Bijlage 3:
Plantenanatomische
en -morfologische
termenlijst
* aar (spica): een racemeus bloemgestel,
bestaande uit een onvertakte, niet verbrede
hoofdas, die zittende of zeer kortgesteelde bloemen
of sporen-doosjes draagt.
* aartje (spicula, bloempakje): korte zijas met één of
enkele zittende of kortgesteelde bloemen in samengestelde aren, bij aargrassen, pluimgrassen en
aarpluimgrassen; alle bloemen tezamen zijn door
twee gemeenschappelijke kelkkafjes omsloten.
abaxiaal (ventraal): van de hoofdas afgewend.
* aborteren: niet tot ontwikkeling komen;
mislukken.
abscissielaag (scheidingslaag): een natuurlijke
breuklaag, waarlangs bladen en rijpe vruchten
loslaten. Vóór de bladval hebben in deze laag enige
celdelingen plaats waardoor een kleincellig, dunwandig scheurweefsel ontstaat. Onder de scheurlaag
ontstaat een periderm.
abscissiezone: zone met een breuklaag of scheidingslaag en met één of twee beschermingslagen in
verband met blad- of vruchtval.
accessorische knop (bijknop): een knop naast de
hoofdknop in één bladoksel; de bijknoppen kunnen
seriaal (opstijgend of neerdalend) of collateraal zijn.
acropetaal: de aanleg van organen, weefsels of
plantendelen, vindt plaats in de richting van het
vegetatiepunt; zijwortels ontstaan acropetaal, d.w.z.
dat de jongste het dichtst bij de top van de hoofdwortel zijn gelegen.
acrotonie: de delen van een orgaan van een plant
(b.v. zij loten van een jaarlot) zijn naar de top toe
groter of rijker uitgegroeid dan aan de basis.
actinenchym (stralend weefsel): een weefsel bestaande uit stervormige parenchymcellen, die met
één of meer stippels aan de uiteinden der buisvormige uitstulpingen met elkaar in verbinding
staan.
actinomorf (straalsgewijs-, regelmatig-, radiaalsymmetrisch): er zijn twee of meer symmetrievlakken in bijv. een bloem aanwezig welke alle door het
middelpunt gaan.
actinostele (stralende stele): een stele, waarin,
binnen de pericykel een radiale vaatbundel ligt
(wortel).
adaxiaal (dorsaal): naar de hoofdas toegekeerd; zie

geadosseerd.
ademholte: de intercellulaire holte onder een
huidmondje.
aderen (vena): de fijnste nerfjes, die uit hoofd- en
zijnerven komen.
* adventieve knop (toevallige-, bijkomstige
knop): knop die noch aan de top van een stengel,
noch in bladoksels geplaatst staat.
* adventieve wortel: zie bij wortel.
aërenchym (luchtweefsel): een parenchymweefsel
met zeer grote intercellulaire holten (lacunen).
Bepaalde vorm is het actinenchym.
afdalende (neerdalende) seriale bij knoppen:
bij knoppen in een vertikale rij onder de hoofdknop
in de bladoksel; vooral bij Dicotyledoneae.
* afgebroken geveerd blad: een geveerd blad,
waarbij tussen de jukken met grotere blaadjes,
telkens 1 of meer paren veel kleinere blaadjes
voorkomen.
afgeleid: als een bepaalde toestand (b.v. plastiek
van het blad) algemener is dan een tweede, noemt
men de eerste de 'grondvorm' van de tweede; de
tweede toestand heet dan afgeleid.
afhankelijk ingesneden blad: bladschijf met insnijdingen welke de algemene vorm wijzigen. De diepe
insnijdingen liggen steeds tussen 2 grote nerven.
* afwisselende bladstand: bladstand met 1 blad
per knoop. De hoekafstand tussen de
opeenvolgende bladen is 180°, d.w.z. de bladen
staan in 2 lengterijen (orthostichen).
* aleuronkorrel: een kleine, ronde korrel, ontstaan
in een deelvacuole van rijpe, droge zaden, die in
hoofdzaak bestaat uit amorf en kristallijn eiwit en
globoïden (ronde lichaampjes, die rijk zijn aan
fosforzuur).
* aleuronlaag: een cellaag waarvan de cellen
aleuron-korrels bevatten, bij rijpe graanvruchten
(de buitenste cellaag van het kiemwit).
* algemene bladsteel: bladsteel van een
samengesteld blad.
* algemene bloemsteel (hoofdsteel, hoofdas,
rhachis, rachis, pedunculus); de veelal vertakte
hoofdas van een bloemgestel.
* alterneren (afwisselen): de bladen van de ene
krans staan midden boven de ruimten tussen die
van de voorafgaande krans.
amficribraal: een concentrische vaatbundel, waarbij
het floëem om het xyleem heen ligt.
amfivasaal: een concentrische vaatbundel, waarbij
het xyleem om het floëm heen ligt.
* analoge organen: organen met morfologisch
gezien verschillende herkomst of oorsprong,
maar met gelijke vorm en functie.
anastomoseren: het onderling in open verbinding
treden van twee of meer weefsels of reeds gedif-

ferentieerde elementen (b.v. vaatbundels, resp.
vaten).
* anatomie: 1. het inwendige bouwplan; 2. wetenschap die zich hiermee bezig houdt (de microscopische morfologie).
anatroop (omgekeerd) zaadbeginsel: een zaadbeginsel met de chalaza aan de top, micropyle aan
de basis, hilum aangehecht naast de micropyle, as
van de nucellus recht, doch maakt een hoek van
180° met de funiculus.
* androecium: alle meeldraden van de bloem.
anemogamie: zie windbestuiving.
anisofyllie: verschillende typen bladen komen voor
aan eenzelfde knoop.
* annua (planta annua): éénmaal bloeiende
planten, waarbij de gehele ontwikkeling van de
plant van zaad tot zaad plaatsvindt binnen één jaar.
* anthera: zie helmknop.
antheridium: kleine bolvormige organen waarin de
spermatozoïden (= microgameten) gevormd worden, gelegen b.v. aan de onderzijde van het varenprothallium.
anticlinaal: loodrecht op het tangentiale vlak; dit
kan zijn radiaal en dwars.
anthocladium: sympodiale vertakking waarbij elke
spruit eindigt in een bloem (-gestel) en de takken
ook loofbladen dragen.
* antipoden (tegenvoeters): cellen, meestal 3, die
in de rijpe embryozak tegenover de eicel en
synergiden liggen.
* apex: top.
* apicaal: hetgeen naar de top toe ligt, of naar de
top gericht is.
* apocarp gynoecium: een gynoecium bestaande
uit 2 of meer enkelvoudige stampers. Zie ook
stamper.
apoplast: alles wat niet tot de symplast behoort
zoals cel wanden en intercellulaire holten.
apotracheaal parenchym: lengteparenchym in het
secundaire hout, gelegen onafhankelijk van de
vaten; dit kan zijn marginaal (terminaal), diffuus of
bandvormig in tangentiale richting (metatracheaal).
archegonium: flesvormig, vrouwelijk geslachtsorgaan, b.v. aan onderzijde van het varenprothallium met een vrije hals en met een wijd ondereinde ingezonken in het prothallium. Het bevat een
eicel of macrogameet.
arillus (echte zaadrok of -mantel): uitgroeiing bij
het hilum van de navelstreng (funiculus) tot een
mantel, die het zaad meer of minder volledig omhult.
assimilatieweefsel (chlorenchym): een weefsel bestaande uit parenchymcellen, waarin chloroplasten
aanwezig zijn.
asteroskelereïde (spiculum): een stervormige steen-

cel.
* asymmetrisch (onsymmetrisch): het ontbreken
van enige symmetrie; het orgaan is niet door één
vlak in twee helften te verdelen die eikaars
spiegelbeeld zijn.
atroop (recht) zaadbeginsel: zaadbeginsel met
chalaza en hilum aan de basis, micropyle aan de
top, as van de nucellus is recht.
axillaire placentatie (hoekstandige placentatie): de
plaatsing van de zaadlij sten bij een meerhokkig
vruchtbeginsel is in de hoek van elk hokje centraal.

B
bandjes van Caspary: zie endodermis.
basale groei: verlenging van een orgaan door groei
aan de basis, door middel van een intercalair meristeem (vooral bij granen).
basale placentatie: op de bodem van een éénhokkig
vruchtbeginsel geplaatste zaadlijst.
basitonie: de delen van een plantenorgaan (b.v.
zij loten van een jaarlot) zijn aan de voet groter of
rijker uitgegroeid dan in het midden en aan de top.
* bast: zie floëem.
bastparenchym: lengteparenchym voorkomend in
het floëem.
baststraal: deel van de mergstraal dat in de bast
gelegen is.
bastvezel: zie vezel.
* bedekte knop: zie knop.
bedekte vrucht: zie schijnvrucht.
begeleidende cel: een zustercel van een zeefvatlid,
met innig stippelcontact naar dat zeefvatlid. De cel
bevat veel plasma en een kern.
* bepaald bloemgestel (cymeus, centrifugaal,
middel-puntvliedendbloemgestel): een bloemgestel
met aan de top van de hoofdas 1 bloem die zich
het eerst opent; hieronder één of meer in een
krans staande of tegenoverstaande schutblaadjes
met in de oksels ieder 1 bloem of ieder een zij
as. De bloemen ontluiken van binnen naar buiten
of van boven naar onder. De grondvorm is het 2takkig bij scherm (cyma, gevorkt bijscherm). Bij
een samengesteld bloemgestel herhalen de
zijassen de vertakking van de hoofdas.
bes (bacca): ware, vlezige vrucht, waarvan de zaden
vrij in het vruchtvlees liggen.
bicollaterale vaatbundel: een vaatbundel die bestaat
uit één xyleemstreng met aan de tangentiale buitenzijde en binnenzijde floëem.
bifaciaal (dorsiventraal): een term gebruikt voor het
blad, waarin het mesofyl duidelijk gedifferentieerd
is in palissadeparenchym (aan bovenzijde) en sponsparenchym (aan onderzijde).
binnenfloëem (mergstandig floëem): zie intraxylair

floëem.
bipleurisch: naar twee zijden werkend, b.v. kurkcambium.
* blaadje (foliolum): zie samengesteld blad.
* blaadjespaar (juk): twee, op dezelfde hoogte aan
de rhachis ingeplante blaadjes, van een geveerd
of gevind blad.
* blad, onvolkomen: een blad waarbij of
bladschijf, of bladsteel, of bladschede ontbreekt, of
waarvan slechts één van de genoemde onderdelen
aanwezig is.
* blad, volkomen: een blad bestaande uit bladschijf
(lamina), bladsteel (petiolus) en bladschede (vagina).
bladdoorn: stekelvormig orgaan homoloog met een
blad.
bladknop: knop waarvan het lot alleen bladen
voortbrengt.
bladkrans: zie ware- en valse bladkrans.
bladmoes: het geheel van cellen dat ligt tussen de
nerven van een bladschijf, bestaande uit boven en
benedenepidermis met daartussen het mesofyl.
* bladrank: rank die homoloog is met een blad.
* bladrozet: vele bladen die schijnbaar op
dezelfde hoogte op de stengel staan ingeplant,
doordat de tussenliggende stengelleden ongestrekt
blijven. Door uitgroeien van enkele stengelleden
kunnen meerdere rozetten ontstaan. Zie ook
wortelrozet.
* bladschede (vagina): een verbreed gedeelte
van vooral samengestelde en diep ingesneden
bladen onder aan de bladsteel, die de stengel
geheel of gedeeltelijk omvat.
* bladschijf (lamina): het meestal vlak uitgespreide
deel van het blad.
bladspoor: het geheel van vaatbundels die vanuit de
stengel één blad binnentreedt.
bladspoorbundel: één vaatbundel uit een bladspoor.
* bladstand (fyllotaxis): de regelmaat in
onderlinge plaatsing van bladen aan de stengel.
* bladsteel (petiolus): één van de drie onderdelen
van het blad, gelegen tussen bladschede en
bladschijf. bladsteeltje (petiolulus): bladsteel van
een blaadje.
bladsteeldoorn: een doorn homoloog met de bladsteel, vaak ontstaan na afvallen van de bladschijf.
bladvenster: een opening in de stele boven de
plaats waar de stele van een blad (meristele) afbuigt.
* bloeiknop (bloemknop): knop die één of
meerdere bloemen voortbrengt en geen normale
loofbladen.
bloeikolf (spadix): een aarvormige bloemgestel met
verdikte, vlezige spil.
* bloeiwijze: de wijze waarop de bloem of de bloemen aan de plant gerangschikt zijn (b.v. eindstandig, okselstandig, caulifloor, in één bloemgestel).

bloembekleedselen (perianthium): de bloembladen
die de meeldraden en stampers omgeven (kelk en
kroon, of bloemdek).
* bloembodem (receptaculum): het uiteinde van het
bloemsteeltje, waarop de bladachtige bloemdelen
staan ingeplant.
* bloembodem, algemene: het uiteinde van de
algemene bloemsteel, die meerdere bloemen
draagt.
* bloemdek (perigonium): bloembekleedselen
slechts in 1 krans, of 2 in kleur en vorm gelijke
kransen.
bloemgestel (inflorescentia): groep van bijeen
staande bloemen met de stengeldelen en schutbladen
die ze dragen, mits er tussen de bloemen geen
gewone loofbladen voorkomen.
bloempakje: zie aartje.
* bloemschede (spatha): groot schutblad (bractea),
voorblad of steelblad (bracteolula), dat het bloemgestel of de jonge bloem geheel omhult.
* bloemsteel, algemene (pedunculus, hoofdsteel,
hoofdas, rachis, rhachis): hoofdas van een bloemgestel, dikwijls vertakt.
* bloemsteeltje (pedicellus): kortere of langere as
met op het einde een bloem.
* bol (bulbus): één- of meerjarige metamorfe spruit,
waarvan vaak het lot van het laatste jaar groene
delen boven de grond heeft. De stengel bestaat uit
vele zeer korte leden (bolstoel of bolschijf) met aan
de tussenliggende knopen ieder één fylloom (bladstand verspreid). De ondereinden der bladachtige
delen van het voorjarige lot bevatten reservevoedsel
en komen voor als opgezwollen rokken (de bol is
gerokt) of schubben (de bol is geschubd), die de
hoofdmassa van de bol vormen. De bol wordt door
de eerstvolgende generatie geheel uitgezogen.
bolknop: zie bulbulus.
* bolrok: rondom gesloten, opgezwollen vlezige
blad-ondereinde in een bol.
* bolstoel (bolschijf, discus): stengeldeel waarvan
de stengelleden niet gestrekt zijn; zie bol.
boorwortel (zuigwortel, haustorium): bij wortel van
een parasitisch gewas, die de gastheer binnendringt
en daaruit voedingsstoffen en water opneemt.
* bovengrondse kieming: zie epigeïsche kieming.
* bovenlip: Zie tweelippig.
*
bovenstandig
vruchtbeginsel:
een
vruchtbeginsel dat vrij boven op de bloembodem
staat ingeplant, of los in een bekervormige
bloembodem (hypanthium);
de
bloem
is
hypogynisch tot epigynisch.
* bractea (schutblad): voorkomend in een
bloemgestel waar uit de oksel de takken van de
eerste en hogere orde te voorschijn komen; in de
oksel komen dus meerdere bloemen voor.

