stad.
I V ) . Op het loofbladgroeipunt ( V P B ) is nog maar 1 loofbladprimordium
( L I ) aanwezig, dat thans echter al meer om het groeipunt is heen gegroeid.
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Dit object is vrijwel loodrecht bezien, waardoor de scheeve vorm van de
beide eerste bracteeën als gevolg van den druk van het halfomloopende
scheedeblad duidelijk naar voren komt.
Fig. 1 1 ( 1 7 Juni 1926). Van den neus zijn alle scheedebladen afgepeld,
uitgezonderd het halfomloopende (HSB). Van den bloemtros zijn alleen
de tweede (BR 2) en vierde bractée (BR 4) gedeeltelijk zichtbaar. De loofbladknop werd niet afgepeld, zoodat het eerste loofbladprimordium in zijn
geheel aanwezig is. Door de spleet van dit primordium (welks rand de toekomstige bladrand is) wordt de rug van het tweede loofblad ( L 2 ) juist
zichtbaar.
Fig. 12 (17 Juni 1926). Betreft hetzelfde object als de vorige figuur,
thans na verwijdering van het halfomloopende scheedeblad (LHSB) en het
eerste loofblad ( L L l ) . De bloemtros verkeert in stadium I V + , daar het
tweede bloemprimordium (BLP2) sterk bolvormig i s ; het primordium van
de 9de bractée (BR 9) is reeds als flauwe welving zichtbaar, terwijl tot en
met den oksel van de 5 d e bractée (BR 1—BR 5) een bloemprimordium in
de figuur zichtbaar is. Door den druk van het halfomloopende scheedeblad
vertoont de tweede bractée een eigenaardigen vorm. Op den loofbladknop
( V P B ) blijken reeds twee loofblaadjes ( L L l en L 2 ) te zijn afgesplitst.
Fig. 13 (17 Juni 1926). De bloemtros is, na verwijdering van alle
scheedebladen, ook het halfomloopende (LHSB) en de, door hunne ver
voortgeschreden ontwikkeling de bloemprimordia bedekkende bracteeën
(LBR 1, 2 enz.), in zijn geheel zichtbaar geworden. De eerste bloem verkeert in stadium VIII, alle bloemdekbladen zijn aanwezig ( T I , T II), terwijl
ook de beide meeldraadkransen volledig als zelfstandige primordia zijn afgesplitst ( M I , M i l ) .
De tweede bloem achter de figuur is onzichtbaar. Van de tweede bloem
waren de bloemdekkransen beide reeds aanwezig, van den buitensten meeldraadkrans waren pas twee primordia waarneembaar (Stad. VII—). •
Zoowel bloem 3 als 4 verkeeren in dit stadium.
De primordia der deelen van den buitensten bloemdekkrans ( T I ) van de
6 d e bloem zijn aanwezig ; de vorm van het geheele primordium is daardoor
afgerond driehoekig. Ook van den tweeden bloemdekkrans is op één plaats
een primordium als zeer flauwe welving zichtbaar ( T i l ) ; de bloem verkeert dus in Stadium V + .
Bloemprimordium 9 ( B L P 9 ) is zeer sterk bolvormig (Stadium IV à V ) .
Aan het zelfde bloemprimordium is nog geen verdere differentiatie waarneembaar (Stadium I V ) .
Het primordium der 12de bractée is reeds zeer duidelijk gevormd (Stad.
III à I V ) , terwijl het vegetatiepunt van den geheelen tros als eindvegetatiepunt ( E V P ) aan den top van den tros aanwezig blijft. Van de 4 afsplitsingen van den loofbladknop (hoofdzijknop V P B ) zijn de twee buitenste
Verhandel. Afd. Natuurkunde (2e Sectie) Deel XXVII.
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verwijderd ( L L l , L L 2 ) , de derde afsplitsing is waarschijnlijk het primordium van het derde loofblad ( L 3 ) , terwijl de vierde afsplitsing dan reeds
het eerste scheedebladprimordium (SB 1) moet zijn. In dezen jongsten toestand kan niet worden uitgemaakt of een afsplitsing loofblad of scheedeblad
zal worden. Op grond van de meest voorkomende aantallen in latere
ontwikkelingsstadia werd de derde afsplitsing als derde loofblad opgevat ;
onmogelijk ware het echter niet, dat deze reeds het eerste scheedebladprimordium is. SB 1 wordt in dat geval natuurlijk SB2.
Fig. 14 (9 Nov. 1920). De neus vertoont na afpelling der buitenste 4
geheel omloopende scheedebladen (LSB 1tot en met 4) het halfomloopende
scheedeblad (HSB), dat den bloemtros geheel omsluit, en met zijn randen
ook den loofbladknop, waarvan alleen het buitenste blad zichtbaar is ( L I ) ,
omvat. In den oksel van het binnenste afgestorven loofblad (LL) komt een
zijknopje ( Z K N ) voor.
Fig. 15 (9 Nov. 1920). Het object van de vorige figuur vertoont, na
verwijdering van het halfomloopende scheedeblad (LHSB), den bloemtros
( B T ) . Alle bloemen zijn door de begeleidende bracteeën (BR) volkomen
bedekt. Door den sterken groei van den loofbladknop overtreft deze thans
den bloemtros in lengte en zou men er bij oppervlakkige waarneming abusievelijk toe geneigd kunnen zijn den bloemtros als zijknop op te vatten en
den loofbladknop als directe voortzetting van de wortelstokas.
Fig. 16 (9 Nov. 1920). Indien van den bloemtros de laatste bloem
(BL 12) is voltooid, blijft toch het eindvegetatiepunt ( E V P ) als kleine verhevenheid of slipje bestaan, wat dus zelfs in Nov. duidelijk is waar te
nemen.
Fig. 17 tot en met 23 toonen bij sterke vergrooting de stadia van ontwikkeling aan afzonderlijke bloemen. Om van de verschillende stadia een voorbeeld te kunnen geven, kon niet met het beschouwen van de tweede bloem
alleen worden volstaan, maar was het noodzakelijk hiervoor op 17 Juni verschillende bloemen van den tros te nemen.
Fig. 17 (17 Juni 1926) Stadium V—; bloemprimordium driehoekig;
doch de deelen van den buitensten bloemdekkrans ( T I ) zijn nog niet geheel
als zelfstandige primordia zichtbaar.
Fig. 18 (17 Juni 1926) Stadium VII—; de beide bloemdekkransen ( T I
en T I I ) zijn aanwezig; de buitenste meeldraden zijn alle drie bijna als
zelfstandige primordia waarneembaar ( M I ) .
