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INLEIDING

Deze bijdrage moet als een vervolg gezien worden op onze vorige tekst: De wereld van de 
stempelpapillen en de vorming van de stuifmeelbuis, Asperges M. (VOB Jaarboek 2012).

In de derde graad van het secundair onderwijs wordt er terecht veel aandacht besteed aan 
de voortplanting en de embryonale ontwikkeling bij zoogdieren en vooral bij de mens 
maar planten komen nauwelijks aan bod. Ook in het technisch en beroepsonderwijs, 
zelfs in richtingen die te maken hebben met tuin- en landbouw, worden de vorming van 
voortplantingscellen bij planten, bestuivings- en bevruchtingsprocessen en de embryonale 
ontwikkeling van één- en tweezaadlobbigen nauwelijks behandeld. We merken dit bij het 
uitzetten van honingbijen in plantages of in serres en plastiek tunnels, omdat de imker 
dan dikwijls reclamaties krijgt dat de bijen s’ morgens niet vliegen. Er is dus geen besef 
dat de meeldraden en/of de stampers van de bloemen rijp moeten zijn om aantrekkelijk te 
zijn voor bijen. De doorsnee tuinder veronderstelt dat dit zo is als de bloemen open zijn.

Degelijke informatie is te vinden bij Rasquin V. (Plantkunde - VOB Jaarboek 2010) en in 
het hierboven vermelde artikel van Asperges M. 
Illustraties maken duidelijk hoe de vorming van voorplantingscellen bij planten verloopt. 

GEBRUIKT MATERIAAL

Er werd gebruik gemaakt van gekochte micropreparaten (oude firma Bossaerts Antwerpen) 
en preparaten gemaakt door het Koninklijk Antwerps Genootschap voor Micrografie of 
afkomstig van de Universiteit Hasselt. De stempelpapillen en de embryonale ontwikkeling 
werden geïllustreerd aan de hand van pletpreparaten van herderstasje en andere planten.
De micrografische opnamen werden gemaakt met Olympus CH2 en Zeiss “Primo Star”.
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1. DE EIGENLIJKE VOORPLANTINGSORGANEN

De voortplantingsorganen van een volledige bloem zijn de meeldraden of mannelijke 
voortplantingsorganen en de stamper(s) of vrouwelijke voortplantingsorganen. 

             

Schema van een volledige bloem en een honingbij op juffertje-in-het-groen © Asperges

1. 1 De meeldraad

Een meeldraad (androecium) bestaat uit een helmdraad met twee helmknoppen 
en elke helmknop bestaat zelf weer uit twee helmhokken waarin na meiose van de 
pollenmoedercellen stuifmeel of pollen wordt gevormd. Vanuit de bloembodem die op 
de bloemsteel staat, worden suikers en mineralen via vaatbundels (transportbanen) naar 
de meeldraad vervoerd. 

       

Meeldraden van goudsbloem (10x2) en dwarse doorsnede van een helmknop 
met centraal de pollenmoedercellen (10x10) © Asperges 
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Dwarse doorsnede van een helmhok van lelie met cellen in deling.  
Een opengeklapt helmhok met  volledig ontwikkelde stuifmeelkorrels (10x10) © Asperges 

Je kan het rijpingsproces van de helmknoppen gemakkelijk met een loep (10x vergroting) 
waarnemen bij de peer. Bij nog niet rijpe meeldraden zijn de helmknoppen roodbruin, 
dicht en eerder glad van structuur. In de loop van de voormiddag zullen ze beetje bij 
beetje openkrullen en het rijpe stuifmeel (beige) vrijlaten.

         

Conference perenbloem met niet-rijpe (9 uur) en rijpe (10 uur)meeldraden © Asperges

Bij rododendron en azalea gelijken de helmknoppen op peperbusjes die hun stuifmeel 
langs een porie aan de top van de helmknoppen uitstrooien.

             

Helmknoppen met 
topopening bij 
rododendron 
© Asperges
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1. 2 De stamper

De stamper (gynaecium) bestaat uit het vruchtbeginsel, de stijl en de stempel. In het 
vruchtbeginsel zit(ten) de zaadknop(pen) met de eicel(len) die eveneens ontstaan na 
meiose.