bracteola (schutblaadje): voorkomende in een
bloemgestel, waarbij in de oksel de bloem zelf staat,
bracteolula (steelblaadje, voorblaadje, prophyllym):
bij Monocotyledoneae 1, bij Dicotyledoneae 2 (min
of meer tegenoverstaande) blaadjes, ingeplant op het
bloemsteeltje.
broedbol (bulbil): bolvormige gemetamorfoseerde
okselknoppen boven de grond, veelal in bloemgestellen op de plaats van bloemen.
broedknol: bovengrondse, opgezwollen bij wortels
van een okselknop, die met deze als één geheel
afvallen.
buiknaad: vergroeiingsnaad ontstaan doordat de
randen van het vruchtblad met elkaar zijn vergroeid
in tegenstelling tot de rugnaad, de (oorspronkelijke)
middennerf van het vruchtblad.
* buis: het buisvormig gevormde deel van een vergroeidbladige kelk, kroon of bloemdek; de buis gaat
via keel over in het uit slippen gevormde deel, de
zoom.
* buisbloem: bloempje bij Asteraceae waarvan
de kroon vergroeidbladig en buisvormig is.
buitenfloëem: floëem door een vasculair cambium
naar buiten afgezet.
* buitenkiemwit (perisperm): reservevoedsel voor
het embryo, dat gevormd wordt in het
nucellusweefsel.
bulbil: zie broedbol.
bulbulus (klister, bolknop): knop in de oksels van
bolrokken of bolschubben.
bundelschede (mesofylschede): één of meerdere
cellagen rond de vaatbundels van het blad; soms
(Monocotyledoneae) gedifferentieerd in een buitenste (parenchymatische) bundelschede en een
binnenste bundelschede, met verdikte cel wanden.
Zie ook mestoomschede.
bundelschede-uitbreiding: grond weefsel met cellen
die lijken op de cellen van de bundelschede. Het
weefsel bevindt zich tussen de bundelschede en de
epidermis van een blad.
* buurbestuiving (geitonogamie): bestuiving geschiedt door stuifmeel van een andere bloem van
dezelfde plant.
* buurcel: een epidermiscel die naast de sluitcel
van een huidmondje ligt en betrokken is bij het openingsmechanisme.
* bijkelk (epicalyx): een krans van groene blaadjes
buiten om de kelk, dicht tegen deze aanliggend; het
zijn soms de vergroeide steunblaadjes van de kelkbladen.
* bijknop: zie accessorische knop.
* bijkroon (corona, paracorolla): gekleurde aanhangsels van bloemkroon, bloemdek of meeldraden.
bijscherm, gevorkt, tweetakkige: zie cyma.
bijscherm, samengesteld ééntakkig: zie mono-

chasium.
bijscherm, samengesteld tweetakkig: zie dichasium.
* bijwortel (adventieve wortel): wortel, ontstaan
uit stengeldelen of bladen.
C
* calloseprop: een sterk lichtbrekende dikke prop
van callose, die op een zeefplaat afgezet kan
worden en waarin nog plasmadraadjes aanwezig
kunnen zijn.
* callose is een polymerisatie produkt van B-l-3
glucosidisch glucaan.
* callus: een ongeordend, grillig gevormd
weefsel met dunwandige cellen. Callus wordt
gevormd na verwonding of in weefselkweek.
calyptra: zie wortelmutsje.
calyptrogeen: apart meristeem in de worteltop die
het wortelmutsje vormt.
* calyx: zie kelk.
cambiale gordel (cambiale zone): een laag met een
variërende breedte, bestaande uit cambiumcellen en
hun ongedifferentieerde derivaten.
* cambium: een, meestal laagvormig secundair
meristeem. Bijvoorbeeld vasculair cambium dat
floëem-en xyleemelementen vormt; fellogeen
(kurk-cambium) dat felleem en meestal ook
felloderm vormt.
cambiuminitiaal: een individuele cel uit het cambium; naast vezelvormige initialen komen straalinitialen voor.
camptotroop (toegevouwen) zaadbeginsel: het
gehele langgerekte zaadbeginsel is gekromd zodat
navel (hilum), vaatmerk (chalaza) en micropyle
(poortje) naast elkaar liggen.
campylotroop (gekromd) zaadbeginsel: een zaadbeginsel met een enigszins gekromde nucellus, zodat
hilum, chalaza en micropyle naast elkaar liggen.
* carpellum (vruchtblad): bladachtig orgaan
dat afzonderlijk of samen met andere vruchtbladen
een stamper vormt en waaraan, meestal aan de
randen, de zaadbeginsels worden gevormd.
caruncula (kiemwratje): een geringe uitgroeiing van
de randen van het poortje tot het buitje, soms vindt
een verdere uitgroeiing plaats.
caryopsis (graanvrucht): een ware, droge, 1-hokkige, 1-zadige niet openspringende vrucht, waarvan
de vruchtwand vergroeid is met de zaadhuid. Dikwijls is de rijpe vrucht omgeven door katjes.
Caspary, bandje van: zie endodermis.
caulifloor: bloemen ontstaan aan het oude hout.
caulis: stengel.
cauloom: ieder plantendeel dat homoloog is met de
stengel.
centrale placentatie: in het centrum geplaatste

zaadlijsten van een 1-hokkig vruchtbeginsel;
ontstaan door het wegvallen van de rest van de
tussenschotten.
centrifugaal bloemgestel: zie bepaald bloemgestel.
centripetaal bloemgestel: zie onbepaald bloemgestel.
* cel: een hoeveelheid protoplasma met 1 of meer
kernen, 1 of meer vacuolen celorganellen en
insluitsels, al of niet omgeven door een wand. De
cel kan differentiëren tot verschillende specialisatievormen (elementen).
* celdeling: het proces waarbij twee cellen uit één
cel ontstaan.
* celdifferentiatie: de ontwikkeling van de cel,
waardoor deze een eigen vorm en functie krijgt.
* celfusie: een reeks van cellen, waarbij de
tussenwanden doorboord of verdwenen zijn, b.v.
zeefvat, houtvat, melksapvat.
* celstrekking: de geleidelijke groei van een cel
door vergroting van de vacuole, zonder evenredige
toename van het plasma.
* celwand: het dode deel van de cel, dat de
protoplast omgeeft en hierdoor gevormd is.
* centrale cylinder (stele): het deel van stengel,
wortel of blad, dat geheel (stengel, wortel) of
gedeeltelijk (blad) door endodermis omgegven
wordt. Bij het blad spreekt men van een meristele.
centrale moedercellen: naar verhouding grote
cellen met vacuoles die subapicaal liggen in het
topmeristeem van de spruit.
* chalaza (vaatmerk): in het einde van de
vaatbundel in de navelstreng (funiculus).
* chlorenchym: parenchym met veel
chloroplasten (assimilatie weefsel).
chlorifelloïde (vulweefsel): onverkurkt felleem,
bestaande uit een los samenhangend, parenchymatisch weefsel met vele radiaal gerichte intercellulairen.
cirkelronde bladschijf (orbicularis): grootste
breedte van de bladschijf ligt in het midden en de
lengte is gelijk aan de breedte.
coenocarp gynoecium: een gynoecium bestaande uit
een samengestelde (= meerbladige) stamper, het
vruchtbeginsel kan dan syncarp (meerhokkig) of
paracarp (éénhokkig) zijn.
* coenocyt: een veelkernige cel.
* coleoptilum: zie pluimschede.
coleorhiza: zie wortelschede.
collaterale bijknoppen: bijknoppen in een horizontale rij links en rechts van de hoofdknop in de
bladoksel, vooral bij Monocotyledoneae. De hoofdknop is niet altijd als zodanig te onderkennen.
Vergelijk seriale bijknoppen.
collaterale vaatbundel: vaatbundel bestaande uit
één groep xyleem en één groep floëem.

* collenchym: een levend stevigheidsweefsel met
plaatselijk verdikte wanden, vaak in de hoeken van
de cel (hoekcollenchym) of tegen de tangentiale
wanden (plaatcollenchym); de wanden zijn primair
en onverhout.
columella: zie zuiltje.
concaulescentie (omhooggeschoven): het langs of
aan de hoofdas op, of omhoog schuiven, of met de
hoofdas omhoog groeien van een stuk stengel. Dus
een opgroeien van stengel met stengel.
concentrische vaatbundel: een vaatbundel, waarbij
het floëem door het xyleem omgeven wordt (amfivasaal) of xyleem door floëem (amficribaal) omgeven wordt.
congenitale vergroeiing: opgroeien met; delen die
vanaf hun ontstaan als één geheel zijn opgegroeid.
Bij concaulescentie groeien b.v. bloemsteel en
stengel met elkaar omhoog.
connectivum (helmbindsel): het verbindingsstuk
tussen 2 helmhokjes of 2 groepen van 2 pollenzakjes
(stuifmeelzakjes) van een helmknop.
contactsklerose: sklerose van een van nature dunwandig element, ontstaan door contact met een
dikwandig element.
cortex (schors): het primaire grondweefsel van
stengel of wortel, dat ligt tussen epidermis en de
centrale cilinder.
* cotyledon: zie zaadlob.
cribrale elementen: zeefvaten en begeleidende
cellen; zij dienen voor het vervoer van assimilaten.
cryptopoor: ingezonken gelegen; in verband met
huidmondjes.
* cuticula: een laagje van vet- en wasachtige
stoffen, dat kan voorkomen op de epidermis van
plantendelen die aan de lucht grenzen.
Cutine is een polymerisatieprodukt van verzadigde
en overver-zadigde vetzuuresters; bestanddeel van
de cuticula en gecutiniseerde cel wanden.
* cyma (tweektakkig, gevorkt bij scherm): een
cymeus bloemgestel met aan de top van de stengel
één topbloem en daaronder 2 zijbloemen in de oksel
van 2 ongeveer tegenoverstaande schutblaadjes.
* cymeus bloemgestel: zie bepaald bloemgestel.
cystoliet: een uitgroeiing van de celwand, vaak
trosvormig, bestaande uit pectinestoffen en cellulose, geïmpregneerd met calcium-carbonaat, voorkomend in de epidermis, het mesofyl van het blad,
of in de schors en het merg van de stengel.

D
deelvruchtje (mericarpium): éénzadig hokje waarin
een split- of kluisvrucht uiteenvalt.
deelweefsel: zie meristeem.
deltavormige bladschijf: bladschijf met grootste

breedte lager dan het midden en met de vorm van
een gelijkzijdige driehoek.
dermatogeen: het primaire meristeem waaruit alleen
de epidermis ontstaat.
diadelphus (tweebroederig): de meeldraden van een
bloem zijn verdeeld in 2 groepen met ongelijk
aantal, waarbij in elke groep de helmdraden met
elkaar zijn vergroeid of alle helmdraden op één na
zijn met elkaar vergroeid.
diarch: in de centrale cilinder van de wortel bevinden zich twee xyleemstrengen en ook twee floëemgroepen; tri-, tetr-, pent-, hex-, etc. resp. 3, 4, 5,
6, enz. xyleemstrengen en floëemgroepen.
dichasium (samengesteld tweetakkig bij scherm):
een tweetakkig bij scherm (cyma), waarbij de zijtakken de vertakking van de hoofdas herhalen.
dichogamie: het niet gelijktijdig rijpen van stempel
en helmknoppen; proterogynie, wanneer de 9
geslachtsorganen eerder rijpen dan de 6; proterandrie wanneer de S geslachtsorganen eerder rijpen
dan de 9.
* dichotomie (topsplitsing, vorkvertakking):
topver-takking waarbij zich de top van de stengel,
blad of wortel in twee gelijke takken splitst en
zichzelf daarboven niet voortzet.
dictyostele: een siphonostele met talrijke grote
bladvensters, die tot boven de knopen uitgaan.
dicotyledoneae (tweezaadlobbigen): planten met
twee cotylen (zaadlobben).
diktegroei, primaire: een diktegroei van vegetatietop tot volgroeide primaire stengel (wortel) als
gevolg van toename en vergroting van de cellen, die
niet gevormd zijn door een cambium.
diktegroei, secundaire: een diktegroei die ontstaat
door afzetting van secundair weefsel door een
cambium.
dilatatie (omtrekgroei): vermeerdering van het
aantal cellen in tangentiale richting door vorming
van radiale deel wandjes, i.v.m. vergroting van de
omtrek bij secundaire diktegroei.
* dioecisch (tweehuizige planten): soorten met
één-slachtige bloemen, waarbij ♂ en ♀
bloemen op verschillende planten voorkomen.
discus: zie bolstoel, honingschijf.
distaal: het verst gelegen van het punt van oorsprong
of aanhechting.
doorboring: het oplossen van een cel wand of een
gedeelte ervan, tussen twee aaneengrenzende elementen.
* doorgroeid blad: een zittend, stengelomvattend
blad, waarvan de oren rondom de stengel met elkaar
vergroeid zijn.
doorlaatcel: cel uit endodermis van de wortel,
meestal bij het protoxyleem die in primaire toestand
blijft tijdens de secundaire ontwikkeling van de

endodermis.
doorn (spina): stekende organen homoloog met
wortel, stengel of blad.
doosvrucht, in engere zin (echte doosvrucht,
capsula): een ware, droge, meerzadige, meerbladige
openspringende vrucht, die geen hauw of kluisvrucht is.
doosvrucht, in ruimere zin: ware, droge, meerzadige, openspringende vrucht, zoals kokervrucht,
peul, hauw en echte doosvrucht (capsula) openspringend met kleppen, tanden, deksels, poriën of
spleten.
dopvrucht (achenium, noot): een ware, droge,
éénhokkige, éénzadige niet openspringende vrucht
met een leerachtige wand, waarvan de vruchtwand
niet is vergroeid met de zaadhuid. Uitgroeiing van
de vruchtwand levert een gevleugelde dopvrucht
(samara).
* dorsaal: zie adaxiaal.
dorsiventraal: zie bifaciaal.
dorsiventrale symmetrie: b.v. bij het loofblad,
waarvan linker en rechter helft symmetrisch zijn ten
opzichte van de hoofdnerf, maar onder- en bovenzijde verschillen. Zie zygomorf.
draagblad (folium florale): het blad waar in de
oksel een bloemgestel staat.
driehoekige bladschijf (triangularis): bladschijf met
grootste breedte lager dan het midden en driehoekig
van vorm.
droogte planten: zie xerofyten.
* dubbele bevruchting: bevruchting van eicel
en centrale cel in de embryozak van
bedektzadige planten.
dubbele dopvrucht (diachenium, 2-notige splitvrucht): ware, droge, 2-hokkige vrucht, die in 2
éénzadige gesloten delen uiteenvalt.
* dubbelgeveerd: geveerd blad, waarvan de
blaadjes nogmaals geveerd zijn.