Fig. 19 (17 Juni 1926) Stadium VIII—. De beide bloemdekkransen zijn
afgesplitst ( T I , T I I ) , evenzoo de buitenste meeldraadkrans ( M I ) . Van
de binnenste meeldraden ( M N ) is er een duidelijk als zelfstandig primordium aanwezig, de overige twee echter nog niet zoo duidelijk.
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Fig. 20 (17 Juni 1926) Stadium VIII. De beide bloemdekkransen ( T I
en T II) en de beide meeldraadkransen ( M I en M II) zijn als zelfstandige
primordia zichtbaar. Op het vlakke middendeel is nog geen spoor van
vruchtbladprimordia te bekennen. Terwijl de stadia VI en VII snel doorloopen worden, zoodat een scherpe scheiding zeer moeilijk is, zijn dus
Stadium VIII en IX duidelijk uiteenloopend en van elkaar te onderscheiden.
Fig. 21 (17 Juni 1926) Stadium IX. Behalve de bloemdekkransen ( T I
en T i l ) en de meeldraden ( M I en M i l ) zijn thans ook de drie vruchtbladen ( V D ) als zelfstandige primordia zichtbaar, een bijna aaneensluitenden wal vormend.
Fig. 22 (26 Juli 1920). De bloemdek- en meeldraadprimordia ( T I ,
T i l ; M I , M i l ) hebben zich sterk ontwikkeld. De drie vruchtbladprimordia zijn tot een wal vergroeid, maar nog niet volkomen met hun randen tegen elkaar gegroeid. In dezen toestand van ontwikkeling is de
geheele bloem gesloten ; om de deelen zichtbaar te maken moesten dus de
bloemdekbladen uitgebogen worden.
Fig. 23 (6 Oct. 1920) vertoont de voltooide bloem in knop nadat de
bloemdekbladen ( T I , T i l ) wat opengebogen zijn. De meeldraden ( M I en
M i l ) zijn verder gedifferentieerd en vertoonen haarvormige aanhangsels
aan den top. De vruchtbladen ( V D ) zijn met hun randen tegen elkaar
gegroeid.
Fig. 24 (6 Oct. 1920) vertoont een volledige bloem in knop, zooals deze,
door de bractée (BR) bedekt in den winter aan den bloemtros gevonden
wordt. Het bloemdek ( T I , T i l ) is gesloten.
Fig. 25 (16 Maart 1920) betreft een enkel waargenomen uitzonderingsgeval, waarbij aan den bloemsteel een steelblaadje S voorkwam. De bractée
van deze bloem is teruggeslagen.
Fig. 26 (17 Jan. 1920). Bij dezen bloemtros vertoont de eerste bloem
( B L 1 ) , welke bovendien geheel aan den voet van den tros is ingeplant,
een abnormale ontwikkeling (voorbloeier ). Ze was, evenals de eerste
bractée ( B R I ) , veel verder ontwikkeld dan de volgende (BR2 en B R 3 ) .
De bloem vertoont bovendien een verschrompeld uiterlijk. Achter den tros
is de buitenste afsplitsing van den loofbladknop, het eerste loofblaadje
( L I ) zichtbaar. Alle scheedebladen van dit object zijn verwijderd.
Fig. 27 (1 Juni 1926). Alle scheedebladen, het halfomloopende incluis
(LSB4, LHSB), zijn van dezen knop verwijderd. Op het bloemtrosgroeipunt zijn tot en met de elfde bractée als zelfstandige primordia zichtbaar
(BR 1tot 11), terwijl ook reeds het 9 d e bloemprimordium zich als duidelijke
welving vertoont. Behalve de normale loofbladknop (V P B) met een of meer
loofbladprimordia L 1, is er in den oksel van het halfomloopende scheedeblad (LHSB) nog een tweede knopaanleg ( V P A ) aanwezig.
B4*
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Fig. 28 (26 Juli 1920). Deze neus vertoonde, evenals in de vorige figuur,
maar nu in veel verder ontwikkelden toestand, twee loofbladknoppen. In
den oksel van het laatste geheel omloopende scheedeblad (LSB4) bevindt
zich de normale bladknop ( V P B ) , hiervan zijn drie loofbladen (LL1—3)
en een scheedeblad (LSB1) verwijderd, een tweede scheedeblad is ook
reeds aanwezig (SB 2). In den oksel van het halfomloopende scheedeblad
(LHSB) vindt men in dit geval bij uitzondering dus nog een loofbladknop
( V P A). Hiervan zijn drie loofbladen (LL 1—3) verwijderd en is het eerste
scheedeblad (SB 1 ) reeds afgesplitst.
Aan den voet van den bloemtros (LBLT) bevond zich een looze bractée
(LBR1) in welks oksel dus geen bloemprimordium aanwezig was. Het
optreden van zulk een extra knop V P A ging echter volstrekt niet altijd
samen met de aanwezigheid van zulk een looze bractée, zoodat deze verschijnselen niet met elkaar samen vallen.
Fig. 29 (1 Juni 1926). In dezen neus was geen bloemtros aanwezig.
Buitenom bevindt zich het litteeken van het tweede loofblad ( L L 2 ) , dat in
dezen tijd van het jaar in uitgegroeiden assimileerenden toestand aanwezig
was. In den oksel hiervan is een zijknop ( Z K N ) ingeplant, met reeds 3,
transversaal geplaatste afsplitsingen (LSB1, LSB2, SB3). Ter verduidelijking zijn in deze figuur de letters, welke bij de verschillende organen
behooren, op de plaats gedrukt, welke morphologisch als de oksel moet worden opgevat. Met het loofblad en verder met elkander alterneerend volgen
4 scheedebladen (LSB 1—4). De op het 4 d e scheedeblad volgende afsplitsing zou in het geval, dat een bloemtros gevormd ware, een halfomloopend
scheedeblad geworden zijn en dan zou het vegetatiepunt (V P ) in den oksel
van het 4 d e scheedeblad zich als loofbladknop (hoofdzijknop V P B ) ontwikkeld hebben ; thans is het hoofdgroeipunt echter niet tot trosvorming
overgegaan, maar is een reeks bladen gaan afsplitsen, waarvan de drie
loofbladen LL 1, LL2 en LL3 reeds aangelegd zijn.
