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I. Orchis Morio.

Het zaad wordt eerst gedesinfecteerd met bleekpoederwater en

afgespoeld met steriel water en dan in een reageerbuis met steriel

leidingwater bewaard of direct uit de desinfectievloeistof gezaaid.
Indien het zaad van O. Mario daarna op een geschikte bodem

werd gezaaid bijv. op Knudson-D (met suiker) of Burgeff-Eg, dan

kiemde een zeer groot percentage.

Zonder schimmel-symbiont houdt de groei na enige tijd op en

de plantjes kwijnen. Indien een schimmel-symbiont (Rhizoctonia

repens Bernard) in de buis wordt geënt tegelijk met het zaaien, dan

wordt de groei belangrijk gestimuleerd en dan ontstaan er weldra

groene spruitjes op het enigszins kegelvormige protocorm. Enkele

plantjes werdenmicroscopisch onderzocht en toen bleek, dat de meeste

niet door de schimmel geïnfecteerd waren. Dit wijst m.i. op een

gunstige invloed van de schimmel buiten de symbiose om, op de

vorming van groeibevorderende stoffen.

Werd de schimmel eerst op de voedingsbodem geënt en, nadat

er een dekje ontstaan was, voorzichtig gedood en werd daarna het

zaad gezaaid, dan was de groei beter dan zonder schimmel.

Werd het zaad in steriel water bewaard, dan ontkiemden de

zaden. Als het criterium voor de ontkieming werd de vorming van

wortelharen beschouwd. De ontkiemde zaden bleven nog een maand

of vier leven, want, als ze daarna op een geschikte bodem werden

gezaaid, dan begon de groei.

Blijkbaar kunnen de zaden dus zonder schimmelinfectie en zonder

voedsel van buiten enige tijd blijven leven. Deze tijd, de wachttijd,
zoals ik die noem, is bij Orchis Morio korter dan een jaar.

Sinds verscheidene jaren heb ik me reeds bezig gehouden me*

het kweken van Orchis uit zaad. Na langdurige proefnemingen is

het nu zo, dat bij verscheidene Orchis-soorten een behoorlijk resul-

taat bereikt is, in het bijzonder bij Dactylorchis Klinge en bij Orchis
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II. Dactylorchis.
Indien het zaad van Orchis majalis Rchb., O. Munbyana Boiss.

et Reut., O. incarnata L. etc. direct na de desinfectie op de voedings-
bodem werd gezaaid — ik gebruikte daarvoor een eigen bodem

Vermeulen-D of Burgeff-Eg — dan kiemde het zaad slechts voor

een uiterst klein percentage, voor minder dan i %. Daarom werd

het zaad eerst op steriel water gezet in reageerbuizen. Na enige
weken begon het zaad nu te ontkiemen, d.w.z. er begonnen zich

lange wortelbaren te ontwikkelen. Soms kiemde het zaad tegen het

glas boven water zittend, soms drijvend op het water, waarbij de

wortelharen in elkaar grepen, zodat een dekje van drijvende zaden

ontstond, soms kiemde het onder water, maar altijd zonder dat er

voedsel in het water was gebracht (het water was leidingwater met

nog wat kalk van de desinfectie).
het zaad daarna op een geschikte bodem werd gezaaid,

begon de groei. In tegenstelling met O. Morio werd hier van een

gunstige invloed van Rhizoctonia repens, indien die er bij was geënt,
niets bemerkt. De groei ging ook regelmatig door.

De wachttijd was hier veel langer dan bij O. Morio. Zaad van

O. Munbyana, gedesinfecteerd op 2 Nov. 1938 en daarna ontkiemd

en op steriel water bewaard, werd op 31 Jan. 1940 gezaaid. Practisch

alle ontkiemde zaden begonnen te groeien. Van dezelfde zaden werd

opnieuw gezaaid op 24 Aug. 1942 en ook van dit zaaisel begonnen
nog enkele planten te groeien. Misschien dat ook de wachttijd in

de vrije natuur voor de planten van betekenis zou kunnen zijn: de

ontkiemde zaden hoeven niet direct te gronde te gaan, als er niet

direct een geschikte symbiont ter plaatse is.

Het zaaisel van 31 Jan. 1940 werd verder gekweekt en het leverde

zeer goede planten op door een combinatie van de asymbiotische
met de symbiotische methode. Daarvoor werd in kolven met uit-

gekookte varenwortel en zouten volgens Burgeff de schimmel-

symbiont geënt en na enige weken werden de jonge planten er bij
gebracht. Op 13 Aug. 1942 hadden de meeste planten nog een

groen blaadje aan een enkelvoudige eerste knol, terwijl het proto-
corm reeds weg was. Naast die eerste knol was een flinke nieuwe knol

aanwezig met een lange penwortel en een flinke spruit. De planten
werden toen in de grond gezet. In 1943 hadden deze kiemplanten
twee bladen. Indien de oorlogsomstandigheden het niet onmogelijk
maken zullen de planten in 1944 bloeien, dat is dus na een groei-

periode van vier jaar.


