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VOORWOORD
Boekjes betreffende de determinatie van planten in niet bloeiende toestand
zijn een grote steun bij het zich snel ontwikkelende graslandonderzoek.
Dit ligtvoor de hand, omdat bijna de helft van onze graslanden uitsluitend
als weiland gebruikt worden en zelfs de hooilanden slechts korte tijd een
bloeiend, maairijp gewas dragen, waarna ook zij als regel worden beweid.
Zonder kennisvan devegetatieve spruiten der planten is geen behoorlijke
waardering entypering van grasland mogelijk enzalookeenopdeze pijlers
gegrondveste kartering niet doeltreffend kunnen worden uitgevoerd.
Hoezeer ervraagisnaar dergelijke determinatie-werkjes wordt overtuigend
aangetoond door beide drukken van het boekje Onderscheiding der grassen
van onshooi-enweilandvolgens kenmerkenderniet bloeiende spruiten, door
Dr D. M. de Vries en A. A. Kruijne, resp. verschenen als Mededeling
No 8 en No 43 van de serie „Landbouwvoorlichtingsdienst" en door de
twee drukken in kort tijdsbestek van Mededeling No 62van dezelfde serie:
Vegetatieve herkenning van onze graslandplanten, door A.A. Kruijne en
Dr D. M. deVries, welke laatste publicatie ook zeggen, vlinderbloemigen
en andere kruiden omvat.
Het mag alleszins verwacht worden, dat de uitgave Vegetatieve herkenning
vanonzeakkeronkruiden,welkehierbijhetlichtziet,eveneensineen behoefte
zalvoorzien, nu de akkeronkruiden meer aandacht gaan vragen in verband
met het op gang gekomen sociologische en oecologische onderzoek van
deze vegetatie. Dit onderzoek wordt sterk gestimuleerd door de ontwikkeling van de nieuwe onkruidbestrijdingsmiddelen. Ook hebben het bodemkundig onderzoek en de vegetatiekartering in belangrijke mate bijgedragen
tot deze toegenomen belangstelling.
Wij menen, dat dit boekje ongetwijfeld waardevolle diensten bij het onderzoek en de bestrijding der akkeronkruiden zal verlenen. Het wordt hierbij
immers als een eerste voorwaarde gevoeld de onkruiden reeds vroeg te
kunnen herkennen.
Daar de schrijver ervan overtuigd is,dat de inhoud nogvoor vele verbeteringenvatbaar is,houdt hijzichzeervoorop-enaanmerkingen aanbevolen.
's-Gravenhage,December 1951
De Directeur van deAkker- enWeidebouw,
Ir H. T. TJALLEMA

V O O R W O O R D BIJ DE T W E E D E D R U K
De in het voorwoord bij de eerste druk van dit boekje uitgesproken verwachting, dat het evenals de wat uitgebreidere uitgave Vegetatieve herkenning vanonzegraslandplanten,door A. A. Kruijne en ondergetekende,
in een behoefte zou voorzien, is volkomen bewaarheid. De landbouwvoorlichtingsdienst maakte er niet alleen dankbaar gebruik van, ook
kwam het kringen met botanische belangstelling uitstekend tepas bij hun
vegetatiekundig onderzoek.
Nu de eerste druk is uitverkocht wordt er vooral door hoofden van
hogere en middelbare landbouwscholen ten behoeve van de scholing van
hun leerlingen op aangedrongen tot een heruitgave over te gaan.
Om de prijs niet nodeloos hoog te maken werd bij de herdruk de fotografische weg gekozen. De tekst kon nl. ongewijzigd blijven, omdat er
geen aanmerkingen waren binnengekomen. Daaruit mag eveneens de
gevolgtrekking worden gemaakt, dat dit boekje alleszins heeft voldaan.
Ten gerieve van gebruikers, die geheel met hun tijd wensen mee te gaan,
is een lijstje van inmiddels veranderde wetenschappelijke namen toegevoegd.
Dat deze herdruk zijn inleidend werk moge doen bij de beteugeling van
hetonkruid onzer bouwlanden!
Wageningen, september 1964
Het Hoofd van de Afdeling
Vegetatiekunde van het Instituut voor Biologisch en Scheikundig Onderzoek van Landbouwgewassen (I.B.S.)
te Wageningen
prof. dr. D. M. de Vries

INLEIDING
Allereerst zij zo nauwkeurig mogelijk aangegeven in welke staat van ontwikkeling de bladeren moeten verkeren, willen dekenmerken in de tabellen erop van toepassing zijn. In het algemeen kan worden gezegd: de
staat van de hoogste ontwikkeling; dit betreft dus de bladeren, waaraan
de morphologische kenmerken het volledigst zijn waar te nemen.
We duiden deze aan als:vegetatieve bladeren s.s. (vegetatieve bladeren in
engere zin).Vrijwel steeds kunnen we in de achtereenvolgende groeistadia
onderscheiden: kiembladeren, jeugdbladeren, vegetatieve bladeren s.s. en
topbladeren. De kiembladeren zijn de beide eerste blaadjes, die nog in het
kiemstadium verschijnen; dedaarnaverschijnende jeugdbladeren vertonen
de uiteindelijke morphologische kenmerken steeds duidelijker, maar zijn
toch onderling nog te gevarieerd; de topbladeren, die we aan stengels
kunnen vinden, gaan vaak in eenvoudig gebouwde schutbladeren over en
zijn duseveneensvooronsdoel onbruikbaar.
Vegetatieve bladeren s.s. vindt men in goed ontwikkelde winterrozetten
en aan stengels van planten, die primair een dergelijk orgaan vormen, dus
bij enige ontwikkeling zonder stengel niet bekend zijn, b.v. Galinsoga
parviflora (knopkruid), Solanum nigrum (zwarte nachtschade),Viciaspec,
(wikkesoorten), Polygonum amphibium (veenwortel).
Omvoor dezelaatste de kansopslagen der naamsbepaling teverhogen zijn
vaak stengelcoupes opgenomen; men make deze met een scheermesje door
het basale deel van de stengel, echter boven enkele bladinplantingen,
althans stengelknopen, omdat daar de stengel gewoonlijk meer gedifferentieerd is.Hierbij werdinhetalgemeen geenaandacht besteed aandeligging
der holten en vaatbundels.
Van bladstelen werd ookmeermalen een coupe opgenomen; men make die
halfweg de bladsteel, dus ook halfweg tussen de stengel en de basale
blaadjes bij een samengesteld blad.
De haren, waarmede vele plantendelen bezet zijn,zijn somszokarakteristiek vanbouw,dat zein enkelegevallen medealsdeterminatiekenmerk zijn
opgenomen. Men bezie zesteeds met deloupe tegen een zolicht mogelijke
achtergrond.
De figuren staan in verschillende verhoudingen tot de afgebeelde organen,
meestal zijn ze verkleind, soms vergroot.
Door een stippeling is getracht een zeker contrast te bereiken, dat de overzichtelijkheid der figuren verbetert; het heeft verder geen betekenis.
Beharing is in het algemeen op de figuren wel te onderkennen en wordt in
de tabellen gewoonlijk vermeld.
De nummers in de tekst, bedoeld als verduidelijking daarvan, verwijzen
naar defiguren; evenzo de nummers achter de soortnamen.

De in de tabellen en figuren gebezigde afkortingen
betekenis:
bc = bladsteelcoupe,
bf = bladfragment,
h = haar,
jb = jeugdblad,

hebben de volgende
se = stengelcoupe,
st = steunblaadje,
tb = topblad.

Wijzigingen in de namen vande opgenomen plantesoorten
Algemeneennietinonderstaandelijstopgenomenwijzigingen zijn:
Ie. In de Nederlandse namen is,op eenenkele uitzondering na, in samenstellingen de tussenklank - en - veranderd in - e -, dus Paardenstaart
wordt Paardestaart en Ganzenbloem wordt Ganzebloem. Ongewijzigd
blijft Boerenwormkruid.
2e. In de Latijnse namen wordt de soortnaam (2e naam) steedsmet een
kleineletter geschreven, dusCarum Carvi L.wordt Carumcarvi L.
De volgende plantenamen zijn geheel of gedeeltelijk gewijzigd in de erachtervermeldenamen:
Agropyron repens P.B.
- Elytrigia repens Nevski
Alchemilla arvensis Scop.
- Aphanes arvensis L.
Anagallisarvensis L.ssp.phoenicea
Sch.et Keil.
- Anagallis arvensis L. ssp. arvensis
Anthoxanthum aristatum Boiss. - Anthoxanthum puelli Lecoq et Lamotte
Arrhenatherum elatiusJ.etC. Presl- Arrhenatherum elatius P. B. var.
var.bulbosa Koch
bulbosum Spenner.