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PERIODICAL D E V E L O P M E N T OF
CONVALLARIA MAJALIS
BY

A. K. ZWEEDE
SUMMARY
(For the figures and tables please compare the explanatory notes at the end)
§ 1. I N T R O D U C T I O N A N D C O U R S E O F T H E
INVESTIGATION.
This publication treats of the periodical development of the Lily of the
Valley (Convallaria majalis). The growers distinguish forms indicated
as German and as Dutch varieties. These were examined separately. The
German form was traced first ; the Dutch form being compared with it
afterwards. Convallaria objects are called "kiemen" (crowns) by the
Dutch growers ; the main bud of a crown is called "neus" (nose).
This terminology is used in the publication.
The material for the investigation was sent from Aalsmeer ; it was
gathered in 1920. Every month 20 objects were collected and sent to
Wageningen. For the technical part of the investigation I refer to previous
publications (LUYTEN and V E R S L U Y S ) .
In 1926 some more noses were lifted at Wageningen in May and June
for the investigation, because it appeared that the first differentiation in
flowercluster and leafbud occurs in early spring ; then it was necessary to
examine the crowns on some intermediate dates, when the development is
progressing rapidly.
§ 2.

ORIENTATION.

Though most investigators engaged in the description of Convallaria
majalis chose summer as starting-point for their description, — the organs
are completely stretched in that period — it is thought preferable in this
investigation to choose the buds in their autumn stage as orientationmaterial, because then all parts are present without the occurrence of
twistings or shiftings resulting from the period of stretching, which might
lead us to draw a wrong conclusion.
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In Oct.-Nov. the following chief parts can be externally distinguished
at the "crown" : the rootstock and the "nose" (Fig. 1 ).
The upper part of the rootstock is closely covered with roots. At the
rootstock a great number of annular walls are to be distinguished : these
are scars of leafy organs which died down. In the axils of some of these
scars lateral off-shoots are inserted (mostly perceptible as scars, sometimes
as buds, Fig. 1 Z K N ; L Z K N ) .
Scars also occur of which the plane is more or less perpendicular to
the axis of the rootstock ; these are scars of flowerclusters (LBT). Beside
this scar in Fig. 1 we see the scar of the foliage leaf bud ( L V P B ) . The
flowercluster and the foliage-leaves which show above ground in the same
season belong to two axes growing side by side, the one being a lateral
axis of the other (see below).
In autumn the outer organs of the "nose" are 4 or 5 leafy organs
consisting for the greater part of a sheath. As will appear later, they should
morphologically be taken as hypsophylls. In Fig. 2 the organs of this
"nose" or bud are represented in a sort of diagram. Round the lightly
shaded sheath-leaves (= scheedebladen ) we find in a darker shade the 2
foliage-leaves of which yet in autumn only the scars at the bases of the
sheath-leaves are visible. These latter are closed all round at the base,
at the apex they are split half way down on one side. These organs are
rather thick at the base, membraneous at the apex. On the last entirely
circular hypsophyll one follows that is only semicircular at the base ;
within these the flowercluster is found. In the axil of the last entirely
surrounding hypsophyll the foliage-leaf-bud is inserted, in which 3 foliageleaves are distinguished in the diagram.
At the flowercluster 10 to 14 flowers have been formed ; they decrease in
size towards the apex of the cluster ; the arrangement of the flowers is
probably 2 / 5 . Each flower (numbered in Fig. 2) stands in the axil of a
bract (indicated white), the peduncles are still short, so that flowers are
quite enclosed by the bracts (Fig. 15).
In the foliage-leaf-bud 3 to 4 foliage-leaves are inserted. These are
much rolled together, the sheath is short, the lamina thin. The outermost
foliage-leaf often has a reduced lamina and should morphologically be
taken as a cataphyll. Round and on the growing-point 3 to 4 other split
off parts (future "sheath-leaves") are perceptible.
All leafy organs (except the bracts) are inserted alternately ; if a
flower-cluster has been formed, the line of insertion of the subsequent leaves
appears to be turned 90° round the axis of the rootstock.
§ 3. T H E P E R I O D I C I T Y O F T H E I N D I V I D U A L O R G A N S .
In literature two views are held concerning the structure of Convallaria
majalis. IRMISCH considers the rootstock a monopodium, so the foliageleafbud a terminal bud, the flowercluster a lateral bud ; DOLL on the other
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hand considers it a sympodium so the foliage-leaf bud a lateral bud and
the flowercluster a termination of the main axis. In § 5 the arguments are
discussed which led to our considering DÖLLs view the correct one.
In this case the first split off parts of each new-formed axis are the
foliage-leaves, next the sheath-leaves follow, and lastly the flowercluster.
In this order the formation of these organs is treated.
A. The Foliage-leaves.
In Fig. 7 the foliage-leaf-bud ( V P B )has been given at the moment
when the first foliage-leaf (L 1 ) is perceptible on the growing-point as
an individual prominence. Its insertion is not quite turned with its back to
the flowercluster, but transversal. The insertion is sometimes to the left,
sometimes to the right of the flowercluster. In Figs. 8, 9, 10 and 11 the
further development of this first foliage-leaf-primordium can be traced.
It should be observed that the insertion of the first foliage-leaf from Fig. 7
is just opposite to those of the first foliage-leaves from Figs. 8 to 11.
Alternating with this first foliage-leaf the second arises L 2 Figs. 11
and 12 and in the same way the third L 3 Fig. 13. At the end of the
primordial period of development the foliage-leaf-primordia show a longitudinal slit. The place where this slit ends at the base of the primordium
is at the same time the axil of the preceding leaf (alternate insertion).
In this primordial period the successive foliage-leaves continue enclosed
by each other. Till October the primordia continue developing somewhat,
next a period of rest sets in. In the axils of the foliage-leaves there usually
occur buds which on developing give rise to the formation of lateral
off-shoots ; on first formation they show as small flat vegetation-points.
The period of stretching occurs between 16 March and 21 April (see
Tab. 1 and Figs. 3A and 3B). The normal foliage-leaves have a well
developed lamina ; it frequently happens that the outermost foliage leaf
has a reduced lamina ; it is short and funnel-shaped ; sometimes its
lamina is lacking altogether and the leaf resembles a sheath-leaf ; so it
behaves as cataphyll, which, however, already at the very beginning
arises transversally of the main axis (flowercluster) and is never placed
distinctly with its back to the main axis.
