


Plantkunde 1

Vaak wordt biologie in het S.O. gegeven door een niet-bioloog. Met wat geluk hebben
deze leerkrachten in hun opleiding wat algemene biologie gekregen, zodat ze het er voor
de klas zonder al te veel kleerscheuren kunnen vanaf brengen.

Velen onder hen hebben echter een zeer beperkte kennis over al wat met planten te maken
heeft. Voor hen is dit artikel bedoeld, en ook voor al wie

• denkt dat aardappelen wortels zĳn,
• bollen met knollen verwart
• niet weet wat een schĳnvrucht is,
• nog steeds spreekt van blauwwieren en denkt dat het planten zĳn,
• gezaagd tegen getand zegt,
• nog nooit heeft gehoord van hout- of zeefvaten,
• sporofyten en gametofyten door elkaar haalt,
• ...

kortom, misschien voor jou?

INLEIDING
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ALLE BEGIN IS MOEILĲK

Wanneer we het willen hebben over planten, moeten we natuurlĳk eerst duidelĳk maken
wat we onder “planten” verstaan. Automatisch komen we dan terecht op het domein van
de systematici, die de kunst verstaan om het met elkaar oneens te zĳn. Iets wat we hen zelfs
niet kwalĳk nemen, gezien elk kwalificatiesysteem afhangt van de gehanteerde criteria.

Het probleem heeft te maken met de term “Plantae”. Naargelang de grootte van het taxon
onderscheidt men:

• “Plantae sensu latu” (planten in de brede zin van de betekenis): hiertoe rekent
men de roodwieren (Rhodophyta), de kranswieren (Charophyta), de groenwie-
ren (Chlorophyta), de Glaucophyta (een kleine groep microscopische zoetwater-
wiertjes) en de landplanten (Embryophyta).

• “Plantae sensu stricto” (planten in de beperkte betekenis van het woord):
kranswieren + groenwieren + landplanten, die samen de zg. “Groene planten”
vormen.

• “Plantae sensu strictissimo” (planten in de meest enge zin): enkel de landplan-
ten. Voor dit artikel zullen we ons tot deze groep beperken.

Omdat “Plantae” maar één betekenis kan hebben, heeft men nieuwe benamingen voorge-
steld voor elk van de vermelde groepen:

• Archaeplastida, Plastida of Primoplantae voor de de “Plantae sensu lato”
• Chloroplastida, Viridiplantae, Viridiphyta, Chlorobionta of Chlorobiota voor de

“Plantae sensu stricto”
• Embryophyta of Metaphyta voor de “Plantae sensu strictissimo”
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WAT MAAKT EEN LANDPLANT TOT LANDPLANT?

M.a.w. aanwelke criteriamoet een organisme voldoen, willen we het beschouwen als een
landplant?

De landplanten

1. zĳn meercellige eukaryoten zezĳnopgebouwd uit meerdere cellen, waarin de
chromosomen verpakt zitten in een duidelĳk begrensde kern.

2. zĳn foto-autotroof zezĳnin staat om uit eenvoudige anorganische verbindingen
complexe organische verbindingen op te bouwen. De energie die hiervoor nodig is
wordt gehaald uit (zon)licht m.b.v. de pigmenten chlorofyl a en b, die voorkomen in
gespecialiseerde structuren: de chloroplasten. Zoals steeds zĳn er uitzonderingen, zoals
de bremraaap, die een bladgroenloze parasitaire plant is.

3. hebben celwanden, die cellulosevezels bevatten dezevezelszĳnsamengesteld
uit microfibrillen van het polysacharide cellulose.

4. synthetiseren deze cellulose via roosvormige eiwitcomplexen in de cel-
membranen ditonderscheidtlandplanten o.a. van een hele reeks wieren, waar de cel-
lulose gesynthetiseerd wordt via lineaire eiwitcomplexen.
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5. beschikken over speciale enzymen in hun peroxisomen.
Peroxisomen zĳn kleine, blaasvormige celorganellen, begrensd door een membraan. Zĳ
spelen o.a. een rol in het vetzuurmetabolisme en de omzetting van schadelĳke peroxiden.
In de peroxisomen van plantencellen komen enzymen voor, die bepaalde producten van
het fotosyntheseproces (zoals fosfoglycolaat) recycleren tot bruikbare producten (in dit
geval PG of fosfoglyceraat).

6. vormen via een fragmoplast een celplaat tĳdens het celdelingsproces.
Een fragmoplast bestaat uit delen van het cytoskelet en blaasjes geproduceerd door het
Golgi-complex. Dit alles versmelt dan tot een compacte scheidingswand: de celplaat, die
zelf de basis vormt voor de nieuwe celwand.

7. kennen een generatiewisseling tĳdens hun levenscyclus.
Tĳdens de levenscyclus van een landplant krĳgt men een afwisseling van 2 multicellu-
laire lichamen (een diploïde sporofyt en een haploïde gametofyt), waarbĳ de ene vorm
telkens uit de andere ontstaat.
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Een veralgemeend schema voor de
generatiewisseling bĳ de landplanten

8. vormenmulticellulaire embryo’s die blĳven vastzitten op demoederplant.
Demoederplant voorziet het ontwikkelend embryo van voedingsstoffen, zoals aminozuren
en suikers, via gespecialiseerde placentale transfercellen. Het is aan dit unieke fenomeen,
dat de landplanten hun wetenschappelĳke naam (Embryophyta) danken.

9. vertonen zeer vaak een cuticula. Dit is een wasachtig laagje, geproduceerd door
de opperhuid, dat de plant tegen het uitdrogen beschermt.

10. bezitten apicale meristemen.
Apicale meristemen zĳn niet gedifferentieerde deelweefsels aan de toppen van stengels
en wortels. Cellen geproduceerd door dit weefseltype kunnen differentiëren tot een
opperhuid, geleidend weefsel (vaatbundels), vulweefsel, ...
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FYLOGENETISCHE PLAATS VAN DE LANDPLANTEN

Onderstaand schema geeft de fylogenetische plaats van de landplanten, steunend op
recente gegevens:

(1) De Archaeplastida (Adl et al., 2005) worden ook Primoplantae (Palmer, 2004) genoemd
(2) Andere benamingen voor de Chloroplastida (Adl et al., 2005) zĳn Viridiplantae (Cavalier-
Smith, 1981), Chlorobionta (Bremer, 1985) en Chlorobiota (Kendrick & Crane, 1997).
In het Nederlands spreken we gewoonlĳk van Groene planten.
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DE INDELING VAN DE LANDPLANTEN

De fylogenetische stamboom van de landplanten, aangepast naar Palmer J.D. et al. 2004:

BEKNOPTE BESCHRĲVING VAN DE DIVERSE GROEPEN

MOSSEN

De mossen (Bryofyten) zĳn kleine plantjes, zonder wortels en zonder intern transportsys-
teem. Ze zitten vast op de ondergrond met rizoïden, celdraden die qua uitzicht wel wat
aan worteljes doen denken.

De grote groepen zĳn de hauwmossen, levermossen en bladmossen. In tegenstelling tot
de bladmossen zĳn hauwmossen en veel levermossen niet gedifferentieerd in stengels en
bladeren; ze vormen een zg. thallus.
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De hauwmossen werden vroeger tot de levermossen gerekend, maar worden nu als een
aparte groep beschouwd. Momenteel kent men slechts een 100-tal soorten. Zĳ zouden
volgens recente gegevens de dichtste verwanten zĳn van de vaatplanten. Typisch voor
de hauwmossen is het feit dat de sporofyt gedurende gans zĳn leven blĳft doorgroeien.
Verder hebben de cellen van de gametofyt slechts één grote chloroplast.

De levermossen komen voor in 2 vormen. Men kent thalleuze levermossen en bebladerde
(folieuze) levermossen. Bĳ de bebladerde levermossen staan de blaadjes in drie rĳen op de
stengel. De rizoïden zĳn eencellig.
De groep telt meer dan 9000 soorten. Zĳ hebben een uitgesproken voorkeur voor zeer
vochtige plaatsen en komen vaak als epifyten voor (epifyten zĳn planten die op andere
planten groeien).

De bladmossen vormen met ca. 15 000 soorten de grootste groep. Zĳ hebben meercellige
rizoïden en stengels met kleine blaadjes. Sommige bladmossen hebben een centrale streng
in hun stengels, die men kan beschouwen als een voorloper van de vaatbundels bĳ hogere
planten.

Sporofytenvan
Phaeoceros sp., eenhauwmos Sporofyten vanhet levermos

Asterellacalifornica

Polytrichumsp.,
eenbladmos.

VAATPLANTEN

In tegenstelling tot demossen beschikken de vaatplanten (Tracheobionta of Tracheophyta)
over systemenvanvaatbundels,waarlangs het transport vanwater,mineralen en afgewerkte
producten gebeurt. Daar waar bĳ de mossen de haploïde gametofytgeneratie met één set
chromosomen per cel in de ontwikkelingscyclus primeert, is dit bĳ de vaatplanten de
diploïde sporofytgeneratie met gewoonlĳk een dubbele set chromosomen per cel.

Tegenwoordig splitst men de vaatplanten (die ook nog vaak ‘hogere planten’ genoemd
worden) op in drie groepen: de lycophyten, de varens en de zaadplanten.

De lycophyten

De lycophyten vormen de oudste groep. Over het algemeen zĳn hun blaadjes (microfyl-
len) klein en smal en ze vertonen steeds slechts één nerf, in tegenstelling tot de nervatuur
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van de varens en de zaadplanten, die meestal vertakt is. De leden van de groep zĳn tegen-
woordig eerder kleine planten, maar vroegere vertegenwoordigers konden meer dan 30
meter hoog worden. Zo bestaan steenkoolbeddingen grotendeels uit restanten van Lepido-
dendron en andere uitgestorven lycophyten.

Tot de lycophyten behoren drie plantenfamilies, die samen zo’n 1 200 soorten vertegen-
woordigen: de wolfsklauwfamilie, de biesvarenfamilie en de Selaginellafamilie

Grotewolfsklauw
(Lycopodiumclavatum)

Grote biesvaren
(Isoeteslacustris)

ValseroosvanJericho
(Selaginella lepidophylla)

De Varens

De varens zĳn nauwer verwant met de zaadplanten dan met de Lycophytes. Volgens ons
classificatiesysteem (cfr. blz. 35) kunnen we ze opsplitsen in 5 groepen, waaronder de
paardenstaarten en de Polypodiales of ‘echte varens’.

←

De paardenstaarten, die wereldwĳd voorko-
men, hebben een sporofyt die vaak alleen uit een
holle, rechtopstaande stengel bestaat. Op de kno-
pen staan dikwĳls zĳtakken in kransen. De kleine
blaadjes zĳn boven de knopen vergroeid tot een
nauwsluitende schede. Een voorbeeld is heer-
moes (Equisetum arvense L.)
De ondergrondse wotelstok bezit knolletjes waar-
in reservestoffen, zoals zetmeel, worden opgesla-
gen. In het voorjaar groeit uit de wortelstok een
bruinrode stengel, met bovenaan een sporenaar.
Men spreekt hier van de ‘vruchtbare stengel’, ter-
wĳl de groene stengels ‘onvruchtbare stengels’
worden genoemd.

Heermoes, met links een onvruchtbare stengel
en rechts een vruchtbare.
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Adelaarsvaren

De echte varens vormen een zeer heterogene
groep, die het merendeel van de varens omvat.
Men telt meer dan 10 000 soorten. Gekende fa-
milies zĳn o.a. de adelaarsvarenfamilie, de eik-
varenfamilie, de dubbellooffamilie en de wĳf-
jesvarenfamilie.
Recente genetische analyse doet veronderstel-
len dat de Polypodiales de verst geëvolueerde
varens zĳn.

De Europese (echte) varens zĳn kruidachtig en
hebben een winterharde wortelstok en meerdere
bladeren, met een meestal duidelĳk waarneem-
bare bladsteel en een bladschĳf. Deze kan en-
kelvoudig zĳn, tot meermaals geveerd.

De jonge bladeren van de sporofyt zĳn altĳd spiraalvormig opgerold en doen denken aan
het uiteinde van een bisschopsstaf. De sporendoosjes zĳn meestal gegroepeerd in sporen-
hoopjes of sori aan de onderkant van de deelblaadjes of pinnulae.

De zaadplanten

In tegenstelling tot de eerder vermelde planten, die zich verspreiden m.b.v. sporen, ver-
spreiding de zaadplanten zich met zaden. Een zaad is een ontwikkeld embryo, dat samen
met reservevoedsel omgeven is door een beschermend omhulsel: de zaadhuid.
Enkele uitzonderingen daargelaten, produceren sporenplanten gewoonlĳk één soort spo-
ren. Zaadplanten daarentegen produceren micro- en megasporen. De inhoud van de mi-
crospore ontwikkelt zich tot een mannelĳke gametofyt in de stuifmeelkorrel en die van de
megaspore tot een vrouwelĳke gametofyt, de embryozak.

Zaad vaneenmonocotyl(links)
eneeneudicotyl(rechts)

A=zaadhuid
B= endosperm(reservevoedsel)
C = cotyle(n)
D= embryo

De zaadplantenworden onderverdeeld in naakt-
zadigen en bedektzadigen. Bĳ de naaktzadigen
zĳn de zaden niet ingekapseld in vruchten, zoals
bĳ de bedektzadigen, maar liggen bloot op de
schubben van kegelvormige structuren. In onze
streken vormen de coniferen (zoals de dennen)
de grootste groep binnen de naaktzadigen.

De vruchtvorming bĳ de bedektzadigen gebeurt
vanuit de bloemen, zodat men de bedektzadigen
ook aanduidt met de term “bloemdragende plan-
ten”. De belangrĳkste plantengroepen binnen
de zaadplanten zĳn de monocotylen (één zaad-
lob) en de echte dicotylen (eudicotylen) met
twee zaadlobben.
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DE PLANTENCEL

Planten zĳn meercellige organismen opgebouwd uit cellen die gedifferentieerd zĳn vol-
gens het weefseltype waartoe ze behoren. Net zomin als we van DE dierlĳke cel kunnen
spreken, kunnen we spreken van DE plantencel. Het uitzicht en de onderdelen van de
cel zal afhangen van het weefsel of orgaan waartoe ze behoort. We kunnen wel een ‘ver-
algemeende dierlĳke cel’ en een ‘veralgemeende plantencel’ weergeven, waarop we de
celcomponenten weergeven, die in de cel kunnen voorkomen:

Veralgemeende dierlĳke cel (boven) en plantencel (onder).
De structuren waarvan de namen in het vet staan komen niet voor in het andere celtype,
zo komen chloroplasten niet voor in dierlĳke cellen en lysomen niet in plantencellen .
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Enkele celcomponenten, typisch voor een plantencel

• De celwand, middenlamel en plasmodesmata

Plantencellen worden omgeven door een stevige structuur: de celwand. Deze dankt zĳn
stevigheid aan de aanwezigheid van diverse polysacchariden, waaronder cellulose. Dit
wordt door de celmembraan in de primaire celwand afgezet onder de vorm van fibrillen
(vezels). Deze fibrillen worden onderling samengehouden en gesteund door twee andere
polysachariden: pectine en glycaan. De celwand bevat daarnaast ook diverse eiwitten.
De eerst gevormde celwand, die meegroeit met de cel, noemt men de primaire celwand.

De celwanden van naburige cellen worden samengehouden dr.m.v. een middenlamel,
die hoofdzakelĳk uit pectinen bestaat. Talloze dwarsverbindingen, de plasmodesmata
(enkelvoud: plasmodesma), vormen plasmabruggen tussen naburige cellen en spelen een
rol in de uitwisseling van diverse stoffen.