Artemisia vulgare L.
- Artemisia vulgaris L.
Cerastium caespitosum Gilib.
- Cerastium holosteoides Fr.
Chenopodium serotinum L.
- Chenopodium ficifolium Sm.
Lycopsis arvensis L. ssp. occidentalis
- Lycopsis arvensis L.
Malva silvestris L.
- Malva sylvestris L.
Myosotis collina Hoffm.
- Myosotis ramosissima Rochel.
Myosotis versicolor Sm.
- Myosotisdiscolor Pers.
Oxalis stricta L.
- Oxalis europaea Jord.
Rorippa silvestris Besser
- Rorippa sylvestris Besser.
SilenecucubalusWibel
- Silenevulgaris Garcke.
Thlaspi arvensis L.
- Thlaspi arvense L.
Viciatetrasperma Schreb.ssp.eutetrasperma
- Viciatetrasperma Schreb.
Viola tricolor L. ssp. arvensis
Gaud.
- Viola arvensis Murr.

DETERMINATIETABELLEN
Hoofdgroepen
1. Planten, waarvan de stengel bestaat uit goed scheidbare leden, die op
hun toppen spits getande scheden dragen: Groep 1:Paardenstaarten,
blz. 8.
2. Planten, waarbij steeds ten minste 4bladeren op gelijke hoogte aan de
stengel zijn ingeplant. Deze bladeren zijn onderling vrijwel gelijk van
vorm en ontwikkeling: Groep 2: Planten met kransstandige bladeren,
blz. 9.
Bijeenaantalplantenontwikkelenzichjongebladerenindeoksels
van oudere. Hier zijn dus de bladeren niet alle van gelijke ontwikkeling.
3. Planten, die in frisse toestand bij verwonding oranje of overvloedig wit
melksap produceren; in het laatste geval zoveel, dat dit zich vaak in
enkele seconden alseendruppeltje afscheidt: Groep 3:Plantenmetveel
melksap,blz. 9.
Talrijke andere planten vormen bij doorsnijden van stengel of
hoofdnerf melksap,maar dit verschijnt traag.
4. Planten, waarvan de bladeren stekels dragen: Groep 4: Stekelplanten,
blz. 9.
Stekels verschillen van haren, doordat het bladmoes er meestal
ietsindoorloopt;zegaanbovendien aanhun basisboogvormigin
hetbladoverenzijnstevigerdanharen.Hoeweldezelaatsteinenkelegevallenopknobbeltjes staan,makenzesteedseenmeerzelfstandigeindruk.Sommigestekelplantenzijnzonderveelbezwaren
aante vatten.
5. De bladschijf is duidelijk langer dan breed, meestal zelfs vele malen
(lijnvormig); de nervatuur is parallel: alle nerven lopen van de basis
evenwijdig aanelkaar naar detop (loupe).Debladschijf gaataandevoet
zonder bladsteel over in een min of meer buisvormige bladschede, die
eeneindweegsomdestengelgrijptofjongerebladereninsluit (spruiten).
Op deovergang bladschijf-bladschede bevindt zich een (somszeer kort)
vliezig orgaantje of wel een kransje haren (tongetje), dat gezien kan
worden alseenvoortzettingvan het binnenvlies der bladschede. Slechts
in een enkel geval ontbreekt dit tongetje, maar de betreffende plant is
toch direct te herkennen als behorend tot deze groep: Groep 5: Grasachtigeplanten, blz. 10.
6. Bladeren eveneens gaaf of slechts met enkele kleine tandjes langs de
rand. Geen buisvormige bladscheden, die als voortzetting van het
binnenvlies,eentongetje dragen.Nervatuurinderegel vedervormig,dus
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een hoofdnerf met afstaande zijnerven. Hierbij rekenen we ook het
pijlvormige en spiesvormige blad (f. 54 en 51): Groep 6: Overige
planten metgavebladeren, blz. 18.
7. De bladeren hebben een ingesneden rand. In vele gevallen gaan de
insnijdingen dieper dan alleen de rand, echter niet dieper dan halfweg
dezijnerven: Groep 7: Overigeplanten, waarvandebladeren ten hoogste
tothalfwegdezijnerven zijn ingesneden, blz. 23.
8. De bladeren bestaan uit delen, die nog slechts door stroken langs de
hoofdnerf samenhangen,ofzekunnen ontstaan gedacht worden uit gave
bladeren met insnijdingen, die tot over de helft der zijnerven gaan:
Groep 8: Overigeplanten metgedeelde bladeren, blz. 29.
9. Aan elke bladsteel (die zelf weer aan de stengel is bevestigd) bevinden
zichtweeofmeer gescheiden delen, dielangsde hoofdnerf geen samenhang meer hebben (f. 170). Vaak zijn die delen (blaadjes Ie orde) zelf
ook weer samengesteld en ontstaan er blaadjes der 2e en 3e orde, zodat
het gehele blad soms in smalle slippen is opgelost (f. 165): Groep 9:
Overigeplantenmetsamengestelde bladeren, blz. 34.
In enkele gevallen maken de blaadjes een volkomen zelfstandige
indruk,zodatmenniet direct hetgeheelalséénsamengesteld blad
ziet (f. 150).Men gevezich er echter rekenschap van,dat de top
van debladsteel bij eensamengesteld blad een eindblaadje ofrank
draagt, de top van de stengel echter steeds een knop (blad- of
bloemknop).
Soms zijn de bladeren wortelstandig, d.w.z. de bladsteel komt
nagenoeg uit de grond; in dat geval is van de stengel (nog) niet
meer dan devoet ontwikkeld.
Groep 1: Paardenstaarten
\a Stengel geelbruin tot roodbruin met een ovale sporendrager op
de top: vruchtbare stengel van Equisétum arvénse L., Heermoes(f. 1); kan overal worden aangetroffen; wortelonkruid.
b Stengel groen
2a Het eerste lid der zijassen (het gewrichtje nietmedegerekend) is
langer dan de naaststaande schede van de hoofdas. Zijkanten van
dezijassen diepingevallen:onvruchtbarestengelvan Equisétum
arvénse L.,Heermoes (f. 1);zieverder la van deze groep.
b Het eerste lid der zijassen (het gewrichtje nietmedegerekend) is
korter dan de naaststaande schede van de hoofdas. Zijkanten van
de zijassen weinig ingevallen: Equisétum palustre L., Lidrus
(f. 2); gaarne op vochtige, arme gronden; wortelonkruid.
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Groep 2: Planten metkransstandige bladeren
la Bladeren rondachtig op doorsnede, iets vlezig, met een lengtegroef aan de achterzijde. Aan de stengel bij de bladinplantingen
2 kleine steunbladen met vliezige rand: Spérgula arvénsis L.,
Spurrie (f. 3);kan overal worden aangetroffen.
b Bladerenvlak,zonder lengtegroef aandeachterzijde. Geen steunbladen
2a Bladrand en stengel bezet met teruggekromde stekeltjes; onder
kransen van 6, boven kransen van 8bladeren:Galium Aparine
L., Kleefkruid (f. 4); zeer verspreid, maar gaarne op wat betere
grond.
b Bladrand enstengel bezet met haren;onder kransenvan4,boven
kransen van 6bladeren: Sherârdia arvénsis L., Blauwwalstro
(f. 5); op kalkrijkere gronden.
Groep 3; Planten met veel melksap
la Melksap oranje. Bladeren samengesteld: Chelidónium mâjus
L., Stinkendegouwe (f. 6);gaarne bij heggen.
b Melksap wit. Bladeren ten hoogste fijn ingesneden
2a Bladerenindetophelft fijn ingesneden:Euphorbia Helioscópia
L.,Kroontjeskruid (f. 7);meer speciaal in hakvruchtakkers.
b Bladeren geheel gaaf
3a Bladerentenhoogste2maalzolangalsbreed:Euphorbia Peplus
L., Tuinwolfsmelk (f. 8); meer speciaal in hakvruchtakkers op
zwaardere grond.
b Bladeren meer dan 3maalzolang alsbreed:Euphorbia exigua
L.,Kleinewolfsmelk (f. 9);meer speciaal in wintergraanakkërs op
kalkrijkere grond.
Groep 4: Stekelplanten
la Hoofdnerf,bijdoorbreken,metmelksap;stekelsderjonge planten
enkele millimeters lang, driehoekig. De planten kunnen zonder
veel bezwaren worden aangevat. De zichontwikkelende bladeren
bezet met snoerachtig verenigde bolletjes, die gemakkelijk verdrogen en losraken (loupe, f. 11). Geen ondergrondse uitlopers,
somswel eenwortelstok
b Geen melksap; stekels meest langer dan 2 mm, lijnvormig. De
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planten verwonden ons bij aanvatten gemakkelijk. Opde achterzijde der jonge bladeren een spinnewebbeharing (loupe). Geen
snoerachtig verenigde bolletjes. Lange ondergrondse uitlopers:
Cirsium arvénse Scop., Akkerdistel (f. 10); zeer algemeen,
op allerlei akkers. Overblijvend wortelonkruid.