E
echte zaadrok: zie arillus.
eenbroederig: zie monadelphus.
* eenhuizig: zie monoecisch.
eentakkig bij scherm: een cymeus bloemgestel met
aan de top van de stengel 1 topbloem, waaronder 1
bijbloem in de oksel van een schutblaadje. Deze zijbloem heeft meestal weer 1 zijtak enz., zodat een
samengesteld ééntakkig bij scherm (monochasium)
ontstaat.
* eenzaadlobbigen (Monocotyledonae): planten
met slechts 1 zaadlob (cotyl).
eerste stengelblad (primair blad, folium
primarium): de eerste blad(en) van een kiemplant
volgend op de zaadlobben; zij zijn meestal een-

voudiger van bouw dan de latere.
* eicel: de cel van de embryozak die, na
bevruchting door een zaadcel uit de pollenbuis, de
zygote levert.\
* eindknop: knop aan de top van stengels of
takken.
eipore (eistippel): een halve hofstippel waarbij het
kanaal van de hofstippel zo wijd is, dat de stippel zo
goed als tweezijdig gewoon is.
* eironde bladschijf ovatus): bladschijf met
grootste breedte lager dan het midden en eirond
van vorm.
eiwitcel: een parenchymatische cel met veel plasma,
een duidelijke, grote kern, meestal zonder zetmeel
en met intensief stippelcontact met zeefcellen of
zeefvaten.
element: een algemene term, gebruikt voor een
individuele cel.
* elliptische bladschijf: zie ovale bladschijf.
* embryo (kiem): het jonge plantje binnen de
zaadhuid, ontstaan uit de bevruchte eicel.
* embryozak (kiemzak): de ♀-gametofyt die bij
bedektzadigen meestal is samengesteld uit zeven
cellen (eicel, synergiden, centrale cel en antipoden),
en die ontstaat uit een megaspore; deze laatste
ontstaat door reductiedelen uit de embryozakmoedercel.
* embryozakmoedercel: een cel in het nucellusweefsel die een reductiedeling zal doormaken.
emergentia (emergens, enkelv.): uitsteeksels, die
gevormd zijn door epidermis en dieper gelegen
weefsel.
endarch: het protoxyleem ligt binnenwaarts van het
metaxyleem. Men spreekt b.v. van endarch xyleem
in de stengel.
endocarp: de binnenste van de 3 verschillende te
onderscheiden lagen van de vruchtwand (pericarp)
van een echte vrucht.
endodermis (schorsgrenslaag): binnenste cellaag
van de schors. Dit kan o.a. zijn: zetmeelschede
(stengel), schede van Caspary (vooral in ondergrondse delen) of mesofylschede (blad).
* endogeen: ontstaan van primordia in dieper
gelegen weefsellagen, b.v. wortelprimordia.
* endosperm (binnenkiemwit): het weefsel met
reservevoedsel dat in de embryozak uit de bevruchte
centrale cel is ontstaan bij bedektzadigen.
endospermium: zie kiemwit.
endothecium: de wand van een stuifrneelzakje
binnen de epidermis (exothecium), bestaande uit één
of meedere fibreuze lagen.
* enkelvoudige stamper (eenbladige-, monomere-):
een stamper gevormd uit één enkel vruchtblad.
epiblast: een schubje ingeplant op de stengel (bij
vele Poaceae) tegenover het scutellum; wordt gezien

als een rudiment van het 2e cotyl, dan wel van de
bladschede van het aanwezige cotyl (scutellum).
epicalyx: zie bij kelk.
* epicotyl: het stengellid gelegen tussen de
inplanting van de zaadlobben en de primaire
bladen.
* epidermis (opperhuid): de buitenste cellaag van
de primaire plant; een meerlagige epidermis kan
voorkomen.
* epigeïsche kieming (bovengrondse kieming): bij
de kieming komen de zaadlobben door strekking
van het hypocotyle stengellid boven de grond.
* epigynische bloem: een bovenstandige bloem met
bloembekleedsels en meeldraden ingeplant op de
rand van een hypanthium. Het hypanthium is
vergroeid met het vruchtbeginsel. Het vruchtbeginsel is onderstandig.
epiphylle verschuiving: het vanaf de okselknop
samen opgroeien van stengel en blad, waarbij het
geheel bladachtig is.
epithelium: een laag kliercellen om een holte,
waarin het secreet wordt afgescheiden.
equifaciaal: zie isolateraal.
etagebouw: de horizontale gelaagdheid van hout- en
bastelementen, op tangentiale doorsneden goed
zichtbaar, die ontstaat doordat cambiumvezels tot
tangentiale rijtjes gedilateerd zijn.
eustele: stele die uit een netwerk van vaatbundels
bestaat, zoals bij de meeste kruidachtige dicotylen
gevonden wordt.
* evengeveerd blad (paripinnatus): geveerd blad
zonder topblaadje.
exarch: het protoxyleem ligt buitenwaarts van het
metaxyleem; men spreekt b.v. van exarch xyleem
(zoals bij de wortel).
* exine: de buitenste laag van de wand van
een pollenkorrel; bevat sporopollenine.
* exocarp (epicarp): de buitenste van de 3
verschillende te onderscheiden lagen van de
vruchtwand (pericarp) van een echte vrucht.
exodermis: één of meer schorscellagen onder de
epidermis van de wortel, waarvan de wanden
verkurkt en vaak verhout zijn.
exogeen: ontstaan van primordia in de buitenste
weefsellagen b.v. bladprimordia.
exothecium: de buitenwand van een anthere, homoloog met de epidermis.
extrafloraal: delen die gewoonlijk in de bloem
voorkomen, maar die in dit geval er buiten staan,
zoals extraflorale nectaria (honingklieren).
F
faneropoor: aan de oppervlakte gelegen; in verband
met de huidmondjes.
fasciculair: tot de vaatbundel behorend; b.v.

fasciculair cambium, het cambium dat binnen
de vaatbundel gelegen is; i.t.t. interfasciculair
cambium dat tussen de vaatbundels ligt.
fasciculus: zie bundel.
felleem (kurk): het weefsel dat naar buiten toe
gevormd is door het fellogeen. De cel wanden zijn
meestal verkurkt en in dikwandige cellen ook
verhout.
felloderm (kurkschors): het weefsel dat naar binnen
toe gevormd is door het fellogeen. De cellen zijn
parenchymatisch of sklerotiseren tot steencellen.
fellogeen (kurkcambium): de meristematische laag
cellen, die naar buiten felleem, en naar binnen
felloderm kan vormen.
felloïde: onverkurkt felleem. Scheidingsfelloïde:
onverkurkte felleemlagen ter losmaking van de
korstschubben.
Fibonacci: zie reeks van Fibonacci.
fïbreuze lagen: de cellagen van het endothecium.
filamentum: zie helmdraad.
fixeren: het vastleggen van de oorspronkelijke
structuur van een levend organisme door het snel
doden ervan.
* floëem: het belangrijkste transportweefsel voor
assimilaten in de vaatplanten. Het kan primair of
secundair zijn en komt meestal gecombineerd met
het xyleem voor. Het bestaat uit zeefelementen en
één of meer van de volgende elementen: begeleidende cellen, parenchym, bastvezels, sklereïden en
baststraalcellen.
floëemparenchym (bastparenchym): parenchym dat
voorkomt in het floëem.
folium: zie blad.
funiculus (zaadstreng, navelstreng): verbinding
tussen zaadbeginsel (ovulum) en zaadlijst (placenta).
fyllodadium: sterk afgeplatte, bladachtige tak of
stengel, met taak en vorm van een bladschijf, onvertakt en met een beperkte groei.
fyllodium: een bladsteel met functie en vorm van de
bladschijf.
fylogenie: de onderstelde afstamming van soorten
van het plantenrijk; de hypothetische reeks voorouders van b.v. een bepaalde plantesoort.
fylloom: ieder plantendeel homoloog met een blad.

G
geadosseerd: aanhangselen van de zij as welke naar
de hoofdas zijn toegekeerd; zie adaxiaal.
* gekarteld (crenatus): onafhankelijke
insnijdingen van de bladrand, scherp in, stomp uit.
gekromd zaadbeginsel: zie campylotroop.
gemengd-samengesteld blad (digitatopinnatus):
handvormig blad met geveerde blaadjes.
gemma: zie knop.

* generatieve cel: een haploïde cel in een
stuif-meelkorrel, waaruit de twee zaadcellen
ontstaan.
* generatieve kern: kern van generatieve cel.
geophyten: planten waarvan de overlevende organen zich tijdens het ongunstige jaargetijde in de
grond bevinden.
gerokte bol: een bol waarbij elk bladachtig deel de
bol geheel omgeeft.
gerokte knol: een stengelknol met bladrokken, die
de knol geheel omgeven.
geschubde bol: een bol waarbij elk bladachtig deel
de bol slechts voor een deel omgeeft.
geschulpt (repandus): onafhankelijke insnijdingen
van de bladrand, stomp in, stomp uit.
gesloten vaatbundel: een vaatbundel waarin het
verbindend parenchym geen cambium vormt.
gespoord: voorzien van een spoor; zie spoor.
gesuperponeerd: bladen van 2 opeenvolgende
bloem- of bladkransen staan tegenover elkaar; zie
ook alterneren.
* getand (dentatus): onafhankelijke insnijdingen
van de bladrand, stomp in, scherp uit.
* geveerd (gevind): een samengesteld blad,
afgeleid van een veernervig blad, waarbij de
blaadjes aan weerszijden van de rhachis zitten en
vaak twee aan twee een juk vormen. Het is
onevengeveerd, wanneer een topblaadje aanwezig
is, even geveerd wanneer dit ontbreekt. Men
onderscheidt de bladen naar het aantal jukken: 2-,
3-jukkig, enz.
* gevleugeld (alatus): vleugel vormige, meestal
groene, uitgroeiingen van de bladsteel, stengel of
vrucht.
gevorkt bij scherm: zie cyma.
gewrichtscellen (waaiercellen, blaasvormige cellen,
motorcellen): grote bovenepidermiscellen waarvan
de wanden bij vochtverlies geplooid worden, waardoor het blad bovenwaarts kan inrollen (b.v. bij
grassen).
gewrichtskussen (pulvinus): verdikking op de plaats
waar bladsteeltjes (of blad) bevestigd is aan de
rhachis (of stengel) en waar beweging ten opzichte
van de rhachis (of stengel) mogelijk is.
* gezaagd (serratus): onafhankelijke insnijdingen
van de bladrand, scherp in, scherp uit.
globoïden: ronde, fosfoorzuurrijke (phytine)
lichaampjes, die vaak samen met eiwitkristallen, de
bestanddelen van aleuronkorrels vormen.
gomgang: een kanaal dat gommen bevat.
graan vrucht: zie caryopsis.
* groei: vergroting van de plant door middel
van celdeling en plasmavermeerdering,
celstrekking en celdifferentiatie.

groeiring: een bast- of houtlaag die in één diktegroeiperiode gevormd werd en als een ring zichtbaar is in de dwarse doorsnede. In de gematigde
zones valt deze samen met een jaarring.
grondmeristeem: primair meristeem afgeleid van
het topmeristeem. Het vormt grondweefsels.
grondspiraal (genetisch spiraal): de schroeflijnvormige plaatsing van verspreide bladen langs de
stengel.
grondweefsel: weefsel ontstaan uit grondmeristeem.
Grondweefsels komen als primaire weefsels voor in
schors, pericykel, mergverbinding en merg.
* gynoecium: alle stampers tezamen van de bloem.
gynobasische stijl: de stijl is ogenschijnlijk ingeplant op de bloembodem naast het vruchtbeginsel
en niet op de top van het vruchtbeginsel. Ontstaan
doordat het vruchtbeginsel of delen ervan afzonderlijk naar boven uitgroeien naast de stijl.
gynofoor: uitgegroeid stengellid van de
bloembodem, gelegen tussen meeldraden en stamper.