Enkele functies van de primaire celwand:
• Versteviging en mechanische ondersteuning.
• Vorm geven aan de cel en ze ondersteunen.
• Beletten dat de cel te vlug openbarst o.i.v. de inwendige druk .
• Controleren van de groeisnelheid en -richting.
• Bepaalt uiteindelĳk mee de structuur en vorm van de plant .
• Regelt de diffusie van stoffen.
• Stockeren van sachariden.
• Beschermen tegen ziekteverwekkers, uitdroging en andere omgevingsfactoren.
• Bron van signaalmoleculen.
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De primaire celwand komt voor bĳ groeiende en delende planten.

Eens de cel volgroeid is produceert de plasmamembraan een veel dikkere, gelaagde se-
cundaire celwand. Deze wordt extra verstevigd door de afzetting van lignine (houtstof)
en/of suberine (kurkstof). De vorming van geleidende weefsels met rigide celwanden
was een critische aanpassing van de planten aan het leven op het vasteland. Deze stevige
structuren vergemakkelĳkten het transport van water, mineralen en voedingsstoffen en
maakten een opwaartse groei mogelĳk.

De secundaire celwand heeft een grote impact op het leven van de mens; zo is hĳ de be-
langrĳkste component van hout en een belangrĳke voedselbron voor grazers.

• Plastiden

Plastiden zĳn celorganellen die begrensd worden door twee membranen. Zĳ staan in voor
de synthese en het stockeren van belangrĳke verbindingen. Men splitst ze gewoonlĳk op
in gekleurde en niet-gekleurde.

De kleurloze plastiden noemt men leukoplasten. Zĳ worden onderverdeeld in amylo-
plasten (synthese en stockeren van zetmeel), proteïnoplasten (bevatten eiwitten in di-
verse vormen) en elaioplasten (synthese en stockeren van oliën en vetten).

De gekleurde plastiden kunnen opgesplitst worden in chloroplasten en chromoplasten.
De chloroplasten hebben binnenin een complexmembraansysteem waarin naast de foto-
synthetiserende pigmenten chlorofyl a en b ook nog andere pigmenten voorkomen, zoals
xantofyllen (geel) en carotenoïden (oranje tot rood). Het is aan de aanwezigheid van de
chloroplasten dat de planten hun autotroof karakter te danken hebben.
In de herfst worden de chlorofyllen snel afgebroken, waardoor de xantofyllen en caroteno-
iden zichtbaar worden. Dit resulteert in de mooie herfstkleuren van de bladeren.
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De chromoplasten bevatten geen chlorofyl, maar zĳn wel rĳk aan andere pigmenten zo-
als xantofyllen en/of carotenoïden. Zĳ zĳn verantwoordelĳk voor de kleur van bepaalde
bloemen en van (rĳpe) groenten en fruit. Ook in sommige wortels (vb. peen) kunnen
chromoplasten voorkomen.

Alle plastiden hebben bevatten DNA en RNA en kunnen door splitsing ontstaan uit plasti-
den van dezelfde soort of uit niet gedifferentieerde proplastiden. Verder kunnen bepaalde
plastiden bĳ wisselende omstandigheden overgaan in één of meer andere vormen, zoals
uit volgend schema blĳkt:

Wanneer groene plantendelen afgedekt worden verliezen ze hun kleur; dit komt doordat
de chloroplasten worden omgezet in etioplasten.Hierbĳ verandert de inwendige structuur
van de chloroplast en het chlorofyl wordt omgezet in andere verbindingen. Bladerenwor-
den op deze manier lichtgeel van kleur (denk aan witloof). Men zegt dat ze geëtioleerd
zĳn. Blootstelling aan licht zet de chromoplasten weer om in chloroplasten.
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• Vacuolen / tonoplast

Een vacuole is een grote, met celsap gevulde ruimte, begrensd door een membraan: de
tonoplast. Zĳ ontstaat uit de versmelting van talrĳke kleinere blaasjes.

Een vacuole heeft heel wat belangrĳke functies:

1. Verwerking van afvalstoffen en afbraak van oude celorganellen:
Planten hebben geen organen voor het verwerken van afvalstoffen. Dit gebeurt op
cellulair niveau in de vacuolen. Zo worden bv. oude mitochondriën of plastiden door
endocytose opgenomen in de vacuole en daar afgebroken. De afbraakproducten kun-
nen dan opnieuw gebruikt worden voor de synthese van nieuwe organellen. In dit
opzicht kunnen we de taak van de vacuole vergelĳken met die van de lysosomen in
dierlĳke cellen.

2. Opslaan van water en groeimotor van de cel:
Door de hoge osmotische waarde van de vacuoleinhoud wordt water aangezogen
en blĳft de cel gehydrateerd. De druk uitgeoefend door de celinhoud op de celwand
noemt men de turgor en een cel die onder maximale spanning staat is turgescent.
Deze druk doet bĳ jonge cellen de elastische celwand uitrekken, waardoor celgroei
mogelĳk kwordt.

3. Opslaan van bepaalde moleculen over een lange periode:
Bepaalde hydrofiele pigmenten, zoals de anthocyanen, worden opgeslagen in het
celsap van de vacuole. Naargelang de pH van het midden nemen ze een andere kleur
aan die varieert van paars tot oranje-rood. Het zĳn deze pigmenten die, samenmet
chromoplasten, de kleur bepalen van platendelen zoals bv. bladeren en bloemblaad-
jes. Wanneer chlorofyl in de herfst wordt afgebroken synthetiseert de plant extra an-
thocyanen, wat mee verantwoordelĳk is voor de herfstkleuren van de bladeren.

4. Verdediging door het opslaan van giftige stoffen:
Een voorbeeld is het opslaan van verbindingen die bĳ beschadiging van de cel door
contact met het cytoplasma HCN vrĳmaken.

5. Tĳdelĳke opslag van bepaalde verbindingen.
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Wanneer een plantencel in een hypertonisch midden (= midden met hoger osmotische
waarde) gebracht wordt, zal water onttrokken worden aan de plantencel. Door de celwand
blĳft dezemeestal haar vorm behouden,maar de celinhoud zal door waterverlies krimpen.
Uiteindelĳk zal de plasmamembraan grotendeels loslaten van de celwand. Dit verschĳnsel
noemt men plasmolyse. De plant zal verwelken en uiteindelĳk afsterven.
Brengt men een geplasmolyseerde cel in een hypotonisch midden, dan zal ze deplasmo-
lyse ondergaan: ze zal door osmose weer water opnemen, de celinhoud zal opzwellen en
de cel zal weer turgescent worden.

VAN CEL TOT WEEFSEL

Alle planten zĳn meercellig. Groeperingen van cellen met eenzelfde oorsprong en een
gemeenschappelĳke functie noemt men een weefsel.

MOSSEN

Enkele weefsels die bĳ mossen kunnen voorkomen zĳn:

Epidermis : weefsellaag aan de buitenkant van de plant. Daarmossen geen echte wortels
hebben, gebeurt opname van water en mineralen via deze buitenlaag. In het epidermis
kunnen poriën voorkomen, waardoor gasuitwisselingen met onderliggende lagen verge-
makkelĳkt worden.

Chlorenchym: groepering van fotosynthetiserende cellen.

(Opslag)parenchym: in dit weefseltype kunnen gesynthetiseerde verbindingen tĳdelĳk
opgeslagen worden.

Primitief geleidend weefsel: vinden we bv. terug in de ‘nerf’ van het haarmos (Poly-
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trichum sp.), waar gespecialiseerde cellen zorgen voor watertransport (hydroïden), steun
(steriden) en transport van sachariden en andere afgewerkte producten (leptoïden).

Enkele weefseltypes bĳ Marchantia sp. (een levermos)

Nieuwe cellen ontstaan bĳ mossen door celdeling uit één niet gedifferentieerde apicale
cel (topcel).

VAATPLANTEN

Men kan de weefsels indelen volgens de volgorde waarin ze ontstaan of volgens hun
functie.

Indeling van de weefsels volgens hun ontstaan

In de toppen van stengels en wortels vinden we niet gedifferentieerd deelweefsel, waaruit
door celdeling nieuwe cellen ontstaan. Deze cellen worden groter door celstrekking en
differentiëren uiteindelĳk tot diverse andere weefseltypes. De weefsels die op deze manier
ontstaan zĳn primaire weefsels.

Bĳ de naaktzadigen, de meeste echte tweezaadlobbigen en enkele vertegenwoodigers van
de andere vaatplanten kan er na de vorming van de primaire weefsels een nieuwe delings-
activiteit ontstaan. Dit resulteert in de productie van secundaire weefsels. Zo is de dikte-
groei van bomen het resultaat van de productie van deze secundaire weefsels.

Indeling van de weefsels volgens hun functie

A. Niet gedifferentieerde weefsels

Primaire meristemen

Meristemen zĳn zg. deelweefsels. Men treft ze aan in de toppen van wortels en stengels
en in de bladoksels, waar ze door voortdurende delingen instaan voor de lengtegroei. Een
deel van de geproduceerde cellen differentieert tot andere weefseltypes, terwĳl de rest
meristematisch blĳft.
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Stamcellen (SC) in toppen van stengels (links) en wortels rechts delen zich en leveren dochtercellen,
die op hun beurt verschillende malen delen alvorens zich te differentiëren. Deze cellĳnen

vormen respectievelĳk het top-scheutmeristeem (TSM) bĳ de stengel
en het top-wortelmeristeem (TWM) en cellen van het beschermende wortelmutsje (WM) bĳ de wortel.

Meristeemcellen hebben volgende kenmerken gemeen:
• het zĳn kleine, kubusvormige cellen
• zeer kleine vacuolen
• relatief grote kern
• verkeren allemaal in één van de celdelingsstadia
• geen plastiden (wel proplastiden mogelĳk)
• dunwandig
• geen intercellulaire ruimtes

Secundaire meristemen

Zĳn deelweefsels die ontstaan uit reeds gedifferentieerde cellen, die hun delingsactiviteit
hervatten. Zĳ zĳn verantwoordelĳk voor de diktegroei of voor het herstel van wonden.
Echte diktegroeiwordt enkelwaargenomen bĳ de naaktzadigen en bĳ de tweezaadlobbige
bedektzadigen.

B. Gedifferentieerde weefsels

Grondweefsel of parenchym

Parenchymcellen zĳn gewoonlĳk isodiametrische
(somslanggerekte), dunwandigecellen metleven-
de celinhoud. Wanneer de cellen turgescent zĳn
geefthetweefsel extrasteunaandeplant.
Parenchymcellen behoudenlang hetvermogenom
te delen enliggen zoaandebasis van devorming
van secundaireweefsels.
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Parenchym kan verschillende functies hebben:
• fotosynthese: dank zĳ de aanwezigheid van talrĳke chloroplasten. In dit geval geeft

men hetweefsel soms de naam chlorenchym. Dit parenchym komt vooral voor in bla-
deren, maar ook in jonge stengels en sommige bovengrondse wortels. Naargelang de
vorm van de cellen spreekt men van palissadenparenchym (langwerpig) of sponspa-
renchym (onregelmatige vorm).

• stockeren van reservestoffen zoals sachariden (vb. zetmeel in aardappels, sacharose
in de suikerbiet), oliën (vb. in zaden van koolzaad) , eiwitten (vb. aleuronkorrels bĳ
erwten).

• stockeren van water: zo kunnen vele stam- en bladsucculenten grote hoeveelheden
water stockeren in de vacuolen van parenchymcellen, waardoor ze makkelĳk lange
droogteperiodes doorkomen.

Dekweefsel of epidermis

Dit weefseltype is in feite een gemodificeerd parenchym. Gewoonlĳk is het één cellaag
dik en het bedekt het volledige primaire plantenlichaam. De hoofdtaak is bescherming
tegen uitdroging, beschadiging en infecties. De celvorm verschilt van plantengroep tot
plantengroep en van onderdeel tot onderdeel. Zo zĳn de epidermiscellen van bladeren van
een monocotyl langwerpig, terwĳl die van een echte tweezaadlobbige van bovenaf gezien
meer op puzzelstukjes lĳken. Zĳ sluiten mooi aaneen.

Gewoonlĳk scheiden epidermiscellen een wasachtige substantie (cutine) af, die een on-
doordringbare buitenlaag vormt op de opperhuid: de cuticula.Wortelcellen en plantende-
len die ondergedompeld zĳn in water produceren geen cuticula.
De naalden van coniferen voelen hard aan door de afzettng van houtstof in de celwand..

Verspreid in de epidermis vinden we huidmondjes, begrensd door sluitcellen. De openin-
gen geven uit op luchtruimtes in het onderliggend vulweefsel. Het is via huidmondjes dat
gasuitwisselingen met de omgeving geregeld worden. Behalve de sluitcellen, bevatten
epidermiscellen meestal geen chloroplasten (tenzĳ bĳ sommige ondergedompelde water-
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planten). Naargelang de omstandigheden kunnen de sluitcellen door turgorwĳziging de
huidmondjes openen of afsluiten.

Epidermisharen

Op de stengel, bladeren of bloemen kunnen een- of meercellige epidermisharen (tricho-
men) voorkomen, waarvan de wand soms verdikt is. Zĳ kunnen diverse taken hebben
waaronder
• beschermen tegen vraat (vb. brandharen van brandnetel).
• beschermen tegen fel zonlicht.
• afremmen van de verdamping door het vasthouden van een luchtlaag.
• verspreiding van zaden en vruchten (zaad- en vruchtpluis).
• uitscheiden van overmatige zout via zoutharen.
• vangen en afbreken van prooien (complexe klierhaartjes bĳ zonnedauw).
• verspreiden van geuren.

Klierhaartjes bĳ zonnedauw Klierhaartje bĳ Pelargonium Netelharen bĳ brandnetel

Steunweefsel

Bĳ zeer jonge en kleine planten volstaat de turgordruk om hen vorm te geven, maar wan-
neer ze beginnen te groeien hebben de bovengrondse plantendelen extra steun nodig. Dit
wordt mogelĳk gemaakt door weefsels waarvan de cellen extra verdikte wanden vertonen

Collenchym

Hoekcollenchym,
links eenlichtmicroscopische opnameen
rechts eenfoto gemaaktmeteentrasmissie-

elektronenmicrosscoop

Is een levend weefsel. Vaak bevat het
bladgroenkorrels en het behoudt lang
de mogelĳkheid tot delen. Het wordt
vooral aangetroffen net onder de epi-
dermis van kruidige stengels en blade-
ren. Het bestaat uit langwerpige cellen,
waarvan dewand onregelmatig verdikt
is.
Typisch is het hoekcollenchym, waar
de verdikking met cellulose en pectine
vooral op de celhoeken gebeurt (zie
foto’s hiernaast).
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Naast hoekcollenchym heeft men ook nog zg. plaatcollenchym, waar de tangentiale cel-
wanden dikker zĳn dan de radiale.

Sclerenchym

Sclerenchymcellen ontstaan uit parenchymcellen, die in de celwand secundaire verdik-
kingslĳsten vormen. Deze zĳn rĳk aan lignine, dat hoegenaamd geen stoffen doorlaat,
waardoor de celinhoud uiteindelĳk afsterft. Sclerenchym is dus meestal een dood steun-
weefsel, waarvan de taak vooral bestaat uit het geven van ondersteuning en zorgen voor
mechanische sterkte. Naargelang de vorm van de cellen onderscheidt men steencellen
(sclereïden) en sclerenchymvezels.

Steencellen zĳn ongeveer isodiametrisch van vorm en volledig verhout. Meestal vindt
men vertakte stippelkanalen in hun wanden. Zĳ zĳn verantwoordelĳk voor de korrelige
smaak van het vruchtvlees van peren. Men vindt ze ook in de pitten van steenvruchten.

Sclerenchymvezels zĳn langwerpige, puntige cellen. Gegroepeerd vormen ze lange, ste-
vige structuren. Dergelĳk vezels zĳn economisch zeer belangrĳk, denken we aan de hout-
vezels, die het hoofdbestanddeel van hout vormen of aan de minder verhoute vezels die
we aantreffen in vlas, kokospalmvezels, jute e.d.