2a Bladerenzeerdiepingesneden,metenkelelangwerpige slippen en
een driehoekige of afgeronde topslip.Jb meest rood aangelopen:
Sónchus oleräceus L., Melkdistel (f. 11); zeer algemeen, op
allerlei akkers.
b Bladeren ten hoogste ingesneden tot even voorbij halfweg dezijnerven
3a Bladeren + 2maalzolangalsbreed,naardetopbreder wordend.
Jb meest wat rood aangelopen: Sónchus äsper Hill., Ruwe
melkdistel (f. 12); in hakvruchtakkers.
b Bladeren + 3 maal zo lang als breed, grootste breedte ongeveer
in het midden. Jb minder diep ingesneden, maar verhoudingsgewijs smaller: Sónchus arvénsis L., Akkermelkdistel (f. 13);
kan overal worden aangetroffen ; wortelonkruid.
Groep 5: Grasachtigeplanten
Grassen zijn zo verbreid, dat in sommige gevallen andere dan
hier opgenomen soorten kunnen worden aangetroffen. Indien
dezetabelgeenaannemelijke uitkomstbiedt,kanmendedeterminatie beproeven met „Vegetatieve herkenning van onze graslandplanten", verschenen als Mededeling no 62 van de Landbouwvoorlichtingsdienst bij de afd. Documentatie van het
Ministerie van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening te
's-Gravenhage.
De bijzondere, maar in grote trekken eenvormige bouw der
grasspruiten noopt tot verklaring van enkele begrippen en aanduiding van hun appreciatie.
Het jonge blad komt gevouwen of gerold te voorschijn; in het
eerste geval is de dwarsdoorsnede een V-vormige figuur, in het
laatste een spiraal. Ribben neemt men het beste waar, door het
blad over de wijsvinger te buigen en daarna volgens de raaklijn
metdeloupe tebezien.Deribben zijn zwak, indienzebreder zijn
dan hoog; sterk, indien ze even hoog als breed zijn of hoger dan
breed. De extreme vormen duidt men aan met zeerzwak enzeer
sterk.
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Het tongetjeis het vrij uitstekend gedeelte van het binnenvlies
der bladschede. Het is variabel van kleur en vorm en, wat zijn
lengtebetreft, nagenoeg constant voor eer»bepaalde soort, althans
bij spruiten van hetzelfde groeistadium (een uitzondering vormt
Agrostis stolonifera);in enkele gevallen is het in een krans haren
opgelost. Men noemt het kort als het bij een bladlengte van ca
10 cm $—1mm buiten de bladschede uitsteekt.
Alsminimum beoordeeltmenhetnogalskort,alshetdevormvan
een halsboord heeft, maar het valt ook nog in deze klasse als het
naar het midden wat oploopt en, vlak gelegd, wat spits is. Lang
noemt men het als de hoogte tot de breedte nadert en bij een
bladlengte van ca 10cmlanger isdan 1mm. De extreme vormen
zijn: zeerkort (een smal zoompje, dat nauwelijks buiten de bladschede uitsteekt) en zeer lang(hoger dan breed, soms smal driehoekig).
Behaard is een orgaan, als het haren draagt van \ mm of meer;
haren zijn dus met het blote oog zichtbaar, al is een loupe (8-10
maal) voor hun opsporing vaak nuttig.
Oortjeszijn uitstekende orgaantjes aan de basis van het blad; ze
zijn kort of lang,stomp ofpuntig enomvatten de bladschede min
ofmeer of zijn, schijnbaar doelloos,naar achter gericht. Het bezit
van oortjes iseeneigenschap bijdesoortbehorende;zeontbreken
echter meermalen, als ze er behoorden te zijn, zodat men alle
bladbases ener spruit of nog beter van meer dan een spruit
onderzocht dient te hebben om tot de afwezigheid van oortjes te
besluiten. In hettegengestelde gevaliseenkort,uitstekend puntje
al voldoende om tot de aanwezigheid ervan te besluiten.
la Alle bladeren, dus ook de volgroeide, smal en dik, wat vlezig en
van nature min of meer gesloten of gootvormig; het tevoorschijn
komende blad is moeilijk of niet vlak te krijgen
2
b De volgroeide bladeren zijn, hoewel soms smal, niet van nature
min of meer gesloten. Het tevoorschijn komende blad is,soms na
enigprepareren, geheelvlakte krijgen . .
3
2a Volgroeide bladeren met een middengootje, waarin een fijne,
netvormige tekening (loupe). Bladeren in 3 richtingen staand.
Kleine polletjes met witte wortels, zonder uitlopers: Jüncus
bufónius L., Greppelrus (f. 14);gaarneopvochtige,lichte grond.
b Volgroeidebladerengrotendeelsdichtgeroldmetduidelijke ribben
indelengterichting(dwarscoupe).Bladerenin2richtingen staand.
Bruinewortels,ondergrondse uitlopers:Festüca rubra L.,Rood
zwenkgras (f. 15); kan op allerlei akkers worden aangetroffen.
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3a Zeer kleine grassen (volgroeide bladeren niet langer dan ca3cm),
die reeds bloeien en dan pas in het oog vallen; hierdoor kan de
wijze vantevoorschijn komenvanhetjongebladnietgoed worden
beoordeeld
4
Forsere grassen, die reeds in bloei staan en waarvan ook alle
bladeren ontplooid zijn, moeten met een gewone flora worden
bepaald.
b Het jonge blad komt gerold of gevouwen te voorschijn . . . .
9
Aa De plant is donkerrood gekleurd en ligt plat op de grond:
Digitäria Ischaémum Mühlenb., Glad vingergras(f. 16); in
hakvruchtakkers op arme, zure zandgrond.
Bloeiwijze: 2-4 vingervormige, uitstaande aartjes van ca 2 cm,
bruin tot leikleurig.
b De plant is anders . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5
5a Aan de bladbasis (oortjes) staan enkele duidelijke wimpers, die,
zohet blad ook op andere plaatsen behaard is,toch opvallen door
hun grootte of dichtheid; de bladeren geuren bij indrogen naar
cumarine: Anthoxänthum aristätum Boiss., Slofhak (f. 17);
op arme zandige akkers (b.v. winterroggeakkers).
Bloeiwijze: een groene, alzijdig met aartjes bezette schijnaar van
2-4 cmlengte.
b De plant isgeheel kaalof niet opvallend aande bladbasis (oortjes)
bewimperd
6
6a De plant is behaard op het blad en de bladschede: Brómus
mollis L., Zachte dravik (f. 18).
De hier bedoelde,armevormen hebben alsgedegenereerde bloeiwijze een uit een of enkele aartjes van 1cm gevormde pluim; op
droge enarmeplaatsen.
b De plant is kaal
7
la Het tongetje is relatief zeer lang en spits, het heeft de vorm van
een driehoekje. De plant is slank en staat gewoonlijk rechtop . . 8
b Het tongetje iswel lang maar niet spits; het loopt meer boogvormig af. De plant is meest gedrongen en min of meer liggend:
Póa annua L., Straatgras (f. 19); op allerlei plaatsen; met
Stellaria mediawel het meest veelvuldige onkruid.
Bloeiwijze: een pluim met groenachtige, ongenaaide pakjes
(loupe).
8a Bladeren minder dan 1 mm breed, bloeiwijze samengetrokken:
Aira praecox L., Vroeghaver(f. 20); op vaste zandige grond.
Bloeiwijze: een kleine, tot i£ cm lange, samengetrokken pluim
met genaaide bloempakjes (loupe).
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b Bladeren 1-3 mm breed, bloeiwijze uitstaand :Aira caryophyllea L., Züverhaver (f. 21); op vaste, zandige grond.
Bloeiwijze: een meer dan 2{ cm lange, uitstaande pluim met genaaide bloempakjes.
9a Het jonge blad komt gevouwen te voorschijn
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De dwarse doorsnede is een V-vormige figuur. De reeds volgroeidebladerenvertonenpreciesinhetmidden eensmal,verzonken lengtelijntje, dat zich donker aftekent. Dit lijntje is speciaal
naar de top duidelijk en is ook in geribde bladeren bij opvallend
licht duidelijk methet bloteoogwaarneembaar.
b Het jonge blad komt gerold te voorschijn
15
Dwarsdoorsnedeeenspiraal.Geenlengtegroef<e,somsweleenvlak
baantje,datspeciaalnaardebasisduidelijkisenzichvoorhetblote
ooglicht aftekent.