B. The sheath-leaves.
In first formation the sheath-leaves are not distinguished from their
predecessors (Fig. 13, SB 1, Fig. 28). It appears, however, later that an
average of 3 to 4 foliage-leaves are split off. On interpolation of this
figure in the total number of split off parts of the foliage-leaf-growingpoint (Tab. 2), it appears that in the period from May till about the middle
of June all foliage-leaves have been formed.
The growing-point, however, continues splitting off sheath-leaves and
only when at the beginning of August 3 to 4 sheath-leaves have been'
formed, a period of rest sets in till circa March of the next year, after

58

DE PERIODIEKE ONTWIKKELING VAN CONVALLARIA MAJALIS

which one more sheath-leaf (the half-surrounding sheath-leaf) is split
off, whilst at the same time the differentiation is decided upon of a new
leaf-vegetation-point with respect to the terminal growing-point which is
to develop into a flower-cluster. In case no flower-cluster is formed, the
vegetation-point continues splitting off foliage-leaves followed by sheathleaves in the same way as described above. The insertion continues alternate
and in the same plane. Only when a flower-cluster is formed, this plane
forms an angle of exactly 90° with the main axis.
Except from the middle of April to the middle of June two generations
of sheath-leaves are present in the nose, those are the full-grown ones
which envelop the nose and those which are in a very young state and
form the foliage-leaf-bud together with the surrounding young leaflets.
The development of the 3 to 4 outer sheath-leaves takes up a period of
2 years from their first indication to the end of their existence.
The growing-point is at rest from October to March ; after this period
of rest it immediately appears with progressing differentiation whether
a flower-cluster will be formed or not.
C. The flower-cluster.
The terminal vegetation-point in Fig. 7 is the flower-cluster-vegetationpoint ; the primordia of the first and second bracts are already visible as
prominences on the spherical flower-cluster-vegetation-point. But already
in a younger state we see this differentiation of the new foliage-leafgrowing-point ( V P B ) in Fig. 6, simultaneously with the splitting off of
the last half-surrounding sheath-leaf (HSB) at the base of the terminal
vegetation-point, which is yet developing into a flower-cluster. The figures
9, 10, 12 and 13 show the further development of the cluster; bracts
bearing the flower-vegetation-points in their axils are splitting off. The
terminal vegetation-point of the flower-cluster is not lost, but persists at the
base of the last flower (Fig. 16 E V P ) . The further differentiation of the
flower-vegetation-points are shown by the figures 13, 17 up to and
including 24.
As stages of development of the flower-cluster the following were chosen;
as criterion for the whole spike the lowest flower was not taken, but the
lowest but one, because the lowest often deviates, remains small or develops
abnormally early.
S t a g e I. The growing-point is splitting off foliage-leaves or sheathleaves. (Fig. 5.)
S t a g e II. The growing-point enters the state of flower-formation,
which is characterized by the fact that the last split off part is clearly
outlined as half-surrounding sheath-leaf, the new main lateral vegetationpoint ( V P B ) being recognizable on the other side. Owing to the
development of the latter the whole growing-point has an oblique shape.
The growing-point is now divided into two parts, one forming a flowercluster, the other leaves (see also § 5, Fig. 6).
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S t a g e III. Of the 2 n d flower the bract is visible as an individual
primordium (Fig. 7).
S t a g e IV. Of the 2 n d flower the primordium is visible as an
individual prominence in the axil of the bract (Fig. 10).
S t a g e V . Of the 2 n d flower the outer tepals are visible as individual
primordia (Fig. 17, Stage V — ).
S t a g e VI. Of the 2 n d flower the inner tepals are visible as individual
primordia.
S t a g e VII. Of the 2 n d flower the outer stamens are visible as
individual primordia (Fig. 18, Stage V I I - ) .
S t a g e VIII. Of the 2 n d flower the inner stamens are visible as
individual primordia (Figs 19 and 20).
S t a g e IX. Of the 2 n d flower the three carpel-primordia are visible
as individual walls (Fig. 21).
The formation of the tepals and stamens occurs at an extraordinarily
rapid rate, at least in this temperature, so that we cannot say that in the
presence of one whorl the next has not yet been formed. But it can be
observed that the whorls arise successively. Yet the stages V, VI, VII and
VIII are indicated separately, because they may be distinguishable by
exposure to other temperatures. Between stages VIII and IX we find a
distinct interval of time.
Table 3 and Fig. 3C represent the development of the flowers at the
cluster. In the German Convallaria an average of about 12flowers is formed.
On 11 August the margins of the carpels also touch in the top-flowers and
the cluster may be considered as finished.
After September it occurs that the 1 or 2 basal flowers in some noses
are much further developed than those placed nearer the apex ; in this case
the perianth usually looks shrivelled (Fig. 26, BL 1 ). This is evidently the
phenomenon indicated by the Dutch growers with the name "voorbloeiers".
by which clusters are meant which show flowers which have seemingly
flowered in the nose and are whithered when unfolding.
§ 4. T H E D I F F E R E N T I A T I O N O F T H E G R O W I N G - P O I N T
IN F L O W E R - C L U S T E R A N D L E A F - F O R M I N G P A R T .
Sporadically as early as 16 March, but more frequent and distinct on
21 April, the differentiation of the growing-point in leaf- and flowerforming part was to be observed. Fig. 6 gives this state ; the halfsurrounding sheath-leaf (HSB) is manifested by its not being closed all
round at its base, whilst in the axil of the 4 t h sheath-leaf a swelling is
perceptible representing the foliage-leaf-growing-point ( V P B ) . Concerning
the question which of the two growing-points must be taken as terminal
growing-point, IRMISCH'S and DOLL'S views are opposed.
IRMISCH (BRAUN ; ENGLER and PRANTL ; Bos) consider the foliage-leafbud as terminal. DOLL (WARMING) on the other hand call the flower-
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cluster terminal. The reasons why it has appeared in this investigation that
DOLL'S views are correct are the following :
1. At the moment when the flower-cluster-growing-point and the foliageleaf-growing-point can be observed individually, it appears that the main
growing-point is developing into a flower-cluster, whilst the foliage-leafgrowing-point appears to arise as lateral growing-point from the base of
the main growing-point in the axil of the last entirely surrounding
sheath-leaf.
2. The behaviour of the foliage-leaf-growing-point as lateral bud. The
next section treats of the lateral buds in the axils of the foliage-leaves
From this it appears that the first split off part of these lateral buds is
inserted transversally with respect to the main-axis of the rootstock. This
character of the lateral buds may serve as an explanation of the phenomenon that the plane in which the alternating split off leaves are inserted
in the rootstock, forms an angle of exactly 90° with the plane in which
the furtheron split off leaves are inserted if a flower-cluster has been
formed. If the foliage-leaf-bud was terminal, we might expect that its split
off parts simply alternated with their respective predecessors ; if, however,
the flower-cluster is terminal, the first insertion of the foliage-leaf-bud must
be transversal in its character of lateral bud. This tallies with the facts.