H
half gekromd zaadbeginsel: zie campylotroop.
half omgekeerd zaadbeginsel: zie hemitroop.
* halfonderstandig vruchtbeginsel: alle overige
bloemdelen staan ergens op de zijde van het vruchtbeginsel ingeplant. Men neemt de aanwezigheid van
een hypanthium aan; zie perigynische bloem en
hypanthium.
halm: een meestal kruidachtige, niet vertakte
stengel bij Poaceae met bijzonder duidelijke knopen
en leden.
* halmheffer: ontwikkelt zich bij te diep gezaaide
graankorrels en bestaat uit 1 of 2 stengelleden
tussen graankorrel en plaats van uitstoeling. De
lengte varieert naar de diepte van de graankorrel in
de grond, zodat de uitstoeling steeds op optimale
diepte plaatsvindt. De halmheffer kan uit morfologisch verschillende delen bestaan: bij rogge en
tarwe het epicotyle stengellid, bij mais het mesocotyle stengellid en bij haver het epi- en mesocotyle
stengellid.
halophyten (zoutplanten): planten die aan zeekusten
of in zoutsteppen groeien en rijk zijn aan zout.
* handdelig (palmatipartitus): handnervig blad
met afhankelijke insnijdingen in de bladschijf, die
dieper dan tot het midden van de zijnerven lopen.
* handlobbig (palmatilobatus): handnervig blad
met afhankelijke insnijdingen in die bladschijf,
die ondieper dan tot het midden van de zijnerven
gaan.
* handnervig (palminervus): een nervatuur,
waarbij enige zeer grote zijnerven uit een zelfde

punt aan de basis van de hoofdnerf te voorschijn
komen.
* handspletig (palmatifissus): handnervig blad
met afhankelijke insnijdingen in de bladschijf, die tot
het midden van de zijnerven lopen.
* handvormig blad: een samengesteld blad,
afgeleid van een handnervig blad. Meestal 5 of
meer blaadjes alle aan de top van de algemene
bladsteel vastgehecht, waarvan gewoonlijk één
topblaadje en in het totaal dus een oneven aantal
zoals 5-, 7-, 9-, veeltalligharsgang: een longitudinaal en/of radiaal lopende
schizogene intercellulaire ruimte die hars bevat.
Harsgangen bezitten een laag dunwandige, onverhoute epitheliumcellen, die doorgaans omgeven zijn
door een laag parenchymcellen of vezels.
* hartvormige bladschijf (cordatus): bladschijf
met grootste breedte onder het midden, bovendien
met spitse top en stompe voetslippen.
haustorium: 1) boor- of zuigwortel van een parasitisch gewas; 2) uitgroeisel van het embryo dat
chalaza opening afsluit; 3) top van het cotyl, dat het
reservevoedsel opneemt.
* hauw (siliqua): ware, droge, meerzadige, 2bladige vrucht met wandstandige (pariëtale),
marginale zaadlij sten, door een vals tussenschot 2hokkig, meestal van beneden naar boven met 2
kleppen openspringend. De hauw is meer dan 3x zo
lang als breed; hauwtje (silicula) is hoogstens 3x zo
lang als breed. Een gelede hauw is een hauw die
door valse, dwarse tussenschotten verdeeld is in een
aantal 1-zadige delen. De 1-zadige delen laten
elkaar bij rijpheid los.
* hauwtje: zie hauw.
hechtwortel: luchtwortel, die de plant aan zijn
steunsel verankert en hieruit geen voedsel opneemt.
helmbindsel: zie connectivum.
* helmdraad (filamentum): het draadvormige
deel van de meeldraad (stamen), aan welks uiteinde
zich de helmknop (anthera) bevindt.
* helmhokje (theca): ruimte in de helmknop die
voor het openspringen stuifmeel bevat, ontstaan
door samenvoeging van 2 van de 4
stuifmeelzakjes die aan dezelfde kant liggen van
het helmbindsel.
* helmknop (anthera): het bovenste, als regel
knop-vormige deel van de meeldraad, dat het
stuifmeel voortbrengt.
hemitroop (halfomgekeerd) zaadbeginsel: zaadbeginsel met chalaza aan de basis, micropyle aan de
top, hilum daar tussenin; de as van de nucellus is
recht en staat loodrecht op die van de funiculus.
heterodistylie: bij een plantensoort treft men individuen aan met langstijlige (lange stijl, korte
meeldraden) en kortstijlige (korte stijl, lange meel-

draden) bloemen; dit bevordert de kruisbestuiving.
heterofyllie: verschillende typen bladen komen voor
op verschillende takgedeelten van eenzelfde plant.
hexarch: zie diarch.
* hilum (navel): het litteken aan het rijpe
zaad, ontstaan op de plaats waar deze van de
funiculus (navelstreng) is afgebroken.
histogeen: primair meristeem (weefselvormer).
histologie: weefselleer.
hoekafstand: het deel van de omgang tussen twee
opeenvolgende, verspreide en in een schroeflijn aan
de stengel geplaatste bladen, uitgedrukt in een aantal
graden of in een breuk.
hoekcollenchym: een steunweefsel bestaande uit
levende cellen, waarvan de wanden in de hoeken
verdikt zijn, zodat ze op zijn minst het cellumen
afronden; vgl. plaatcollenchym.
hoekstandig: zie axillaire placentatie.
hof: de omtrek van de stippelholte in aanzicht vormt
de hof.
* homoloog: morfologisch gezien gelijksoortige
plantendelen, met verschillende vorm en functie.
honingklier (nectarium): een honing afscheidende
klier meestal binnen de bloem, zelden er buiten (zie
extraflorale nectariën).
* hoofdje (capitulum): een racemeus
bloemgestel, waarbij zittende- of kortgesteelde
bloemen dicht bijeen geplaatst zijn op het verkorte,
meest verdikte eind van de algemene bloemsteel
(algemene bloembodem, receptaculum). Is het
geheel omgeven door een omwindsel, dan noemt
men het korfje.
* hoofdknop: vindt men in een bladoksel meer
dan één knop, dan is de oudste, veelal grootste
knop de hoofdknop, de andere zijn bij knoppen.
* hoofdnerf (middelnerf, costa): de nerf welke
loopt van de voet tot de top van de bladschijf.
* hoofdwortel: wortel ontstaan uit het
kiemworteltje (radicula) van de kiem, als
voortzetting van het hypocotyle stengellid onder
de wortelhals.
hoogtebladen: bladen zoals schutbladen en omwindselbladen.
hout: zie xyleem.
houtparenchym: parenchym voorkomend in het
hout. Dit kan zijn lengteparenchym (paratracheaal,
apotracheaal) en houtstraalparenchym.
houtstraal secundair: een radiaal verlopend,
verticaal gericht, bandvormig aggregaat van cellen
in het hout, naar binnen toe gevormd door het
cambium. De houtstraal kan bestaan uit: liggende,
staande, baksteenvormige, vierkante parenchymcellen en houtstraaltracheïden.
houtstraaltracheïden: grillig gevormde randcellen
van een houtstraal, met verhoute wanden en hofstip-

pels; alleen voorkomend bij naaktzadigen.
* houtvat (trachee): een fusie van dode elementen
waarvan de dwars wanden geheel of gedeeltelijk
verdwenen zijn, zodat een buis van onbepaalde
lengte is ontstaan.
* huidmondje (stoma): twee sluitcellen die een
regelbare spleet in de epidermis omgeven (in de
wortelepidermis ontbreken ze) voor de gas wisseling.
Amaryllidaceeëntype: één van de twee meest voorkomende huidmondtypen met 2 boonvormige
sluitcellen. Poaceaetype: één van de twee meest
voorkomende huidmondtypen met twee haltervormige sluitcellen. Door de plaatsing van huidmondjes kan het blad aangeduid worden als een
hypo-, amfi- of epistomatisch blad.
hydathode (waterweg): een waterweg, waarlangs de
plant waterdruppels afscheidt (guttatie). De hydathoden kunnen gevormd worden door stomata,
scheurtjes gelegen aan het eind van een nerf, haren
(trichoom hydathode), of gewone epidermiscellen.
hydrophyten (waterplanten): planten die in het
water leven, geen plankton zijn en waarvan de
overlevende organen zich tijdens het ongunstige
jaargetijde in het water bevinden.
hypanthium: een urnvormige bloembodem die het
vruchtbeginsel omgeeft en er dikwijls congenitaal
mee vergroeid is (onderstandig vruchtbeginsel) en
waarop de bloembekleedselen en meeldraden staan
ingeplant.
* hypocotyl: het stengellid tussen de wortelhals en
inplanting van de zaadlobben (eerste knoop).
hypodermis: 1) een levend waterweefsel. Een of
meer cellagen onder de epidermis, die dienst doen
als waterreservoir; 2) een of meer cellagen, van
dikwandige of op andere wijze afwijkende elementen, vlak onder de stengel- of bladepidermis, meestal collenchym.
* hypogeïsche kieming (ondergrondse kieming):
de zaadlobben blijven tijdens en na de kieming
binnen de zaadhuid en onder de grond.
* hypogynische bloem: een bloem, waarbij alle
andere bloemdelen dan de stamper, ingeplant staan
onder de stamper; het vruchtbeginsel is dus bovenstandig.

I
idioblast: afzonderlijk liggende cel(len), die afwijken van het weefsel waarin zij voorkomen.
inflorescentia: zie bloemgestel.
ingesloten floëem: zie interxylair floëem.
initialen: cellen in een meristeem, waarin de cellen
dochtercellen vormen maar waarbij één der dochtercellen steeds meristematisch blijft (de initiaal).
integument (zaadhuidbeginsel, eivliezen): 1, 2, of

meer mantels die bij het zaadbeginsel voorkomen en
daar de nucellus omgeven vanaf de chalaza tot aan
het poortje.
intercalair meristeem: een primair meristeem
tussen twee meer of minder gedifferentieerde
weefsels. Hierdoor ontstaat intercalaire groei.
intercellulaire holte: een kleine ruimte tussen (2-)
3 of meer cellen, ontstaan door splijting langs de
middenlamel.
inter fasculair cambium: het cambium dat ontstaat
in de mergverbinding, aansluitend aan het fasciculaire cambium.
* internodium (stengellid): het stengeldeel
gelegen tussen 2 opeenvolgende knopen.
interpetiolair steunblaadje: steunblaadje voorkomend bij kruis wij ze bladstand, ontstaan doordat van
2 tegenover elkaar staande bladen het rechter
steunblaadje van het ene blad vergroeid is met het
linker steunblaadje van het andere blad.
interxylair floëem (ingesloten floëem): floëem
groepen, strengen of lagen, ingesloten in het secundaire xyleem.
* intine: de binnenste laag van de wand van een
pollenkorrel.
intrapetiolair steunblaadje (axillair stipula): beide
steunblaadjes van één blad, zijn met hun mediane
randen vergroeid tot één blad dat staat in de bladoksel.
intraxylair floëem (binnen-floëem, mergstandig
floëem): primair floëem gelegen binnen, en op
grotere afstand van het protoxyleem in de stengel en
van dit protoxyleem gescheiden door mergparenchym.
inwendige zaadhuid: zie tegmen.
isolateraal blad (equifaciaal blad): blad met zowel
onder boven als onder beneden epidermis palissadenchlorenchym. Meestal bladen die in sterk
zonlicht groeien (zonnebladen, lichtbladen).
J

jaargrens: de scheidingslijn van twee jaarringen,
waarbij het late hout van de ene jaarring aan het
vroege hout van de andere grenst.
* jaarring: een bast- of houtlaag die in één jaar
gevormd is; als ring te zien op de dwarse doorsnede. Meestal, in houtsoorten van de gematigde
zones, onder te verdelen in voorjaarsbast (-hout) en
zomerbast (-hout).
* juk: een paar tegenoverstaande blaadjes van
een geveerd- of gevind blad.

K
* kafnaald (arista): borstelvormige verlenging van
de nerven (of alleen middelnerf) van een kafje

bij Poaceae.
* keel: zie zoom.
* kelk (calyx; kelkblad = sepalum): de buitenste
van de meestal 2 in vorm en kleur verschillende
kransen van bloembekleedselen; vaak kleiner dan
de binnenste krans en groen gekleurd.
* kelkkafje (gluma inferior en gluma superior): 2
schubachtige, meest kielvormige schutbladen welke
het aartje omgeven bij Poaceae en Cyperaceae, te
weten het onderste- (gluma inferior) en het bovenste
kelkkafje (gluma superior).
kernhout: het dode, centraal gelegen secundaire
xyleem van een stengel of wortel, dat meestal tegen
het spint scherp begrensd is, vaak waterarmer,
zwaarder, dichter, vaster en duurzamer dan het
spint en waarvan de vaten gewoonlijk verstopt zijn
door thyllen; de wanden van de elementen zijn
doortrokken met stoffen die de duurzaamheid
verhogen.
kiel: zie vlinderbloem.
* kiem: zie embryo.
kiembijwortels: primordiale bijwortels, bij de jonge
kiemplant van granen. Ontstaan aan de hypocotyle
stengel, korte tijd na het kiemworteltje.
kiemdrager: zie suspensor.
* kiemwortels: kiemworteltje en kiembij wortels
van een kiemplant. Bij granen blijven ze
aanwezig gedurende het verdere planteleven.
kiemworteltje (radicula): de wortel als voortzetting
van het hypocotyle stengellid van de kiem onder de
wortelvoet.
kiemwratje: zie caruncula.
kiemzak: zie embryozak.
klieren: alle secernerende cellen of weefsels.
* klierhaar: een trichoma, meestal bestaande uit
een gesteeld knopje. De knop is plasmarijk en levert
een secreet.
klimmende stengel: een stengel zonder eigen
groeirichting; de stengel volgt een steunsel en hecht
zich daaraan vast met hecht wortels, ranken, bladstelen, klimharen, klimstekels of klimdorens.
klister: zie bulbulus.
kluisvrucht: een ware, droge, meerzadige, meerhokkige, openspringende vrucht, die in 1-zadige
delen uiteenvalt en waarbij de deelvruchtjes zich
openen (bij splitvruchten blijven de deelvruchtjes
gesloten).
knikkende stengel; stengel is rechtop, de top echter
horizontaal.
* knol (tuber): een orgaan dat reservevoedsel bevat
in stengelachtige delen (stengelknol en wel gerokt
of naakt) of in wortelachtige delen (wortelknol)
en door de eerstvolgende generatie geheel wordt
uitgezogen.
* knoop: die plaats aan de stengel waaraan