Steencellen (a)
Dwarse doorsnede van groep sclerenchymvezels (b)

Overlangse doorsnede van enkele minder verhoute sclerenchymvezels (c)

Transportweefsel

De vaatplanten danken juist hun naam aan de aanwezigheid van gespecialiseerd trans-
portweefsel, dat snel vervoer van water, mineralen en afgewerkte producten mogelĳk
maakt. Net als andere planten kennen ze ook een langzaam transport van cel tot cel en via
intercellulaire ruimtes.

In tegenstelling tot de eerder vermelde weefseltypes is transportweefsel samengesteld uit
verschillende celtypes. Men onderscheidt xyleem en floëem. Het xyleem zorgt vooral
voor het transport van water en mineralen, alsook voor ondersteuning. Het heeft dus een
dubbele functie.
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Het floëem heeft enkel een transportfunctie: het staat in voor het vervoer van stofwisse-
lingsproducten en signaalmoleculen naar alle delen van de plant. Hierdoor speelt het een
belangrĳke rol in de ontwikkeling van de plant.

Het xyleem

Dit weefsel is samengesteld uit 4 verschillende celtypes:
• parenchymcellen voor de opslag van reservemateriaal
• vezels die steun geven
• tracheïden en houtvaten, die beiden zorgen voor het transport van water en mineralen

Tracheïden

Zĳn langwerpige, verhoute cellen. De afzetting van de houtstof kan resulteren in verschil-
lende soorten verdikkingen (ringvormig, spiraalvormig, netvormig en stippelvormig).
De eindwanden staan schuin t.o.v. de lengtewanden en zĳ overlappen met de schuine
eindwanden van de naburige cellen. Ze hebben geen levende celinhoud en het water kan
via speciale, tegenover elkaar liggende openingen (hofstippels), van de ene tracheïde in
de andere stromen.

Ondanks zĳn primitief karakter is het transportsysteem via tracheïden zeer succesrĳk,
want het is uitsluitend via dit systeem dat varens en nagenoeg alle naaktzadigen water en
mineralen vervoeren.
Tracheïden komen ook voor bĳ bedektzadigen, maar daar worden water en mineralen toch
hoofdzakelĳk vervoerd via de houtvaten.

Houtvaten

Houtvaten ontstaan op een analoge manier als de rĳen tracheïden: door een aaneenschake-
ling van cellen. Houtvatcellen zĳn wel korter en breder dan tracheïden en bĳ het ontstaan
van de houtvaten verdwĳnen de dwarswanden tussen de cellen uiteindelĳk volkomen.
De eerste houtvaten die gevormd worden ter hoogte van de topmeristemen noemt men
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primaire houtvaten (protoxyleem). Hiervan zĳn de wanden ringvormig of spiraalvormig
verdikt door afzettingen van houtstof. Deze ring- en spiraalvaten kunnen nog uitrekken
tĳdens het groeiproces.

Stilaan wordenmeer houtvaten gevormd die extra lignine (houtstof) afzetten, waardoor ze
uiteindelĳk niet meer kunnen uitrekken. Zo bekomen we het metaxyleem, dat uit net- en
stippelvaten bestaat.

Houtvaten ontstaandoor
longitudinale versmelting

vanhoutvatcellen, waarbĳde
tussenwandenverdwĳnen

Bĳ jongehoutvatenvindenweringvormige(a) of
spiraalvormige(b) afzettingenvanlignine, terwĳldeze

afzettingenuitgebreider zĳnbĳouderehoutvaten,waardoor
stippelvaten(c), netvaten(d) of laddervaten(e) ontstaan

Lichtmicroscopische opnamevan
ringvaten(links) enspiraalvaten

(rechts)

Rasterelektronenmicroscopische
opnamevan eenstippelvat. De
pĳltjes gevenderestantenvande
oorspronkelĳkedwarswandenaan

Rasterelektronenmicroscopische
opnamevan eennetvat

Rasterelektronenmicroscopische
opnamevan eenladdervat
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Het floëem

Net als het in xyleem vindenwe in het floëem buisvormige structuren (zeefvaten), aange-
past aan een transportfunctie. Daar waar de houtvaten geen levende plasma bevatten, is dit
wel het geval voor de zeefvaten.

In floëem vinden we volgende celtypes terug:
• zeefvatcellen, waaruit de zeefvaten ontstaan
• begeleidende cellen (regelen de stofwisselingsprocessen van de zeefvatcellen)
• parenchymcellen die het vermogen tot delen behouden en een secundair meristeem

vormen (cambium), dat nieuwe zeefvaten en begeleidende cellen vormt
• vezels en sclereiden (steun en stevigheid)

Zeefvatcellen ontstaan uit gedifferentieerde dochtercellen vanmeristeem. Van twee doch-
tercellen wordt er één een zeefvatcel en de andere een zg. begeleidende cel. Het plasma
van een volwassen zeefvatcel bevat geen kern, ribosomen en Golgicomplex. De wand is
niet verdikt, maar vertoont wel talrĳke openingen, waardoor plasmastrengen de naburige
cellen met elkaar verbinden. De cel heeft een grote vacuole, zodat de rest van de celinhoud
tegen de wand aangedrukt wordt. De stofwisseling van een zeefvatcel wordt geregeld door
de begeleidende cellen, die er nauw contact mee maken.

Een zeefvat ontstaat uit de longitudinale fusie van talrĳke zeefvatcellen. Hierbĳ blĳven
de dwarswanden wel bestaan, maar deze zĳn voorzien van talrĳke openingen, waardoor
plasmastromingen mogelĳk worden. Deze geperforeerde dwarswanden noemt men zeef-
platen. De openingen ontstaan uit plasmodesmata, waarvan de kanalen verwĳden, zodat
grote poriën ontstaan.

Schematische weegave van een zeefvat met de omligende cellen (links) en
een foto van enkele zeefvaten onder een lichtmicroscoop (rechts)

Bĳ de naaktzadigen komen geen zeefvatenmet zeefplaten voor. Hier gebeurt het transport
van stofwisselingsproducten via een aaneenschakeling van zeefvatcellen, die onderling
met elkaar vebonden zĳn via gewone plasmodesmata.
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Klierweefsel

Bestaat uit groepen gespecialiseerde cellen die welbepaalde stoffen produceren, zoals
hars, melksap, gom e.d.

OVERZICHT PLANTENWEEFSELS
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WEEFSELS IN VERBAND - DE HOOFDORGANEN VAN DE PLANT

We zullen ons hier meestal beperken tot de bedektzadigen, meer bepaald tot de mono-
en/of de eudicotylen.

WORTEL

Op een primaire wortel kunnen we 3 zones onderscheiden:
• een delingszone (of meristematische zone), waar voortdurend nieuwe cellen bĳge-

vormd worden
• een strekkingszone, waar de wortel langer wordt doordat de cellen in de lengterichting

uitrekken door wateropname
• een differentiëringszone, waar de cellen differentiëren tot specifieke weefsels. Het is

ook in deze zone dat we de wortelharen aantreffen.

Zoals eerder gezegd groeien wortels door deling van meristematische cellen in de wor-
teltop. Deze belangrĳke cellen worden beschermd door een kapsel van parenchymcellen:
het wortelmutsje. Naarmate de wortel langer wordt slĳten de cellen van dit mutsje af, wat
geompenseerd wordt door de continue productie van nieuwe cellen. De cellen produceren
ook een slĳmerige substantie, waardoor de worteltop beter in de bodem ‘glĳdt’.

De cellen van het topmeristeem produceren cellĳnen, die voorbestemd zĳn om uit te groeien tot
diverse onderdelen van de wortel, nl. het procambium, het grondmersiteem en het protoderm.



Plantkunde 27

Epidermis - wortelharen

De epidermis ontstaat uit het protoderm. In de differentiëringszone groeien veel epider-
miscellen uit tot wortelharen. Hierdoor vergroot het contactoppervlak met de bodem,
zodat de opname van water en mineralen in dit gebied optimaal verloopt.

Boven de differentiëringszone sterven de epidermiscellen en schilferen af. De onderlig-
gende laag parenchymcellen verkurkt en vormt zo een ondoordringbare, beschermende
laag rond de wortel. Het gebied waarbinnen een wortel water uit de omgeving kan opne-
men is dus zeer klein en enkel beperkt tot de zone met wortelhaartjes.
Daar waar de meeste landplanten wortelhaartjes hebben, komen deze bĳ veel waterplan-
ten niet voor.

Schors en centrale cilinder

Wanneer we voorbĳ destrekkingszoneeendwarsedoorsnedevan een jongewortel van
eenmonocotyl vergelĳken metdievan eendicotyl, danonderscheidenweduidelĳk twee
concentrischegebieden:deschors(cortex) endecentrale cilinder.
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• de schors (cortex)

De schors wordt naar buiten toe begrensd door de exodermis, die bestaat uit ondoordring-
bare, verkurkte parenchymcellen. Deze kunnen later eventueel nog verhouten. De exoder-
mis beschermt de wortel tegen ziekteverwekkers en tegen waterverlies.
Op de exodermis volgt een dikke laag vulweefsel (het schorsparenchym), waar reserve-
stoffen opgeslagen worden. Het parenchym vertoont talrĳke intercellulaire ruimtes. Wan-
neer deze groot zĳn, spreekt men van aërenchym.
Naar binnen toe wordt de schors begrensd door één cellaag: de endodermis. Deze bestaat
uit dicht aaneengesloten cellen, met ringvormige afzettingen van kurkstof (banden van
Caspary). Deze banden beletten (water)transport naar de centrale cilinder via de celwan-
den en dwingen het water en de opgenomen stoffen een weg te volgen via de levende
celinhoud van de endodermiscellen. Deze fungeren dus als een soort controlepost.

Bĳ de tweezaadlobbigen treedt bĳ de endodermis vaak nog een extra celluloseafzetting
op, waardoor de verdikking het uitzicht krĳgt van eenU. Hier en daar heeft men zg. door-
laatcellen, die deze verdikkingen niet vertonen:

• de centrale cilinder

Aan de buitenkant van de centrale cilinder vinden we de pericykel. Deze bestaat uit een
laag parenchymcellen, die differentieert uit het procambium. Bĳ dicotylen kunnen cellen
van de pericykel beginnen delen en uitgroeien tot zĳwortels. Bĳ de meeste monocotylen
gebeurt dit niet.
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Uit cellen van de pericykel groeit een zĳwortel

Zoals je op onderstaande foto’s ziet, is er een duidelĳk verschil in de anatomie van de
wortel van een monocotyl en die van een dicotyl:

In beide gevallen wisselen xyleem en floëem met elkaar af, maar bĳ de dicotylen neemt
het xyleem vaak een stervorm aan terwĳl bĳ de monocotylen het meer ringvormig ge-
schikt is. Dit maakt dat men bĳ monocotylen veel mergparenchym aantreft, wat niet het
geval is bĳ dicotylen.

Een ander wezenlĳk verschil is het verschĳnen van een cambium tussen xyleem en flo-
eem bĳ de dicotylen. Dit is een deelweefsel dat nieuw (secundair) floëem en xyleem pro-
duceert, wat resulteert in een diktegroei van de wortel.

Het mergparenchym verhout en geeft extra steun. Door de verdikking neemt de druk op
het schorsparenchym toe, waardoor dit afscheurt. Uit de pericykel ontstaat een nieuw
secundair deelweefsel: het kurkcambium (of periderm), dat naar buiten toe cellen
produceert die verkurken. Deze kurklaag vormt de definitieve bescherming van de wortel.
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Dewortel van een naaktzadige stemt qua bouw grotendeels overeen met die van een dicotyl.

De voornaamste taak van de wortel is het opnemen van water en mineralen uit de omge-
ving. Dit kunnen alleen de delen die nog niet verkurkt zĳn en bĳ landplanten zĳn dit de
wortelhaartjes. Het transport van het opgenomenwater en de mineralen gebeurt in de plant
via de houtvaten, zodat het water en de mineralen van de wortelhaartjes tot in het xyleem
moeten geraken.

Dit kan via drie mogelĳke routes:
1. via een apoplastische weg: via de celwanden van de aan elkaar grenzende cellen.

Deze weg wordt enkel onderbroken door de banden van Caspary in de endodermis.
2. via een symplastische weg: van cel tot cel via het cytoplasma. Het transport naar de

naburige cellen gebeurt via de plasmodesmata.
3. via de transcellulaire weg: van cel tot cel, dwars door celwanden en membranen

heen.
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Mogelĳke transportwegenin dewortelvoorhetwaterendemineralen

Het eigenlĳke transport blĳkt een combinatie te zĳn van deze drie mogelĳke routes. Een
hydrostatische gradiënt is vooral verantwoordelĳk voor het transport via de apoplastische
route, terwĳl hydrostatische en osmotische gradiënten een rol spelen in het symplastisch
en transcellulair transport.

Een wortel die ontstaat uit het kiemworteltje
door delingen van het topmeristeem noemen we
een hoofdwortel. Zĳwortels zĳn vertakkingen
van de hoofdwortel. Deze zĳwortels kunnen op
hun beurt vertakken, waardoor uiteindelĳk het
volledige wortelstelsel ontstaat.
Dergelĳke wortelstelsels vinden we bĳ dicoty-
len.

Een vertakkende, niet verdikte hoofdwortel is
een penwortel. Is de hoofdwortel wel verdikt,
dan spreekt men van een radĳswortel.

Hoofdwortel met zĳwortels; de hoofdwortel is een penwortel.
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Wanneer de wortels niet ontstaan uit het kiemworteltje, maar
uit een ander plantendeel, spreken we van bĳwortels of ad-
ventieve wortels. Bĳ monocotyle zaadplanten sterft de em-
bryonale wortel af en ontstaat meteen aan de stengelvoet een
wortelstelsel met bĳwortels.

Bĳwortels

Volgens hun plaats en hun taak onderscheiden we nog volgende worteltypes:

Steltwortels: adventieve wortels die ontstaan op de stengel
en in de grond dringen. Zĳ zorgen voor voedselopname en
verlenen extra steun. Vb. aan de basis van de maïsplant.

Hechtwortels: korte wortels, die aan klimmende stengels
groeien en in staat zĳn zich aan diverse materialen vast te
hechten. Vb. klimop.

Ademwortels: komen uit de grond om lucht op te nemen via
talrĳke kurkporiën* (lenticellen). Vb. moerascypres.

* Meer uitleg over kurkporiën vind je bij de stengel

Boor- of zuigwortels: bĳwortels die voorkomen bĳ halfpa-
rasieten (zoals de maretak). Zĳ dringen binnen in de gelei-
dende weefsels van de waardplant.

Wortelknollen: zĳn bĳwortels die verdikt zĳn door het op-
stapelen van reservevoedsel. Vb. dahlia.
Zĳ zĳn geschikt voor het vegetatief vermenigvuldigen van de
plant: men kan ze losscheuren en opnieuw planten. Uit elke
knol groeit er een nieuwe dahlia.