3. The occasional occurrence of a second foliage-leaf-bud in the axil
of the half-surrounding sheath-leaf (Figs. 27 and 28 V P A ) . If as IRMISCH
suggests, the flower-cluster is already inserted in the axil of this halfsurrounding sheath-leaf, this extra foliage-leaf-bud must be considered a
serial accessorial bud. According to VELENOVSKY, however, collateral
accessorial buds only exceptionally occur in monocotyledonous plants. So
it is not probably that the opinion of IRMISCH is right.
4. On the other hand there never occurs a bud in the axil between
"foliage leaf-bud" and the last sheath-leaf but one, but in accordance with
the point of view taken here, this foliage-leaf-bud already stands as a new
lateral axis in the axil of main axis (flower-cluster) and last sheath-leaf
but one.
§ 5. D E V E L O P M E N T O F LATERAL BUDS IN T H E AXILS
O F T H E FOLIAGE-LEAVES.
In the figures 1, 2, 8, 14, 15, 29, lateral buds ( Z K N ) occur which when
developing give rise to lateral off-shoots of the rootstock with new noses
at their ends ; in this way the Convallaria majalis forms a sod. Initially
a vegetation-point ( V P Fig. 29) arises in the axil of every split off part,
but as a rule this does not develop ; only in the axils of the foliage-leaves
a bud develops from it bearing circa 7 split off parts in August. (Tab. 4.)
The first of these stands not with his back to the rootstock, while the
other split off parts alternate with the first. Some buds are arrested, others
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develop in July and form 30 lateral shoots ; the buds on the older parts
of the rootstock can also retain this faculty.
How these young lateral shoots develop in the course of the years till
full-grown and flowering noses have arisen, has not been discussed in
this investigation. W e have restricted ourselves here to the periodical
annual development of the full-grown objects.
§ 6. D I S C U S S I O N O F S O M E F O R M S D I S T I N G U I S H E D BY
G R O W E R S A N D IN L I T E R A T U R E .
The Convallaria growers and forcers distinguish between German
crowns and Dutch crowns ("kiemen"), especially on the ground of a
different behaviour when forced. The German crowns are suitable for
forcing before New Year ; then they give sufficient foliage but after
New Year the Dutch crowns are more suitable, because by that time the
foliage of the German ones is too abundant.
Neither in purely scientifical literature, nor in the trade journals a
satisfactorily supported description of the morphological distinction between
the two forms could be found. The clearest description we find in
SPAARGAREN :

1. The German crowns are thicker than the Dutch ones.
2. The foliage is more vigorous and wider in the German Convallaria
and often provided with longitudinal folds.
3. The flowers of the German Convallaria are larger.
4. The part of the stalk covered with flowers is shorter in the German
Convallaria, the number of flowers on a stalk smaller than in good Dutch
Lilies of the Valley. In the German plants the flowers at a cluster unfold
simultaneously and they are white ; in the Dutch plants the apical flowers
are still in bud and green, while the lower flowers are open and white.
See also Fig. 4.

§7.COMPARISONOFTHEGERMAN AND THE
DUTCH STOCK.
In the same way as for the German form, we also collected material of
the Dutch form in Aalsmeer and examined it.
Great differences in the periodical development of the two forms could
not be ascertained (Tab. 7).
Our controlling the differences mentioned in the previous section yielded
the following results :
1. The Dutch form showed more flowers per cluster than the German
form (respectively 15.1 ± 0 . 3 8 and 11.9 ± 0 . 2 2 flowers).
2. The dimensions of the 2 n d flower and the apical flower showed no
difference worth mentioning (Tab. 5) ; in the German form, however, the
carpels of the apical flower were closed as early as 11 August, in the
Dutch form this did not occur until 10 September.
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3. W i t h the exception of the outermost foliage-leaf, the leaves of the
Dutch form are somewhat more oblong than those of the German form
(Tab. 5).
4. All organs of the Dutch stock are a little longer than those of
the German stock.
5. The German noses show a red-violet stippling of the sheath-leaves
in spring, which is lacking in the Dutch form.
On the ground of these differences the Convallaria used in this investigation as German form strongly resembles Convallaria Majalis var.
robusta described in VILMORINS Blumengärtnerei (1896), page 1070.

E X P L A N A T I O N O F T H E TABLES.
T a b l e 1.
1 s t column. Dates of lifting.
2 n d column. Length of the outer sheath-leaf-primordium.
3 r d column. Nose-length, i.e. the length of the longest sheath-leaf.
4 t h column. Length of the half-surrounding sheath-leaf during the period
of stretching.
5 t h column. Length outermost foliage-leaf-primordium.
6 t h column. Length outermost full-grown foliage-leaf.
7th column. Length of the sheath of the outermost foliage-leaf.
8 t h column. Width of the lamina of the outermost foliage-leaf.
9 t h to 1 1 t h columns. For the 2 n d foliage-leaf as columns 6 to 8 for the 1 s t .
12 t h to 14 t h columns. Idem for the 3 r d foliage-leaf.
15 t h column. Length of the flower-cluster.
T a b l e 2.
1 s t column. Dates.
2nd column. Number of foliage-leaves.
3 r d column. Number of sheath-leaves.
4 t h column. Total number of split off parts.
T a b l e 3.
Stages in which the flowers of the cluster averagely are on the dates of
the lowest horizontal series.
T a b l e 4.
1 s t column. Dates.
2nd column. Number of split off parts of the lateral buds in the axil of
the innermost foliage-leaf.
rd
3 column. Length of the buds in the axil of the innermost foliage-leaf.
T a b l e 5.
Dimensions of the 2 n d flower and the apical flower of the German and
the Dutch stock on 10 Sept. 1920 and on 14 February 1920.
T a b l e 6.
1 s t horizontal series concerns the Dutch form.
2nd horizontal series concerns the German form.
1 s t column. Length of the lamina of the outermost foliage-leaf.
2nd column. Width of the lamina of the outermost foliage-leaf.
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3 r d column. Proportion of length and width.
4 t h to 6 t h columns. Idem for the 2 n d foliage-leaf.