één of meer bladen zijn bevestigd (of geweest).
* knop (gemma): jong, ongestrekt lot, meestal omgeven door knophulsels (bedekte knop). Een knop
zonder hulsel is een naakte knop. De bladaanlegsels
ontwikkelen zich tot loofbladen (bladknop) of
bloembladen (bloemknop) of beide (gemengde
knop).
knopenstapel: een stengeldeel, waarbij de stengelleden, de gedeelten tusen de knopen, zeer verkort
zijn.
kokertje (ocrea, ochrea, tuitje): de twee met elkaar
vergroeide steunblaadjes van een blad, voor en
achter de stengel om. Het kokertje omgeeft de
stengel, evenals de bladschede, maar komt boven de
inplanting van de bladschede te voorschijn.
kokervrucht (folliculus): een ware, droge, meerzadige, uit 1 vruchtblad gevormde vrucht, die langs
de buiknaad openspringt.
kolf: zie bloeikolf.
korfje (anthodium): een hoofdje met een
involucrum (omwindsel).
korst (rhytidoma): het laatst gevormde felleem en
de daardoor geïsoleerde weefsels die er buiten
liggen. Het weefsel is dood.
kortlot (dwerglot, virgula): een lot, waarvan de
leden zeer kort zijn, zodat de bladen schijnbaar in
een krans staan.
*
kransstandige
bladstand
(kransgewijze
bladstand): bladstand met 2 of meer bladen per
knoop. De opeenvolgende kransen staan
afwisselend (alternerend) of gesuperponeerd.
kringporig hout: hout waarin de vaten uit het
voorjaarshout duidelijk groter zijn dan die in het
zomerhout en op dwarse doorsnede een begrensde
ring vormen.
kristalcel: een parenchymatische cel, die één of
meer kristallen bevat, meestal calcium-oxalaat.
kristalcellenvezel: een vezelvormige, parenchymatische cel, die door vele dwars wanden verdeeld
is in compartimenten, die elk een kristal bevatten.
kristalgruis (kristalzand): een groep van uiterst
kleine kristalletjes.
kristalnaad (rafide): een naaldvormig kristal als
onderdeel van een bundel kristalnaalden, die omgeven zijn door slijm en liggen in dunwandige
cellen (meestal Ca-oxalaat).
kristalsterren: stervormige klompjes calciumoxalaat kristallen.
kristalvezel: een vezel vormige, parenchymatische
cel, welke meerdere kristallen bevat en niet door
middel van septa verdeeld is in meerdere cellen.
kristalzakje: een omhulsel van een kristal van dicht
plasma.
kromnervig (currvinervis): een nervatuur waarbij
de nerven zich aan top en basis van de bladschijf

verenigen en alleen de hoofdnerf recht is, terwijl de
zijnerven gebogen zijn.
* kroon (corolla; petalum = kroonblad): de
binnenste van de meestal 2 in vorm en kleur
verschillende kransen van bloembekleedselen;
vaak groter dan de buitenste krans en niet groen.
* kroonkafje, bovenste (palea superior): het
hoogst geplaatste, kielvormige of schubachtige blad
van één bloem uit het aartje van Poaceae en
Cyperaceae; wordt opgevat als de vergroeiing
van 2 van de 3 bloembladen uit de buitenste krans.
* kroonkafje, onderste (palea inferior): het
laagst geplaatste, kielvormige of schubachtige blad
van Poaceae en Cyperaceae; wordt opgevat als het
schutblaadje (bracteola) van de bloem.
kroonwortels: dikkere bij wortels ontstaan aan de
knopenstapel of stoel bij Poaceae.
* kruipende stengel: een horizontaal op de
grond liggende uitgestrekte stengel (liggend) met
bewor-telde knopen.
* kruisbestuiving (xenogamie, allogamie); het
komen van stuifmeel van de ene bloem op de
stempel van de andere bloem, van een andere plant,
maar van hetzelfde ras.
kruisingsveld: rechthoek die gevormd wordt door
de wanden van een straalcel en die van een
tracheïde uit het lengtesysteem in een radiale doorsnede van het hout. De term wordt vooral gebruikt
bij naaldhout.
* kruiswijze bladstand (decussate-, kruisgewijs
tegenoverstaande bladstand): bladstand met 2 bladen
per knoop, waarbij de hoekafstand (divergentie)
tussen beide bladen 180° is. Ieder volgend paar
staat loodrecht op het vorige.
kurk, primair: een primair weefsel, waarvan de
cel wanden verkurkt zijn.
kurk, secundair (periderm): een afsluitingslaag die
de epidermis als afsluitende laag vervangt in oudere
stengels en wortels.
kurkcambium: zie fellogeen.
kurkporie: zie lenticel.
kurkschors: zie felloderm.
L
laathout: zie zomerhout.
laagtebladen: bladen zoals cotylen en eventueel
daarop volgende schubachtige bladen en knopschubben aan de voet van elke scheut.
laddervormig tussenschot: een meestal zeer steil
staande dwarswand tussen twee vaatleden, waarin
zich enige spleetvormige doorboringen boven (soms
naast) elkaar bevinden.
* lancetvormige bladschijf (lanceolatus):
bladschijf met de grootste breedte op het
midden met een lengte van 3 tot 5 maal de

breedte.
langlot (virga): een lot met goed ontwikkelde
stengelleden, i.t.t. kortloten.
* langwerpige bladschijf (oblongus): bladschijf
met
grootste breedte op het midden en met een lengte
van 2Vi maal de breedte.
laticifer: een algemene term voor cellen of buizen
die latex bevatten. Latex is een emulsie waarbij bij
verschillende planten eiwit, suikers alkaloïden,
caoutchouc, gommen, harsen, enzymen en andere
stoffen voorkomen, deels in moleculaire, deels in
colloïdale oplossing.
leidingparenchym: parenchym dat de functie van
zeefvaten en begeleidende cellen vervult.
leidingweefsel (vasculair weefsel): alle elementen
waardoor vervoer, over enige afstand in de plant,
geleid wordt: floëem en xyleem.
lengteparenchym: parenchym in het vertikale
transportsysteem van floëem en xyleem.
lenticel (bast- of kurkporie): een gespecialiseerd,
vaak lensvormig, sterk verbreed gedeelte van het
periderm, als doorlaatplaats voor de gaswisseling in
de buitenlaag.
libriform: een weefsel van langgerekte, dikwandige, vezelvormige elementen in het secundaire
xyleem, meestal met gewone stippels, vaak veel
langer dan de vezel vormige cambium-initialen.
liggende mergstraalparenchymcellen: parenchymatische cellen van de mergstraal die radiaal
gestrekt zijn, maar in tangentiale en longitudinale
richting zeer kort zijn.
liggende stengel: stengel horizontaal op de grond
uitgestrekt.
ligula (tongetje): aanhangsel op de grens tussen
bladschede en bladschijf van het blad van Poaceae.
* lintbloem: bloempje bij Asteraceae, waarvan
de kroon alleen aan de voet buisvormig is en
de lintvormig vergroeide slip naar één zijde is
gekeerd.
* lintvormige bladschijf (ligulatus): lijnvormige
bladschijf, maar dan zeer veel langer.
lip (labellum): het in grootte en vorm van de
overige bladen van het bloemdek afwijkende, vaak
gespoorde bloemdekblad bij Orchidaceae. Zie ook
tweelippig.
lithocyst: een levende, parenchymatische cel, die
een cystoliet bevat.
lobbig: afhankelijke insnijdingen van de bladschijf
die ondieper dan tot het midden van de zijnerven
reiken.
loculamentum: zie pollenzakje.
lodiculae: zie zwellichaampojes.
loot (lot, scheut): een takgedeelte met bladen,
gevormd in één groeiperiode, en die uit één enkele

knop is voortgekomen.
luchtwortel: bovengrondse bij wortel.
* lijnvormige bladschijf (linearis): bladschijf
met over grote lengte dezelfde breedte; plat op
dwarse doorsnede.
lysigene klier: een klier, waarbij de holte ontstaan
is doordat de epitheelcellen zelf geheel opgaan in
het secreet.

M
macereren: het losmaken van de cellen uit en
weefsel, doordat de middenlamel wordt opgelost
door oxydatiemiddelen.
marginalis (randstandig): de zaadbeginsels staan
ingeplant op de randen van de vruchtbladen (meest
voorkomend).
mediaan: vlak door het midden van de hoofdas en
door de zijas (bloemas), alsmede gewoonlijk door
de lengteas van schut- of draagblad van deze zijas.
mediaan zygomorf: het symmetrievlak bij dorsiventrale symmetrie staat mediaan.
* meeldraad (stamen): het zich in de bloem
bevindende ♂ geslachtsorgaan bestaande uit een
draad-vormig deel, de helmdraad en het daaraan
bevestigde knopvormige deel, de helmknop.
melksapcel of -buis: zie laticifer.
merg: het centraal gelegen, doorgaans parenchymatische weefsel van de stengel binnen de vaatbundelring. Hierin kunnen dikwandige elementen, idioblasten, kleine groepjes leidingweefsel en rexigene
holten voorkomen.
mergkroon: alle primaire xyleembundels die
blijven uitstekend in het merg, nadat secundaire
diktegroei heeft plaats gehad in de stengel.
mergstandig floëem: zie intraxylair floëem of
binnenfloëem.
mergstraal: een secundair weefsel, gevormd door
mergstraalinitialen in het cambium, welke naar
buiten toe baststralen en naar binnen toe houtstralen
vormen.
mergstraalparenchym: langlevende parenchymatische cellen in mergstralen, voor het radiaal vervoer en opslag van assimilaten. Naar buiten toe
worden deze cellen baststraalparenchymcellen en
naar binnen tot houtstraalparenchymcellen genoemd.
mergverbinding: een parenchymatisch weefsel in
de primaire stengel ingesloten door vaatbundels,
merg en pericykel; bij afwezigheid van deze laatste
door endodermis.
* meristeem, primair of secundair: een weefsel
dat nieuwe cellen vormt door deling. De cellen
zijn dunwandig, plasmarijk; geen intercellulaire
holten.
meristele: gedeelte van de stengelstele dat het

transportweefsel van het blad vormt.
mesocarp: de middelste van de 3 verschillende
lagen waarin de vruchtwand van een echte vrucht
zich dikwijls laat verdelen, homoloog met het
mesofyl van het carpel of een deel ervan.
mesocotyl: het stengelstuk, gelegen tussen schildje
(scutellum) en pluimschede (coleoptiel).
mesofyl (middenblad): het weefsel tussen de bovenen benedenepidermis van het blad met uitzondering
van de vaatbundels.
mesofylschede: zie bundelschede.
mesotonie: de delen van een plantenorgaan (b.v.
zijloten van eenjaarlot) zijn in het midden groter of
rijker dan aan de top en basis.
mestoomschede: de binnenste bundelschede rond
vaatbundels in de bladen van enige Poaceae.
metafloëem: het gedeelte van het primaire floëem,
gevormd na de lengtegroei.
metatopie: verschuiving zoals concaulescentie en
recaulescentie.
metatracheaal parenchym: tangentiaal, bandvormig, apotracheaal parenchym.
metaxyleem: het gedeelte van het primaire xyleem,
dat gevormd is na de lengtegroei.
* micropyle (poortje): een nauwe opening die de
integumenten, die de nucellus omgeven, vrijlaten
voor de doorgang van de stuifmeelbuis naar de
eicel.
middelpimtvliedend bloemgestel: zie bepaald
bloemgestel.
middelpuntzoekend bloemgestel: zie onbepaald
bloemgestel.
middenbladen: loofbladen.
middenlamel: de gemeenschappelijke wandlaag
tussen twee cellen, ontstaan uit de celplaat; hoofdzakelijk uit pectine bestaande.
monadelphus (eenbroederig): alle helmdraden van
een bloem zijn tot één buis of zuil vergroeid.
monochasium (samengesteld eentakkig bij scherm):
een eentakkig bijscherm, waarbij de zijtakken de
vertakking van de hoofdas herhalen.
* monocotyledoneae (eenzaadlobbigen): planten
met slechts 1 cotyl (zaadlob).
* monoecisch (eenhuizige planten): soorten met
eenslachtige bloemen, waarbij ♂ en ♀ bloemen
op dezelfde plant voorkomen.
monogeen: uit één cellaag ontstaan.
monopleurisch: naar één zijde werkzaam.
monopodium: een stengel die rechtstreeks uit
eenzelfde groeipunt is voortgekomen.
* morfogenese: vormontwikkeling; het totaal van
ontwikkeling en differentiatie van weefsels en
organen.
mycorrhiza (zwamwortel): symbiose tussen wortel
en schimmel. De schimmeldraden vormen een

mantel rondom de worteltoppen en dringen gedeeltelijk in de wortel.

N
naakte knol: een stengelknol zonder sterk ontwikkelde bladschubben, wel met vele knoppen.
naakte knop: zie knop.
* navel: zie hilum.
navelpropje (strophiola): propvormige uitgroeiing
van de funiculus bij het hilum.
navelstreng: zie funiculus.
nectarium: zie honingklier.
neerdalend: de seriale bij knoppen staan onder de
hoofdknop in de bladoksel.
* nervatuur: de rangschikking der nerven in de
bladschijf.
* nerven: vaatbundels in het bladmoes.
netvat: een dunwandig vat met netvormige wandverdikkingen, in het algemeen behorende tot het
metaxyleem.
* niervormige bladschijf (reniformis): bladschijf
met grootste breedte onder het midden, bovendien
met een stompe top en stompe voetslippen.
noot: zie dop vrucht.
nucellus (zaadknopkern): het weefsel van het
zaadbeginsel waarin de embryozak wordt gevormd.

O
oermeristeem (pro-, eumeristeem): het meristeem
aan het uiterste puntje van een groeitop voordat
enige zichtbare differentiatie tot protoderm, grondmeristeem en procambium heeft plaatsgevonden.
* okselknop: zijknop in de oksel van een blad of
boven het bladlitteken, de knop kan dan een hoofdknop of een bijknop zijn.
oliecel; een grote parenchymcel als idioblast, die
etherische oliën bevat, soms met verkurkte wand.
* omgekeerd driehoekige bladschijf (cuneatus):
bladschijf met grootste breedte boven het midden en
wigvormig.
* omgekeerd eironde bladschijf (obovatus): bladschijf met grootste breedte boven het midden en
eirond van vorm.
*
omgekeerd
hartvormige
bladschijf
(obcordatus): bladschijf met grootste breedte boven
het midden en hartvormig.
omgekeerd zaadbeginsel: zie anatroop.
omhoog geschoven: zie concaulescentie en recaulescentie.
* omwindsel (involucrum): een krans van
schutblaad-jes onder een bloem of bloemgestel, b.v.
scherm of korfje.
onafhankelijk ingesneden blad: bladschijf met

insnijdingen die de algemene vorm niet wijzigen.
* onbepaald bloemgestel (racemeus-, centripetaal-,
middelpuntzoekend bloemgestel): een bloemgestel
met een lange hoofdas met een onbeperkte groei,
gewoonlijk zonder topbloem. Op de hoofdas staan
schutblaadjes ingeplant, oorspronkelijk in een
spiraal. In de oksel van elk van deze schutblaadjes
staat een bloem of zij as. De bloemen ontluiken van
buiten naar binnen en van onder naar boven. De
grondvorm is de tros. Bij een samengesteld bloemgestel herhalen de zij assen de vertakking van de
hoofdas.
* ondergrondse kieming: zie hypogeïsche
kieming.
onderlip: zie tweelippig.
* onderstandig vruchtbeginsel: een vruchtbeginsel
congenitaal vergroeid met het hypanthium; de
bloembekleedselen en meeldraden staan ingeplant
boven het vruchtbeginsel; de bloem is epigynisch.
* onevengeveerd blad (imparipinnatus): geveerd
blad met een topblaadje.
* ongeslachtelijke voortplanting (vegetatieve
voortplanting): het nieuwe individu ontstaat
zonder voorafgaande kernversmelting.
onsymmetrisch: zie asymmetrisch.
ontogenie: de ontwikkeling van bevruchte eicel tot
volwassen plant of dier.
onvolkomen blad: een blad waarbij of bladschijf,
of bladsteel, of bladschede ontbreekt of slechts één
van bovengenoemde delen aanwezig is.
oorspronkelijk (primitief): in relatie tot de afstammingsgedachte is een bepaalde toestand of een
bepaald kenmerk oorspronkelijk of primitief als
deze toestand in fossielen of in de oudst bekende
plantengroepen reeds bekend was.
open vaatbundel: een vaatbundel waarin de rest
van het procambium tussen metafloëem en metaxyleem in een cambium overgaat.
* opperhuid: zie epidermis.
opschuiving: zie concaulescentie en recaulescentie.
opstijgend: de seriale bijknoppen staan boven de
hoofdknop in een bladoksel.
opstijgende stengel: een stengel, waarvan de basis
liggend is, de top rechtop.
orgaan (werktuig): dat plantedeel waarbij enige
levensverrichtingen ter sprake komen. Men spreekt
dus van homologe plantendelen en analoge organen.
orthodistichie: de organen staan geplaatst in twee
overlangse, rechte lengterijen.
orthostichen: overlangse lengterijen.
* ovale bladschijf (ovalis; elliptische bladschijf,
ellipticus): bladschijf met de grootste breedte op het
midden en met een lengte van \xh maal de breedte.
ovarium: zie vruchtbeginsel.
overhangende stengel: stengel is rechtop, de top