Nota: we kennen ook wortelknolletjes, dit zijn verdikkingen die op wortels ontstaan o.i.v. de stikstofbindende bacterie Rhizobium.
Deze bacterie bindt stikstof uit de bodemlucht, die door de waardplant gebruikt wordt voor de synthese van stikstofverbindingen. Dit
is bv. het geval bij de vlinderbloemigen, zoals klaver en luzerne, die gebruikt worden voor de groenbemesting
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STENGEL

Wanneer we de dwarse doorsnede van de jonge stengels van een monocotyl (maïs) en een
dicotyl (zonnebloem) met elkaar vergelĳken, zien we ook hier duidelĳk waarneembare
verschillen:

Bĳ de monocotyl liggen de vaatbundels verspreid in het parenchym, ter-
wĳl ze bĳ de dicotyl volgens een cirkel gerangschikt zĳn. Hierdoor hebben we
bĳ de dicotyl nog een centrale cilinder, wat niet het geval is bĳ de monocotyl.
Verder vindenwe bĳ de dicotylen een cambium,waardoor diktegroei mogelĳk wordt.We
onderscheiden het cambium binnen de vaatbundels (fasciculair cambium) en cambium
tussen de vaatbundel (interfasciculair cambium). We hebben te doen met een zg. open
collaterale vaatbundel (“open” doordat xyleem en floëem van elkaar gescheiden zĳn door cambium).
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SECUNDAIRE DIKTEGROEI VAN DE STENGEL VAN EEN DICOTYL

Er zĳn in feite twee types cambiumcellen: het ene type produceert vezels, tracheïden,
hout- en zeefvaten en begeleidende cellen; het andere type produceert zg. mergstralen.
Dit zĳn in radiaire richting verlopende reeksen van cellen die een levende verbinding
vormen tussen merg- en houtparenchym enerzĳds en de zeefvaten anderzĳds. Ze ver-
voeren organische stoffen van merg- en houtparenchym naar de zeefvaten en omgekeerd.
Door de diktegroei van de stengel wordt de ring van epidermiscellen te klein en scheurt
open. Als reactie hierop vormt zich onder de opperhuid een nieuw cambium, het kurk-
cambium, dat in tangentiale richting meegroeit en in buitenwaartse richting steeds nieu-
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we cellagen vormt, waarvan de celwanden voorzien zĳn van een hoeveelheid kurkstof.
Kurkstof is impermeabel, zodat de celinhoud afsterft. Gasuitwisselingen met onderlig-
gende cellagen blĳft mogelĳk door de aanwezigheid van kurkporiën of lenticellen. Dit
zĳn plaatsen waar extra, niet verkurkte parenchymcellen geproduceerd worden, die via
openingen in de kurklaag rechtsreeks in verbinding staan met de buitenwereld.

Lenticellen in de
schorsvan eenpĳpbloem

Lenticel
(dwarsedoorsnede)

Het cambium produceert meer hout dan bast. De diameter van de houtvaten die gepro-
duceerd worden in gunstig weer is groter. Tĳdens de winter is het cambium inactief. Dit
alles resulteert in een bandenpatroon: de groeiringen (jaarringen).

Dwarse doorsnede van de stengel van een driejarige linde
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Kernhout en spint

Als een boom ouder wordt, kan het hout in het mid-
den zĳn transportfunctie verliezen. De vaten gera-
ken verstopt met donkerkleurige afzettingen (vb.
tannines). Dit maakt dat het dode, harde kernhout
donkerder gekleurd is dan het actieve spint.

De stam van de naaktzadigen

De anatomie van de stam van een naaktzadige is grosso modo hetzelfde als die van een
dicotyl. Doordat de naaktzadigen geen echte houtvaten hebben maar tracheïden, is het
patroon van het hout op dwarse doorsnede echter veel regelmatiger. Wel hebben we ook
hier groeiringen, omdat de tracheïden tĳdens gunstige groeiomstandigheden wĳder zĳn
dan in minder gunstige omstandigheden.

Coupevaneenjonge stamvaneengroveden.
Let ophetregelmatigepatroonvandedoorsnedenvandetracheïden (rechts uitvergroot)
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De stengel heeft niet alleen een transportfunctie, maar kan ook dienen als opslagplaats
van reservevoedsel. Bovendien zorgt hĳ ervoor, dat bladeren voldoende zonlicht kunnen
opvangen voor het fotosyntheseproces.

Water en anorganische ionen,
die via de wortel werden ge-
absorbeerd (Ab), bereiken de
houtvaten en worden door de
vervoerd naar de synthesecen-
tra, waar ze worden afgestaan
(A). In de bladeren worden ze
gebruikt bĳ het assimilatiepro-
ces van de fotosynthese (As),
waarna de gevormde produc-
ten, samen met niet gebruikt
water en mineralen, worden
opgenomen (O) in de zeefva-
ten. Een deel van de getrans-
porteerde stoffen, verplaatst
zich zĳdelings en wordt op-
genomen in het andere type
geleidend weefsel, zodat we te
doen hebben met een uitwisse-
ling (U) van materiaal tussen
hout- en zeefvaten.

De belangrĳkste kracht voor
het opwaarts transport via de
houtvaten is de verdamping
van het water via de bladeren.
Door de cohesiekrachten tus-
sen de watermoleculen krĳgt
men een ononderbroken ket-
ting van watermoleculen van
de wortels tot de bladeren.
Men noemt dit de transpira-
tiestroom. Deze is nagenoeg
onbestaande in apicale meris-

Schematisch weergavevandetransportsystemenin
eenplant. Voordeuitlegbĳdefiguur verwĳzen

wenaar deteksthiernaast.

temen, knoppen en vruchten, die hun water en nutriënten vooral krĳgen via de sapstroom in
het floëem.Deze sapstroom is zelf het resultaat van een eenvoudig mechanisme. In de bladeren
worden de sachariden actief afgestaan aan het floëem. Hierdoor stĳgt de osmotischewaarde en
water wordt uit het xyleem in het floëem ‘gezogen’. Elders verlaten suikers het floëem, waar-
door de osmotische waarde daalt en tevens water wordt afgestaan.
Dit alles heeft een continue stroom voor gevolg, waardoor suikers en andere syntheseproduc-
ten passief in het systeem vervoerd worden.
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De stengel is het plantendeel dat bladeren draagt. In tegenstelling tot een wortel is een
stengel geleed (gesegmenteerd) en vertoont hĳ knopen en knoppen. De knopen zĳn de
plaatsen waar de bladeren staan ingeplant of waar we de littekens van afgevallen bladeren
aantreffen.

Zoals eerder gezegd komt secundaire diktegroei (en verhouting) nagenoeg uitsluitend
voor bĳ naaktzadigen en bĳ dicotylen. Niet verhoute stengels zĳn kruidachtig. Zĳ zĳn
zacht en dun, sappig en vaak groen. Houtige stengels zĳn stevig, saparm en zelden groen.

Het stengelsegment tussen twee knopen noemt men een tussenknoopstuk (internodi-
um); een stengellid bestaat uit een tussenknoopstuk + een knoop.

In een knop vinden we groeibeginsels, waaruit een nieuwe stengel, blad en/of bloem
zullen groeien. Meestal worden knoppen omgeven door schubben, soms bedekt door een
harslaag, die de knoppen moeten beschermen tegen weersomstandigheden en diervraat.

Plantkundigen delen de knoppen op verschillende manieren in, naargelang hun plaats,
status, vorm of functie.

Delen vaneenhoutigestengelvaneendicotyl
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Indeling van de knoppen

a) volgens de plaats

Zoals de naam het zegt staat
een eindknop op het uiteinde

van de stengel.

Okselknoppen of zijknoppen
vinden we terug in de

bladoksels.

Deze knoppen: worden niet
in de bladoksels aangelegd,
maar wel op willekeurige

plaatsen op de twijg, tak, stam
of wortel.

b) volgens status

Slapende knoppen lopen slechts uit wanneer de
vereiste omstandigheden voorhanden zijn. Dit kan

soms meerdere jaren duren.

Een pseudo-eindknop is een okselknop die de
taak overneemt van de nabijgelegen eindknop.

Deze laatste sterft af.

c) volgens vorm

De knoppen zijn bedekt met schubben. Niet beschermd door schubben.

c) volgens functie

Hieruit groeien bladeren. Produceert bloemen. Produceren bloemen en
bladeren
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Een groeiende eindknop remt de groei en ontwikkeling van zĳknoppen af. Door het weg-
snoeien van de eindknop heft men deze invloed op, waardoor de zĳknoppen uitlopen.

Wanneer een plant groeit, doordat steeds een eindknop op dezelfde as uitgroeit, krĳgt men
een mooie, rechte stam (vb. naaldbomen). We hebben te doen met eenmonopodiale ver-
takking. Indien niet de eindknop,maar de hoogst gelegen zĳknop uitloopt, ontstaat telkens
een schĳnas en we spreken van een sympodiale vertakking. Gewoonlĳk is dergelĳke ver-
takking monochasiaal (volgens 1 richting - zie afbeelding B hieronder). Lopen i.p.v. de eindknop twee
zĳknoppen tegelĳkertĳd uit, dan is de resulterende sympodiale vertakking dichasiaal (Y).

Vertakkingswĳzen: (A) monopodiaal - stengel groeit telkens uit eindknop (vb. beuk);
(B) sympodiaal - stengel groeit telkens uit zĳknop (linde).

Soorten stengels

Volgens de groeirichting onderscheiden we:

• Rechtopstaande stengels: groeien verticaal van de grond weg (vb. herderstasje)

• Liggende stengel: wanneer de stengel niet rechtop groeit, maar op de grond ligt (vb.
varkensgras)

• Opstĳgende stengel: basis van de stengel is liggend, terwĳl het bovenste deel
rechtop groeit (vb. geknikte vossenstaart)

• Kruipende stengel: is een liggende stengel, die op de knopen bĳwortels vormt (vb.
kruipende boterbloem)

• Uitloper: kruipende stengel, die op de plaats van de bĳwortels ook nieuwe planten
vormt (vb. aardbei)

• Hangende stengel: groeit afhangend naar beneden (vb. hanggeranium)
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• Klimmende stengel: is een stengel die tĳdens de groei ergens op steunt.
Hĳ is windend (of slingerend) wanneer hĳ tĳdens het klimmen rond een voor-
werp of een andere plant draait.
Hĳ is rechtswindend wanneer de draairichting van boven gezien in wĳzerzin
verloopt en linkswindend bĳ een draairichting in tegenwĳzerzin.

Rechtswindende stengel (hop) Linkswindende stengel (vb. haagwinde)

De klimmende stengel kan steunen m.b.v. hechtschĳfjes op het einde van hecht-
wortels (vb. klimop) of met ranken, die kunnen gevormd worden uit takken,
bladeren of steunblaadjes:

V.l.n.r. takrank bĳ passiebloem, bladrank bĳ smalbladige wikke en rank uit steunblaadjes bĳ heggerank

• Knikkende stengel: rechtopstaande stengel met enkel een hangende top (vb. kie-
vitsbloem)

Kievitsbloem �
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Speciale stengelvormen:

• Takdoornen: tot doornen omgevormde takken. Net als gewone twĳgen kunnen ze
bloemen en bladeren dragen. Gekende voorbeelden zĳn meidoorn, sleedoorn en
duindoorn.

Sleedoorn met takdoornen

Nota: de termen “doornen” en “stekels” worden vaak verward. Doornen zijn vervormingen van takken (takdoornen) of van
bladeren (bladdoornen), terwijk stekels uitgroeisels zijn van de opperhuid. Een cactus heeft doornen en een roos stekels!
In het gekende sprookje zouden we het dus moeten hebben over “Stekelroosje”...

• Cladodiën: zĳn bladachtige stengels van planten waarvan de bladeren sterk geredu-
ceerd zĳn of tot bladdoorns vergroeid zĳn (vĳgcactus, Phyllocladus, lidcactus).
Bĳ de asperge ontbreken de bladeren geheel en zĳn de zĳstengeltjes kort gebleven
waardoor ze erg veel op blaadjes lĳken. We spreken van fyllocladiën (fyllum=blad)

• Wortelstok of rizoom: is een ondergrondse, al dan niet verdikte stengel, die meestal
horizontaal verder groeit en achteraan
afsterft. Hĳ bevat geen chloroplasten en
de bladeren zĳn gereduceerd tot schubben.
Sommige planten, zoals het meiklokje,
overwinteren met het reservevoedsel dat ze
hebben opgeslagen in hun wortelstok, ter-
wĳl de bovengrondse delen afsterven.
Veel planten, die we vaak tot onkruid
rekenen, vermenigvuldigen zich ook via
wortelstokken. Gekende voorbeelden zĳn
zevenblad, bandnetel en kweekgras. Ook
varens hebben wortelstokken. Frezen,
spitten of grondbewerkingen, die de wor-
telstokken versnĳden, zorgen voor een
snelle uitbreiding ervan.

• Stengelknollen: ontstaan wanneer stengels
knolvormig uitgroeien door het opstapelen van reservevoedsel. Men kan stengel-
knollen onderscheiden van wortelknollen door de aanwezigheid van knoppen en
eventueel schubvormige bladeren.
Stengelknollen kunnen zowel onder- als bovengronds voorkomen. Het laatste is o.m.
het geval bĳ de koolrabi en bĳ sommige orchideeën.
Men spreekt van een bedekte (of gerokte) stengelknol wanneer de stengelknol om-
geven is door oude bladscheden (vb. gladiool en krokus). Is dit niet het geval, dan
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hebben we te doen met een naakte stengelknol (vb. aardappel). Tĳdens het volgen-
de groeiseizoen wordt het reservevoedsel uit de oude knol weggezogen.

• Bolschĳven: zĳn tot een schĳf gereduceerde stengels in een bol. Op de bolschĳf
staan de vlezige rokken, dit zĳn met reservevoedsel volgepropte bladeren.

Stengelvormen volgens hun doorsnede:

Hier maken we het onderscheid tussen rolronde en kantige stengels. Zo heeft een boon
een rolronde stengel, een zegge een driekantige stengel en een siernetel een vierkantige
stengel.

Vierkantige stengel van siernetel (dwarse doorsnede)�
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BLAD

Vergelĳken we de dwarse doorsnede van een blad van een eenzaadlobbige met dat van
een tweezaadlobbige:

We stellen vast, dat bladeren van een eenzaadlobbige meestal dorsoventraal symmetrisch
zĳn; vaak hebben onder- en bovenepidermis ongeveer evenveel huidmondjes, die gasuit-
wisselingenmogelĳkmaken.. Het bladmoes (mesofyl) bestaat uit één soort vulweefselcel-
len met talrĳke chloroplasten. De vaatbundels liggen op regelmatige afstanden en kunnen
omgeven zĳn met een bundelschede van dicht aaneensluitende, zetmeelrĳke cellen. Het
geheel vormt de evenwĳdig lopende nerven.

Bĳ een eudicotyl is het blad niet dorsoventraal symmetrisch. Het vulweefsel bestaat uit
twee types parenchymcellen: het palissadenparenchym en het sponsparenchym. De
cellen van het palissadenparenchym zĳn langwerpig en staan loodrecht op het bladop-
pervlak. Het sponsparenchym is opgebouwd uit gelobde cellen, met veel intercellulaire
ruimtes. Beide celtypes zĳn rĳk aan chloroplasten (het palissadenparenchym bevat er wat
meer dan het sponsparenchym).
Huidmondjes komen nagenoeg alleen aan de onderzĳde van het blad voor.

Bĳ planten die in een droge omgeving voorkomen vinden we allerlei aanpassingen die
het uitdrogen moeten tegengaan, zoals een dikke epidermis, dikke cuticula, verzonken
huidmondjes, behaarde bladeren, bladeren die oprollen zodat de huidmondjes aan de bin-
nenkant komen te zitten, enz...
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Stereogram van een blad van een tweezaadlobbige

De epidermis

Wanneer we de epidermis van mono- en eudicotyl vergelĳken dan zien we ook duidelĳk
enkele verschillen. Niet alleen de vorm van de huidmondjes verschilt (haltervormig bĳ
de eenzaadlobbige en boonvormig bĳ de tweezaadlobbige), maar ook de opperhuidcel-
len (langwerpig bĳ de monocotyl en als puzzelstukjes bĳ de dicotyl).
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De bladnerven

De nerven bevatten de vaatbundels met geleidende weefsels. In de bladeren van de een-
zaadlobbigen lopen de belangrĳkste nerven evenwĳdig, terwĳl ze bĳ de tweezaadlobbi-
gen diverse patronen kunnen vertonen.

Naast ademhaling en het verdampen van water is het fotosyntheseproces veruit de
belangrĳkste taak van de bladeren. Daar dit fenomeen uitvoerig beschreven werd in het
Jaarboek 20081, beperk ik me hier tot een zeer beknopt overzicht.