7 t h to 9 t h columns. Idem for the 3 r d foliage-leaf.
T a b l e 7.
Dutch form.
1 s t column. Dates.
2nd column. Length of the outermost sheath-leaf-primordium.
3 r d column. Nose-length.
4 t h column. Length of the outermost foliage-leaf-primordium.
5 t h column. Length of the outermost foliage-leaf.
6 t h column. Length of the flower-cluster.

EXPLANATIONS OF T H E TEXTFIGURES AND PLATES.
The subjoined abbreviations are used.
BL= flower.
BLP— flower-primordium.
BR—bract.
BT= flower-spike.
EVP = terminal vegetation-point.
HSB= half-surrounding sheat-leaf.
L= foliage-leaf; L 1 = I s ' foliage-leaf; L2 = 2nd foliage-leaf, etc.
LBR= scar of bract.
LBT= scar of flower-cluster.
LHSB= scar of half-surrounding sheath-leaf.
LL= scar of foliage-leaf LL1, LL2, etc as with L.
LSB^scar of sheath-leaf LSBl, LSB2, etc. as with SB.
L V P B = scar of main lateral bud (foliage-leaf-bud).
LZKN = scar of lateral bud.
M I= stamen of the I s ' whorl.
M II= stamen of the 2nd whorl.
S= bractlet, bracteola.
SB= sheath-leaf; SB1, SB2, etc. as with L.
T I = tepal of the 1st whorl.
T I I —tepal of the 2nd whorl.
VD = carpel.
VP = vegetation-point. V P A = vegetation-point in the axil of the
half-surrounding sheath-leaf; VPB= main lateral vegetationpoint (foliage-leaf-bud).
ZKN = lateral bud.

Verhandel. Afd. Natuurkunde (2e Sectie) DI. XXVII.
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Fig. 1. (10 September 1920). Shows a "crown" as it occurs in winter.
In order to enable us to distinguish the different leafmarks on the rootstock better, the roots were cut off in such a way that only short stumps
were left. The "nose" (neus) contains the flower-cluster and the foliageleaf-bud ; the outer split off parts are sheath-leaves. This nose is the
terminal bud of that part of a rootstock that originated from a lateral bud,
when flower-cluster and foliage-leaf-bud were lost (LBT and L V P B); after
that in such a nose for some years only sheath-leaves and foliage-leaves
were split off, now a flower-cluster has been formed in the nose. Along the
rootstock such more or less developed lateral buds ( Z K N ) are inserted.
In nearly all cases the place of insertion is the axil of a foliage-leaf (LL).
With LSB- and LL 1918, 1919, etc. are respectively meant the sheathleaves and the foliage-leaves, which have developed in the years mentioned.
At the end of 1920 therefore we find the scars (LL) of the foliage-leaves
which assimilated in the early part of the summer of 1920; further there
are found the sheath-leaves SB 1920, succeeding these foliage-leaves as
hypsophylls forming and enveloping the nose. 2x/i XFig. 2. Gives a schematical representation of the arrangement of the
parts in the nose during the wintermonths. The two outer rings of the
foliage-leaves which are present as leaf-marks round the nose, have been
indicated dark grey in the figure ; they are the scars of the foliageleaves which assimilated during the past summer. The flowers of the
flower-cluster with their bracts have been given in the same plane ; they
have been numbered consecutively starting with the flower which was
lowest inserted and at the same time first formed. This flower-cluster will
bloom next spring.
Beside (in the figure under) this young flower-cluster we find the main
lateral bud, the foliage-leaves of which will assimilate in spring during the
flowering. Of the sheath-leaves and the foliage-leaves the nearly annular
place of insertion has been given. The place of the leaves which morphologically corresponds with the axil of the insertion has been marked with
a crosslet.
In these axils there occur more or less strongly developed growingpoints ; the average degree of development has been expressed by the size
of the black spots. Attention is called to the position of the lines of insertion
of the various organs with respect to each other. It appears that the line
joining the axils of the foliage-leaf-bud forms an angle of exactly 90° with
the line of the axils of the sheath-leaves and of the foliage-marks. W i t h
respect to the lateral buds in the axils of the foliage-leaves the same can
be observed.
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Fig. 3 A. Is a graph representing the proportions between the lengths
of the organs. Seeing that the dimensions of the parts after the period of
stretching become such that on being represented to the ordinary scale a
very long-drawn figure would arise, all dimensions above 5 cms were given
ten times reduced. For the sake of clearness this reduction has also been
given in the figures of the scale to the left of the figure. The dimensions
of the 2 n d and 3 r d foliage-leaves during the period of stretching have been
represented by thin broken lines, marked 2 n d , and 3 r d . The figure is a
graphical representation of table 1.
Fig. 3B. Graphic representation. It gives the growth of the organs per
unit of time (10 days) in percents of their lengths.
As black background the average temperature at Alphen a/d Rijn has
been plotted of periods of 10 days computed from 3 observations per day
(8 o'clock a.m., 2 o'clock p.m., 7 o'clock p.m.).
Figs. 3A and 3B represent the transition of sheath-leaf in primordial
state to full-grown organ (nose-length) by the growing thicker of the
solid line.
In the figures 3A and 3B the dimensions were expressed :
the sheath-leaves in a primordial state by a thin solid line
the sheath-leaves in a full-grown state by a thick solid-line
the foliage-leaves in a primordial state by a thin broken line
the foliage-leaves in a full-grown stateby athickbroken lir.e
the flower-cluster by a dotted line.
Fig. 3C. In connection with table 3 this figure gives a schematical
survey of the progressing development of the flower-cluster ; for each date
a flower-cluster of average development has been taken as an example. To
the right of the figure the stages are represented. The figure over stage IX
indicates that the carpels in the figure are closed ; the figure over this gives
the apex of the flower-cluster, that is the terminal vegetation-point. According as in the scheme the grey colour of the flower gets darker towards
the centre, the more the carpels overlap the interior parts of the flower,
until complete closure is attained.
Fig. 4. Shows a reproduction of a page from the Gardeners' Chronicle,
on which an illustration is given of crowns imported from Holland and
from Germany.
Fig. 5 (14 Febr. 1920). Shows the growing-point at the end of the
winter just before the differentiation into theparts forming the flower-cluster
and the foliage-leaf-bud has taken place. In this state in which only sheathleaves have been split off (stage I) the growing-point has passed the
winter. The 4 * sheath-leaf (SB4) has been split off all round. The dent
that can be observed in this sheath-leaf was caused by the margin of the
3 r d sheath-leaf, which was removed; its scar (LSB3) is visible to the left.
