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SAMENVATTING

Bij den habitus der eenjarigespecies AiacisenConsolida isonder-

,.h"id gemaakt in twee gio"p"tt, de Superior- en de In{eriorgroep'

Reeds in het rozetstadium vertoonen deze twee een duidelijk

verschil in habitus van de rozet, in breedte en aantal der blad-

slippen en bladkleur. In volwassen toestand treedt naast een rhri-

a"iijt ,r"rr.hil in habitus een verschil op in den hoek' welke de

zijassen met den hoofdstengel maken' Het aantal internodien

van den laatste is in de Superiorgroep grooter dan in de Inferior-

groep. Het aantal bloemenl" den tros is in beide groepen geli jk'
' 

frl. ae Superiorgroep zijn twee hoofdtypen onderscheiden' het

Gracile en het Compactumtype' Naast een duidelijk verschil in

habitus en eigenscÏàppen van den stengel treedt een,hoogte-

verschil op. ZÀwel hei aantal internodien van den stengel als het

aantal bloemen in den tros is bij deze hoofdtypen gelijk.

In de Inferiorgroep is eveneens onderscheid gemaakt in twee

hoofdtypen, welke àndelabrum en Nanum genoemd zijn' Het

laatste. i. 
""n 

verkleiningsvorm van het eerste' Het Nanumtype

i, tug", dan het Cande"labrum, terwijl het aantal internodien

.run á"rl stengel en het aantal bloemen in den tros bij het eerste

aanmerkeiijk lager is dan bij het laatste'

Het verschil tusschen d.e Superior- en d"e Inferiorgroep is mono-

factoriëel en is door het symbool I-i voorgesteld' De factor'

welke het verschil Gracile-Compactum beheerscht is dezelfde als

die, welke het verschil Candelabrum-Nanum veroorzaakt ' Dezen

factor is het symbool S-s toegekend' Beide factoren mendelen

onafhankelijk van elkaar' De formules zijn dan: Gracile SSII'

Compactum ssIT, Landelabrum SSii ' Nanum ssii '

Bij het Gracile- en het Candelabrumtype is ond'erscheid gemaakt

in een ,,Hoog" en een ,,Í 'aag" subtype' Deze subtypen bli jken

constant te zi1n. Het t'""Àil Gracile-Hoog -Laag blijkt op

multiple allelomorpf ie te berusten' Ook bij het Compactum type

is een ,,Laag'
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is een ,,Laag" en een ,,Hoog" subtype onderscheiden. Het eerste

is constant, het laatste niet.

De witte kiemplanten, welke in de nakomelingschappen van

de overblijvende spccies Delphínium' elatwn individuen optreden,

behooren tct het ,,albino", en niet tot het ,,virescente" type.
Behalve in het ontbreken van de groene bladkleur verschillen cic-
witte kiemplanten niet van de groene.

Bij het tot stand komen van de groene bladkleur spelen drie

factoren een rol. Eil<e factor, homo- of heterozygoot aanwezig,

doet chlorophyl optreden. Tusschen de verschillende hybriden

treedt geen verschil op in intensiteit van de groene bladkleur.

De factoren zijn volledig dominant. Albino's treden op als alle

dr ie factoren recessjeÍ  aanu'ez ig z i jn .

Ifet teveel aan witte kiemplanten en heterozvgoten in de ver-

schillende nakomelingschappen is het grootst in de nakomeling-

schappen van trihybriden, het kleinst in die van monohybriden.

Dit verschijnsel kan niet op een grootere levensvatbaarheid of
grootere kiemkracht van de witte zaden berusten, doch moet het
gevolg zljnvan een selectieve bevruchting. Het vindt waarschijnlijk

zljn oorzaak in een verschil in groeisnelheid der verschillende
pollenbuizen.

De individuen, welke witte kiemplanten afsplitsen, zijn in drie
groepen ingedeeld. Deze groepen verschillen in het verloop van de
kieming der groene en witte zaden. Kruisingen tusschen individuen
van een groep bezitten in de F, generatie r,l'el, kruisingen tusschen
individuen uit verschillende groepen in de F, generatie geen witte
kiemplanten; de F, generaties vertoonen deze rvel. I)e verschil len
tusschen de drie groepen zouden op multiple allelomorphie berusten.

Naast de enkele bilateraal symmetrische, treden bij de eenjarige
species dubbele, radiair symmetrische bloemen op. De verdubbeling
beïnvloedt aile deelen met uitzondering van den kelk. Aan planten
met enkele bloen'ren treden overgangsvormen tusschen beide
bloemtypen op. Het verschil enkel-dubbel is monofactoriëel.
De hier werkende factor is door het symbool tr-e voorgesteld.
Enkel domineert over dubbel. In de Superiorgroep zljn de dubbele
bloemen fertiel, in de dubbele bloemen van de Inferiorgroep
treden steri l i teitsverschijnselen op.