10a Bladeren voorzien van duidelijke ribben
b Bladeren zonder ribben
11a Ribben metdriehoekige top,meestalwat scheef geplaatst. Tongetje zeer kort, groenachtig, niet dichtvallend bij opzijtrekken van
het blad. Meestal onderaardse uitlopers: Festüca rubra L.,
Rood zwenkgras(f. 15);hier en daar langs de akkerranden.
b Ribben met afgeronde top, regelmatig geplaatst. Tongetje doorschijnend, teer, dichtvallend bij opzijtrekken van het blad. Geen
onderaardse uitlopers: Lólium perénne L., Engels raaigras
(f. 22); hier en daar op akkers van behoorlijke vruchtbaarheid.
12a Bladachterzijde grotendeels dof, tongetje lang
b Bladachterzijde matig tot sterk glanzend, tongetje kort of zeer
kort .
13a Bladschede scherp afgeplat, nagenoeg wit en glad sluitend om de
jongere bladscheden. Bladtop iets ruw bij naar beneden strijken:
Dàctylis glomerâta L., Kropaar (f. 23); wellicht hier en daar
op akkers, echter gaarne op wat kalkrijkere.
b Bladschede welafgeplat maar niet scherp, met enkele rimpels om
de jongere bladscheden sluitend. Bladtop niet ruw: Póa annua
L., Straatgras (f. 19);met Stellaria mediawel het meest veelvuldige onkruid onzer akkers en tuinen.
14a Bladachterzijde met sterke glans;bladeren eenvrij slappe indruk
makend, dun. Bladscheden vaak plaatselijk met vuil-rode kleur;
zonder witte, ondergrondse uitlopers: Póa triviälis L., Ruw
beemdgras (f, 24); op braakliggende gronden algemeen.
b Bladachterzijde met matige glans; bladeren een stijve indruk
makend, stevig van bouw. Bladscheden niet vuil-rood gekleurd;
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met witte, ondergrondse uitlopers: Póa pratensis L., Veldbeemdgras (f. 25) hier en daar op akkers.
Doordat op akkers zeer vaak planten gedurende korter of langer
tijd vrijuit groeienzijn ersomsfrappante habitusverschillen tussen
desoortenwaarneembaar.Póa trividlis vormtvaakdichte polletjes
van nagenoeg liggende spruiten, waarvan de bladscheden bruinviolet zijn aangelopen; Póa pratensis vormt kleine bosjes met
schuin omhoog gerichte of rechtopstaande spruiten.
15a Tongetje niet aanwezig, ook niet in de vorm van een haarkrans:
Echinóchloa Crus-gälli P.B., Hanepoot (f. 26); op lichtere,
meest iets zure grond.
b Er is een zeer kort tot een lang tongetje aanwezig, gewoonlijk als
een vliezig orgaantje, soms als een haarkrans
16
16a De spruit draagt geen haren (zie blz< 11), noch op boven- of
onderzijde van het blad, noch op de rand van de bladbasis
(oortjes), noch op de bladschede (nauwgezet onderzoek met de
loupe noodzakelijk!); ook is het tongetje niet in een haarkrans
opgelost (loupe)
17
b De spruit draagt haren (of) en het tongetje bestaat uit een krans
haren
27
17a Bladachterzijde sterk glanzend
18
b Bladachterzijde geheel of nagenoeg dof
19
18a De onderste bladeren vertonen, precies in het midden en vooral
aan de top, een donkere groef (met blote oog beoordelen). Het
blad is vaak smaller dan 5 mm, het tongetje ca 2 mm: oudere
spruit van Lólium perénne L., Engelsraaigras(f. 22), waarbij
het jonge blad gerold te voorschijn komt- zie terug bij 116.
b De onderste bladeren vertonen geen donkere middengroef,
meestal wel een vlak, licht baantje bij de basis (met blote oog
beoordelen).Bladmeestbrederdan5mm:Lóliummultiflorum
Lam., Italiaans raaigras (f. 27); op akkers door inzaai op aangrenzende velden, ook als relict bij de vruchtwisseling.
19a Tongetjezeerkort,oortjessmalenlang:Agrop^ronrépensP.B.,
Kweek (f. 28);kanoveralworden gevonden,zeer gevreesd en verbreid onkruidgras (wortelstokken).
b Tongetje kort tot lang,oortjes afwezig
• 20
20a Het tongetje is in het bovenste derde deel franjeachtig ingesneden:Apera Spica-vénti P.B., Windhalm (f. 29);in roggeakkers
algemeen.
b De bovenrand van het tongetje gaaf of grof ingesneden . . . . 21
21a Het blad is zeer sterk geribd; de ribben zijn duidelijk hoger dan
breed (zieblz. 10).Het tongetje islangtotzeerlang: Alopecürus
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geniculätus L., Geknikte vossenstaart (f. 30);wellicht op akkers,
mits vochtig.
b Het blad is sterk tot zwak geribd; de ribben zijn even hoog als
breed of breder dan hoog.Het tongetje iskort tot zeer lang . . . 22
22a De bladeren zijn vaak naar links gedraaid (van de top gezien
moeten ze met de wijzers van een uurwerk meegedraaid worden
om zevlaktekrijgen),ribbingzeerzwak:Avenasativa L.,Haver
(f. 31).
Men beoordele de draaiing aanmeer dan éénblad.
b De bladeren zijn vlak of naar rechts gedraaid
23
23a Ribben smal en sterk, regelmatig geplaatst; toppen afgerond.
Bladeren vlak, zonder noemenswaardige kiel
24
b Ribben breed, driehoekig of van boven afgeplat, bladeren wel of
nietgekield
25
24a Tongetje lang, aan de grondspruiten ten minste 1£ mm lang:
Agróstis stolonifera L., Fiorien (f. 32); in grasland zeer algemeen, ook op akkers veelvuldig.
b Tongetje kort, aan de grondspruiten ten hoogste 1 mm lang:
Agróstis tenuis Sibth., Gewoonstruisgras (f. 33); in zandig
grasland algemeen, ook op akkers niet zelden.
25a Ribbenbreeddriehoekig;tongetjenietblauwachtigwit,met grove
driehoekige tanden, bladeren niet gekield:Alopecürus myosuroides Huds., Duist (f. 34); meer speciaal in gerst- en tarweakkers.
b Ribben breed, afgeplat of afgerond; tongetje blauwachtig wit,
met smalle, diepe en fijne tanden, bladeren gekield
26
26a Tongetje zeer lang, lengte 2-3 maal de dwarsdoorsnede; overgang bladschijf-bladschede breed en wit:Phalariscanariénsis
L.,Kanariezaad (f. 35);hier en daar gekweekt en ook als opslag.
b Tongetje lang, lengte niet meer dan 2 maal de dwarsdoorsnede;
bladbasis lichtgroen: Phléum praténse L., Timothee (f. 36);
wellicht hier en daar op akkers.
Beide laatste soorten gelijken in vegetatieve toestand sterk op elkaar. De brede, witte bladbasis maakt Phdlariscanariénsisechter
goed herkenbaar, al kan men deze soort alleen verwachten na recente cultuur.
27a Het tongetje bestaat uit een haarkrans (loupe)
28
b Het tongetje is vliezig
30
28a Plant met duidelijke, ondergrondse uitlopers; de spruiten staan
daarom vrijwel alleen en hebben een stengelachtig uiterlijk; geen
uitstoeling van enige betekenis. Goed ontwikkelde bladeren ca
IJ cm of meer breed: Phragmites communis Trin., Riet (f.
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37);opakkersplaatselijk veelvuldig,vooralopgoed vochthoudende gronden soms hardnekkig; wortelonkruid.
b Geen uitlopers, éénjarige planten met duidelijke uitstoeling.
Goed ontwikkelde bladeren $ - l i cm breed
29
29a Ribben zeerfijn en talrijk, zichvoordoend alseen rij fijne punten
(blad over linkerwijsvinger buigen — loupe). Nagenoeg geen beharing op boven- en onderzijde van het blad; wel iets behaard
op de rand der bladschede. Blad iets ruw: Setäria viridis P.B.,
Groene naaldaar (f. 38); meer speciaal in hakvruchtakkers op
lichte zandgrond.
b Ribben niet waarneembaar, althans geen puntenrij vormend.
Lange haren op de basishelft van de bladbovenzijde. Blad nagenoeg glad: Setäria gläuca P.B., Zeegroene naaldaar (f. 39); als
de vorige, maar veel minder algemeen.