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Fig. 6 (16 March 1920). The growing-point represented in this figure
has continued splitting off primordia ; in drawing the orientation has been
chosen as for the growing-point in fig. 5. To the right the 4*h sheath-leaf
is found which has been removed in this case ( L S B 4 ) . Meanwhile the
growing-point has split off the half-surrounding sheath-leaf (HSB), which
is distinguished from its predecessor by not being inserted round the
growing-point. In the axil of the 4 t h sheath-leaf we notice a faint swelling
( V P B ) , the vegetation-point for the future foliage-leaf-bud (stage II).
This vegetation-point therefore is greatly inferior in size as compared with
the terminal vegetation-point which represents the future flowér-cluster.
Fig. 7 (1 June 1926). All sheath-leaves have been removed, also the
half-surrounding one (LSB3, LSB4 and LHSB). By this time the foliageleaf-vegetation-point (main lateral vegetation-point V P B) has much
increased its size and shows the first foliage-leaf-primordium L 1, which is
placed in a transversal position with respect to the flower-cluster-vegetationpoint (terminal vegetation-point). At the flower-cluster-vegetation-point the
first and second bracts (BR 1and BR 2) are visible as individual primordia
(stage III).
Fig. 8 (1 June 1926). Gives a somewhat completer survey of the
arrangement of the organs. Round the outside the scar is found of the inner
foliage-leaf ( L L 2 ) , which is assimilating. In its axil there is a lateral bud
showing already two split off parts, the first of which has been removed
(LSB). This first split off part does not stand with its back to the main bud.
The scars of the sheath-leaves (LSB 1up toand including 4)are followed
by the half-surrounding sheath-leaf (HSB). From this, part of the flowercluster-vegetation-point is visible ;the first (BR 1 ) and second bracts (BR 2)
are to be seen on it; on the foliage-leaf-vegetation-point ( V P B ) the first
foliage-leaf ( L I ) shows a much clearer outline than it did in the previous
figure. By this time there is a distinct space between split off part and
growing-point.
Fig. 9 (1 June 1926). Shows the centre of the same object as figure 8,
but here the half-surrounding sheath-leaf (LHSB) has been removed. On
the flower-cluster-vegetation-point the third bract (BR3) is already present
as individual primordium, while in the axil of the first bract (BR 1 ) a very
faint swelling indicates the formation of the first flower (stage I I I + ) . The
first bract has developed in the entire bud partly under pressure of the halfsurrounding sheath-leaf, which gave rise to a dent.
Fig. 10 (17 June 1926). All sheath-leaves have been removed (LSB3,
4 and LHSB) which made the flower-cluster-growing-point with as many as
6 bracts ( B R I up to and including 6) visible; moreover the flowerprimordia (BLP) are visible in the axils of the first three bracts; in the
axil of bract 2 the flower-formation is already present as individual
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primordium (stage I V ) . The foliage-leaf-growing-point (VPB) shows but
1 foliage-leaf-primordium ( L I ) , which, however, surrounds the growingpoint already farther. This view of the object has been taken nearly perpendicularly, in consequence of which the oblique shape of the two first bracts
due to the pressure of the half-surrounding sheath-leaf is clearly manifested.
Fig. 11 (17 June 1926). All sheath-leaves have been peeled from the
nose, except the half-surrounding one ( H S B ) . Of the flower-cluster only the
second (BR2) and fourth bracts (BR4) are partly visible. The foliageleaf-bud was not peeled, so that the first foliage-leaf-primordium was
present in its entirety. Through the opening in this primordium (the margin
of which is the future leaf-margin) the reverse side of the second foliageleaf ( L 2 ) is just visible.
Fig. 12 (17 June 1926). Concerns the same object as the previous
figure, after removal of the half-surrounding sheath-leaf (LHSB) and the
first foliage leaf ( L L 1 ) . The flower-cluster is in stage I V + , the second
flower-primordium (BLP2) being strongly spherical; the primordium of
the 9 t h bract (BR9) is already visible as a faint swelling, whilst a flowerprimordium is visible in the figure up to and inclusive of the axil of the
fifth bract ( B R I — B R 5 ) . Owing to the pressure of the half-surrounding
sheath-leaf the second bract (BR2) shows a peculiar form. In the foliageleaf-bud ( V P B ) two foliage-leaflets (LL 1 and L 2 ) appear to have been
split off.
Fig. 13 (17 June 1926). The flower-cluster has become entirely visible
after removal of all sheath-leaves, inclusive of the half-surrounding sheathleaf (LHSB) and the bracts (LBR 1, 2 etc.) which owing to their advanced
development cover the flower-primordia. The first flower is in stage VIII,
all tepals are present ( T I , T I I ) , whilst the two whorls of stamens are
completely split off as individual primordia ( M I , M II). The second flower
on the reverse side of the figure is invisible. Of the second flower both the
whorls of tepals were present, of the outer whorl of stamens only two
primordia were perceptible (stage VII—).
Both flower 3 and 4 are in this stage.
The primordia of the parts of the outer whorl of tepals ( T 1 ) of the 6 t h
flower are present ; on account of this shape of the whole primordium is
rounded-triangular. In one spot a primordium of the second whorl of tepals
is visible as a very faint swelling ( T I I ) ; the flower is in stage V + .
Flower-primordium 9 (BLP9) is very strongly spherical (stage IV tc
V ) . In the eleventh flower-primordium (BLP 11) no further differentiation
is perceptible (stage I V ) .
The primordium of the 12th bract is already very distinct (stage III to
I V ) , while the vegetation-point of the whole cluster is to be found as
terminal vegetation-point ( E V P ) at the apex of the cluster.
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The two outer of the 4 split off parts of the foliage-leaf-bud (main lateral
bud ( V P B ) ) have been removed (LL1, L L 2 ) , the third split off part is
probably the primordium of the third foliage-leaf ( L 3 ) , while the fourth
part must be the first sheath-leaf-primordium ( S B 1 ) . In this young state
it cannot be decided whether a split off part will develop into a foliage-leaf
or a sheath-leaf. On the ground of the most frequent figures in later stages
of development the third split off part was taken as the third foliage-leaf ;
it is, however, not impossible that it is the first sheath-leaf-primordium. In
this case SB 1of course becomes SB2.