ISij de overbiijvende species Delphiniwm, elatum is onderscheid
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gemaakt in vier bloemtypen, welke a, b, c en d genoemd zijn.
a is enkel, bilateraal symmetrisch, d sterk verrlubbeld, radiair
symmetrisch. Deze beide typen zijn constant. b en c zijn overgangs-

vormen tusschen a en d. b is zwak verdubbeld, de kroonbladen

bezitten nog den typischen vorm. Type c is sterker verdubbeld,
de kroonbladen gaan hier, wat betreft vorm en kleur, overinkelk-
bladen, waardoor de bilaterale symmetrie de radiaire nadert.
ZooweI type b als c splitst een percentage type a planten af. Dit
percentage is bij type b planten groot, bij type c planten klein,
terwijl dit laatste type ook een gering percentage type d planten
afsplitst. In de nakomelingschap van type a planten treedt geen
enkele bloem op met meer dan vier kroonbladen; de nakome-
lingen van type d planten bezitten uitsluitend dergelijke bloemen,
Nakomelingschappen van type b planten vertoonen een klein,
die van type c planten een groot percentage afwijkende bloemen.
Het percentage individuen met afwijkende bloemen bedraagt in
nakomelingschappen van type a planten 0; variëert in nakomeling-
schappen van type b planten van 0-50, in die van type c planten
van 0-100, terwij l de nakomelingen van type d planten uit-
sluitend afwijkende bloemen bezitten. Ook de verdubbelingsgraad
(: gemiddeld aantal kroonbladen per nakomelingschap) ver-
schilt bij de typen.

F. generaties van kruisingen tusschen individuen van hetzelfde
type komen, wat de verschillende bovengenoemde waarden aan-
gaat, geheel overeen met de nakomelingschappen van dat type.
In F, generaties van kruisingen tusschen individuen, welke tot
verschillende typen behooren, ligt het percentage afwijkende
bloemen tusschen die der beide ouders in, doch is sterk in de rich-
ting van het laagste verschoven. Het type met den laagsten ver-
dubbelingsgraad domineert. De percentages afwijkende bloemen
van de individuen in laatstgenoemde F, generaties liggen zoowel
binnen als buiten de grenzen, welke gevonden worden in de na-

komelingschap van het individu, dat het minste aantal afwijkende

bloemen vertoont, hetgeen op een onvolledige, doch vrij sterke

dominantie wijst van het individu, waarbij die grenzen het laagst

zijn. De dubbele bloemen zljn alle fertiel.
Tusschen de kleur van den kelk bij Delphiniwru elatwru en de

eveneens overblijvende Delphiniwm grandillorum bestaat een zeer
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groote overeenkomst. In beide species treden twee factoren-
paren op, welke bij Delphinium elatwm door Aa en Bb, blj Del,phi-
níum grandifl,orwm door Cc en Dd aangeduid zijn.

Zeer doriker hemelsblauw treedt op, als de domineerende A en
B of C en D aanwezigzljn. Is de recessieve a of c en de dominante
B of D aanwezig, dan treedt hemelsblauw op. De drie verschillende
intensiteiten hemelsblauw bij Del,phíníwm el,atum berusten op
multiple allelomorphie. Bij aanwezigheid van de domineerende
A of B en de recessieve cof d treedt donker lila op. Z\jnin de beide
species de beide factoren recessief aanwezig, dan treedt de lila
kleur op. Deze kleur komt bij Delphiniwrn grand,ifl,orwrn in ver-
schillende intensiteiten voor. Misschien berusten deze op multiple
allelomorphie. Alle factoren zijn volledig dominant en mendelen
onafhankelijk van elkaar. Het was niet mogelijk uit te maken of
A en C en B en D dezelfde factoren warerr.

De kroon blj Delphiniwn elatwm, kan tweeërlei zijn, licht of
donker gekleurd. De twee intensiteiten vertoonen een monofac-
toriëel verschil, hetgeen door het symbool K-k voorgesteld is.
Deze factor mendelt onafhankelijk van A en B.

Bij de eenjarige species treden twee reeksen van multiple alle-
lomorphen op. Deze zíjn'. p, pr, P, Pr, Ps, P,r, P en r, rr, Rp, R, R,r. Elke
factor in deze reeks domineert over den factor, welken links hier-
van staat. De verschillende kleuren zljn in vier groepen ingedeeld.

Groep I omvat de verschillende witte. De factoren voor beide
reeksen zijn in deze kleuren recessief aanwezig.

Effen (niet zuiver !) wit bezit p en r. Licht lila aangeloopen
wit bezit p1 en r, Iicht rose aangeloopen wit p en rr. In het eerste
geval treedt de sterkste kleur op aan den rand, in het laatste
geval aan den voet. Bij aanwezigheid van p1 en r1 treedt licht lila
en l icht rose aangeloopen wit op.

Groep II omvat de verschillende rose kleuren. Deze bezitten
de factoren van de R reeks dominant, die van de P reeks recessief.