Planten zĳn foto-autotrofen: zĳ zĳn in staat om uit eenvoudige anorganische verbindingen
(water en koolstofdioxide) complexe energierĳke organische verbindingen (sachariden)
op te bouwen. De energie die hiervoor nodig is halen ze uit licht. Het proces gaat door in
gespecialiseerde celorganellen: de chloroplasten.Dezewordenbegrensddoor eendubbele
membraan en vertonen inwendig een derde membraanstructuur: de thylakoïdmembraan.

1. De tekstkangedownloadwordenvanonzewebstek:www.vob-ond.be/FSCA/Fotosyntheselln.doc
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De omzetting vanwater en koolstofdioxide in sachariden is een proces dat in verschillende
stappen verloopt. Deze stappen kunnen gegroepeerd worden in twee reactiereeksen: de
lichtreacties en de Calvincyclus.

De lichtreacties gaan door in de thylakoïdmembraan. Onder invloed van zonlicht
staan bepaalde chlorofyl a moleculen energierĳke elektronen af, die via een reeks tus-
senstappen worden doorgegeven aan het coënzym NADP+. Dit bindt protonen af-
komstig van de splitsing van water en wordt aldus gereduceerd tot NADPH. Een
deel van de energie van de elektronen wordt ook gebruikt om ATP te synthetiseren.
Het elektronentekort van de chlorofylmoleculen wordt aangezuiverd met elektronen af-
komstig van de splitsing van water. Bĳ dit proces komt O2 vrĳ als nevenproduct:

H2O
LICHT
ADP + PI
NADP+

➝ LICHTREACTIES ➝
ATP
NADPH
O2

IN UIT

De Calvincyclus gaat door in het stroma van de chloroplasten. Tĳdens deze cyclische re-
actiereeks wordt CO2 gebonden door een verbinding die reeds in de chloroplasten aanwe-
zig is en het reactieproduct wordt via een reeks tussenstappen omgezet in een sacharide .
De elektronen en de waterstof die hiervoor nodig zĳn worden geleverd door NADPH en
de energie doorATP. Hierbĳ wordt NADPH terug geoxideerd tot NADP+ enATP omgezet
in ADP + Pi.

Samengevat:
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De gasuitwisselingen voor het fotosyntheseproces gebeuren via de huidmondjes.
Koolstofdioxide diffundeert in de intercellulaire ruimtes en wordt vervolgens opgenomen
in het chlorenchym (vulweefsel dat chloroplasten bevat). Water wordt aangevoerd via de
nerven.
Huidmondjes moeten zo ver mogelĳk openstaan om CO2 binnen te laten en zoveel
mogelĳk dicht blĳven om vochtverlies te beperken. Planten moeten dus voortdurend
zoeken naar het ideale evenwicht tussen deze twee tegenstrĳdige belangen. Het openen
en sluiten van de mondjes is een complex ritmisch gebeuren, dat van heel wat factoren
afhangt.
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Een compleet blad bestaat uit een (meestal) vlak deel, de bladschĳf en een bladsteel.
De overgang tussen bladschĳf en bladsteel is de bladvoet. Het deel van de bladsteel,
waarmee het blad vastzit op de stengel, noemt men de bladschede. We hebben te doen
met een zittend blad, wanneer de bladsteel ontbreekt.

Vanuit de bladsteel vertrekken de nerven in de bladschĳf. Zĳ bevatten de geleidende
weefsels. De cellen tussen de nerven vormen samen het bladmoes.

De hoek tussen bladsteel en stengel noemt men de bladoksel. Daar vinden we meestal
een okselknop. Ter hoogte van de bladschede staan bĳ sommige planten nog een paar
steunblaadjes, die kunnen omgevormd zĳn tot klieren, schubjes, haren, klierharen of
stekels.

Delen van een blad

De oppervlakte van het blad kan volgende aspecten vertonen:

• behaard: wanneer het oppervlak haartjes vertoont; naargelang de structuur van de
haartjes spreekt men van lang-, kort- of ruwharig, borstelig, stekelig, wollig, viltig,
fluwelig, zĳde-achtig...

• berĳpt: bedekt met een waslaagje
• geschubd: met schubben op het bladoppervlak (vb. duindoorn)
• gevlekt: het bladoppervlak is verschillend gepigmenteerd, wat resulteert in een vlek-

kenpatroon.
• gewimperd: met aan de rand afstaande haren (zoals bĳ de beuk)
• papilleus: de opperhuid vertoont kleine, tepelvormige verhevenheden
• stekelharig: met zeer harde en stevige haren
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Bladvormen

De benamingen van de diverse bladvormen steunen op de vorm van de bladschĳf.
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Bĳ het beschrĳven van een blad kan men ook verwĳzen naar de dikte; zo kent men
succulente bladeren (met een grote watervoorraad, “vetplant’), dunne bladeren en
schĳndikke bladeren (ze ogen dik door een viltlaag).

Wanneer de hoofdnerf aan de onderzĳde van het blad een scherpe, uitstekende lĳst vormt
spreekt men van een gekield blad.
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Nervatuur

We onderscheiden volgende types nerven:
• hoofdnerf: loopt van de bladvoet tot de top
• zĳnerven: zĳn vertakkingen van de hoofdnerf
• aderen: kleine nerven

Volgende mogelĳkheden doen zich voor:
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Bladranden

ENKELVOUDIG BLAD
(geen insnijdingen of insnijdingen niet tot op de hoofdnerf)

A. De vorm van de bladschĳf wordt niet gewĳzigd

B. De vorm van de bladschĳf wordt duidelĳk gewĳzigd
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SAMENGESTELD BLAD
(insnijdingen tot op de hoofdnerf)

Door de insnĳdingen wordt de bladschĳf in stukjes verdeeld. Deze afzonderlĳke stukjes
noemenwe ‘blaadjes’. Op zich zĳn het dus geen complete bladeren,maar bladfragmenten.
Wanneer de blaadjes in één punt van de bladsteel ontspringen is het blad handvormig
samengesteld. Naargelang het aantal blaadjes kunnen we spreken van 2-tallige, 3-tallige,
5-tallige, ... bladeren. Zitten de blaadjes zĳdelings op een gemeenschappelĳke bladsteel,
dan is het blad veervormig samengesteld.Alleen in de oksel van de gemeenschappelĳke
steel vinden we een okselknop (dus nooit okselknoppen aan de basis van de blaadjes!)

Bĳ veervormig samengestelde bladeren kunnen de blaadjes in paren (of jukken) staan,
ofwel afwisselend. Het deel van de bladsteel binnen het samengesteld blad noemt men
de bladspil.

Heeft het geveerd samengesteld blad geen topblaadje en is het totaal aantal blaadjes even,
dan spreekt men van een even geveerd blad; bĳ een oneven geveerd blad is het totaal
aantal blaadjes oneven.
Wanneer jukken met grote blaadjes afwisselen met jukkenmet kleine blaadjes hebben we
te doen met een afgebroken geveerd blad. Tenslotte zĳn meervoudig geveerde bladeren
mogelĳk; zo is bĳ een dubbelgeveerd blad elk blaadje op zĳn beurt geveerd.
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Enkele voorbeelden van samengestelde bladeren

Vormen van bladvoeten en -toppen

Bĳ de beschrĳving van de bladeren maakt men ook vaak gebruik van extra informatie
over de vorm van de bladvoeten en bladtoppen. Enkele gebruikte termen:

Bladsteel

Meestal is een bladsteel aanwezig (gesteeld blad); is dit niet het geval, dan is het blad
zittend. Aan de voet van de bladsteel vindt men soms steunblaadjes. Ze verschillen
in vorm en grootte en zĳn soms gedeeltelĳk met de bladsteel vergroeid. Bĳ sommige
planten, zoals het lievevrouwbedstro, zĳn de steunblaadjes niet te onderscheiden van de
echte bladeren.
Men spreekt van een schede, wanneer de stengelomvattende steunblaadjes vergroeid zĳn
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(zoals bĳ de berenklauw), of wanneer men het heeft over de stengelomvattende bladsteel
van grassen. Op de overgang van bladschĳf naar schede vindt men vaak een vliesje, of
een kransje van haartjes: het tongetje.

Vergroeide steunblaadjes bĳ berenklauw (links) en de Vliezig tongetje bĳ gras
stengelomvattende bladsteel bĳ grassen (rechts) vormen een schede.

Bladstand

Naargelang het aantal bladeren dat ter hoogte van één knoop op de stengel staat ingeplant
onderscheiden we:
• de verspreide bladstand (één blad per knoop),
• de kruisgewĳs tegenoverstaande bladstand (twee bladeren per knoop, bladparen

kruisgewĳs t.o.v. elkaar ingeplant),
• de tegenoverstaande bladstand (twee bladeren per knoop, alle bladparen in hetzelfde

vlak; deze bladstand komt meestal voor bĳ horizontale takken),
• de kransgewĳze bladstand (meer dan 2 bladeren per knoop).

Menzegtvandebladerendatzewortelstandigzĳn,wanneerze tegendegrondopdestengel
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staan ingeplant. De wortelbladeren vormen een wortelrozet (vb. de paardenbloem).

De bladeren staan gewoonlĳk zodanig ingeplant, dat ze elkaar zo weinig mogelĳk
overlappen en hierdoor maximaal het licht kunnen opvangen. Bĳ een verspreide bladstand
kan de plaats van de bladerenweergegeven wordenm.b.v. een fyllotaxische formule.Dit
is een breuk waarvan de noemer het nummer van het blad aanduidt dat loodrecht boven
het uitgangsblad (0) staat, en de teller het aantal omwentelingen die men rond de stengel
via de opeenvolgende bladeren moet maken om bĳ dit blad uit te komen. We illustreren
dit best met een perelaar als voorbeeld (zie onderstaande figuur). Voor deze plant is de
fyllotaxische formule = 2/5, want het 5e blad is het eerste blad dat op de stengel loodrecht
boven blad 0 staat en om bĳ dit blad te komen via de tussenliggende bladeren moet men
2 omwentelingen rond de stengel maken.

De omwentelingshoek tussen 2 opeenvolgende bladeren noemt men de divergentie. Deze is
steeds gelĳk aan 360° x fyllotaxische formule. In ons voorbeeld wordt dit: 360° x 2/5 = 144°.

De fyllotaxische formule van de perelaar is 2/5, want blad 5 is het eerste blad
dat loodrecht boven blad 0 staat en men moet 2 x rond de stengel draaien
om van blad 0 bĳ blad 5 te geraken. De divergentie = 360° x 2/5 = 144°.
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Omgevormde bladeren

Primaire bladeren

zijn de eerste bladeren die, na de zaadlobben, aan de stengel van een kiemplantje
groeien. Soms verschillen deze blaadjes sterk van de andere bladeren, zonder dat dit
functioneel kan verklaard worden.

Doornen

Bij cactussen zijn de bladeren gereduceerd tot doornen, waardoor de waterverdamping
tot een minimum wordt beperkt. De fotosynthese gebeurt in cellen van de stengel.

Succulente bladeren

Sommige planten in droge gebieden vormen dikke, vlezige bladeren, waarin ze water
en reservestoffen stockeren. Dit zijn zgn. succulente bladeren en de planten noemt men
bladsucculenten.

Bladranken

Bij sommige planten (vb. de erwt) zijn de uiteinden van de bladeren vervormd tot ranken,
waarmee de plant zich aan diverse ondergronden kan vasthechten

Rokken

De rokken van bollen zijn bladeren, die volgepropt zitten met reservevoedsel en water.

Schubben

Dit zijn kleine, onvolledige bladeren, dikwijls alleen bestaande uit een bladschede.
Schubben kunnen knoppen bedekken (knopschubben), evenals stengelknollen en
wortelstokken. Men vindt ze ook op de stengels van bepaalde parasietplanten, zoals de
bremraap.

Bladbekers, vangblaasjes...

Op stikstofarme bodems kunnen planten voorkomen, waarvan de bladeren omgevormd
zijn tot vangstructuren, waarmee vooral insecten gevangen worden. Voorbeelden zijn de
zonnedauw en de venusvliegenval.

Ook de eerder vermelde steunblaadjes zĳn vervormde bladeren.
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Bladval

In onze streken verliezen veel boomsoorten in de herfst hun bladeren. In de tropen
neemt men dit verschĳnsel waar bĳ droogte. Dit biedt de planten de mogelĳkheid om
ongunstige periodes te overbruggen. Door het afstoten van hun bladeren vermĳden ze
immers waterverlies door verdamping.

In een eerste fase probeert de plant zoveel mogelĳk van het materiaal in haar bladeren te
recupereren: chlorofyllen en andere verbindingen worden afgebroken en via het geleidend
weefsel afgevoerd naar de stengel. De bladeren krĳgen hun typische herfstkleuren.

Cellen in de afscheidingszone produceren o.i.v. plantenhormonen pectinase en cellulase,
enzymen die respectievelĳk pectine en cellulose afbreken. Hierdoor vermindert de
weerstand en de onderlinge hechting van de aangetaste cellen. Door de turgor gaan deze
bovendien meer uitzetten, wat door spanning breukzones veroorzaakt.
Ondertussen vormt zich aan de kant van de stengel een beschermende kurklaag, die
uiteindelĳk de geleidende weefsels afsluit. Het blad verdroogt en valt af; op de stengel
blĳft een litteken achter. Ook afgevallen knopschubben produceren littekens.
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DE BLOEM

Is een plantenonderdeel dat gespecialiseerd is in de voortplanting en dat enkel wordt
aangetroffen bĳ de bedektzadigen. Men kan een bloem beschouwen als een gewĳzigde
stengel, waarvan het tussenknoopstuk sterk is ingekort en met zeer gemodificeerde
bladeren.

BLOEMDELEN

Men maakt het onderscheid tussen tweeslachtige bloemen, die zowel mannelĳke als
vrouwelĳke voortplantingsorganen dragen en eenslachtige bloemen, die ofwel mannelĳk
ofwel vrouwelĳk zĳn.

De bloemdelen bĳ een tweeslachtige bloem
(mannelĳke en vrouwelĳke voorplantingsorganen binnen dezelfde bloem)

Bĳ een tweeslachtige bloem onderscheiden we van buiten naar binnen de volgende delen:
• kelkbladeren (sepalen), die samen de kelk (calyx) vormen
• kroonbladeren (petalen), die samen de kroon (corolla) vormen
• meeldraden (stamen) en
• één of meerdere stampers (enk. pistillum).

De kelk

De kelkbladeren staan in kransen of volgens een spiraal ingeplant op de bloembodem, de
eindstandige verbreding van de bloemsteel. De kleine kelkbladeren zĳn meestal groen en
ze beschutten de bloem voor het ontluiken.
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Vaak zĳn er vier of vĳf kelkbladeren, evenveel als het aantal kroonbladeren.
We sprekenvan eenbloemdek, wanneerkelk enkroon niet van elkaar te onderscheidenzĳn.
Bĳ sommige bloemen, zoals de distel en het kruiskruid, zĳnde kelkbladeren gereduceerd tot
haartjes, die later vruchtpluis zullen worden.
Soms vindt men onder de kelk nog een krans steunblaadjes: de bĳkelk. Dit is bv. het geval
bĳ zilverschoon en de bosaardbei.

De kroon

De kroonbladeren zĳn doorgaans niet groen (behalve bĳ windbloeiers, waarvan het
stuifmeel door de wind wordt verspreid). Via opvallende kleuren en/of tekeningen lokken
ze insecten, die zullen helpen bĳ de verspreiding van het stuifmeel en de bevruchting.

Aan de basis van de kroonbladeren van deze planten vindenwe
vaak nectarklieren, die een suikerrĳke vloeistof produceren.
Dikwĳls wordt een insect naar deze plaats gelokt door een
specifieke tekening: het honingmerk.
De nectar wordt soms verzameld in een spoor. Dit is een
kegelvormige uitzakking van de kroon. Men vindt dergelĳke
sporen bĳ de akelei, de monnikskap, het vlasbekje...

Een compleet kroonblad bestaat meestal uit smaller deel (de nagel), dat via de keel
overgaat in een breder deel, de plaat.

