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VIVIPARITEIT. 
rfOst Eng. raaigras verschaft mij sedert een aan-
«fT tal jaren steeds maar weer opnieuw genoegen; 
s en ook de Heeren W a c h t e r en J a n s e n 
uit Rotterdam deelen ons telkens van hunne inte
ressante raaigras-vondsten mede. De latijnsche 

Engelsch raygras met vertakte aren, moederkoren 
en vivipariteit. 

naam Lolium pérenne wordt schertsend wel vertaald 
met: eeuwigdurend plezier [Lölium = lol = pleizier), 
en inderdaad, er is op deze manier reden toe! 

Lange, smalle, korte, gedrongen, vertakte aren, 
ze komen in alle mogelijke vormen en combinaties 
vaak in eikaars onmiddellijke nabijheid voor, af
gewisseld door exemplaren met moederkoren en 
gevallen van vivipariteit. 

Voor een jaar of wat deelde ik een paar gevallen 
mede, dat de korrels op de plant zelf waren gaan 
kiemen. Uiterlijk geleek dat wel iets op vivipariteit, 
maar heeft in 't wezen der zaak er niets mee te 
maken. De vorming van jonge plantjes door vivi
pariteit geschiedt langs ongeslachtelijken weg; ge
woonlijk rekent men de voortplanting door bollen, 
knollen, wortelstokken, stekken, afleggers enz. er 

niet toe, en spreekt men er alleen dan van, wanneer 
de jonge planten gevormd worden op plaatsen, waar 
ze in gewone omstandigheden niet voorkomen, dus 
op stengels of bladeren of in de plaats van bloemen. 

Het laatste is het geval bij raaigras. In plaats 
van bloemen worden er knoppen gevormd, die zich 
rechtstreeks tot jonge plantjes ontwikkelen. Wan
neer ze later bij het vergaan van den halm losraken 
en op den bodem vallen, kunnen ze zich bewortelen 
en een zelfstandig bestaan gaan voeren 

Buitengewoon fraai geeft de vivipare vorm van 
het Alpenbeemdgras (Poa alpina var-vivipare) ons 
dit te zien in de botanische tuinen. 

Op geheel andere wijze vertoont zich vivipariteit 
bij een onzer algemeenste leliesoorten, Lilium bul-
biferum, de bol- of krentenlelie der boerentuintjes, 
die in 't laatst van Juli en begin Augustus met 
haar fraaie bruingevlekte oranjekleurige bloemen 
prijkt. 

Hoewel ik de bloemen vaak geheel volgens den 
regel heb zien bestuiven, heb ik er nooit iets van 
gemerkt, dat het vruchtbeginsel ook maar de 
geringste ontwikkeling vertoonde. Toch wordt er 
langs ongeslachtelijken weg voldoende gezorgd voor 

Lelie met okselbollen. 
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de voortplanting. In de eerste plaats op de gewone 
manier der bolgewassen door de vorming van jonge 
bollen tusschen de schubben der oude in den grond; 
maar verder door een overvloed van bruinzwarte 
okselbolletjes in de oksels der stengelbladeren. 

Deze vallen af, als ze de grootte van een erwt 
hebben bereikt, en kunnen zich dan zelfstandig 
verder ontwikkelen. In onzen schooltuin moeten 
we jaarlijks geregeld honderden jonge lelie-plantjes 
wegschoffelen. 

Het zijn deze jonge okselbollen, die oorzaak zijn, 
dat er geen vruchtvorming plaats heeft. Het door 
de plant gevormde voedsel kan natuurlijk slechts 
op ééne wijze worden gebruikt, en waar de jonge 
bollen alles tot zich trekken, blijft er niet genoeg 
over voor vruchtvorming. 

In de tuinbouw wereld is het trouwens een be
kend verschijnsel, dat de meeste lelies slechts op 

eene bepaalde manier tot vruchtvorming gedwongen 
kunnen worden. Daarvoor moet men bij het begin 
van den bloei de aarde zoover voorzichtig verwij
deren, dat men bij den bol komt. Dan steekt men 
met een scherp mes den stengel vlak boven den 
bol af. 

Er is in 't geheel geen gevaar, dat de plant 
dood zal gaan, wat bij andere bolgewassen wel zou 
gebeuren. Lelies vertoonen nl. de bijzonderheid, dat 
de wortels slechts voor een klein gedeelte uit de 
bolschijf ontspringen. Verreweg de meeste komen 
uit het stengelstuk vlak boven den bol gelegen. 
Dat verklaart aan den eenen kant, hoe de plant 
na de amputatie kan blijven groeien; maar tevens 
ligt hierin het geheim van de mogelijkheid, dat er 
nu wel vruchten met kierakrachtig zaad kunnen 
ontstaan. 

Zoolang de verbinding tusschen bol en stengel 

nog bestond, werd er eene hevige concurrentie ge
voerd tusschen de onderaardsche deelen der plant 
en de vruchtbeginsels. In dezen strijd was de bol 
de overwinnaar, en „par droit de conquête" nam hij 
al het voedsel, zonder zich te bekommeren om het 
„droit de beauté" dat de bloem kon doen gelden. 

Na het doorsnijden van den stengel wordt de 
toestand evenwel anders. Het voedsel dat nu vrij 
komt, kan voor de vruchtvorraing aangewend worden. 

Soms komt deze bolvorming in de bladoksels ook 
voor bij tulpen; ik meen te hebben opgemerkt, dat 
het vooral dan geschiedt, als de bloem door de eene 
of andere oorzaak niet tot ontwikkeling komt. 