                   

                              Okkernoot, vrouwelijke bloem                           Papaver, stempels en vruchtbeginsel  
                                            © Asperges                                                              © Asperges                              

De stamper bestaat uit één of 
meerdere vervormde en opge-
plooide bladeren. Hierdoor kan 
men een rug- en een buiknaad 
onderscheiden. 

Mooie voorbeelden zijn erw-
ten en bonen die uit slechts 
één vruchtblad bestaan. Bij het 
‘ranken’ van bonen trekken we 
de rugnaad weg. Bij de meeste 
planten bestaat de stamper ech-
ter uit meerdere vruchtbladeren. 
Je kan dit zien op een dwarse 
doorsnede van het vruchtbegin-
sel of je kan ook de stempels tel-
len. Dit laatste geeft niet altijd 
het juiste resultaat. 

In het vruchtbeginsel ontstaan 
één of meerdere zaadknoppen 
als uitstulpingen van de vrucht-
bladwand. Centraal in de zaad-
knop ligt de nucellus waarin de 
embryozakmoedercel zal ont-
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wikkelen. De zaadknop is omgeven door twee vruchtvliezen of integumenten met boven-
aan een porie, het poortje of micropyle, waarlangs later de stuifmeelbuis zal binnendrin-
gen. De zaadknop is via een navelstreng verbonden met de vruchtbladwand. In de navel 
bevindt zich een vaatbundel die het nodige voedsel aanvoert.

      

Twee zaadknoppen met ieder een centraal gelegen nucellus, omgeven door 
twee vruchtvliezen of integumenten. Rechts de vaatbundels in de navelstreng van de zaadknop. 

(10x40) en (10x60) © Asperges

Na bevruchting van de eicel ontstaat een zaad met een kiem (zie later). Tegelijkertijd zal 
het vruchtbeginsel verdikken tot een vrucht. Dit alles kan maar gebeuren als honingbijen, 
hommels en andere insecten voor de bestuiving zorgen. 

    

Links een dwarse doorsnede van het vruchtbeginsel van lelie met drie hokken 
en telkens twee zaadknoppen per hok (10x4). 

Rechts een dwarse doorsnede van het vruchtbeginsel van papaver; 
de witte bolletjes zijn de zaden. © Asperges
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Lengtedoorsneden van de buisbloemen van paardenbloem en sleutelbloem (10x4); 
je ziet de zaadknop(pen) op de zaadlijsten in het vruchtbeginsel. © Asperges

        

Lengtedoorsnede van de bloem van koolzaad; je ziet de meeldraden met het stuifmeel (rood) en centraal de 
stamper met de zaadknoppen in het vruchtbeginsel. (10x4 en 10x40)© Asperges

De zaadknop(pen) is(zijn) met een navelsteng vastgehecht op de zaadlijst waarlangs een 
vaatbundel de nodige suikers en mineralen aanvoert. Men spreekt dan van wandstandige 
of centrale placentatie.

                                             

Placentatie van 
zaadbeginsels van 

koolzaad; centraal zie 
je de embryozak met de 
embryozakmoedercel. 
(10x60) © Asperges
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De stempels van de stamper zijn voorzien van papillen die soms pluim- of vingervormig 
zijn. Bij de windbloeiers (b.v. maïs) zijn ze steeds pluimvormig zodat ze het stuifmeel 
dat door de wind wordt aangevoerd gemakkelijk kunnen vasthouden. Bij insectenbloeiers 
zijn de papillen eerder knobbelvormig. Deze papillen scheiden water, suikers en 
groeihormonen af waardoor het stuifmeel gestimuleerd wordt om tot een stuifmeelbuis 
te kiemen.