30a Plant met duidelijke onderaardse uitlopers . . . . . . . . . 31
b Geen onderaardse uitlopers
32
31a Tongetje zeer kort; oortjes aanwezig,meest lang en smal: Agropyron répens P.B.,Kweek (f. 28);kanoveralworden gevonden;
zeer gevreesd en verbreid onkruidgras (wortelstokken).
b Tongetje lang; oortjes afwezig: Hólcus mollis L., Zachte witbol
(f. 40);op zure, humeuze zandgrond (bij struikgewas), ook relict
na ontginningen; sterke wortelstok-ontwikkeling.
32a Op de rand van de bladbasis of (en) oortjes is de beharing veel
duidelijker dan elders of wel alleen daar gelocaliseerd (loupe) . . 33
b Beharing nietalleenopderand vandebladbasis,althansdaar niet
duidelijker dan elders of deze rand iszelfs kaal
35
Indiendeplantenkele,meestétagegewijsgerangschikte, knolletjes
draagt,dan:Arrhenâtherum elâtiusJ.etC,Presl var. bulbósa
Koch,knoldragende vormvanFrans raaigras (f. 41);hier endaar
opzandige akkers, maar ookopkleiwaargenomen.
33a Tongetje zeer langen scherp gepunt. Bladeren bijwrijving of nog
meer bij indroging naar cumarine geurend: Anthoxänthum
aristâtum Boiss., Slofhak (f. 17); speciaal in roggeakkers op
arme,zure zandgrond.
b Tongetje kort tot lang, niet scherp gepunt; geen cumarinegeur 34
34a Tongetje lang,witachtig.Bladeren normaal groen, zwak tot sterk
geribd: Triticum aestivum Link., Tarwe (f. 42).
b Tongetje kort tot lang, doorschijnend. Bladeren korter en breed
soms met donkerrode verkleuring, zeer zwak geribd: Digitäria
Ischaémum Mühlenb., Glad vingergras (f. 16);speciaal in hakvruchtakkers op arme, zure zandgrond.
35a Oortjes aanwezig (soms zeer klein; diverse bladbases bezien en
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goedontwikkelde planten nemen - loupe) . . . . . . . . . .
b Oortjes afwezig
36a Oortjes zeer fors, ca 2mm, meest op verschillende hoogte:Hórdeum vulgäre L., Gerst(f. 43).
b Oortjes klein,minder dan 1 mm: Secälecereäle L.,Rogge (f. 44)
37a Ribben zwak tot sterk. Bladeren normaal groen of zelfs blauwgroen, doch niet met roodachtige verkleuring
b Ribben zeer zwak, bijna afwezig. Bladeren meestal met roodachtigeverkleuring.Tongetje doorschijnend, nietwit.Beharingop
bladbovenzijde en onderzijde, speciaal aan het basale deel,alsook
op de bladschede: Digitäria sanguinälis Scop., Bloedgierst
(f. 45); meer speciaal in hakvruchtakkers.
38a Blad links gedraaid (van de top gezien, moet het met de wijzers
van een uurwerk meegedraaid worden om het vlak te krijgen);
op de bladrand ver uiteenstaandewimpers:Avénafâtua L.,Oot
(f. 46);meer speciaal in graanakkers.
VanAvénasativa,Havernietgemakkelijk teonderscheiden (beide
hebbennaarlinksdraaiendebladeren).De uiteenstaandewimpers
aan debladrand zijn voorlopig slechts eenmin of meer duidelijke
aanwijzing; het ismogelijk, dat errassenvanhaverzijn, dieeveneenswimpers dragen.
b Blad nietofnaarrechtsgedraaid
39a Bladschede kaal: Brómus secalinus L., Dreps (f. 47); zeldzaam in korenvelden, doch plaatselijk veelvuldig en lastig (b.v.
Noord-Drente).
b Bladschede min of meer duidelijk behaard
Indien de plant ondergronds enkele, meest étagegewijs gerangschikte,knolletjes draagt, dan: Arrhenâtherum elätius J.et C.
Preslvar.bulbósa Koch, knoldragende vorm van Frans raaigras
(f. 41); de« vorm hier en daar op zandige akkers, echter ook op
klei gevonden.
40a Tongetje lang, scherp gezaagd, wit, behaard. Bladschede dicht
bezet met korte haren (meeste haren duidelijk korter dan de
diameterderbladschede).Onderstebladscheden metfijne violette
lijnen op lichte achtergrond:Hólcus lanätus L., Witbol (f. 48);
meer graslandplant, hier en daar op (braak) akkers.
b Tongetje kort tot lang, grof getand, niet wit, maar bijna doorschijnend; kaal.Bladschede bezet met haren, wier lengte de diameter der bladschede nadert of zelfs overtreft. Geen fijne violette
lijnen op lichte achtergrond: Brómus mollis L., Zachtedravik
(f. 18);meer graslandplant, hier en daar op (braak) akkers.
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Groep 6: Overigeplanten metgave bladeren
la Bladeren met 2 zijwaarts afstaande (spiesvormig, f. 51), of 2
benedenwaarts gerichte voetslippen (pijlvormig, f. 54)
b Geen voetslippen
Jb vanLindria Elatine enRûmexAcetosélla missengewoonlijk één
of beide slippen.
2a Blad spiesvormig
b Blad pijlvormig
3a Bladeren lang behaard: Linäria Elatine Mill., Spiesleeuwenbek
(f. 49); meer speciaal in wintergraanakkers op kalkrijke grond.
Jbzonderofmet i voetslip.
b Bladeren practisch kaal
.
4a Steeds 2 bladeren bij elkaar, waartussen een rank: Lâthyrus
Aphaca L.,Naakte lathyrus (f. 50);vrijwel alleen in wintergraan
op de Limburgse krijtakkers.
De eigenlijke bladeren ontbreken; de spiesvormige organen zijn
desteunbladen,diederolder gewonebladeren hebbenovergenomen.
b Bladeren alleenstaand
5a Bladsteel aan de voet met een vliezig aanhangsel (tuitje). Eventuele stengel rechtopstaand: Rtimex Acetosélla L., Schapenzuring (f. 51); meer speciaal in hakvruchtakkers op drogere en
lichtere gronden; wortelonkruid.
b Bladsteelzondervliezigaanhangsel.Stengelklimmendofliggend:
Convolvulus arvénsis L., Akkerwinde (f. 52); kan overal worden aangetroffen.
6a Bladvoet diep pijlvormig, bc zonder diepe groef: Calystégia
sépium R. Br.,Haagwinde(f. 53);kan overal worden aangetroffen, gaarne bij heggen op vochtige gronden.*
b Bladvoet niet diep pijlvormig, bc met diepe groef
7
la Bladsteel aan de voet met een vliezig aanhangsel, dat ook om de
stengel sluit (tuitje);bladtop toegespitst (met uitgetrokken punt),
bc met lijsten; bladrand en bladsteel met doorschijnende papillen (loupe): Polygonum Convolvulus L., Zwaluwtong (f.54);
kan overal worden aangetroffen.
Jbhebbenveelalnog geentoegespitstblad, zodatdezesoortopde
volgendegelijkt.Hetwelofnietaanwezigzijnvanhettuitje envan
duidelijke papillen is dan echter reeds een goed verschil.
b Geen tuitje; bladtop niet toegespitst, bc zonder lijsten;bladrand
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zonderduidelijke,doorschijnende papillen:Convolvulus arvénsis L., Akkerwinde (f. 52);kan overal worden aangetroffen.
8a Bij de bladinplanting zit om de stengel en bladsteel een vliezig
kokertje (tuitje - loupe, f. 55)
9
b Geen tuitje
14
9a Basis van het blad versmald
10
b Basis van het blad niet versmald, met hartvormige voet . . . . 13
10a Geheel kale bladeren, waarvan de dofheid opvalt; geheel of
grotendeels liggende, in jonge toestand echter rechtopstaande
plant. Bladeren meest niet breder dan i cm maar zeer variabel
naar grootte en vorm (ze kunnen ook worden aangetroffen met
afmetingen van 50 x 9 en 40 x 17 mm). Tuitje teer, zilverwit,
zonderwimpers:Polygonum aviculäre L., Varkensgras (f. 55);
kan overal worden aangetroffen.
b Bladeren behaard ofkaal,maarinhetlaatstegevalmeerof minder
sterk glanzend.Bladerenmeestalbreder dan J cm . . . . . . . 11
11a Bladeren met scherpe smaak: Polygonum Hydropiper L.,
Waterpeper (f. 56); zeer verspreid op vochtige gronden.
b Bladeren zonder scherpe smaak
12
12a Bovenrand van het tuitje met duidelijke wimpers. Plant plaatselijk rood gevlekt langs de stengel; onderzijde der onderste bladeren niet spinnewebachtig behaard (loupe): Polygonum Persicâria L., Perzikkruid (f. 57);meer speciaal in hakvruchtakkers.
b Bovenrand van het tuitje niet of zeer kort bewimperd. Plant
bleekgroen. Onderzijde der onderste bladeren spinnewebachtig
behaard: Polygonumlapathifólium ssp. tomentósum Dans.,
Viltige duizendknoop (f. 58); meer speciaal in hakvruchtakkers
op wat lichtere gronden.