De kroonbladeren kunnen los van elkaar ingeplant staan op de bloembodem of vergroeid
zĳn tot een kroonbuis. Voortgaande op het al dan niet vergroeid zĳn van de kroonblade-
ren, kan men de bedektzadigen indelen in twee groepen: de losbladigen (choripetalen)
en de vergroeidbladigen (sympetalen).
Soms vertoont de kroon centraal een cylindervormig uitgroeisel: de bĳkroon. Dit is o.a.
het geval bĳ de narcis.
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Bĳ de vlinderbloemigen (zoals de erwt) noemt men het bovenste kroonblad de vlag, de
twee kroonbladeren opzĳ de zwaarden, en de twee onderste vergroeide kroonbladeren
de kiel.

Bloemdelen van een vlinderbloemige (erwt)

Bĳ de lipbloemigen, zoals de dovenetel, vinden we aan de bovenkant twee vergroeide
kroonbladeren, die samen de bovenlip vormen en onderaan drie andere kroonbladeren,
die op hun beurt samen de onderlip vormen.

Boven- en onderlip van een vlinderbloemige
(witte dovenetel)

Meeldraden

De meeldraden dragen de mannelĳke voortplantingsstructuren. Een meeldraad bestaat
uit een helmdraad met bovenaan een helmknop. Deze is verdeeld in twee helmhokjes,
waarin de stuifmeelkorrels in vergroeide stuifmeelzakjes tot ontwikkeling komen.

Wanneer men het heeft over het androecium bedoelt men de verzameling van alle
meeldraden van één bloem.
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Bĳ sommige bloemen, zoals de waterlelie, vinden we staminodiën. Dit zĳn steriele
meeldraden die kunnen beschouwd worden als overgansvormen tussen bladeren en
meeldraden.

Naargelang het aantal meeldraden, en het feit of ze al dan niet met elkaar vergroeid zĳn,
gebruikt men verschillende benamingen:

In de helmhokjes wordt het poedervormige stuifmeel of pollen geproduceerd, dat uit
stuifmeelkorrelsofpollenkorrelsbestaat.Vorm,grootte enuitzichtvande stuifmeelkorrel
is kenmerkend voor de plantensoort.

Elektronenmicroscopische opname van stuifmeelkorrels�
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Stamper

Een stamper wordt gevormd door de binnenste krans van vervormde bladeren: de
vruchtbladeren. Een bloem kan één of meerdere stampers tellen, waarin zich de
vrouwelĳke voortplantingscellen ontwikkelen. Een stamper bestaat uit 3 onderdelen;
van boven naar beneden onderscheiden we een stempel, een stĳl en een vruchtbeginsel
(gynoecium). Bĳ een zittende stempel ontbreekt de stĳl (vb. lotus)

In het vruchtbeginsel zitten de zaadbeginsels (zaadknoppen), waarin zich in een
embryozak de eicel zal ontwikkelen. De zaadbeginsels zitten gewoonlĳk met een steeltje
(de navelstreng) vast op de rand het vruchtblad (de zaadlĳst) en kunnen in één of meerdere
rĳen voorkomen.

Het vruchtbeginsel is zoals eerder gezegd een vervormd blad. Men vermoedt dat het
geëvolueerd is via het oprollen van een blad met randstandige voortplantingsstructuren:

Mogelĳk evolutief ontstaan van een vruchtbeginsel

De plaats waar de randen van het vruchtblad met elkaar vergroeid zĳn is de buiknaad;
deze draagt gewoonlĳk de zaadlĳst. De hoofdnerf van het vruchtblad vormt de rugnaad.

Een zaadbeginsel wordt omgeven door twee vruchtvliezen of integumenten. Deze
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laten een kleine opening vrĳ: het poortje of micropyle. Naargelang de oriëntatie kan het
zaadbeginsel recht, gebogen of omgekeerd zĳn.

Mogelĳke standen van het zaadbeginsel

Een stamper kan opgebouwd zĳn uit één of meerdere vruchtbladeren. In het eerste geval
spreken we van een enkelvoudige stamper en in het tweede van een samengestelde
stamper. Bĳ een samengestelde stamper kunnen de randen van de vruchtbladeren naar
binnen buigen en zo tussenschotten vormen, waardoor het vruchtbeginsel in hokken
wordt verdeeld. Naargelang het aantal van dergelĳke hokken spreekt van éénhokkig,
tweehokkig, driehokkig, enz.... Een nerf of een zaadlĳst kan soms uitgroeien tot een vals
tussenschot.

De placentatie is de manier waarop de zaadbeginsels staan ingeplant. Deze kan wand-
standig (pariëtaal), hoekstandig (axiaal) of centraalstandig zĳn. Een placentatie is
marginaal, wanneer het vruchtbeginsel uit één vruchtblad bestaat en de zaadbeginsels
ingeplant staan op de buiknaad.

De onderstaande figuur geeft enkele voorbeelden van structuren van vruchtbeginsels
(dwarse doorsneden):
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Naargelang de plaats van het vruchtbeginsel t.o.v. de andere bloemdelen onderscheidt
men bovenstandige, halfonderstandige, schĳnbaar onderstandige en onderstandige
vruchtbeginsels:

BLOEMVORMEN

Volkomen en onvolkomen bloemen

Bloemen, waarbĳ alle bloemdelen aanwezig zĳn, worden volkomen genoemd. In alle
andere gevallen heeft men te doen met een onvolkomen bloem. Zo zĳn eenslachtige
bloemen (met alleen meeldraden of alleen stampers) onvolkomen bloemen. Ook naakte
bloemen (zonder kelk, kroon of bloemdek) zĳn onvolkomen (vb. wilgenkatjes).

Een plant met één type eenslachtige bloemen (dus uitsluitend met mannelĳke of uitslui-
tend met vrouwelĳke bloemen) is eenhuizig. Men heeft dan werkelĳk te doen met een
mannelĳke of met een vrouwelĳke plant.

Komen op dezelfde plant zowel mannelĳke als vrouwelĳke bloemen voor, dan is ze twee-
huizig. Noteer dat de termen een- en tweehuizig uitsluitend gebruikt worden voor planten
met eenslachtige bloemen.
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Bloemsymmetrie

Naargelang het aantal symmetrievlakken dat men door een bloem kan aanbrengen, onder-
scheidt men tweezĳdig symmetrische (één symmetrievlak) en meerzĳdig symmetrische
bloemen (meerdere symmetrievlakken). Bloemenzonder symmetrievlak zĳn asymmetrisch.
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Regelmatige bloemen

Het betreft hier meerzĳdig symmetrische bloemen, waarvan de bloem op meer dan één
manier in twee gelĳke helften kan verdeeld worden.

Stervormig
Zeer korte buis, met een grote, vlakke, al dan niet ingesneden
zoom. Vb. gewone vogelmelk (foto), moeraswalstro.

Buisvormig
Lange buis met kleine zoom. Vb. veelbloemige salomonszegel
(foto), buisbloempjes van samengesteldbloemigen.

Trompetvormig

Lange buis met grote zoom. Vb. trompetbloem (foto), wilde narcis
(deze heeft ook een bĳkroon).

Trechtervormig
Kegelvormige buis en zoom. Vb. akkerwinde (foto).

Klokvormig
Wĳde, kegelvormige buis, opgezwollen om het vruchtbeginsel en
met een afstaande zoom. Vb. wilde hyacint (foto).

Bekervormig
Of “Kroesvormig”: met opgeblazen buis en een zeer kleine zoom.
Vb. rode bosbes (foto).

Nap- of komvormig
Buis onderaan breder dan bovenaan. Kleine zoom. Vb. lelietje-
van-dalen (foto)., sommige wilgen.
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Tweezĳdig symmetrische bloemen

De bloem is maar op één manier in twee gelĳke delen te verdelen.

Tweelippig
Met een duidelĳke boven- en onderlip. Vb. witte dovenetel
(foto).

Gespoord
Met een spoor, een hol uitgroeisel van één of meer bloembe-
kleedsels. Vb. wilde ridderspoor (foto), akkerviooltje.

Gemaskerd
Tweelippigebloem,waarvandekeelwordtafgeslotendooreen
uitstulping (masker) van de onderlip. Vb. akkerleeuwenbek
(foto)

Lintvormig

De zoom is als een lint naar één kant ontwikkeld. Vb. de lint-
bloempjes van de samengesteldbloemigen, zoals de choco-
lademargriet (foto).

Vlindervormig
Bovenaan een groot blad (de vlag) onderaan twee vergroeide
bladeren (de kiel) en aan weerskanten een los blad (zwaard).
Vb. veldlathyrus (foto).

Pelorisch
Wordt gezegd van een bloem die in normale toestand 2-zĳdig
symmetrisch is, maar nu omgevormd is tot een alzĳdig sym-
metrische bloem. Vb. topbloem vingerhoedskruid (foto).

Asymmetrische bloemen

Het komt niet veel voor, dat men geen enkel symmetrievlak
door een bloem kan aanbrengen. De canna (foto) is een
voorbeeld van dergelĳke asymmetrische bloem.
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BLOEIWĲZE

Letterlĳk refereert de term naar de manier waarop een bloem op een stengel staat. In die
zin onderscheiden we
1. eindstandige of alleenstaande bloemen: de bloem staat op het uiteinde van de sten-

gel,
2. okselstandige of verspreide bloemen: de bloemen staan in bladoksels,
3. bloemgestellen of inflorescenties: de (meestal) kleinere bloemen staan in groepen,

die vaak de indruk geven samen één bloem te vormen. Aan de voet van de bloemste-
len vindt men geen gewone bladeren maar wel soms schutbladeren.

Sommige auteurs gebruiken de term “bloeiwĳze” alleen in de beperkte betekenis van
“bloemgestel”.

Een bloemgestel staat met een bloemsteel (hoofdas) op de stengel. De vertakkingen van
deze bloemsteel noemt men zĳtakken van de eerste orde. Het zĳn eveneens bloemste-
len. Deze kunnen eveneens vertakken in zĳtakken van de tweede orde enz. Vanaf de
tweede orde spreekt men van bloemsteeltjes.
De eventuele draagbladeren aan de voet van de bloemstelen noemt men schutbladeren;
deze aan de voet van bloemsteeltjes zĳn schutblaadjes.

Wordt het bloemgestel voor de bloei volledig omsloten door het draagblad, dan noemt
men dit een bloemschede (vb. bĳ maïs).

Mogelĳke onderdelen van een bloemgestel

Bladeren die eventueel op de bloemsteel staan noemt men steelblaadjes.
Staan de schutbladeren (schutblaadjes) in een spiraal of een krans, dan vormen ze een
omwindsel (omwindseltje).

Men onderscheidt middelpuntzoekende en middelpuntvliedende bloemgestellen.
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Middelpuntzoekende bloemgestellen

Bĳ deze bloemgestellen is het aantal zĳassen meestal groot; ook heeft de hoofdas meestal
geen bloem aan de top. De buitenste of de onderste bloemen van het bloemgestel bloeien
het eerst. We onderscheiden:
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Middelpuntvliedende bloemgestellen

Worden gekenmerkt door de aanwezighed van een bloempje op het einde van alle assen.
Het aantal zĳassen is bĳ deze bloemgestellen beperkt, maar de zĳassen overvleugelen
wel de hoofdas. Vaak vertakken de zĳassen op hun beurt.
De bloemen bloeien van binnen naar buiten toe, of van boven naar onderen.

Hier onderscheiden we:

Gemengde bloemgestellen

Verschillende bloemgestellen kunnen tot één nieuw bloemgestel verenigd worden. Vb.
pluim van aartjes bĳ riet en tuil van korfjes bĳ boerenwormkruid.
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Bovendien kunnen binnen eenzelfde bloemgestel ook verschillende bloemtypes voorko-
men, b.v. lint- en buisbloempjes bĳ het madeliefje.

BLOEMDIAGRAM EN BLOEMFORMULE

Een bloemdiagram is een schematische voorstelling van het grondplan van een bloem,
onder de vorm van een geïdealiseerde dwarse doorsnede doorheen het meest kenmerken-
de deel van alle bloemdelen. Een bloemformule is een voorstelling van de bloemstruc-
tuur m.b.v. symbolen, letters en getallen.

Betekenis van de gebruikte symbolen:

bloemdiagram bloemformule

kelkblad K of S(epalen)

kroonblad Kr of P(etalen)

bloemdekblaadje Bd of T(epalen)

stamper
(enkele mogelijkheden)

S of G(ynoecium)

meeldraad
M of A(ndroecium)

meeldraad vergroeid met ...

onbepaald, zeer talrijk (> 20) ∞

onderlinge vergroeiing van bloemdelen van
dezelfde krans

( )

onderlinge vergroeiing van bloemdelen van 2 of
meer kransen

[ ]

inplantingsplaats van kelk, kroon en meeldraden
- geeft dus de stand van het vruchtbeginsel weer

—

bloem met één symmetrievlak ↑

bloem straalsgewijs symmetrisch *

Geven we twee voorbeelden:

Koolzaad : * K 4, Kr 4, M 2 + 4, S (2)

• bloem radiaal symmetrisch (actinomorf)
• 4 kelkblaadjes
• 4 kroonblaadjes
• twee kransen van respectievelijk 2 en 4 meeldraden
• bovenstandig vruchtbeginsel met 2 vergroeide vruchtbladen

Salomonszegel : * [Bd (3 + 3), M 3 + 3], S (3)

• bloem radiaal symmetrisch (actinomorf)
• bloemdek bestaande uit twee vergroeide kransen van telkens 3 bloemblaadjes
• twee kransen van 3 meeldraden, vergroeid met de bloemdekblaadjes
• bovenstandig vruchtbeginsel met 3 vergroeide vruchtbladen
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HOE VERMENIGVULDIGEN PLANTEN ZICH?

Alvorens wat dieper in te gaan op de voortplanting en vermenigvuldiging bĳ de bedekt-
zadigen, zullen we eerst aan de hand van enkele schema’s de levenscyclus overlopen van
enkele representatieve plantengroepen.

LEVENSCYCLUS VAN EEN LEVERMOS

Gewone pellia (Pellia epiphylla) is een thalleus levermos, dat voorkomt in vochtige, zure
middens, zoals beekoevers, bermen in het bos, natte rotsen e.d. Het zit verankerd met
eencellige rizoïden.
Op de bovenzĳden van de thallus vinden we in het voorjaar demannelĳke en vrouwelĳke
voortplantingsstructuren: de antheridiën en de archegoniën. Deze produceren haploïde
(n) gameten. De mannelĳke gameten zwemmen in een waterfilm tot bĳ de vrouwelĳke
gameet, waarna deze bevrucht wordt. De ontwikkeling van de sporofyt duurt ca. 1 jaar. In
het voorjaar zien we een bolvormige kapsel (sporangium), waarbinnen diploïde moeder-
cellen via meiose meercellige, haploïde sporen opleveren. Deze ontwikkelen zich verder
in het kapsel tot zes- à negencellige gametofyten.