    

Papillen op de stempel (10x10) en (10x40) van afrikaantjes of Tagetes. © Asperges

     

Papillen met stuifmeelkorrel bij zonnebloem en longkruid (10x60) © Asperges

         

Papillen op de stempel van  aster en boerenwormkruid (10x60) en (10x40) © Asperges
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Stempelpapillen van naakte begijntjes en maïs (windbloeier)(10x60) en (10x40) © Asperges

      

Stempelpapillen van komkommerkruid en smeerwortel (10x60) ©Asperges

Opmerking

De stempels van fruitbloemen zijn maar gedurende enkele uren per dag ‘rijp’. Je kan dit 
goed zien met een loep (10x vergroting). Niet-rijpe stempels zijn rond 10 uur ’s morgens 
romig wit en vertonen geen of zeer weinig papillen. Rijpe stempels zijn tussen 12 en 
14 uur lichtgeel en vertonen dikke papillen. Oude, overrijpe stempels zijn tussen 15 tot 
17 uur geelbruin en staan gebogen, de papillen zijn dan klein en verdroogd. Het is dus 
belangrijk dat de bijen vooral rond de middag zeer actief zijn.

                                                 

          Jonge stempels 
 ←     van peer (10 uur)
          © Asperges        

                                Oude, 
           overrijpe stempels 
             van peer (14 uur)      → 
                      © Asperges



VOB - Jaarboek 2015

                 Voortplantingsorganen en ontwikkeling van een embryo bij planten 75

2. ONTSTAAN VAN VOORTPLANTINGSCELLEN

De voortplantingscellen ontstaan in de meeldraden en de stampers door meiose. De 
pollen- of stuifmeelkorrels zijn de mannelijke cellen en de eicellen in de zaadbeginsels 
zijn de vrouwelijke voortplantingscellen.

Meiose heeft voor gevolg dat het aantal chromosomen (dragers van de erfelijke 
kenmerken) in aantal gehalveerd wordt (2n wordt n) en dat moederlijke en 
vaderlijke kenmerken gemixt worden.

Hieruit leren we dat de voortplantingscellen (stuifmeelkorrel en eicel) steeds de 
helft van het aantal chromosomen van de cellen van de moederplant hebben. De 
voortplantingscellen worden ook gameten genoemd en het aantal chromosomen 
wordt steeds met (n) voor haploïd aangeduid. De cellen van de moederplant zijn 
dan (2n) of diploïd.

2. 1 Stuifmeel of pollen

De twee helmhokken van iedere helmknop bevatten verschillende concentrisch groeiende 
weefsels. Centraal zien we de stuifmeelkorrel- of pollenmoedercellen (2n), omgeven door 
een voedingsweefsel, het tapetum. Na meiose geven de stuifmeelkorrelmoedercellen 
ontstaan aan vier stuifmeelkorrels (n). 

Delingsstadia van de meiose in de pollenmoedercellen bij  lelie (10x60) © Asperges 

Beetje bij beetje wordt het suiker-, vet- en eiwitrijk tapetum uitgegeten en komt het los van 
de andere weefsels. De mechanische ring die het tapetum omgeeft zal dan openbarsten en 
het stuifmeel naar buiten slingeren.
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Links: tapetumweefsel rond delende pollenmoedercellen bij lelie. 
Rechts: de opengesprongen mechanische ring met stuifmeelkorrels (10x60) © Asperges

Eens de stuifmeelkorrel gevormd, zal de kern (n) van de stuifmeelkorrel nog een gewone 
mitose ondergaan. Er ontstaan dan twee kernen, respectievelijk een langwerpige, 
generatieve kern en een ronde buiskern. Uit de buiskern zal de stuifmeelbuis groeien als 
de stuifmeelkorrel op de juiste stempel valt en de generatieve kern zal door mitosedeling 
ontstaan geven aan twee generatieve kernen.

Wanneer tijdens de dag halen de honingbijen het meeste stuifmeel?

Hiervoor hebben we tijdens een zonnige zomerdag van 9 tot 19 uur bij enkele bijenkolonies 
gedurende 1 minuut per uur het aantal stuifmeeldraagsters geteld die stuifmeelklompjes 
aanbrachten. Op dat ogenblik bloeide de tamme kastanje.