Een zeer bekend geval van vivipariteit treffen 
we aan bij onze wilde looksoorten. Maar zelden 
vindt men bij deze planten het bloemscherm wer
kelijk geheel uit bloemen gevormd. Hst tegendeel 
komt vaker voor, nl. dat er in plaats van bloemen 

enkel bollen zijn. Meestal vindt men bloemen en 
bollen bij elkaar. Het zou wel interessant wezen, 
na te gaan, hoe het in dit geval met de vrucht
vorming gesteld is. Sedert betrekkelijk korten tijd 
worden dergelijke vivipare bollen van uien opzettelijk 
gekweekt. Bij gelegenheid van de laatste maande-
lijksche plantenkeuring in „Artis", gehouden door 
de „Ned. Mij. voor Tuinb. en Plantk." (September 
1905), was dit tuinbouwproduct ook ingezonden 
onder den naam „luchtuien". Ze worden natuurlijk 
zoo genoemd in tegenstelling met de gewone, die 
in den grond groeien. 

Ook bij speenkruid is de vruchtvorming gering, 
in verband met de vorming der okselknollen, hoewel 
het onderzoek van C. H. J. R a a d heeft aange
toond, dat de onvruchtbaarheid van speenkruid 
niet zoo absoluut is, als men vroeger wel meende. 

Een ander geval van vivipariteit hebben we weer 
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Bryophyllum. 

in de vorming van broedknoppen op de bladeren. 
In de vrije natuur geschiedt dit regelmatig op de 
bladeren der gewone veldkcrs. (Zie het art. van 
H e i m a n s in Jaargang VI blz. 1.) 

De vorming van broedknoppen 
wordt soms toegepast om bepaal
de planten te vermenigvuldigen. 
In het bijzonder geschiedt dit bij 
de fraaie Bladbegonia's. Aan de 
achterzijde van een gezond, vol
wassen blad worden met een 
scherp mes insnijdingen in de 
dikke nerven gemaakt, vlak achter 
de plaats waar er twee samen
komen. Daarna legt men het blad 
op vochtig zand, waar men een 
stuk bladsteel van ± ' 2 cM. in 
laat steken. Het kweekbakje 
wordt nu met een glasplaat be

dekt en warm gezet; maar niet in den zonneschijn. 
Vlak vóór de insnijdingen vormen zich nu aan 

den bovenkant van het blad eerst knoppen, die 
zich weldra tot jonge plantjes ontwikkelen, en die 
later zelfstandig opgekweekt kunnen worden. 

Een mooi geval van deze vorming van jonge 
planten levert ook B r y o p h y l l u m ; in de insnij
dingen van den bladrand staan de knoppen. Daar 
deze plant evenwel alleen in warme kassen ge
kweekt kan worden, willen we er hier verder niets 
meer van zeggen. 

Tot voor korten tijd gold de meening, dat slechts 
enkele planten zulke broedknoppen op de bladeren 
vormden. Nu is dit voor gewone omstandigheden 
wel waar; maar het verschijnsel is blijkens de 
proeven van L i n d e m u t h toch tamelijk algemeen. 
Deze onderzoeker heeft met bladen van zeer veel 
planten geëxperimenteerd, en kwam daardoor tot 
de ontdekking, dat het in de meeste gevallen slechts 
eene kwestie van temperatuur en vochtigheid was, 
om broedknoppen te zien ontstaan. 

Bij sporeplanten heeft ook vaak de voortplanting 
plaats door vorming van broedknoppen. Zeer fraai 
kan men dat zien bij levermossen (o. a. het alge-
meene Marchantia polymorpha, door T h ij s s e be
schreven in Jaargang III, blz. 151 e. v.) 

Ook verscheidene (buitenlandsche) varens brengen 
regelmatig broedknoppen voort; terwijl aan de 
onderzijde ddk sporen ontstaan, ziet men meestal 
aan de bovenzijde de jonge plantjes. 

De moedervarens dragen er zelfs haar namen naar, 
zoowel de hollandsche als de latijnsche {Asplenium 
bulbiferum en A. viviparum). Zeer fraai zien we de 
jonge plantjes ook op de minder algemeene Asple
nium lumdatum. 

Men kan deze moedervarens heel gemakkelijk in 
de huiskamer kweeken, door de jonge vaienplantjes 

van het blad af te nemen en in een potje met 
molm uit holle knotwilgen te zetten. Zoolang het 
jonge plantje nog geen wortels heeft, is het goed, 
er een glas over te zetten. Blijkt uit het vormen 
van nieuwe blaadjes, dat het goed gaat, dan kan 
men eerst het glas op een drietal stokjes plaatsen 
en na een paar dagen verwijderen. 

Tot slot noemen we de vivipariteit bij de bekende 
Groenlelie {Chlorophytum of Phalangium), waarvan 
vooral de bontgestreepte soort een fraaie kamerplant 
is. Aan den langen bloemstengel prijken eerst eene 
menigte kleine, witte, stervormige bloempjes. Als 
die uitgebloeid zijn, vormen zich een groot aantal 
jonge planten op den bloemstengel, die door zijn 
zwaarte weldra gaat ombuigen. 

In de huiskamer geeft dit een heel fraai effect; 
maar in de natuur is de bedoeling van dit ombuigen, 
de jonge plantjes met de aarde in aanraking te 
brengen, om ze zoo gelegenheid te geven tot be-
worteling. 

Ook bij deze plant heb ik herhaaldelijk bestui-
vingsproeven genomen; maar steeds zonder resultaat. 
In het algemeen staat bij de hoogere planten de 
vivipariteit het vormen van vrucht en zaad in den 
weg, al is er dan niet bepaald sprake van een 
alternatief, nl. dat slechts voor ééne der beide voort-
plantingswijzen mogelijkheid zou bestaan. 

Vivipariteit bü Groenlelie (Chlorophylum Steinbergianum 
= Phalangium lincare. 

Jonge planten op den uitgebloeiden bloeistengel. 

B. BOON. 