In het begin van de zomer groeit zeer vlug een kapselsteel, waarna het kapsel openbarst en
de primitieve gametofyten verspreid worden. Deze groeien in gunstige omstandigheden
vervolgens uit tot een nieuw plantje.
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LEVENSCYCLUS VAN EEN BLADMOS

Nemen we als voorbeeld de levenscyclus van haarmos (Polytrichum sp.). Tussen de top-
blaadjes van de mannelĳke plant vinden we de knotsvormige antheridiën en tussen die
van de vrouwelĳke plant de flesvormige archegoniën, waarin respectievelĳk mannelĳke
en vrouwelĳke gameten gevormd worden. Net zoals bĳ het levermos zwemmen de man-
nelĳke haploïde gameten naar de vrouwelĳke, hierbĳ aangetrokken door signaalstoffen.
Na de bevruchting ontwikkelt zich vanuit het antheridium een diploïde, gesteelde sporo-
fyt, die parasiteert op de gametofyt. In het kapsel van de sporofyt ondergaan moedercellen
een meiose, waardoor haploïde sporen ontstaan. Deze komen vrĳ en in gunstige omstan-
digheden ontwikkelt zich uit de spore een voorkiem (protonema), waarop tenslotte een
nieuw gametofyt tot ontwikkeling komt.
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LEVENSCYCLUS VAN EEN PAARDENSTAART

Heermoes (Equisetum arvense) is een paardenstaart die veelvuldig voorkomt op braaklig-
gende gronden, akkers, weiden, langs wegen en beken. De plant heeft een diepe wortel-
stok met kleine, zetmeelrĳke knollen. Deze kunnen, wanneer ze loskomen, uitgroeien tot
nieuwe planten.
Uit deze wortelstok groeien in maart april bruinrode, niet vertakte vruchtbare stengels.
Bovenaan staat een sporenaar die talrĳke zeshoekige schildjes draagt, waaraan sporen-
zakjes vastzitten. Hierin worden uit diploïde sporenmoedercellen haploïde groene, bolvor-
mige sporen gevormd, die elk voorzien zĳn van 4 springdraden of elateren.
Hoewel de sporen uiterlĳk gelĳk zĳn, groeit een deel uit tot een mannelĳke voorkiem
met antheridiën, terwĳl uit het andere deel een vrouwelĳke voorkiem met archegoniën
groeit. Heermoes is tweehuizig. In de antheridiën worden haploïde mannelĳke gameten
geproduceerd, die naar de vrouwelĳke gameet in de archegoniën zwemmen.Uit de zygote
groeit een diploïde plant met groene, onvruchtbare stengels. Deze zĳn duidelĳk geleed
en dragen op de knopen kransstandige, eveneens gelede vertakkingen. Later zal deze plant
de bruine, vruchtbare stengels produceren.
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LEVENSCYCLUS VAN EEN EIGENLĲKE VAREN

We nemen als voorbeeld een eikvaren (Polypodium vulgare).De stengel van de plant be-
staat uit een goed beworteldewortelstok, waaruit aan het groeipunt talrĳke langgesteelde,
gevinde bladeren groeien. De deelblaadjes staan afwisselend op de hoofdnerf. Aan de
onderkant vormen zich in de tweede helft van het jaar talrĳke sporendoosjes (sporangiën),
die gegroeperd staan in hoopjes. In de sporangiën ondergaan moedercellen een meiose,
waardoor haploïde sporen ontstaan. Bĳ droogte barsten de sporendoosjes open en de
sporen komen vrĳ. Deze ontkiemen en groeien uit tot een voorkiem, waarop onderaan
antheridiën en archegoniën ontstaan. Deze produceren mannelĳke en vrouwelĳke ga-
meten, waarbĳ de mannelĳke weer naar de vrouwelĳke zwemt. Na bevruchting groeit uit
de zygote op de gametofyt een embryo met rizoom en blad (sporofyt). Dit embryo ontwik-
kelt zich vervolgens verder tot een jonge varen. Het prothallium sterft af.
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LEVENSCYCLUS VAN EEN NAAKTZADIGE

Hier is ons voorbeeld de grove den. In mei worden de mannelĳke en vrouwelĳke bloei-
wĳzen zichtbaar. De mannelĳke kegeltjes staan als katje op dwergloten. Ze bestaan uit
talrĳke meeldraden met stuifmeelzakjes, waarin haploïde microsporen gevormd worden.
De roodgele vrouwelĳke kegeltjes staan op de top van meiloten. Zĳ dragen schubben met
op de bovenkant twee zaadknoppen. Het zaadknopweefsel wordt omhuld door een vlies
(integument), dat slechts één opening vertoont: het poortje (micropyl).

Binnen een stuifmeelkorrel doen zich diverse delingen voor. Uiteindelĳk bekomen we
een kleine generatieve cel en een grote buiscel. De stuifmeelkorrels worden door de
wind verspreid. Buurbestuiving is weinig waarschĳnlĳk, omdat de vrouwelĳke kegeltjes
hoger staan. Zĳ bereiken de zaadbeginsels van de vrouwelĳke katjes, waar een maand na
de bestuiving de embryozakmoedercel een meiose ondergaat. Van de vier dochtercel-
len degenereren er drie; de vierde groeit uit tot een embryozakcel. Via diverse delingen
ontstaat het kiemwit.
Uit de stuifmeelkorrel groeit een stuifmeelbuis, die in de zaadknop dringt in de richting
van het kiemwit. De buiscel blĳft hierbĳ in de top van de buis en wordt gevolgd door de
generatieve cel. De groei van de stuifmeelbuis stopt vervolgens voor de rest van de vege-
tatieperiode. Ondertussen vermeerdert het kiemwit en groeit de vrouwelĳke bloeiwĳze uit
tot een jonge kegel.

In de volgende lente ontstaan in het kiemwit een koppel archegoniën met binnenin een
eicel. De stuifmeelbuis groeit verder uit en ondertussen deelt de generatieve cel zich waar-
door een steelcel en een lichaamscel ontstaan.De kern van deze laatste ondergaat tenslotte
een mitose, wat resulteert in twee spermakernen. Het is één van deze twee spermakernen
die de eicel zal bevruchten; de resterende cellen en kernen degenereren.

Slechts één eicel van een zaadknop groeit uit tot een kiem. Dit gebeurt via een complex
proces: de zygote ondergaat een 4-tal delingen, wat 16 cellen oplevert. Deze vormen 4
rĳen van 4 cellen. De laatste drie cellen van elke rĳ kennen een enorme celstrekking,
waardoor de eerste cellen in het kiemwit geduwd worden. De gestrekte cellen vormen
samen een draadvormige structuur: de suspensor. Meestal zal slechts uit één van de top-
cellen een embryo groeien. Het geheel (embryo, kiemwit + zaadhuid) vormt een zaad, dat
op een kegelschub ligt. Per kegelschub heeft men gewoonlĳk twee zaadjes.

Wanneer het zaad rĳp is gaat de kegel open en kunnen de zaadjes door de wind verspreid
worden. Dit wordt nog bevorderd door een vliezig vleugeltje, dat aan het zaadje vastzit.

gevleugeld dennenzaadje
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Levenscyclus van een naaktzadige

♀ kegeltje♂ kegeltjes

doorsnededoorpollenzakjeschubje met twee stuifmeelzakjes

stuifmeelkorrelmetpollenbuis
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LEVENSCYCLUS VAN EEN BEDEKTZADIGE

Gemakshalve nemen we als voorbeeld een bloem, waarin zowel de mannelĳke als de
vrouwelĳke voortplantingsstructuren aanwezig zĳn.

Vorming van de mannelĳke gameten

Deze gebeurt in de helmhokjes van de meeldraden. Hierin ondergaan diploïde (2n) stuif-
meelkorrelmoedercellen een meiose, waardoor haploïde (n) stuifmeelkorrels ontstaan.
Binnen het omhulsel van de korrel, die een mannelĳke microgametofyt is, deelt de cel
zich in een grote buiscel en een kleine spermatogene cel. Deze laatste zit ingesloten in
de buiscel. Via een mitose levert de spermatogene cel uiteindelĳk twee mannelĳke ga-
meten, de spermakernen.

Vorming van de vrouwelĳke gameten

Onderaan de stamper, op de zaadlĳst(en) van het vruchtbeginsel staan zaadknoppen, die
omgeven zĳn door 2 vruchtvliezen of integumenten. Deze laten een opening vrĳ: het
poortje. Binnenin vinden we de mucellus, een weefsel dat bestaat uit eerder ongediffe-
rentieerde cellen. Eén van deze mucelluscellen groeit uit tot een embryozakmoedercel
(2n), die vervolgens een meiose ondergaat. Drie van de vier dochtercellen zullen afster-
ven, maar de vierde, de embryozakcel, die zich het verst van het poortje bevindt, zal
uitgroeien tot een embryozak (n). Deze embryozak is de vrouwelĳke gametofyt.

De kern van de embryozakcel ondergaat drie opeenvolgende mitosen, waardoor 8 kernen
ontstaan.Zes van deze kernen omhullen zich met cytoplasma en een membraan en worden
zo cellen, nl. één eicel, twee helpsters en drie antipoden. De twee ‘naakte’ kernen zĳn
de poolkernen (n), die vaak versmelten tot een kiemwitkern (2n).

De eicel en de helpsters nestelen zich aan de kant van het poortje, terwĳl we de drie an-
tipoden terugvinden aan de tegenovergestelde kant van de embryozak. De poolkernen of
de kiemwitkern liggen ergens halverwege de embryozak.

Het proces, zoals we het hier hebben beschreven, doet zich voor bĳmeer dan 70 %van de
gekende bedektzadigen. Voor de rest bestaan er heel wat variaties, vooral wat betreft het
aantal kernen en cellen die we aantreffen in een volwassen embryozak.
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De bevruchting en zaadvorming

Wanneer de stuifmeelkorrel op de stempel terechtkomt (de bestuiving2) groeit er vanuit
de korrel een pollenbuis in de stĳl van de stamper. Deze buis groeit verder, totdat ze door-
heen het poortje de embryozak bereikt. De wand van de buis versmelt met de embryozak
en de buiskern dringt samen met de twee spermakernen naar binnen. Eén spermakern be-
vrucht de eicel, waardoor een diploïde zygote ontstaat en de andere spermakern versmelt
met de diploïde kiemwitkern, wat resulteert in een triploïde endospermkern.We hebben
hier dus te doen met een dubbele bevruchting.

Ontwikkelingscyclus van een bedektzadige

2.Men spreektvankruisbestuiving wanneer hetstuifmeel terechtkomtopdebloemvan eenandereplant, van buur-
bestuiving, wanneer hetstuifmeelopbloemenvan dezelfdeplant terechtkomtenzelfbestuiving wanneer hetopde
stampervan dezelfdebloemterechtkomt.

START
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De zygote ondergaat een reeks mitosen, wat resulteert in een embryo, dat met een cellen-
rĳ, (de suspensor), eindigend op een grote basale cel in verbinding staat met de zaadlĳst.
Het embryo ontwikkelt zich verder tot en differentieert zich in een primitief worteltje,
een pluimpje (embryonaal stengeltje) en twee zaadlobben (cotylen). De integumenten
verharden en worden een zaadhuid.

Zaadvorming bĳ een tweezaadlobbige

Bouw van het zaad van een boon
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VRUCHTVORMING BĲ DE BEDEKTZADIGEN

Een echte vrucht groeit uit een vruchtbeginsel en omhult één of meerdere zaden. We spre-
ken van een schĳnvrucht, wanneer naast het vruchtbeginsel nog andere bloemdelen (zoals
bloemomwindsels, bloembodem, bloemblaadjes, kelkbuis, schutbladen, schubben ...) een
rol spelen bĳ de vruchtvorming.

Een vrucht vormt niet alleen een bescherming voor de zaden; meestal helpt ze ook bĳ de
verspreiding ervan (zie verder).

Soorten vruchten

Naargelang het aspect van de vrucht onderscheiden we droge vruchten en vlezige vruch-
ten. Men kan vruchten ook opdelen naargelang het aantal stampers waaruit ze zĳn ont-
staan. Zo ontstaan enkelvoudige vruchten uit één stamper en samengestelde vruchten
uit meerdere stampers.

• Enkelvoudige vruchten

Elke vrucht ontstaat uit het vruchtbeginsel van één stamper van één bloem. De wand van
de vrucht (het pericarp) is rechtstreeks afgeleid van de wand van het vruchtbeginsel.
Naargelang het aspect en het watergehalte, splitst men de enkelvoudige vruchten op in
droge vruchten en in vlezige vruchten. De droge vruchten kunnen op hun beurt nog
eens opgesplitst worden in niet openspringende en openspringende vruchten.

Niet openspringende droge vruchten

Dopvrucht

Kleine vrucht, die één zaad bevat, waarvan de zaadhuid niet vergroeid is
met de vruchtwand. Vb. zonnebloem (foto), de vruchtjes van de aardbei,
paardenbloem.

Splitvrucht

Valt uiteen in afzonderlĳke dopvruchten. Men kent dubbele, 3-, 4-, 5- en
veelvoudige splitvruchten. Vb. esdoorn (foto), die een dubbele gevleu-
gelde splitvrucht is.

Graanvrucht

Kleine vrucht, die één zaad bevat, waarvan de zaadhuid wel vergroeid is
met de vruchtwand. Dit type komt alleen voor bĳ de grassen. Vb. tarwe
(foto), rogge, gerst, raaigras...

Noot

Dopvrucht met verhoute vruchtwand. Vb. hazelnoot (foto), okkernoot,
eikel, tamme kastanje.
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Openspringende droge vruchten

Op het einde van het rĳpingsproces van de vrucht sterft de vruchtwand af en hĳ ver-
droogt. Dit veroorzaakt spanningen in het weefsel, waardoor er gaten en spleten ontstaan,
waarlangs de zaden kunnen ontsnappen.

Kluisvruchten (1 zaad per hokje)

Kluisvrucht

Valt uiteen in éénzadige vruchten, die openspringen. Vb. de driekluizige
vrucht van wolfsmelk en de vĳfkluizige vrucht van de reigersbek (foto).

Doosvruchten (steeds meer dan 1 zaad per hokje)

Kokervrucht

Ontwikkelt zich uit één hokje. Het vruchtblad springt open langs 1 naad .
Op de foto zie je de kokervruchtjes van de dotterbloem.

Peul

De vrucht wordt ook begrensd door één vruchtblad, maar dit springt
open langs 2 naden. Dit type komt enkel voor bĳ vlinderbloemigen, zoals
de erwt (foto).

Hauw

Ontwikkelt zich uit een vruchtbeginsel met 2 vruchtbladen en een
vals tussenschot van een uitgegroeide zaadlĳst. De 2 vruchtbladen
springen open en het tussenschot met de zaden wordt zichtbaar.
Lengte > 3x breedte (anders ‘hauwtje’). Vb. de kruisbloemigen.

Echte doosvrucht

Alle andere doosvruchten. Er zĳn steeds meerdere vruchtbladen. Vb. de
doosvrucht met kleppen bĳ de paardenkastanje (foto) en de doosvrucht
met poriën bĳ de papaver.

Vorming van een echte doosvrucht bĳ de papaver
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Vlezige vruchten

Bes

Vruchtbeginsel met twee of meerdere vruchtbladen, die elk gewoonlĳk
meerdere zaden bevatten. De twee binnenste lagen van het pericarp
(meso- en endocarp) zĳn vlezig. Vb. druif, dadel, tomaat (foto).

Komkommervrucht*

Is een bes met een leerachtig omhulsel. Vaak is er een centrale holte,
met talrĳke zaden in rĳen. Vb. komkommer, meloen (foto), pompoen.

Citrusvrucht*

Leerachtige schil met talrĳke klierholtes met etherische oliën. Vrucht-
vlees is sappig endocarp, dat in partjes is verdeeld. Vb. sinaasappel.

Pitvrucht

Het endocarp (binnenste vruchtlaag) is leerachtig en begrenst het zg.
klokhuis, waarin de zaden zitten. Het vruchtvlees is ontstaan uit de mee-
gegroeide bloembodem. Vb. appel en peer (fig.).

Steenvrucht

Ontstaat gewoonlĳk uit een vruchtbeginsel met één vruchtblad, waar-
binnen één zaad gevormd wordt. Het endocarp dat het zaad omsluit is
steenhard. Het mesocarp is meestal vlezig en het exocarp vormt een
dunne schil. Vb. perzik (foto), pruim, olĳf, kers.

* in diverse handboeken worden komkommer- en citrusvruchten gewoon tot de bessen
gerekend

Vorming van een bes: de tomaat
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• Samengestelde vruchten

Vruchtverband

We spreken van een vruchtverband wanneer de vrucht het resultaat is van het gezamen-
lĳk uitgroeien van de vruchtbeginsels van vele afzonderlĳke bloempjes van een bloem-
gestel. Dit is bv. het geval bĳ de ananas.