echter hangend.
ovulum: zie zaadbeginsel.
oxalaatkristal: een kristal in een levende cel opgebouwd meestal uit calcium-oxalaat, als mono- of
trihydraat; de kristallen komen voor als enkelvoudige kristallen, als kristalsterren, kristalsferieten,
als kristalnaalden of rafiden en als kristalgruis,
veelal in een kristalzakje.
P
palissadechlorenchym: chlorofylhoudend weefsel
bestaande uit langwerpige cilindrische cellen, die
loodrecht op de bladepidermis staan.
palynologie (sporen- of pollenanalyse): sporen en
stuifmeelkorrels zijn zeer bestand tegen verwering
en derhalve geschikt voor onderzoek van de vegetatie ontwikkeling.
papil: een tepelvormig uitstulping van de epidermiscel.
pappus: zie vruchtpluis.
paracarp vruchtbeginsel: een éénhokkig uit
meerdere vruchtbladen gevormd vruchtbeginsel.
* parallelnervig: zie rechtnervig.
parasiet: planten (of dieren) welke hun voedsel
geheel of voor een deel onttrekken aan andere
levende organismen (hun gastheren). De fyllomen
zijn veelal klein en schubvormig, arm aan bladgroen.
paratracheaal parenchym (vaatstandig): lengteparenchym dat de vaten geheel of gedeeltelijk
omgeeft. Vgl. apotracheaal.
* parenchym (grondweefsel): een weefsel
bestaande uit cellen die isodiametrisch zijn of
langgerekt en, indien levend, tot deling in staat
zijn, met onver-houte wanden van verschillende
dikte, voorzien van gewone stippels.
pariëtale placentatie: wandstandige plaatsing van
de zaadbeginsels in eenhokkige vruchtbeginsels.
* parthenocarpie: vruchtzetting zonder
bevruchting; vruchten groeien uit meestal zonder
zaden.
* pathenogenesis: de vrucht groeit uit zonder
normale bevruchting van de eicel. De eicel
ontwikkelt zich wel. Uit het zaad ontstaat een
individu met alleen de erfelijke eigenschappen van
de moederplant.
pentachasium (vijftakkig bij scherm): een cymeus
bloemgestel met 5 zijbloemen op dezelfde hoogte
ingeplant onder de topbloem, in oksels van schutblaadjes die in een krans staan.
* penwortel: een onvertakte, kegelvormige
hoofdwortel.
perforatie: zie doorboring.
peribleem: één van de drie histogenen die Hanstein
onderscheidde, en waaruit alleen de schors ontstaat.

pericarp (vruchtwand): gevormd uit één of meer
vruchtbladen welke de zaden omgeven, te onderscheiden in 3 verschillende lagen: het exo- of
epicarp, het mesocarp en het endocarp.
periclinaal: zie tangentiaal.
pericykel: een weefsel, gelegen tussen de schorsgrenslaag en de vaatbundels; bestaande uit parenchym en/of vezels.
periderm: zie kurk, secundair.
perigonium: zie bloemdek.
perigynische bloem: bloembekleedselen en meeldraden staan ingeplant op de rand van het hypanthium, dat zich ongeveer ter halver hoogte van het
vruchtbeginsel bevindt. Het hypanthium is wel of
niet vergroeid met het vruchtbeginsel. Het vruchtbeginsel is dan half onderstandig, respectievelijk
bovenstandig.
periplasmodium: in de stuifmeelzakjes, ontstaan
door het oplossen van de wanden van de tapetumcellen.
perisperm; zie buitenkiemwit.
* petalum: een afzonderlijk kroonblad. Zie kroon.
* peul (legumen): een ware, droge, meerzadige,
éénhokkige, uit één vruchtblad ontstane vrucht, die
met 2 kleppen langs rug en buiknaad openspringt,
met 2 vergroeide zaadlij sten, maar met één rij
zaden. Soms bij rijpheid door dwarse, valse tussenschotten meerhokkig en dan geleed; de gelede
peul valt bij rijheid in éénzadige stukjes uiteen.
* pistillum: zie stamper.
pitvrucht (pomum): een ware, vlezige vrucht,
waarvan het binnenste deel van de vruchtwand
(endocarpium) rondom de zaden leerachtig is (klokhuis).
plaatcollenchym: een vorm van collenchym waarbij
de tangentiale wanden verdikt zijn.
placenta (zaadlijst): aanhechtingsplaats van de
funiculus van het zaadbeginsel aan het vruchtblad.
plasmodesmata; zeer fijne plasmadraden die door
de wand en de stippels heenlopen en zo meerdere
levende cellen tot één plasmatisch geheel verbinden
('symplast').
plastochron: het tijdsinterval tussen de aanleg van
opeenvolgende bladen.
pleiochasium (veeltakkig-, meertakkig bij scherm):
een cymeus bloemgestel met meer dan 2 zijbloemen
op eenzelfde hoogte onder de topbloem ingeplant, in
oksels van schutblaadjes welke in een krans staan.
pleroom: één van de drie histogenen die Hanstein
onderscheidde en waaruit alleen de centrale cilinder
ontstaat.
plooichlorenchym: een chlorofylhoudend, parenchymatisch weefsel van het mesofyl, waarvan de
celwanden wandplooien in het cellumen vormen.
plooiparenchym (armparenchym): zie plooichloren-

chym, echter zonder veel chloroplasten.
pluim (panicula): een meervoudige, samengestelde
tros. De meeste pluimvormige bloemgestellen zijn
niet zuiver racemeus.
pluimpje (plumula): een klein stuk stengel met één
of meer jonge bladen van de kiem.
pluimschede (coleoptilum): cilindervormige schede
welke het pluimpje omgeeft van de jonge kiem bij
Poaceae en deze beschermt.
pollenanalyse: zie palynologie.
* pollenbuis (stuifmeelbuis): een buisvormige
uitgroeiing van intine en plasma-inhoud van de
pollenkorrel, waardoorheen de zaadcellen en de
vegetatieve kern de embryozak kunnen bereiken.
* pollenkorrel (stuifmeelkorrel): microspore
gevormd na reductiedeling van de pollenmoedercel,
waarbij zich de mannelijke gametophyt
ontwikkelt; deze bestaat uit twee of meer
haploïde cellen. Een bijvoorbeeld driecellige
pollenkorrel bestaat uit twee zaadcellen en een
vegetatieve cel. De wand van de pollenkorrel
bestaat uit 2 lagen: exine en intine.
pollenzakje (stuifmeelzakje, loculamentum): een
ruimte in de helmknop waarin de pollenkorrels
worden gevormd.
pollinium: klompje stuifmeel dat tijdens de bestuiving in zijn geheel wordt vervoerd.
* poortje: zie micropyle.
porus (opening): 1. de mond van een hofstippel; 2.
de spleet van een huidmondje.
* primair blad: zie eerste stengelblad volgend op
de cotylen.
primaire celwand: de wand, die vóór en tijdens de
strekking van een cel tegen de middenlamel wordt
afgezet, bestaande uit pectine, hemicellulose en
ongerichte cellulosefibrillen.
primair floëem: floëem dat gevormd wordt tijdens
de differentiatie van de primaire bouw, voornamelijk uit het procambium.
primair meristeem: eenmeristeem overgebleven uit
de kiem, b.v. topmeristeem van stengel.
primair weefsel: elk weefsel dat door een primair
meristeem wordt gevormd.
primair xyleem: xyleem dat gevormd wordt tijdens
de differentiatie van de primaire bouw, overwegend
uit het procambium.
primitief: zie oorspronkelijk.
primordium: eerste aanleg van een cel of van een
orgaan.
procambiumring (-streng): het primaire meristeem
waaruit zich de vaatbundels differentiëren.
pro-embryo: een uit de zygote ontstane draad van
cellen.
promeristeem: zie oermeristeem.
prophyllum: zie bracteolula.

* proterandrie: de helmknoppen rijpen eerder dan
de stempel.
* proterogynie: de stempel rijpt eerder dan de
helmknoppen.
prothallium (voorkiem): klein, groen, dikwijls
hartvormig blaadje, ontstaan uit een haploïde
kiemende spore van de sporophyt (volwassen
varenplant); het prothallium is de geslachtelijke
generatie, de gametophyt (haploïde phase).
protoderm: de buitenste laag van het topmeristeem.
protofloëem: primair floëem, ontstaan tijdens de
lengtegroei.
protoxyleem: primair xyleem, ontstaan tijdens de
lengtegroei.
proximaal: dicht bij het punt van oorsprong of
aanhechting gelegen.
* pijlvormige bladschijf (sagittatus): bladschijf
met de grootste breedte onder het midden,
bovendien met een spitse top en spitse voetslippen.

R
racemeus bloemgestel: zie onbepaald bloemgestel.
racemus: zie tros.
rachis: zie rhachis.
radiaal: in de richting van de stralen; radiale
doorsnede, een doorsnede door de straal en door de
lengte-as.
radiaal symmetrisch: zie actinomorf.
radiale vaatbundel: een vaatbundel waarbij
xyleemstrengen langs de stele-omtrek afwisselen
met floëemstrengen; komt alleen voor in de wortel.
radicula: zie kiemworteltje.
radix: wortel.
rafe (zaadnerf): dat deel van de funiculus, dat
vergroeid is met de nucellus en waarin zich transportweefsel bevindt, bij hemitrope en anatrope zaadbeginsels.
rafiden: zie kristalnaald.
randbloemen: de buitenste bloemen van een korfje
of hoofdje, die meestal anders gebouwd zijn dan de
binnenste; zie ook straalbloem.
rank: een draadvormig orgaan, homoloog met zeer
verschillende plantendelen, dat zich spiraalsgewijs
om een steunsel kan winden, zodat de plant daaraan
houvast heeft.
recaulescentie: het draag- of schutblad is aan de
eigen okselspruit omhooggeschoven, meegegroeid.
Dus het opgroeien van blad met stengel, waarbij het
geheel stengelachtig is.
receptaculum: zie bloembodem.
recht zaadbeginsel: zie atroop.
reeks van Fibonacci (hoofdreeks van Fibonacci):
een reeks van voorkomende divergenties bij verspreide bladstanden, gerangschikt naar grootte van

de breuk, waarbij geldt dat teller en noemer van de
derde en hogere term telkens de som zijn van de
voorafgaande twee 1/2, 1/3, 2/5, 3/8, 5/13..
* rechtnervig (rectinervis, parallelnervig):
nervatuur waarbij de nerven zich aan top en
basis van de bladschijf verenigen en alle
ongeveer recht en evenwijdig aan elkaar lopen.
regelmatig symmetrisch: zie actinomorf.
rexigene holte: een door scheuring van cellen
ontstane holte.
rhachis (spil): de voortzetting van de algemene
bladsteel van een samengesteld blad, die de afzonderlijke blaadjes draagt; hoofdas van een bloemgestel, dikwijls vertakt.
rhizoïde: een haarvormige uitstulping van een cel
die de functie van een wortelhaar heeft, b.v. aan de
onderzijde van het prothallium of voorkiem bij
varens.
* rhizoom: zie wortelstok.
rhytidoma: zie korst.
ringvat: een vat van het protoxyleem met een dunne
wand en ringvormige verdikkingen.
rok: zie bolrok.
* rozet: zie bladrozet, wortelrozet en valse
kransen.
rugnaad: de (oorspronkelijke) middelnerf van het
vruchtblad.
* ruitvormige bladschijf: bladschijf met de
grootste breedte lager dan het midden en
ruitvormig.
S
* saamhelmig: de helmknoppen van de meeldraden
van een bloem zijn aan elkaar gekleefd.
* samengesteld blad: blad dat tot de hoofdnerf is
ingesneden, hetzij aan één hetzij aan beide zijden;
de schijf is dan in 2 of meer afzonderlijke stukken
verdeeld. De losse delen van de schijf heten blaadjes (foliolum).
samengesteld bloemgestel: een bloemgestel waarvan de zijassen weer vertakt zijn; homotactisch
wanneer deze vertakking van dezelfde aard is als die
van de hoofdas en heterotactisch wanneer dat niet
het geval is.
samengesteld 1-takkig bij scherm: zie monochasium.
samengesteld 2-takkig bij scherm: zie dichasium.
samengestelde stamper (meerbladige-, polymere-):
een stamper gevormd door meerdere vruchtbladen.
samengestelde zeef plaat: zie zeefplaat.
sapvlies: dat deel van het secundaire floëem, dicht
tegen het cambium aan, waarin de zeefvaten en de
begeleidende cellen nog leven. Bij de meeste bomen
komt dit overeen met de aanwas van één groeiperiode.