13a Bladeren groot, meer dan 4 cm breed; grondbladeren aanwezig,
geen ondergrondse uitlopers: Rtimex obtusifólius L., Ridderzuring (f. 59); nagenoeg alleen op braakakkers.
b Bladeren minder dan 4 cm breed, geen grondbladeren, ondergrondse uitlopers aanwezig: Polygonum amphibium ssp.
terrestre L., Veenwortel (f. 60); zeer verspreid op vochtige,
zwaardere gronden; wortelonkruid.
Deze ondersoort heeft zich volkomen aangepast aan allerlei cultuurgronden;detypischevormgroeitinhetwaterenheeft drijvende bladeren.
14a Bladeren ten hoogste 2\ maal zo lang als breed: rondachtig, eivormig, omgekeerd eivormig of ovaal
15
b Bladeren meerdan2Jmaalzolangalsbreed, hetversmalde basale
deel inbegrepen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
23

20

De gehele plant roodbruin; de stengel in de grond duidelijk verdikt en bovengronds voorzien van smal driehoekige bladeren
(schubben!) dan: Orobänche minor Sm., Klavervreter (f. 61);
parasiteert op klaver, hier erl daar schadelijk op klavervelden in
Limburg en het rivierengebied.
15a Bladeren kromnervig; alle nerven lopen van de basis naar de
top: Plantâgo major L., Groteweegbree (f. 62);kan overal worden aangetroffen.
b Bladeren veer- of handnervig . . . . . . . . . . . . . . .
16a Bladeren meer dan 5 cm breed, hoekig, van onderen spinnewebachtig behaard: Tussilägo Färfara L., Klein hoefblad (f. 63);
kan overal worden aangetroffen; wortelonkruid.
b Bladeren smaller, zonder spinnewebbeharing . . . . . . . . .
17a Bladonderzijde zonder grijsbruine vlekjes
b Blad met -doorschijnende cellenrij aan de rand (loupe) en van
onderen met grijsbruine vlekjes (loupe, jb meest zonder vlekjes) :
Anagâllis arvénsis L., Guichelheil (f. 64, se).
De roodbloeiende ondersoort ssp. phoenfcea Sch. et Keil.kan
overal worden aangetroffen.
De blauwbloeiende ssp. coerülea Sch. et Keil. is zeldzaam en
meerbeperkttotdegerst-entarweakkers.
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18a Bladeren alleenstaand:verspreid, althans de hogere
19
b Bladeren tegenoverstaand: paarsgewijs . . . . . . . . . . . 20
19a Plant geheel of gedeeltelijk liggend; in jonger stadium vaak roodachtig of met roodachtige bladrand. Bladeren niet langs de bladsteel aflopend; de onderzijde der hoofdnerf zonder gekromde
haren (loupe):Chenopódium polyspérmum L., Korrelganzevoet (f. 65);meer speciaal in hakvruchtakkers op vochthoudende
grond.
b Plant rechtopstaand, niet roodachtig. Bladeren ietslangsde bladsteel aflopend; de onderzijde der hoofdnerf matig bezet met gekromde haren:Solanum nigrum L., Zwartenachtschade (f. 66);
speciaal in hakvruchtakkers.
20a Bladschijf kaal (loupe),bladsteel somswat bewimperd tot en met
de bladbasis; stengel met 1 rij haren: Stelläria média Vill.,
Muur (f. 67); kan overal worden aangetroffen.
Zeer veranderlijk in grootte; op vruchtbare (stikstofrijke) bodem
soms tot 3 cm brede bladeren. Zaden zonder of met zeer korte
kiemrust.Bloeit het gehelejaar door.
b Bladschijf meer of minder duidelijk behaard . . . . . . . . 21
21a Plant liggend, bladeren rond of eirond, duidelijk behaard, slechts
tegenoverstaand aan het gedeelte van de stengel,dat geen bloem-
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stelen draagt: Linâria spuria Vill., Eironde leeuwenbek (f. 68);
meer speciaal in wintergraanakkers op kalkrijke grond.
b Plant rechtopstaand of opstijgend, bladeren eirond en zwakbehaard of omgekeerd eirond tot ovaal enduidelijk behaard . . . 22
22a Plant weinig vertakt, bladeren meest weinig korter dan 1 cm,
boven het midden wat breder, duidelijk behaard, het topje rood
(loupe): Cerästium semidecândrum L., Zandhoornbloem
(f. 69);op droge zandgronden.
b Plant sterk vertakt, bladeren meest korter dan \ cm, onder het
midden het breedst, onduidelijk behaard: Arenaria serpyllifólia L., Zandmuur (f. 70);opdroge gronden.
23a Bladeren smaldriehoekig, meer dan 4cmlang,ca 10maalzolang
als breed, op de onderzijde aanliggend behaard: Agrostcmma
Githägo L., Bolderik (f. 71); graanakkerplant, doch zeldzamer
wordend; eigenlijk nog slechts in Z.-Limburg.
b Bladeren anders
24
24a Bladeren en vooral de stengelviltig behaard, grijze tot witachtige
plant:Gnaphâlium uliginósum L., Moerasdroogbloem (f. 72);
op vochtige, lichtere gronden.
b Geen grijsviltige plant .
25
25a Bladeren priemvormig, ± 10maal zo lang als breed . . . . . 26
b Bladeren vlak, ten hoogste 7 maal zo lang als breed
27
26a Vaste kussentjes van glimmend groene blaadjes, welke laatste
ongeveer 1 cm lang worden en aan hun basis geheel kaal zijn
(loupe).Zeer lage,mosachtige plantjes:Saginaprocumbens L.,
Liggende vetmuur (f. 73);kan overalworden aangetroffen, gaarne
op vochtige, vaste grond.
b Geen vaste kussentjes; grijsgroene blaadjes, die tot 2 cm lang
worden en aan hun basis enkele wimpers dragen. Bijna in alle
bladoksels zich ontwikkelende knoppen: Scleranthus ânnuus
L.,Eenjarige hardbloem (f. 74);meer speciaalin roggeakkers.
Geen wimpers, wel steunbladen: Spergulâria rubra J. et C.
Presl,Rode schijnspurrie (f. 75);op zandige grond.
27a Alle nerven bij doorzicht licht afgetekend; in het blad lichte
klierpuntjes. Gedeeltelijk liggende stengeltjes: Hypericum
humifüsum L„ Liggend hertshooi (f.76); op vochtige, diluviale
zandgronden.
b Niet alle nerven bij doorzicht licht afgetekend en geen lichte
klierpuntjes
28
28a Bladeren bezet met stervormige of gegaffelde haren (loupe) . . 29
b Bladeren kaal of met onvertakte haren bezet
30
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29a Haren aanliggend, 3-4 stralig: Erysimum cheiranthoides L.,
Steenraket (f. 77); meer speciaal in hakvruchtakkers.
b Haren afstaand, met gegaffelde top: Eróphila vérna Chev.,
Vroegeling (f. 78);gaarne op zandige gronden.
30a Bladeren blauwgroen, kaal:Holósteum umbellätum L.,Heelbeen(f. 79); meer speciaal in roggeakkers.
b Bladeren niet blauwgroen.
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Ziehier Groep7,366(blz.28): Thldspiarvénse L., Witte krodde
(f. 119).