Honingbij op het mannelijk katje van tamme kastanje © Asperges
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De klokcurve maakt duidelijk dat de honingbij pas actief stuifmeel haalt als het stuifmeel rijp is. 
© Asperges

2. 2  Eicellen

In de zaadbeginsels gaan de nucelli dikker worden en de zaadbeginselvliezen of  integu-
menten groeien sterk uit.
In de nucellus ontstaat na vele delingen één grote centrale cel die we de embryozakmoe-
dercel noemen (2n ). Deze cel bevat na meiose vier kernen waarvan er drie afsterven. 
Rond de overgebleven kern vormt zich de embryozakcel (n). Haar kern ondergaat op zijn 
beurt drie opeenvolgende mitosen wat resulteert in 8 dochterkernen. Drie van deze kernen 
verenigen cytoplasma rond zich en migreren naar het uiteinde van de embryozak richting 
poortje. De middelste en grootste cel is de eicel. Links en rechts van de eicel vinden we 
twee kleine hulpcellen. Centraal verenigen zich ook twee cellen tot de kiemwitcel (2n). 
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Een lengtedoorsnede van de nucellus met embryozak 
en omgeven door twee integumenten bij lelie (10x60) © Asperges 

       

Meiose (metafase) in de embryozakmoedercel (lelie). 
Resultaat van de meiose: een embryozakmoedercel met vier kernen (10x60) © Asperges 

3. BESTUIVING, BEVRUCHTING EN EMBRYOVORMING

De mechanismen van bestuiving en bevruchting hebben te maken met de geslachtelijke 
voortplanting van bloemplanten. Beide begrippen worden dikwijls door mekaar gebruikt.

3.1.  Definitie van deze begrippen

Bestuiving is het proces dat erin bestaat dat stuifmeel van één plantensoort of een 
aanverwante soort op de stempel van deze plantensoort terecht komt. Het transporteren van 
het stuifmeel kan gebeuren door de wind (windbestuivers), door water (waterbestuivers), 
door insecten (insectenbestuivers) of zoogdieren (ook de mens) en vogels.

Bevruchting is een zeer ingewikkeld proces waarbij een kiemende stuifmeelkorrel een 
stuifmeelbuis vormt onder invloed van de stuifmeelbuiskern. Deze stuifmeelbuis dringt 
langs de stempel en de stijl tot bij de eicel in het zaadbeginsel. Hiervoor zal ze langs de 
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micropyle of het poortje naar binnen dringen. Hier zal de stuifmeelkern, ook generatieve 
kern genoemd, na deling versmelten met de eicel. 

3.2.  Wat gebeurt er bij de bestuiving?

Stuifmeel dat op de stempel valt, neemt water, suikers en groeihormonen op die in de 
papillen van de stempel geproduceerd worden. Hierdoor gaat de stuifmeelkorrel kiemen 
en eenzijdig uitgroeien tot een stuifmeelbuis onder impuls van de stuifmeelbuiskern. 

De stuifmeelkorrel bevat twee haploïde cellen: een grote vegetatieve en een kleine 
generatieve. De vegatieve cel omhult de generatieve, zodat we in feite te doen hebben 
met een ‘cel-in-een-cel’ systeem. De haploïde generatieve cel ondergaat nog een mitose 
waarbij twee haploïde spermakernen ontstaan. Deze deling kan optreden vóór of na de 
bestuiving.

De kern van de vegetatieve cel (vegetatieve kern of buiskern) maakt het mogelijk dat de 
stuifmeelbuis uitgroeit tot een buis van meerdere centimeters, afhankelijk van de lengte 
van de stijl. Voorbeelden zijn: lelie en hibiscus. 