Fig. 14 (9 Nov. 1920). After peeling the outer 4 entirely surrounding
sheath-leaves (LSB 1 up to and including 4) the nose shows the half-surrounding sheath leaf (HSB), which envelops the flower-cluster entirely,
with its margins also the foliage-leaf-bud, of which only the outer leaf ( L I )
is visible. In the axil of the inner foliage-leaf (LL) which died down, a
lateral bud ( Z K N ) occurs.
Fig. 15 (9 Nov. 1920). The object of the previous figure shows the
flower-cluster (BT) after removal of the half-surrounding sheath-leaf
(LHSB). All flowers are completely covered by the appertaining bracts
(BR). Owing to its vigorous growth the foliage-leaf-bud exceeds the
flower-cluster in length and after superficial observation we might erroneously be inclined to take the flower-cluster as a lateral bud and the foliageleaf-bud as a direct continuation of the rootstock-axis.
Fig. 16 (9 Nov. 1920). W h e n the last flower (BL12) of the flowercluster is completed, the terminal vegetation-point ( E V P ) persists as a small
protuberance or narrow lobe, which is clearly perceptible as late as Nov.
Fig. 17 up to and including 23 show the stages of development in
separate flowers, highly magnified. T o enable us to give an example of the
different stages examining the second flower did not suffice, but it was
necessary to take different flowers of the cluster on June 17.
Fig. 17 (17 June 1926) stage V — ; flower-primordium triangular; the
parts of the outer whorl of tepals ( T I ) not quite visible as individual
primordia.
Fig. 18 (17 June 1926) stage VII—; the two whorls of tepals are
present ; the three outer stamens are nearly all perceptible as individual
primordia ( M I ) .
Fig. 1 9 ( 1 7 June 1926) stage VIII—. The two whorls of tepals have been
split off ( T I , T i l ) , likewise the outer whorl of stamens ( M I ) . Of the
inner stamens (M II) one is clearly visible as an individual primordium, the
other two not yet so clearly.
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Fig. 20 (17 June 1926). Stage VIII. The two whorls of tepals ( T I and
T i l ) and the two whorls of stamens (M I and M II) visible as individual
primordia. On the flat central part not a trace of carpel-primordia is to be
seen. While the stages VI and VII are rapidly passed through, so that a
sharp division is very difficult, stages VIII and IX are plainly divergent
and distinguishable.
Fig. 21 (17 June 1926). Stage IX. Besides the whorls of tepals ( T I
and T i l ) and the stamens (M I and M II) the three carpels ( V D ) are
visible as individual primordia, forming a nearly continuous wall.
Fig. 22 (26 July 1920). The tepal- and stamen-primordia ( T I , II M I ,
II) are strongly developed. The three carpel-primordia have grown into a
wall, but their margins do not completely touch. In thisstage of development
the whole flower is closed ; to render the parts visible the tepals had to be
turned down.
Fig. 23 (6 Oct. 1920). Shows the completed flower in bud after the
flower-tepals ( T I, T II) have been turned down a little. The stamens (M I
and M i l ) are further differentiated and show hairy appendages at the
apex. The margins of the carpels ( V D ) touch.
Fig. 24 (6 Oct. 1920) shows a complete flower in bud as, covered by
the bract (BR), it is found at the flower-cluster in winter. The perianth
( T I , T i l ) is closed.
Fig. 25 (16 Mrch 1920) concerns a single exceptional case as observed
by me, where a bractlet (S) occurred on the pedicel. The bract of this
flower has been turned down.
Fig. 26 (17 Jan. 1920). In this cluster the first flower ( B L 1 ) , which
is besides inserted at the very base of the cluster, shows an abnormal
development ("voorbloeier" ). Just as the 1 s t bract ( B R I ) it was much
further developed than those following (BR2 and B R 3 ) . Besides the
flower has a shrivelled appearance. Behind the cluster the outer split off
part of the foliage-leaf-bud, the first foliage-leaflet ( L I ) is visible. All
sheath-leaves of this object have been removed.
Fig. 27 (1 June 1926). All sheath-leaves inclusive of the half-surrounding one (LSB4, LHSB) have been removed from this bud. On the
flower-cluster-vegetation-point the bracts up to and including the eleventh
are visible as individual primordia (BR 1 to 11), whilst the 9 t h flowerprimordium (BLP9) already shows as a distinct swelling. Besides the
normal foliage-leaf-bud ( V P B ) with one or more foliage-leaf-primordia
( L I ) a second bud-formation ( V P A ) is present in the axil of the halfsurrounding sheath-leaf (LHSB).

72

DE PERIODIEKE ONTWIKKELING VAN CONVALLARIA MAJALIS

Fig. 28 (26 July 1920). Just as in the previous figure, but in a much
more advanced state, this nose showed two foliage-leaf-buds. In the axil of
the last entirely surrounding sheath-leaf (LSB4) the normal leaf-bud
( V P B ) is found; three foliage-leaves (LL1 to 3) and a sheath-leaf
(LSB1) have been removed; a second sheath-leaf ( S B 2 ) is already
present. In the axil of the half-surrounding sheath-leaf (LHSB) we find as
an exceptional case a foliage-leaf-bud ( V P A ) . Three of its foliage-leaves
(LL1 to 3) have been removed; the first sheath-leaf ( S B l ) has been
split off.
At the base of the flower-cluster (LBLT) was a sterile bract (LBR 1 ) in
the axil of which no flower-primordium was found. The occurrence of such
an extra-bud V P A , however, was by no means always attended with the
presence of such a bract, so that these phenomena do not go together.
Fig. 29 (1 June 1926). In this nose no flower-cluster occurred. Round
the nose the scar of the second foliage-leaf (LL2) occurs, which was
present in a full-grown, assimilating state at this time of the year. In its
axil a lateral bud ( Z K N ) is inserted with three transversally placed split
off parts (LSB 1, LSB2, S B 3 ) . For the sake of clearness the letters in this
figure which refer to the various organs have been printed on the spots
which morphologically must be considered as the axils. Alternating with
the foliage-leaf and further with each other 4 sheath-leaves (LSB 1 to 4)
follow. In case that a flower-cluster had been formed, the split off part
following on the 4 t h sheath-leaf would have become a half-surrounding
sheath-leaf, the vegetation-point ( V P ) in the axil of the 4 t h sheath-leaf
would have developed into a foliage-leaf-bud (main lateral bud V P B ) ; in
this case, however, the main growing-point has not passed on to flowercluster formation, but it has given rise to a series of leaves, of which the
three foliage-leaves LL 1, LL2 and L 3 have already been formed.