* schaduwblad: blad dat zich ontwikkelt heeft in
de schaduw. Het blad is dunner en heeft minder
palissadeparenchym dan het zonneblad. Zie isolateraal en bifaciaal.
scheidingslaag: zie abscissielaag.
* scherm (umbella): een racemeus bloemgestel,
waarbij alle bloemen in één vlak liggen, met volledig verkorte hoofdas, zodat alle bloemen gesteeld
op de top van de algemene bloemsteel staan.
schermvormige tros: een tros waarbij de onderste
bloemstelen zoveel langer zijn dan de bovenste,
zodat alle bloemen in één vlak liggen.
scheut: zie loot.
schicht (cincinnus, cicinnus, boragoïed): een dichasium, waarvan afwisselend de zijtakken links en
rechts aborteren (mislukken) en de overblijvende
takken loodrecht op elkaar staan.
schieten: snel omhoog groeien van halmen bij b.v.
Poaceae.
schil: alle weefsels tezamen buiten het cambium.
Oorspronkelijk is dit epidermis, schors, pericykel,
primair floëem, secundair floëem, mergverbinding
buiten het cambium en eventueel in deze weefsels
gevormd periderm. In een later ontwikkelingsstadium kunnen deze weefsels geheel of
gedeeltelijk verdwijnen.
schildje (scutellum): vrij groot, schede-vormig,
eerst gevormd fylloom van de jonge kiem bij
granen, dat gedeeltelijk of vrijwel geheel de jonge
kiem omgeeft en de grens vormt met het endosperm. Het scheidt enzymen af die het kiemwit
oplossen en aan de jonge kiem toevoegen. Wordt
wel beschouwd als de enige aanwezige zaadlob of
een deel ervan.
schildvormig blad (peltatus): een blad, onverschillig de vorm, waarbij de bladsteel niet aan de rand
van de bladschijf zit, maar ergens aan de onderzijde
van de schijf.
schizogeen: ontstaan door splijting van de celwanden langs de middenlamel.
schizolysigene klier: een klier met een holte ontstaan door splijting van de celwanden (schizogeen)
en waarvan de holte later wordt vergroot door
oplossen van epitheliumcellen in het secreet (lysigeen).
schors: zie cortex. schorsgrenslaag: zie
endodermis.
schroef (bostryx): een dichasium, waarvan telkens
de linker of telkens de rechter zij as tot ontwikkeling
komt en waarbij de opeenvolgende vertakkingen
kruis wijs staan ten opzichte van elkaar.
* schub (bol-): het niet rondom gesloten,
opgezwollen, vlezige bladondereinde van een bol.
* schutblaadje: zie bracteola.
* schutblad: zie bractea.

* schijfbloem: buisbloem bij Asteraceae, die staat
in het midden van het korfje of hoofdje.
schijnas: zie sympodium.
* schijnstam: lange, stevige bladscheden, die
elkaar omvatten en steunen, vormen een schijnbare
stengel.
* schijnvrucht (bedekte vrucht): een vrucht die
niet alleen uit het vruchtbeginsel is ontstaan,
doch waarbij ook andere plantendelen aan de
vruchtvorming hebben deelgenomen.
scutellum: zie schildje.
secundair floëem: door het cambium gevormd
floëem.
secundair meristeem: een in een gedifferentieerd
weefsel, van primaire oorsprong (primair weefsel),
nieuw ontstaan meristeem; vaak laagvormig b.v. bij
cambium en fellogeen.
secundair xyleem: door het cambium gevormd
xyleem.
* sepalum: kelkblad.
septum: zie tussenschot.
seriale bijknoppen: bij knoppen in een verticale rij
boven (opstijgend) of onder (neerdalend) de hoofdknop; vooral bij Dicotyledonae.
sikkel (drepanium): een monochasium, waarbij de
opeenvolgende vertakkingen alle in hetzelfde vlak
liggen en naar dezelfde kant.
siphonostele: stele bestaande uit centrale mergstreng, omgeven door floëem, xyleem en pericykel.
sklereïde (steencel): een niet vezelvormige, dikwandige parenchymcel met meestal sterk gelaagde
en verhoute wanden met vertakte stippelkanalen. De
inhoud is meestal dood of verdwenen (zie ook
asterosklereïde).
sklerenchym: een weefsel bestaande uit sklereïden
of uit vezel vormige elementen met gelijkmatig
verdikte, meestal sterk gelaagde en verhoute wanden; vaak zonder intercellulairen. Stevigheids- of
steunweefsel.
sklerotiseren (verhouten): het impregneren van
houtstof (lignine) in de wanden van reeds volwassen
cellen; sterke ontwikkeling van secundaire wanden.
slapende knoppen: knoppen die niet tijdig uitlopen, maar b.v. pas na enkele jaren.
slingerend: zie windende stengel.
* sluitcellen: opvallend gevormde paren epidermiscellen die een regelbare opening (de spleet) omgeven; spleet en sluitcellen vormen het huidmondje.
sluitvlies: 1. de afsluitingswand van een stippel,
bestaande uit de middenlamel en een smalle primaire wand aan weerszijden ervan; 2. een bij
lenticellen voorkomende, samenhangende laag van
cellen vaak met verdikte en verkurkte wanden en
radiaal verlopende intercellulairen, die het vul weefsel bijeen houden.

slijmcel: een idioblast waardoor slijm gevormd
wordt, doorgaans uit één of meer van de celwanden.
* spatelvormige bladschijf (spathulatus): de bladschijf is omgekeerd eirond, maar zet zich naar
beneden in een lang smal gedeelte voort.
spatha: zie bloemschede.
* spiesvormige bladschijf (hastatus): bladschijf
met grootste breedte onder het midden, bovendien
met spitse top en horizontaal uitstaande, spitse
voetslippen.
spint: het jongste, door het cambium gevormde
xyleem, waarin alle parenchymatische elementen
nog leven en de vaten hun transportfunctie nog
vervullen.
spiraal vat: een vat van het protoxyleem met een
dunne wand waartegen spiraalvormige verdikkingen
zijn afgezet.
spleetstippel: zie stippel.
splitvrucht: een ware, droge, meerzadige, meerhokkige, openspringende vrucht, die in éénzadige
delen uiteenvalt en waarbij de deelvruchtjes gesloten
blijven (bij kluisvruchten openen zich de deelvruchtjes).
sponschlorenchym: een weefsel, bestaande uit
parenchymatische cellen met een onregelmatige
vorm, in het bladmesofyl, met minder chloroplasten
dan het palissadechlorenchym en met vele, grote
intercellulairen.
* spoor: een meestal hol, kegel- of draadvormig
uitgroeisel van bloemdek-, kelk- of kroonblad, van
zygomorfe bloemen, veelal met een nectarium in de
top. Zie gespoord.
sporangium (sporedoosje, sporehouder): tal van
ééncellige, éénkernige, haploïde sporen bevattend
zakje, dat bij rijpheid openspringt, om deze vrij te
laten.
spruit: een takgedeelte met bladen, zonder te letten
op het feit of de tak uit 1 of meerdere knoppen is
ontstaan.
staande cellen: longitudinaal gestrekte straalparenchymcellen, waarvan de radiale afmetingen veel
korter zijn dan die van de liggende straalparenchymcellen en die op radiale doorsnede rechthoekig
zijn.
stamen: zie meeldraad.
* stamper (pistillum): het zich in het centrum van
de bloem bevindende vrouwelijke geslachtsorgaan,
bestaande uit één of meer stempels (stigma), één of
meer stijlen (stylus) en één vruchtbeginsel
(ovarium). Een stamper heet enkelvoudig, éénbladig, wanneer hij is opgebouwd uit één enkel
vruchtblad (carpellum); of samengesteld, meerbladig, wanneer het uit meerdere vruchtbladen is
opgebouwd.
statolieten zetmeel: zetmeel in de endodermis van

de stengel, de columella van de wortel en in het
coleoptiel, waaraan door Haberlandt een functie
werd toegekend bij de groei o.i.v. de zwaartekracht.
steelblaadje: zie bracteolus.
steencel: zie sklereïde.
steenvrucht (drupa): een ware, vlezige vrucht,
waarvan de zaden liggen in een steen, ontstaan uit
het binnenste deel van de vruchtwand, het gesklerotiseerde endocarpium.
stele: zie centrale cilinder.
steltwortels: zeer krachtig gebouwde luchtwortels,
die de grond indringen op enige afstand van de
basis van de stam en waarop de stam uiteindelijk
komt te rusten, als op stelten staand, b.v. mangrove
soorten.
* stempel: zie stigma.
* stengelknol: een knol met reservevoedsel
opgeslagen in stengelachtige delen, fyllomen en
knoppen dragend en met een beperkte groei.
Onder te verdelen in gerokte stengelknol met
rokken die de knol omgeven en naakte knol zonder
sterk ontwikkelde bladschubben, wel met veel
knoppen.
stengellid: zie internodium.
* stengelomvattend: zittend blad waarvan de voet
de stengel meer of minder ver omgeeft.
stengelvoet (caudex): de in de grond overwinterende, rechtop groeiende, gedrongen knopenstapel
(stengel met zeer korte leden) van overblijvende
kruiden. De krans van bladen aan de stengel voet
vormen een wortelrozet.
* steunblaadjes (stipulae): twee blaadjes aan weerszijden van de bladsteelvoet, ingeplant op de stengel
en ontstaan aan de bladbasis.
* stigma (stempel): het bovenste deel van de
stamper, al of niet verbreed, veelal kleverig,
bestemd voor het opnemen van stuifmeel.
stipellae: steunblaadjes van de 2e orde aan de voet
van blaadjes van het samengestelde blad.
stippel: een dunne plek in de celwanden van aaneengrenzende cellen met vele plasmodesmata waar
geen secundaire en/of tertiaire wanden zijn afgezet;
hier heeft een verbinding plaats tussen plasma van
buurcellen d.m.v. de plasmodesmata. Bij sterk
ontwikkelde secundaire celwanden ontstaat een stippelkanaal, dat op doorsnede rond (gewone stippel)
of afgeplat (spleetstippel) is; de kanalen van de
spleetstippel behoeven niet in één vlak te liggen
(kruisspleetstippel). Hofstippel: stippel waarbij de
stippelkanalen zich in buitenwaartse richting, dus
naar de middenlamel toe, plotseling verbreden tot de
z.g. stippelruimte. Halve hofstippel: stippel waarbij
de ene helft een halve hofstippel is en de andere
helft een halve gewone stippel. Kruisspleethofstippel: een hofstippel waarvan de binnenmonden

en/of stippelkanalen afgeplat zijn en een hoek met
elkaar maken.
stippelmembraan: zie sluitvlies.
stippelvat: een vat waarvan de wand geheel verdikt
is, behalve ter plaatse van de hofstippels.
stipulae: zie steunblaadjes.
stoel: knopenstapel die een bladrozet draagt.
* stoloon (stolon): zie uitloper.
* stoma: zie huidmondje.
stomium: de plaats van het openspringen van de
wand van een varensporangium of een helmhokje,
zodat de sporen resp. stuifmeelkorrels naar buiten
kunnen.
* straalbloem: een lintbloem bij Asteraceae, die
staat aan de rand van het korfje of hoofdje; zie ook
randbloem.
straalsgewijs symmetrisch: zie actinomorf.
stralend weefsel: zie actinenchym.
stralende stele: actinostele.
* stuifmeelbuis: zie pollenbuis.
* stuifmeelkorrel: zie pollenkorrel.
* stuifmeelzakje: zie pollenzakje.
* stijl (stylus): dat gedeelte van de stamper dat
ligt tussen stempel en vruchtbeginsel.
* stijlkanaal: de holte in de stijl waardoor de
stuifmeelbuis groeit. De holte kan zijn opgevuld
met geleidend weefsel of gewoon stijl weefsel,
waardoor de stuifmeelbuis eveneens kan groeien.
* stylus: zie stijl.
succulenten (vetplanten): saprijke planten die in
droge streken groeien en waarvan de vegetatieve
delen gespecialiseerd zijn op het vasthouden van
water; stam- en bladsucculenten.
suspensor (kiemdrager): dat gedeelte van het proembryo dat niet tot embryo uitgroeit en eventueel in
staat is het embryo in het omringende reservevoedsel op te duwen.
symplast: het geheel van door plasmodesmata met
elkaar verbonden cellen.
sympodium (voetstukkenas, schijnas): niet één tak
met zijn ware verlengden, maar een tak met zijtakken die de taak van de hoofdas overnemen, en
slechts in schijn een recht doorlopende hoofdas
vormen.
syncarp vruchtbeginsel: een meerhokkig, uit
meerdere vruchtbladen gevormd vruchtbeginsel.
T
takdoorn: scherp, stekelvormig orgaan, homoloog
met een stengel of tak.
tangentiaal (periclinaal): evenwijdig aan de omtrek,
loodrecht op de radiale dwarsvlakken.
* tapetum: de binnenste, pariëtale laag plasmarijke
cellen van de wand van een varensporangium of
stuifmeelzakje.

* taxon: een groep individuen die wordt
beschouwd als een systematische eenheid.
* tegenoverstaande bladstand: bladstand met 2
bladen per knoop, waarbij de hoekafstand (divergentie) tussen beide bladen 180° is.
tegmen (inwendige zaadhuid): de binnenste, tere,
vast tegen de zaadkern gelegen zaadhuid voorkomend bij zaden met een dubbele zaadhuid.
tertiair weefsel: weefsel dat ontstaan is doordat
secundair gevormde elementen zich weer gaan
delen.
* tepalum: een afzonderlijk bloemdekblad.
testa (uitwendige zaadhuid): 1. de buitenste, vaak
verharde of leerachtige zaadhuid, voorkomend bij
zaden met een dubbele zaadhuid; 2. de gehele
zaadhuid voorkomend bij zaden met een enkele
zaadhuid.
tetrarch: zie diarch.
* theca: zie
helmhokje.
thyllen: blaasvormige uitgroeiingen van parenchymcellen in dode elementen. Deze vinden plaats door
de stippels.
toegespitst: vrij plotseling in een lange spits uitlopend.
toegevouwen zaadbeginsel: zie camptotroop.
toevallige knop: zie adventieve knop.
tongetje: zie ligula.
topcel: een op doorsnede min of meer driehoekige
cel, die bij varens en mossen de lengtegroei mogelijk maakt.
topgroei: groei aan de uiteinden van bijvoorbeeld
een vezel waarbij de boven en onder gelegen cellagen worden binnengedrongen.
torus: een centraal gelegen, discusvormige, onverhoute verdiking in het sluitvlies van hofstippels bij
sommige Gymnospermen. tracheae: zie houtvaten.
tracheale elementen (vasale elementen): houtvaten
en tracheïden.
tracheïde: een dode cel met op een of andere wijze
verdikte wanden en in het bezit van talrijke hofstippels op alle wanden. Ring- en spiraaltracheïden
hebben geen hofstippels.
transfusieweefsel: pericykel weefsel van vele
xeromorfe bladen van gymnospermen, bestaande uit
dode, dunwandige, van grote hofstippels voorziene
cellen, met daartussen liggend levende parenchymcellen.
transversaal: vlak door de zij as (bloemas), loodrecht op het mediane vlak. Zie mediaan.
trichomata. uitgroeiingen van één epidermiscel;
verschillend in afmeting, vorm en functie.
* tros (racemeus, botrys): een enkelvoudig,
racemeus bloemgestel bestaande uit een lange
onvertakte hoofdas, waaraan gesteelde bloemen

(grondtype van een racemeus bloemgestel).
tuber: zie knol.
tuitje: zie kokertje.
tussendringende groei: zie topgroei.
tussenlaag(en): cellen in de wand van het helmhokje tussen endothecium en tapetum; worden
meestal verdrukt tijdens de rijping van de helmknoppen.
tussenschot, waar- en vals (septum): een wand die
het vruchtbeginsel in gesloten hokken verdeelt.
Tussenschotten ontstaan door uitgroeiing van de
zaadlijsten of middelnerven noemt men vals; die
welke men moet opvatten als omgeslagen en aaneengegroeide delen van aaneengrenzende vruchtbladen,
zijn ware tussenschotten.
tweebroederig: zie diadelphus.
* tweehuizig: zie dioecisch.
* tweelippig: een vergroeidbladige bloemkroon,
bloemdek of kelk, door 2 diepe insnijdingen verdeeld in 2 tegenoverstaande groepen van slippen, de
boven- en de onderlip.
tweetakkig bijscherm: zie cyma.
tweetallig blad: een éénmaal samengesteld blad met
slechts één paar blaadjes.
* tweezaadlobbigen: zie Dicotyledoneae.
* tweezijdig symmetrisch: zie zygomorf.

u
u-cellen: b.v. u-vormig verdikte endodermiscellen
in de wortel, waarvan alleen de tangentiale buitenwand niet is verdikt.
* uitloper (stoloon): bovengronds kruipende stengel, dikwijls geheel gespecialiseerd op de vegetatieve vermeerdering. Dikwijls dragen zij schubvormige bladen.
* uitstoeling: vertakking van de stengel van de
jonge graanplant. De stoel bestaat uit een
knopenstapel die een bladrozet draagt.
uitwendige zaadhuid: zie testa.
umbella: zie scherm.