De kieming van de stuifmeelkorrel tot een buis gebeurt op een bepaald uur van de dag en 
wordt gestuurd door de opname van water, suikers en groeihormonen. Wij noteerden dat 
bij de ‘herfstaardbei de kieming tussen 15 en 16 uur gebeurt.
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Kiemende stuifmeelkorrel op de stempel van de herfstaardbei  en de zonnebloem (10x40) © Asperges

        

Stuifmeelbuis bij  krokus, groeiend doorheen de papillen van de stempel (10x4) 
en borago of komkommerkruid met  stuifmeelbuizen (10 x 60)  © Asperges

            

Kiemende stuifmeelkorrels van toorts en  stekelbes (10 x 60) © Asperges 
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Kiemende stuifmeelkorrels van toorts (10x25) © Asperges

        

Stuifmeelbuis bij de courgette en de Conference peer (10x60) © Asperges

3.3.  Wat gebeurt er bij de bevruchting?

Vanuit de stempel groeit de stuifmeelbuis doorheen de stijl tot aan de zaadknop en plaatst 
zich voor het poortje (micropyle). De twee spermatogene kernen van de stuifmeelbuis 
gaan nu op zoek enerzijds naar de eicel in de omgeving van het poortje en anderzijds 
naar de diploïde kiemwitcel in het midden van de embryozak. Er zal dus een dubbele 
bevruchting gebeuren!

•	 De eicel versmelt met één van de spermatogene kernen tot een zygote (2n) die 
later het embryo gaat vormen. 

•	 De kiemwitcel versmelt met de andere spermatogene kern en vormt het kiemwit 
of endosperm (3n), rijke aan reservevoedsel (suikers, zetmeel, eiwitten of vetten).
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3.4.  Slechte bestuiving geeft economisch minderwaardige vruchten 

Als het stuifmeel niet op het juiste ogenblik op de stempel van de vrouwelijke bloem 
terecht komt, zal het niet kiemen en zal er ook geen bevruchting gebeuren. Soms nemen 
de bestuivende insecten, zoals hommels, onvoldoende tijd om het stuifmeel over heel de 
stempel of alle stempels te verspreiden zodat slechts delen van de vrucht zaden zullen 
voortbrengen. Hierdoor ontstaan  kromme en slecht ontwikkelde vruchten die echter even 
lekker zijn.

 

Slechte bevruchting bij aardbei © Asperges

 

Slechte bevruchting bij conference peer © Asperges

Soms komen insecten terecht op bloeiwijzen die niet volledig open zijn. De enkele 
bloemen die dan bezocht worden zullen vruchten dragen maar de andere worden niet 
meer bezocht en zullen geen vrucht vormen.
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Slechte bevruchting bij rode bes en snijboon © Asperges

3.5. Embryovorming

Om de embryovorming duidelijk te maken, gebruikten we verse hauwtjes van herderstasjes. 
Een volledig uitgegroeid herderstasje met trosvormige bloeiwijze draagt vruchten in alle 
ontwikkelingsstadia, dus zowel niet-rijpe als rijpe vruchten. 

Het vergt wel enige behendigheid om de jonge zaden uit de kleine niet-rijpe vruchten 
te halen. De zaden, vastgehecht aan de valse tussenschotten, werden in een 5% KOH 
oplossing gelegd en na 10 tot 15 minuten in water gespoeld. Er werden dan pletpreparaten 
in water van gemaakt.

Eens de eicel bevrucht, spreken we van een zygote (2n) die zal uitgroeien tot een embryo.  
Het voedselrijke kiemwit (3n) dient als voedsel voor het embryo. Het embryo van een 
tweezaadlobbige plant groeit uit tot een kiempje met twee dikke zaadlobben die zeer 
veel voedsel bevatten onder de vorm van zetmeel, suikers, eiwitten en vetten. Van dan af 
spreken we van een zaad. Tegelijkertijd  groeit het vruchtbeginsel uit tot een vrucht.

      

Jong zaad van herderstasje en de vrucht van guldenroede met jong zaad (10x40) © Asperges
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Een zaadbeginsel met navelstreng van herderstasje met een zeer klein embryo; 
rechts een sterke vergroting van het bolvormige embryo,  

verbonden via de suspensor met  het  kiemwit (10x4) en (10x40) © Asperges 

             

Een kiempje van herderstasje; de suspensor hangt nog steeds aan het volwassen embryo (10x10) © Asperges 

BESLUIT

Zowel de vorming van stuifmeel en eicellen als de bevruchting en embryovorming bij 
planten kan relatief gemakkelijk geïllustreerd worden in de lessen van de derde graad. 
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