31a Bladtop roodgepunt (loupe). Bladeren en stengel met klierharen
bezet, veelal met aanhangende zandkorrels. Klein, weinig vertakt plantje, dat meestalin bloeiwordt aangetroffen :Cerästium
semidecândrum L., Zandhoornbloem(f. 69); nagenoeg alleen
op droge zandgronden.
b Bladeren zonder rood topje
32a Bladeren kort en stekeligbehaard:Lithospérmum arvénse L.,
Ruw parelzaad (f. 80); meer speciaal in graanakkers langs de
grote rivieren.
b Bladeren niet kort en stekelig behaard
33a Bladrand met enkele tandjes; haren langs het steelachtig versmalde deel wat langer dan langs de bladrand. Bladeren in rozetvorm (bij stengelvorming dus vele grondbladeren!): Erigeron
canadensis L., Canadesefijnstraal(f.81);veel op onbebouwde,
zandige gronden.
b Bladeren gaaf enzozebehaard zijn isde beharing gelijkmatig . . 34
34a Bladtop met een spitse punt. Bladrand bezet met korte doorschijnende tandjes, die met hun basis in een rij doorschijnende
„cellen" staan (loupe): Silene Cucübalus Wibel,Blaassilene
(f. 82); in wintergraanakkers, speciaal op het Limburgse krijt.
b Bladtop niet spits gepunt. Bladrand anders
35a Bladeren tegenoverstaand :steeds tweebij tweeop gelijke hoogte,
althans voor zover er geen zijtakken of bloemstelen in de oksels
staan. Bladbreedte minder dan 1 cm
b Bladeren niet tegenoverstaand (ook zonder duidelijke stengel wel
goed vast te stellen).Bladbreedte + 1cm of zelfs iets meer . . . 38
36a Stengels liggend of opstijgend ; bladeren dicht behaard: Cerästium caespitósum Gilib., Hoornbloem (f. 83); wellicht op
braakakkers, meer graslandplant.
b Stengel rechtopstaand; bladeren spaarzaam behaard
37a Blad niet meer dan 2 cm lang, met inbegrip van het versmalde
basale deel, wat dik en vlezig, aan de onderzijde vaak violet aan-
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37
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gelopen. Ook klierharen (met knopje - loupe) onder aan de stengel: Linäria minor Desf., Kleine leeuwenbek (f. 84); in wintergraanakkers op kalkrijkere gronden.
b Blad tot 4cm, onderzijde glimmend groen, rand iets naar binnen
omgebogen. Onderaan de stengel met gewone haren, bovenaan
met kortere klierharen bezet:Antirrhinum Oróntium L., Akkerleeuwenbek (f. 85); in hakvruchtakkers op niet te lichte grond.
38a Bloemen inhet begin geel,daarna lichtblauw entenslotte hemelsblauw.Vruchtstelen korter dandekelk (bijuitgevallen bloemen te
bezien): Myosotis versicolor Sm., Veelkleurig vergeet-mijnietje(f. 86); in roggeakkers op wat betere grond.
b Bloemen steeds blauw.Vruchtstelen even lang als, of langer dan
de kelk
39a Vruchtstelen even lang als de kelk: Myosotis collina Hoffm.,
Ruw vergeet-mij-nietje (f. 87);op droge, dorre plaatsen.
b Vruchtstelen bijna dubbel zolang als de kelk: Myosotis arvénsis Hill, Middelst vergeet-mij-nietje (f. 88); kan overal worden
aangetroffen.
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Groep 7: Overige planten met bladeren, waarvan
derand isingesneden of waarbijdeinsnijdingen tot
slechts halfwegdezijnerven gaan
la Allenerven lopenvandebasisnaardetop:kromnervig:Plantägo
major L., Groteweegbree (f. 62);kanoveralworden aangetroffen,
graag op betreden grond.
b Soms ontspringen aan de basis meer dan 1nerf, maar deze verenigen zich niet in de top, doch lopen naar de zijrand van het
blad. Meestal echter iser slechts één geprononceerde nerf, waaruit eventueel zijnerven uittreden
2a Bladeren hoekig rond, aan de achterzijde wat viltig, ontspruitend
uit een geschubde wortelstok (wortelstandig), na de bloemen verschijnend; deze laatste (bij oudere planten) dus ook aanwezig,
hoewelvaakmetvruchtpluis.Bladnerven vaakdonker: Tdssilago
Fârfara L., Klein hoefblad (f. 63);kan overal worden aangetroffen; wortelonkruid.
b Niet al deze kenmerken tegelijk
3a Bladeren rondachtig met gekarteld gezaagde rand, handnervig,
met diep hartvormige voet: Mälva silvéstris L., Grootkaasjeskruid (f. 89);geeneigenlijkakkeronkruid,maartochopakkersniet
zeldzaam.
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b Bladeren anders
.
4a Het blad draagt afstaande, vertakte haren of het isbezet met aanliggende,3-4-straligeharen (loupe-somslastigtezien;opvallend
licht bezigen)
b Het blad is bezet met enkelvoudige haren of het is kaal . . . .
8
5a Aanliggende sterharen
b Afstaande, vertakte haren
6a Blad naar de top breder wordend, vrij duidelijk ingesneden:
Capsélla Bürsa-pastóris Med.,Herderstasje (f. 90);kan overal
worden aangetroffen.
b Blad naar detop smaller wordend, met slechts enkele,weinig opvallende zijtandjes :E r y s i m u m cheiranthoides L., Steenraket
(f. 77);meer speciaal in hakvruchtakkers.
la Bladeren geleidelijk versmald. Stengel eveneens met vertakte
harenbezet;vrucht elliptisch:Eróphilavérna Chev., Vroegeling
(f. 78); voorjaarsbloeier op open, zandige grond.
b Bladeren vrij plotseling in de bladsteel overgaand. Stengel niet
onvertakte haren bezet. Vrucht lijnvormig: Arabidópsis Thaliâna Heynh., Zandraket (f. 91);meer speciaal in roggeakkers op
vruchtbare zandgrond.
8a In het goed ontwikkelde vegetatieve stadium heeft de plant een
wortelrozet
Dit komt speciaal voor bij winterannuellen*);dit rozet blijft gewoonlijk bestaan tot in het volgende voorjaar de vorming van de
bloeistengel een aanvang neemt. In de regel blijven de talrijke
grondbladeren dan nog geruime tijd wijzen op de vroegere aanwezigheid van het wortelrozet.
b Reeds direct na het jeugdstadium vormt de plant een stengel . 17
Vele zomerannuellen vallen hieronder; voorzover men ze in het
najaar aantreft (zaden zonder kiemrust) trachten ze ook in datzelfde jaarnogtotbloeitekomen.Tevensrangschikkenzichhieronder de jonge planten, die opschieten uit onderaardse uitlopers
van oudere.
9a De bladeren zijn kaal of slechts met enkele haartjes bezet . . . 10
b De bladeren zijn matig tot sterk behaard, hetzij langs de rand,
hetzij spinnewebachtig aan de onderzijde . . . . . . . . . . 14
10a De bladrand is meer fijn gekroesd dan ingesneden; goed ontwikkelde bladeren meer dan 5 cm breed; jb vaak hier en daar rood*) Winterannuellen zijn planten,wierontwikkelingbinneneenjaarafloopt, daarbij innazomer of herfst kiemenenalsjongeplant dewinter overblijven; zomerannuellen kiemen daarentegen eerst in het voorjaar en zijn voor de winter
afgestorven.

4
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aangelopen: Rumex crispus L., Krulzuring (f. 92); kan overal
worden aangetroffen.
6 De bladrand is duidelijk ingesneden; de bladeren minder dan 5
cm breed;jb meest niet rood aangelopen
. 11
Ziehier ookSónchus olerdceus enarvénsis: groep4,blz. 9.
l i a De bladrand is gezaagd: tanden en insnijdingen scherp: Chrysanthemum ségetum L., Geleganzebloem (f. 93);meer speciaal
in hakvruchtakkers op niet-zware rivierklei.
b De bladrand is getand: tanden vrij scherp, insnijdingen stomp,
meest boogvormig
12
12a Tanden fijn; blad naar boven wat breder en minder ingesneden:
jb van Taraxacum officinale Web.,Paardenbloem(f. 94); kan
overal worden aangetroffen.
b Tanden grof; blad met grootste breedte ongeveer in het midden 13
13a Blad iets vlezig, zacht aanvoelend: Hypochóeris glabra L.,
Glad biggenkruid (f. 95); meer speciaal in hakvruchtakkers op
niet-zware rivierklei.
b Blad normaal aanvoelend: Crépis capilläris (f. 96) Wallr.,
Groen streepzaad;niet zeldzaam op wat zwaardere gronden.
14a Blad met spinnewebachtige beharing aan de onderzijde en vaak
met donkerrode tandjes langs de rand: jb van Ccntadrea Cyanus L.,Korenbloem (f. 97);plant van graanakkers; meer speciaal
op lichtere grond.
b Geen spinnewebachtige beharing aan de onderzijde en meestal
geen rode tandjes
15
15a Ruw behaard blad, waarbij de haren op knobbeltjes staan:
Lycópsis arvénsis L., ssp. óccidentalis Kusnez, Kromhals
(f. 98);meer speciaalin hakvruchtakkers op niet-zware rivierklei.
6 Geen ruwe beharing; haren niet op knobbeltjes
16
16a Bladeren naar de basis haast steelachtig versmald; beharing aan
dit versmalde deel duidelijker dan op de rest van het blad:
Erigeron canadensis L., Canadesefijnstraal (f. 81); veelvuldig
op drogere (zandige) braakakkers.
b Bladeren naar de basiswelversmald, doch niet steelachtig; beharingkort,aandebladrandbewimperd:Arnóseris minima Schw.
et K., Korensla(f. 99); meer speciaal in roggeakkers opzure, arme zandgrond.