V
vaatbundel: een samengesteld weefsel bestaande uit
één of meer floëemgroepen en een groep xyleem,
verbonden door verbindend parenchym of (pro-)
cambium en soms omgeven door een schede van
sklerenchymvezels (fibrovasale bundel) (collateraal,
bicollateraal, concentrisch).
vaatlid: één van de elementen waaruit een vat is
opgebouwd.
vaatmerk: zie chalaza.
vaattrachïde: een tracheïde waarvan één van de
dwarswanden doorboord is, meestal liggend in de
buurt van een vat.

vagina: zie bladschede.
valse bladkrans: een schijnbare krans van bladen,
die in werkelijkheid een rozet is, ontstaan doordat
de stengelleden niet uitgroeien, terwijl de stengelleden tussen 2 rozetten dat wel deden. Zie ook
wortelrozet.
vasale elementen (tracheale elementen): vaten en
tracheïden.
vasculair cambium: het cambium dat transportweefsel vormt.
vasculair weefsel: zie leidingweefsel.
vaten: zie houtvat en zeefvat.
veeltakkig bijscherm: zie pleiochasium.
* veerdelig (pinnatipartitus): veernervig blad
met afhankelijke insnijdingen in de bladschijf, die
dieper dan tot het midden van de zij nerven lopen.
* veerlobbig (pinnatilobatus): veernervig blad
met afhankelijke insnijdingen, die niet tot het
midden van de zijnerven lopen, maar ondieper
zijn.
* veernervig (vinnervig, pinninervus): een
nervatuur, waarbij de grote zijnerven op
verschillende hoogte uit de hoofdnerf treden.
* veerspletig (pinnatifissus): veernervig blad met
afhankelijke insnijdingen in de bladschijf, die tot het
midden van de zijnerven lopen.
* vegetatieve kern: kern van de vegetatieve cel in
de top van de kiemende pollenkorrel, die de groei
van de pollenbuis reguleert.
* vegetatieve voortplanting: zie ongeslachtelijke
voortplanting.
verbindend parenchym: een strook, uit het procambium overgebleven, parenchymatische cellen,
die zich bevindt tussen het xyleem en het floëem
van een vaatbundel.
* vergroeidbladig: kelk, kroon of bloemdek die
bestaat uit met elkaar vergroeide bladen.
vergroeide bladvoet: de voeten van 2 of meer op
dezelfde hoogte geplaatste bladen, zijn met elkaar
vergroeid.
verhouting: het impregneren van houtstof (lignine)
in de celwanden.
vena: zie aderen.
* verspreide bladstand: bladstand met 1 blad
per knoop. De bladen staan geplant in een
schroeflijn, genetisch- of grondspiraal met
onderling gelijke hoekafstanden.
vetplanten: zie succulenten.
vezels: alle, min of meer langgerekte, elementen die
aan beide zijden puntig zijn; houtvezel, bastvezel,
sklerenchymvezel, kristalvezel.
vezeltracheïde: een vezel vormige, vaak dikwandige
tracheïde.
* viermachtige meeldraden: 6 meeldraden per
bloem, waarvan er 4 lang zijn en 2 kort.

* vlag: het bovenste, grootste bloemkroonblad van
een vlinderbloem.
* vlagblad: laatste loofblad voor het bloemgestel
bij Poaceae.
* vlinderbloem: een tweezijdig symmetrische
bloem, waarbij de bloemkroon uit 5 blaadjes
bestaat, waarvan de 2 onderste (kiel) bootvormig
samenkomen, de 2 zijdelingse (vleugels of
zwaarden) beide dezelfde vorm hebben en het
bovenste, adaxiale blad (de vlag) meestal het
grootste is; de bloemen van de familie
Papilionaceae.
volkomen blad: een blad waarbij bladschijf, bladsteel en bladschede aanwezig zijn.
voorblad: zie bracteolula.
voorhof: de holte die zich bevindt tussen de sluitcellen van een cryptopoor huidmondje en het
buitenvlak van de overige epidermiscellen.
voorkiem: zie prothallium.
voorjaarshout (vroeghout): dat houtgedeelte van
een jaarring dat gevormd is in het voorjaar, lichter
van kleur is en elementen bevat met een groter
lumen dan die van het zomerhout.
vorkvertakking: zie dichotomie.
vroeghout: zie voorjaarshout.
* vruchtbeginsel (ovarium): het onderste,
doorgaans gezwollen, soms gesteelde gedeelte van de
stamper, dat de zaadbeginsels bevat in één of meer
hokjes. Uit het vruchtbeginsel kan de echte vrucht
ontstaan.
vruchtblad: zie carpellum.
vruchtpluis (pappus): een uit haren gevormde
blijvende kelk op de vrucht.
vruchtwand: zie pericarpium.
vulweefsel: zie chorifelloïde.
* vijftallig blad: een handvormig blad met 5
blaadjes.

W
waaier (rhipidum): een monochasium, waarbij de
opeenvolgende vertakkingen alle in hetzelfde vlak
liggen, maar beurtelings naar een verschillende
kant.
waaiercel: zie gewrichtcel.
ware bladkrans: twee of meer bladen per knoop.
waterplanten: zie hydrofyten.
waterweefsel: zie hypodermis.
* windbestuiving (anemogamie): het stuifmeel
wordt door de wind van de ene bloem op de
andere gebracht.
windende stengel (slingerend): de stengel windt
zich in een schroeflijn om het steunsel omhoog;
meestal links, maar ook wel rechts windend.
wondharsgang (traumatische harsgang): een hars-

gang die door coniferen gevormd kan worden als
reactie op wonden, zelfs wanneer in gewone omstandigheden de harsgangen ontbreken.
wondkurk: een rondom de wond, uit een niet
blijvend fellogeen ontstaan felleem; het fellogeen
ontstond uit de wondbegrenzende cellen. Alle
gevormde cellen zijn verkurkt.
* wortel (radix): het meestal straalsgewijs symmetrisch, vaak ondergronds, ongeleed, bladloos deel
van de plant met een radiale vaatbundel. De afsluitingslaag is bij de jonge wortel een epidermis met
wortelharen in staat tot opname van voedingszouten
en water; in een later stadium is deze afsluitingslaag
echter een exodermis of periderm.
worteldoorn: stekend orgaan, homoloog met
wortel.
wortelepidermis: de buitenste laag van het primaire
wortellichaam; zij bezit geen of een heel dunne
cuticula, geen stomata, terwijl vele epidermiscellen
uitgroeien en wortelharen vormen.
* wortelhaar: een dunwandige uitstulping van een
wortelepidermiscel.
* wortelhals: de onscherpe grens of
overgangsgebied tussen hoofdwortel en stengel.
* wortelkapje: zie wortelmutsje.
* wortelknol: een verdikte, met reservevoedsel
opgeslagen wortel, zonder knopen en leden, geen
fyllomen en zonder of met slechts 1 knop.
* wortelknolletje: verdikking van de wortel,
ontstaan door een woekering als reactie op een
infectie van de wortel door bacteriën.
* wortelmutsje (calyptra, wortelkapje): een
weefsel dat de top van de wortel omgeeft en
beschermt
wortelrozet: vele bladen aan een zeer kort ongestrekt stengeldeel vlak bij de grond. Het zeer korte
stengeldeel bestaat bijna geheel uit vele knopen: een
knopenstapel of stengelvoet.
wortelschede (coleorhiza): een weefselschede die
een kiemwortel in de kiem omgeeft; bij vele Monocotyledoneae.
wortelstandig: aan de voet van de stengel of onmiddellijk boven de grond staand.
* wortelstok (rhizoom): een ondergrondse,
transversaal, geotrope stengel met schubvormige
bladen, die zich gewoonlijk vertakt aan zijn jongste
delen, monopodiaal of sympodiaal voortgroeit en
aan zijn oudste deel meer of minder snel afsterft.
Dient voor de vegetatieve vermeerdering; doet de
plant overblijven.

X
xerofyten (droogte planten): planten die groeien in
droge streken en daarom zijn aangepast, zoals

stengel- en bladsucculenten (saprijk), halofyten
(tevens aangepast aan een zilte groeiplaats).
* xyleem (hout): het belangrijkste stevigheids- en
watertransporterend weefsel van stengel, wortel en
blad, gekarakteriseerd door het voorkomen van
tracheale elementen.
xyleemstreng: een radiaal gerichte streng van
primaire xyleemelementen, behorend tot de radiale
vaatbundel van de wortel.
Z
* zaad (semen): datgene wat ontstaat uit het
zaadbeginsel.
* zaadbeginsel (ovulum, zaadknop, eitje): een
bolvormige groep cellen (nucellus) meestal
ontstaan aan de rand van vruchtblad, omgeven
door één of meer integumenten; in de nucellus
wordt de embryozak gevormd, waarin de eicel zich
bevindt.
* zaadcel: mannelijke gameet.
* zaadhuid: een beschermende laag aan het
oppervlak van het zaad, die hoofdzakelijk
ontstaan is uit de integumenten; soms bestaande uit
een leerachtige of harde buitenlaag (uitwendige
zaadhuid, testa) en los daarvan, een daarbinnen
gelegen, tere binnenlaag (inwendige zaadhuid,
tegmen).
zaadhuidbeginsel: zie integument.
* zaadknop: zie zaadbeginsel.
* zaadlob (cotyledo): het eerste fylloom van de
jonge plant.
zaadlijst: zie placenta.
zaadrok, echte (echte zaadmantel): zie arillus.
zaadnerf: zie rafe.
zaadstreng: zie funiculus.
zeefcel: een lange, smalle cel van het floëem in
dienst van het assimilatietransport; in volwassen
toestand meestal zonder kern en met gelijksoortige
zeefveldjes op de radiale en vooral de schuinstaande
eindwanden.
zeefplaat: een gespecialiseerde dwars wand van een
zeefvatlid (met zeefporiën die groter zijn dan in de
lengtewand), die bestaat uit één groot zeefveld
(enkelvoudige zeefplaat) of meerdere, dicht tegen
elkaar aan liggende zeefvelden (samengestelde
zeefplaat).
* zeefvat: een assimilaten vervoerende celfusie in
het floëem; de tussenschotten van de vaatleden
dragen uiterst fijne doorboringen waardoor de
protoplasten van de leden onderling verbonden zijn.
zeefvatlid: een lang, assimilaten transporterend
element van het floëem dat een deel vormt van een
axiale reeks van dergelijke cellen en alle tezamen
een zeefvat vormen. De dwars wanden die horizontaal of schuin staan, zijn zeefplaten, terwijl minder

gespecialiseerde zeefveldjes kunnen voorkomen op
de lengtewanden.
* zelfbestuiving (autogamie): de bestuiving
geschiedt met stuifmeel uit dezelfde bloem.
* zemel: de vruchtwand en de hiermee
vergroeide zaadhuid van een graanvrucht
(caryopsis).
zittend (sessilis): b.v. een blad zonder bladschede
en bladsteel; ongesteelde bloem; stamper zonder
stijl; meeldraden zonder helmdraad.
zomerhout (laathout): het houtgedeelte van een
jaarring dat gevormd is in de zomer. Het is b.v. bij
naaldhout donker gekleurd, doordat de elementen in
radiale richting kleiner zijn.
* zonneblad: een blad dat zich ontwikkeld heeft in
de volle zon. Het blad heeft meer
palissadenparenchym dan het schaduwblad. Ze
isolateraal blad.
* zoom: het uit slippen gevormde deel van een
vergroeidbladige kelk, kroon of bloemdek; de zoom
gaat via de keel over in het vergroeide deel, de
buis.
zoutplanten: zie halophyten.
zuigwortel: zie boorwortel.
zuiltje (columella): weefsel te midden van het
wortelmutsje, waarvan de cellen statolietenzetmeel
bevatten.
* zwaarden: zie vlinderbloem.
* zwaardvormige bladschijf (ensiformis):
bladschijf met over grote lengte dezelfde breedte
en een sterk verdikte hoofdnerf, dus ruitvormig
op dwarse doorsnede.
zwellichaampjes(lodiculae): twee orgaantjes aan
de basis en tevens abaxiale zijde van het
vruchtbeginsel van een grasbloem, die in de bloem
sterk opzwellen en de kafjes uiteendrukken. Worden
wel opgevat als 2 van de 3 delen van de
gereduceerde binnenste krans van bloembladen.
zygomorf (tweezijdig symmetrisch): slechts 1
symmetrievlak aanwezig en wel mediaan zygomorf
(symmetrievlak door hoofdas), transversaal zygomorf (symmetrievlak loodrecht op het vorige) of
scheef zygomorf (tussen mediaan en transversaal
zygomorf in).
* zygote: eicel na versmelting met één van de zaadcellen van de pollenbuis.
* zijknop: een knop die zijdelings op de stengel of
tak staat ingeplant, dus niet aan de top (eindknop);
de knop kan een okselknop of toevallige knop zijn.
* zijwortel: wortel ontstaan uit een andere wortel.
zijnerf: een grote nerf die zijdelings uit de hoofdnerf komt.