Effen rose bezit den factor R. Bij aanwezigheid van Rn treedt
rosea purpureomaculata op, een type met donker rose vlekken
op licht rosen ondergrond. Het rosea violaceomaculata type treedt
op bij aanwezigheid van Ru. Dit type bezit donker blauw lila vlek-
ken op rosen ondergrond. De R factoren mendelen onafhankelijk
van elkaar en ziin volledig dominant.
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Groep III omvat de verschillende licht lila kleuren. Hierin zijn
de factoren voor de P reeks dominant, die voor de R reeks reces-
sief aanwezig. Bij de aanwezigheid van P, of P, is de kleur zeei
licht lila; bij aanu''ezigheid van P licht lila. Het coeruleo vioiaceo-
maculata type, hetgeen donker blauw lila vlekken op licht lila
gekleurden ondergrond vertoont, ontstaat bij aanwezigheid van
Pr. De P factoren domineeren onvolledig.

Groep IV omvat de verschillende donker lila kleuren. De factoren
van beide reeksen zljn in deze kleuren dominant aanwezig.
Donker roodl i la  t reedt  op b i j  aanwezigheid van Rn,R,of  R, ,  en
Pr, donker blauw lila bij aanwezigheid van Rn, R of R, en P, of P.

De door de indices 1-3 aangegeven factoren kunnen als quantita-
tief verschillend worden opgevat. Het verschil ligt dan in de sterk-
te van de zure of alkalische reactie, waardoor het anthocyanidine
in de rose of lila kleur omgezet wordt. De door de indices p en v
aangegeven factoren mceten als aparte Íactoren rvorden opgevat,
welke absoluut gekoppeld zijn met de kleurbepalende factoren.
Ze bewerkstelligen een plaatselijk zure of alkalische reactie naast
de reeds aanwezig zijnde alkaiische of ntre, waardoor de gevlekte
typen ontstaan. De gevlekte typen treden uitsluitend op in de
Superiorgroep.

In den Inferiorgroep treedt een andere vorm van somatische
variatie op. De hoofdas vertoont in dezen groep ten deele gekleurde,
ten deele vuilgroenwitte bloemen. Ook kunnen gekleurdebloemen
vuil groenwitte sectoren vertoonen. De oorzaak van dit verschijnsel
ligt in een mutatie G-g, waarbij G als de grondfactor voor kieur
moet worden opgevat, dus het aanrvezig zljn van het anthocy-
anidine veroorzaakt. De mutatie treedt zoowel op in GG als in
Gg planten, en wordt sterk door de uitwendige omstancligheden
beïnvloed.

Bij een anderen overblijvenden voÍm, welke buiten het boven
beschreven onderzoek staat, treden naast blauwe en witte planten
tweeëerlei bonte individuen op. De eerste bezitten geheel of ge-

deeltelijk blauwe trossen aan witte planten; de tweede ver-
toonen a-an witte trossen bloemen, waarvan de kelkbladen geheel
of gedeeltelijk blauw zijn. Beide typen komen nooit aan eenzelfde
individu voor. De blauwe individuen vertoonen nooit een witte
tros of een wit bloemblad. ln beide gevallen treedt waarschijnii jk

een mutatie f
moet worden

Bij de behe
den voorgron
andere op eer
laatste type vr
viltbeharing,
wel in sterkte
onderscheiden
teiten liggen d
tusschen die d

Het optred
Delphiniwm e,
kleurstof in d
anthocyaan (

van deze kleu
donker lila in<

T)e  snce ieqh

grand.iflorum 1
Aile individue

De reductie
op een verlies
kroon. De sta



SAMENVATTING

een mutatie f-F op, welke factor als den grondfactor voor kleur
moet worden opgevat.

Bij de beharing van Del,pkiniwnt, el,atwm treden twee typen op
den voorgrond. Het eene heeft betrekking op de geheele, het
andere op een gedeelte van de plant, n.l. de bloeiwijze. Bij dit
Iaatste type vallen twee subtypen te onderscheiden. Het eene is de
viltbeharing, welke niet, het andere de lossere beharing, welk
wel in sterkte kan variëeren. Bij de laatste ztjn vier intensiteiten
onderscheiden. In kruisingen tusschen de verschillende intensi-
teiten liggen de percentages van de intensiteiten in de F, generatie
tusschen die der beide ouders in.

Het optreden van anthocyaan in de vegetatieve deelen bij
Delphiniwm, elatum houdt verband met het optreden van deze
kleurstof in de bloemen. Bij aanwezigheid van den factor A kan
anthocyaan optreden. Het verschil aanwezigheid-afwezigheid
van deze kleurstof bij de zeer donker hemelsblauwe en ook bij de
donker lila individuen berust waarschijnlijk op, één factor.

De speciesbastaard tusschen Delphinium elqtwm en Delphiniwm
grand.ifl,orutn blijkt vrijwel in alle kenmerken intermediair te zíjn.
Alle individuen zijn zelfsteriel, verder steriel met beide ouders.

De reductie van de spoor bij Delph'iniww, grandíflorwna berust
op een verliesmutatie, en gaat gepaard met de reductie van de
kroon. De stand van de bloem wordt van zijdelings eindelings.
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