Verzamelvrucht

De verzamelvrucht ontstaat uit vele vruchtbeginsels van één bloem. Zo zĳn de talrĳke
dopvruchtjes van de aardbei ingeplant op een vlezige bloembodem en is een braambes
een aggregaat van talrĳke bessen.

Vorming van een aardbei

Vorming van een braambes

De aardbei en de braambes zĳn eveneens schĳnvruchten omdat de bloembodem een
belangrĳk onderdeel vormt van de vruchtvorming.
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OVERZICHT ECHTE VRUCHTEN

Het vruchtvlees van de appel is afkomstig van de bloembodem en in dat opzicht is het
ook een schĳnvrucht. Gewoonlĳk rekent men de appel toch tot de echte vruchten, omdat
het onderstandige vruchtbeginsel vergroeid is met de bloembodem en deze is dus wel
verplicht om mee te groeien.
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Het vruchtvlees van de appel is afkomstig van de bloembodem

VERSPREIDING VAN VRUCHTEN EN ZADEN

Zaden en vruchten kunnen op diverse manieren verspreid worden:
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Ook de mens speelt een rol in de verspreiding van planten. Dit kan via bewuste import
van uitheemse soorten of onbewust via allerlei transportmiddelen, waarbĳ zaden op ver
verwĳderde plaatsen terechtkomen en daar ontkiemen. Wanneer het gaat om planten, die
daar vroeger niet voorkwamen, spreekt men van adventiefplanten.

ONGESLACHTELĲKE VERMENIGVULDIGING

Planten kunnen op diversemanieren ongeslachtelĳk vermeerderdworden: via bollen, knol-
len, wortelstokken, uitlopers, stekken en enten.

Ongeslachtelĳke vermenigvuldiging via bol - vb. de narcis
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Bĳ tulpen en uien kent men ook de vermeerdering m.b.v. bollen, maar hier wordt het re-
servevoedsel niet gestuurd naar de bladbasis, maar naar zĳknoppen.

Ongeslachtelĳke vermenigvuldiging via knol - vb. de krokus

Hier groeit de nieuwe plant m.b.v. reservevoedsel dat gestockeerd wordt in een onder-
grondse stengelknol.
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Ongeslachtelĳke vermenigvuldiging via wortelstok - vb. de iris

De ondergrondse stengel groeit horizontaal verder. Uit zĳknoppen groeien nieuwe wor-
telstokken. De eindknoppen van de wortelstokken groeien uit tot bloemen en bladeren.
Ook hier treffen we contractiele wortels aan, die ervoor zorgen dat de stengel onder de
grond blĳft. Wortelstokfragmenten groeien probleemloos uit tot nieuwe planten.

Ongeslachtelĳke vermenigvuldiging via uitlopers - vb. de aardbei

De aardbei heeft een zeer korte stengel met bladschubben. Sommige van de okselknop-
pen lopen uit in kruipende stengels. De eindknoppen van zo’n uitloper richten zich op en
produceren een dochterplant op zekere afstand van de moederplant. Deze laatste voedt de
dochterplant tot ze voldoende uitgegroeid is. Nadien degenereert de uitloper. De dochter-
plant kan ondertussen reeds een nieuwe uitloper gevormd hebben.
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Een ander type van uitloper vinden we bĳ braam:
hier vormt de hoofdstengel de nieuwe plant. Wan-
neer de groeitop van de stengel overhelt en de grond
raakt, richt de eindknop zich op en vormt een nieuwe
scheut, die vlug adventieve wortels produceert.

Ongeslachtelĳke vermenigvuldiging via broedbekers - vb. het broedblad

Het broedblad is een merkwaardige kamerplant, af-
komstig van het zuid-oosten van Madagaskar. Op de
rand van haar bladeren groeien kleine, bewortelde
plantjes. Deze vallen af en groeien uit tot nieuwe
planten.

Ongeslachtelĳke vermenigvuldiging door stekken

Vermeerdering van planten door stekken is een
kunstmatige ingreep. Sommige planten schieten
spontaan wortel, wanneer men een twĳgje in wat wa-
ter of vochtige aarde zet. Gekende voorbeelden zĳn
het stekken van geraniums en chrysanten.

Ongeslachtelĳke vermenigvuldiging door enten

Ook het enten is een artificiële methode om onge-
slachtelĳk planten te vermeerderen. Een knop of een
twĳg van één plant wordt geklemd in een spleet of
onder de bast van een verwante plant.
Het enten wordt vaak toegepast op sierheesters en
fruitbomen.

De afbeelding geeft twee courante enttechnieken.
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DE KIEMING

Wanneer een zaad in gunstige omstandigheden (vocht, temperatuur ...) verkeert zal het
kiemen. We geven het proces zoals het zich voordoet bĳ een monocotyl en bĳ een echte
dicotyl.

Kieming bĳ een monocotyl (maïs)
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Kieming bĳ een dicotyl (boon)
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We zien dat bĳ de monocotyl de cotyl tĳdens het kiemingsproces in de bodem blĳft zit-
ten, terwĳl de cotylen van een dicotyl boven de grond uitkomen. Bovendienwordt tĳdens
de kieming het pluimpje bĳ de maïsplant (en alle grassen) beschermd door een buisvor-
mig omhulsel: het coleoptiel.

FYTO- OF PLANTENHORMONEN

Het zal nog wel en tĳdje duren eer we een puberende aardappel tegenkomen, maar dit
neemt niet weg, dat we ook bĳ de plant een reeks regelende stoffen aantreffen, die we
fyto- of plantenhormonen noemen. Het zĳn organische verbindingen, die in kleine con-
centratie de groei en de ontwikkeling van de plant regelen. De term ‘hormonen’ doet
natuurlĳk dadelĳk denken aan de regelende stoffen die we bĳ dieren aantreffen, maar er
zĳn wel enkele duidelĳke verschillen. Zo hebben de planten geen specifieke organen voor
de hormonensynthese en is de plaats van synthese vaak ook de plaats waar het hormoon
op inwerkt.

Momenteel onderscheidt men vĳf grote groepen van fytohormonen: auxines, cytokini-
nen, etheen, abscissinezuur, gibberellinen en brassinosteroïden. Op de volgende blz. zul-
len we ze nader bespreken.

Naast deze hoofdgroepen zĳn er nog een reeks verbindingen, die door sommigen even-
eens tot de plantenhormonen gerekend worden, maar door anderen beschouwd worden
als gewone groeiregulatoren: vb. jasmonaten, salicylzuur, systemine en een hele reeks
polyamines.

Gemeenschappelĳke kenmerken van fytohormonen

• Eén hormoon kan een hele reeks biologische effecten hebben; het effect varieert ook
met de plaats waarop het hormoon inwerkt.

• Fythormonen zĳn actief bĳ zeer kleine concentraties. Zĳ binden op specifieke recep-
toren.

• Het transport van fytohormonen gebeurt passief; dit kan via gewone diffusie of via
de sapstroom in hout- en zeefvaten.

• Fytohormonen zĳn verbindingen die de ontwikkeling van het organisme regelen in
respons op uitwendige factoren. Zo regelen zĳ de ontwikkeling van de plant in func-
tie van de seizoenen.

Economisch belang van fytohormonen

Doordat plantenhormonen ingrĳpen op cruciale fasen in de ontwikkeling van de plant,
maakt de agro-industrie gebruik van natuurlĳke en synthetische plantenhormonen om
de groei van de gewassen en de rĳping van het fruit te controleren. Zo worden bepaalde
synthetische plantenhormonen gebruikt als onkruidverdelgers en andere om bloemen en
groenten langer fris te houden. Synthetische auxinen (zie volgende blz.) worden veelvul-
dig gebruikt om planten aan te zetten tot vruchtvorming zonder bestuiving. Dergelĳke
parthenocarpische vruchten hebben geen zaden (pitten).
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Effect van de plantenhormonen

Onderstaand schema geeft een overzicht van de belangrĳkste effecten van de diverse
plantenhormonen:

Fytohormonen kunnen elkaars werking versterken (ze werken synergetisch) ofwel af-
zwakken (het zĳn dan antagonisten). Soms is het effect van twee hormonen ongeveer
gelĳk aan de som van de effecten van elk hormoon afzonderlĳk. In dat geval werken de
hormonen additief.
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BEWEGINGEN BĲ PLANTEN

Net zo min als we puberende aardappels kennen zullen we planten tegenkomen die op
stap zĳn op de Meir in Antwerpen. Nochtans kennen planten wel degelĳk bewegingen;
denken we maar aan het openen en sluiten van bloemen, het draaien van het bladopper-
vlak naar het licht, het dichtklappen van de blaadjes bĳ het kruidje-roer-mĳ-niet...
Meestal zĳn deze bewegingen het gevolg van een verschil in turgor of een verschil in
groeisnelheid.

Tropieën

Wanneer de beweging veroorzaakt wordt door een uitwendige prikkel en wanneer de
richting van de beweging bepaald wordt door de richting van de prikkel, spreken we van
een tropie. Naargelang de aard van de prikkel onderscheiden we o.a. fototropie (reactie
op lichtprikkel), geotropie (reactie op zwaartekracht), chemotropie (reactie op chemi-
sche prikkels) en thigmotropie (reactie op een aanraking)

Bĳ een positieve tropie beweegt het plantendeel in de richting van de uitwendige prikkel
en bĳ een negatieve tropie gebeurt de beweging weg van de prikkel.We spreken van een
transversale tropie, wanneer de beweging dwars op de richting van de prikkel gebeurt.

Onderstaande afbeelding illustreert enkele foto- en geotropieën:

De groei van de pollenbuis in de richting van het zaadbeginsel is een voorbeeld van een
positieve chemotropie en de groei van ranken rond een paal is een voorbeeld van een
thigmotropie. De cellen die in contact komen met de paal zenden auxinen naar cellen aan
de andere kant, waardoor deze groeien en uitzetten. Dit veroorzaakt een kromming in de
rank rond de paal.
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Nastieën

Nastieën zĳn ook bewegingen die veroorzaakt worden door uitwendige prikkels, maar in
tegenstelling tot de tropieën wordt de bewegingsrichting niet beïnvloed door de richting
van de prikkel.

Nyctinastie en fotonastie

De aard en de intensiteit van het licht kan bewegingen van plantendelen veroorzaken. Bĳ
heel wat planten gaan de bladeren bĳ valavond afhangen (vb. boon, klaverzuring) of slui-
ten de bloemen zich (vb. tulp). Deze processen worden veroorzaakt door een wĳziging
van de golflengte en de intensiteit van het zonlicht. Dergelĳke bewegingen die optreden
bĳ het vallen van de nacht noemt men nyctinastieën. De omgekeerde bewegingen doen
zich voor bĳ zonsopgang. Deze ritmische bewegingen worden bepaald door een inwen-
dige biologische klok, waarvan het ritme wordt ingesteld door de lichtsignalen (of de
afwezigheid ervan).

De bladeren van de klaverzuring reageren ook bĳ intens zonlicht: ze vouwen dicht. Door
deze fotonastie worden de fotosynthetische pigmenten beschermd tegen schade.

Thigmonastie en seismonastie

Bewegingen kunnen ook geïnduceerd worden door aanraking (thigmonastie) of door
schudden (seismonastie). De bladeren van het kruidje-roer-mĳ-niet sluiten zowel bĳ aan-
raking als bĳ hevige windvlagen. De beweging is dus naargelang de omstandigheid een
thigmonastie of een seisminastie.

Sluiten van een blad bĳ het kruidje-roer-mĳ-niet

De venusvliegenval klapt haar bladeren niet dicht wanneer ze geschud worden, maar wel
als ze kort na elkaar aangeraakt worden (één aanraking volstaat niet). Deze beweging is

duidelĳk een thigmonastie. Het sluiten van de bladeren is een
gevolg van een grotere turgor in de bladcellen van de buiten-
kant. Deze wordt veroorzaakt via actiepotentialen die gege-
nereerd worden door het contact met het insect.

Dichtgeklapte venusvliegenval
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WEET WAT JE EET

Onderstaande tabel geeft van een reeks planten de delen die we eten.

(Naar M. Asperges, “Het gebruik van groenten en fruit in het biologieonderwĳs” - Jaarboek VOB 1982 - licht aange-
past)

Plant Wat eten wij? Plant Wat eten wij?

Aardappel stengel (knol) Courgette komkommervrucht (bes)

Aardappel (zoete) bijwortel Dadel steenvrucht (enkelvoudig)

Aardbei schijnvrucht + dopvruchtjes Dille splitvrucht (dubbele dopvrucht + blad)

Aardnoot (pinda) peulvrucht Druif bes

Abrikoos steenvrucht (enkelvoudig) Erwt peul + zaad

Ajuin bol (bladscheden) Foelie zaadomhulsel

Amandel steenvrucht (zaad) Framboos verzamelsteenvrucht

Ananas schijnvrucht Gember wortelstok

Andijvie blad Graangewassen graanvruchten

Anijs splitvrucht (dubbele dopvrucht) Granaatappel bes

Appel pitvrucht Hazelnoot noot

Artisjok bloemgestel Hop stengel (hopscheuten)

Asperge stengeltop Japanse mispel schijnvrucht

Aubergine bes Kaki bes

Augurk komkommervrucht (bes) Kaneel bast

Avocado bes Kappertje bloemknop

Banaan bes Kardoen bladstelen

Basilicum blad Kastanje noot

Bieslook blad Kers steenvrucht (enkelvoudig)

Biet (rode) hypocotyl Kervel blad

Bloemkool bloemgestel, bloemknoppen Kiwi bes

Boekwijt noot Knoflook bol (klisters)

Bonen peul + zaad Knolselder hypocotyl, wortel + stengel

Bonenkruid blad Koffie zaad

Boragie bloem Komkommer komkommervrucht (bes)

Bosbes bes Kool (geen bloem-) bladeren

Braam verzamelvrucht (tevens schijnvrucht) Koolrabi stengel (knolvormige deel)

Broccoli bloemgestel + stelen Koriander splitvrucht

Cactusvijg bes Kriek steenvrucht (enkelvoudig)

Chinese kool blad Kruidnagel bloemknop

Citroen citrusvrucht (bes) Kruisbes bes

Clementine citrusvrucht Kweepeer pitvrucht
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Laurier blad Salie blad

Lavas blad Schorseneer penwortel

Limoen citrusvrucht (bes) Selder blad, bladsteel, bladschede

Linze zaad Sinaasappel citrusvrucht (bes)

Paprika (zoete) bes Sjalot bol (klisters)

Peper (Spaanse) bes + zaad Sla blad

Peper (gewone) zaad Sleedoorn steenvrucht (enkelvoudig)

Peer pitvrucht Snijbiet blad + bladsteel

Peen (wortel) penwortel Spinazie blad

Perzik steenvrucht (enkelvoudig) Spruitjes okselknoppen

Peterselie blad Tijm blad + bloem

Pistache zaad Tomaat bes

Pijnboompit zaad Tuinkers kiemplant

Pompelmoes citrusvrucht (bes) Okkernoot (wal-) steenvrucht (enkelv.; we eten het zaad)

Pompoen komkommervrucht (bes) Vanille doosvrucht

Postelein blad + stengel Veenbes bes

Prei blad Veldsla blad

Pruim steenvrucht (enkelvoudig) Venkel blad + bladschede

Raap stengel (knolvormig deel) Vijg schijnvrucht

Rabarber bladsteel Vlierbes steenvrucht (samengesteld)

Radijs hypocotyl + hoofdwortel Walnoot (okker-) steenvrucht (enkelv.; we eten het zaad)

Rammenas hypocotyl + hoofdwortel Waterkers blad

Rijst graanvrucht Watermeloen komkommervrucht (bes)

Rode bosbes bes Witloof blad

Rozemarijn blad Zoete aardappel bijwortel

Rozebottel steenvrucht (zonder de dopvruchten) Zuring blad

Saffraan stijlen Zwarte bes bes
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