17a Telkens3bladeren bijeen:een gewoon blad en eensteunblad aan
elkezijde; dezesteunbladeren metmeest gewimperdeslippen aan
het basale deel:Viola tricolor ssp.arvénsis Gaud.,Driekleurig
viooltje(f. 100); kan overal worden aangetroffen.
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b Geen steunbladeren
18
18a Alle bladeren staan tegenover elkaar; steeds 2 bijeen op gelijke
hoogte aan de stengel
19
b De bladeren staan verspreid, de onderste soms tegenover elkaar 36
19a Stengel rond(achtig) of met 2 lijsten (f. 101)
20
b Stengel vierkant of met 4 afgeronde lijsten
26
20a Stengelcoupegerektcirkelvormigmet2lijsten;bladerennagenoeg
kaal, iets glanzend, eivormig: Mercuriälis annua L., Bingelkruid (f. 101,se); meer speciaal in hakvruchtakkers op rivierklei
tot aan de kust.
Deze plant is tweehuizig, er zijn alzo mannelijke en vrouwelijke
planten. Demannelijke bloemen zijn langgesteeld,de vrouwelijke
zijnzittendindebladoksels.Vegetatiefzijndezevormenvolkomen
gelijk.
b Stengelcoupe zonder lijsten
21
21a Bladereneivormigtotruitvormig,onregelmatig getand, geelgroen,
meest breder dan 2\ cm. Stengel weinig of niet behaard; geen 2
tot rijen verdichte haarstroken waarneembaar tussen de overige
haren. Rechtopstaande plant: Galinsóga parviflóra Cav.,
Knopkruid (f. 102);in hakvruchtakkers op lichte zandgrond, zich
sterk uitbreidend.
Zieook:Lindria spuria (f. 68),groep 6,21a;blz.20.
b Bladeren anders, in de regel smaller, meestal ook niet getand,
maar gekarteld (grovere, meer afgeronde uitsteeksels en smalle,
scherpe insnijdingen); gewoonlijk op de stengel, tussen de vrij
intensieve beharing, 2wat meer verdichte rijen haren waarneembaar. Veelal gedeeltelijk liggende plant
22
22a Bladeren met 3of 5 grove tanden of lobben met inbegrip van de
grotere middenlob: Veronica hederifólia L., Klimopereprijs
(f. 103); meer speciaal in roggeakkers op vruchtbare zandgrond.
Vergelijk ookf. 104,Veronica triphyllos L.,Driebladige ereprijs
waarvandetopbladerenoverdehelft derzijnervenzijningesneden;
als devorige.
b De bladeren hebben meer dan 5 tanden of lobben
23
23a Bladeren ongeveer in het midden het breedst. Bloem- en vruchtstelen ten minste tweemaal zo lang als het blad in wiens oksel ze
staan: Veronica pérsica Poir., Groteereprijs (f. 105),plant van
hakvruchtakkers, gaarne op zware gronden, ook wel tussen het
graan.
b Bladeren onder het midden het breedst
. 24
24a Bladeren vrijwel even lang alsbreed. Vrucht met klierharen (met
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knopjes - loupe!)en gewone haren bezet:Veronica polita Fr.,
Gladdeereprijs(f. 106),meerspeciaalinhakvruchtakkersopzware
grond.
b Bladeren wat langer dan breed
25a De meer naar boven geplaatstebladeren,indeokselswaarvanzich
bloemenontwikkelen,wellichtwatkleinerdande lager geplaatste,
dochhiervan niet principieelverschillend naar vorm en insnijdingen:Veronica agréstis L., Akkerereprijs (f. 107);meer speciaal
in hakvruchtakkers, gaarne op zwaardere grond.
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Van de veel erop gelijkende Veronica polita in vruchttoestand te
onderscheiden, doordat V. agréstis alleen klierharen op de vrucht
heeft.
b De hoger geplaatste bladeren smaller en gaver wordend: Veronica arvénsis L., Veldereprijs(f. 108); meer speciaal in graanakkers op allerlei gronden.
26a Stevige, onderaardse uitlopers . . . . . . . . . . . . . . . 27
b Geen onderaardse uitlopers
29
27a Bladeren duidelijk onder het midden 't breedst, met brandharen
bezet: Urtica dióica L., Grote brandnetel (f. 109); kan overal
worden aangetroffen.
b Blad ongeveer in het midden het breedst, geen brandharen . . . 28
28a Bladeren 3—4 maal zo lang als breed: Stâchys palustris L.,
Moerasandoorn(f. 110); zeer verbreid op vochthoudende, zware
grond; wortelonkruid.
b Bladeren ca IJ maal zo lang als breed: Mentha arvénsis L.,
Akkermunt (f. 111); zeer verbreid op allerlei gronden; wortelonkruid.
29a Plant met brandharen: Urtica tirens L., Kleine brandnetel (f.
112);sterkstikstofminnend, gewoonlijk dichtbijmenselijke nederzettingen, dus meer in tuinen dan op akkers.
b Geen brandharen .
30
30a De meeste zijnerven sluiten precies aan bij de tanden van de
bladrand (f. 114, Galeopsis)
31
b De meeste zijnerven sluiten niet aan bij detanden
33
31a Blad met bladsteel niet langer dan 4 cm; beharing fluweelachtig,
haren niet op knobbeltjes: Galeopsis ségetum Necker, Bleekgele hennepnetel(f. 113); meer speciaal in roggeakkers op zure,
arme zandgrond.
b Blad met bladsteel (bij behoorlijk ontwikkelde planten) meer dan
5 cm; beharing stug, haren op knobbeltjes (f. 114)
32
32a Bloemen driekleurig: wit, geel en violet: Galeopsis speciósa
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Mill.,Dauwnetel(f. 114);meer speciaal in graanakkers op allerlei
gronden.
b Bloemen eenkleurig:wit of lichtrood: Galeópsis Tétrahit L.,
Hennepnetel(f. 114); vaak op lichtere gronden.
33a De bladeren zijn onregelmatig ingesneden:diepe en ondiepe insnijdingen wisselen elkaar af: Lämium h^bridum Vill., Ingesneden dovenetel (f. 115); hier en daar in hakvruchtakkers op
Zware gronden.
b Insnijdingen alle van nagenoeg dezelfde vorm .
34
34a Onderste bladeren langgesteeld, bladsteel duidelijk langer dan de
bladschijf
35
b Onderste bladeren kortgesteeld, bladsteel ongeveer even lang als
debladschijf: Stächys arvénsis L., Akkerandoorn (f. 116);meer
speciaal in hakvruchtakkers op niet te zware grond.
35a Meer naar boven aan de stengel treden plotseling zittende bladeren op, die in hun oksels bloemknoppen (bloemen) dragen:
Lämium amplexicaüle L.,Hoenderbeet (f. 117); meer speciaal
in hakvruchtakkers.
b Ook de meer naar boven geplaatste bladeren gesteeld: Lämium
purpureum L., Paarsedovenetel(f. 118); meer speciaal in hakvruchtakkers.
36a De bladeren hebben na wrijving geen zeer onaangename geur . 37
b De bladeren hebben na wrijving een zeer onaangename geur, ze
zijn grof maar ondiep ingesneden en hebben hun grootste breedte
boven het midden; de wat hoger geplaatste hebben een pijlvormige voet, die de stengel gedeeltelijk omvat: Thläspi arvénse
L., Witte krodde(f. 119); in hakvruchtakkers op zware grond.
37a De bladeren zijn gesteeld, soms kort, maar duidelijk, al loopt de
schijf ietslangsdebladsteelaf
38
Zie ook Erigeron canadensis L., blz. 22,336.
b De bladeren zitten, zijn ondiep gegolfd; de stengel geeft bij
doorsnijden iets melksap en is rondachtig met 5 lijsten (loupe):
Legoüsia Speculum -Veneris Fisch., Spiegelklokje (f. 120);
meer speciaal in gerst- en tarweakkers op kalkrijke grond.
38a De bladbasis staat nagenoeg loodrecht tot iets schuin op de bladsteel
39
b De bladbasis duidelijk schuin op de bladsteel staand,doordat de
bladschijf zichindebenedenstehelft versmalt
40
39a De bladschijf loopt ietslangsde bladsteel af enis eivormig;op de
achterzijde vindt menopdenervenhierendaaromgebogen haren
(loupe):Solanum nigrum L., Zwarte nachtschade (f. 66); plant
van hakvruchtakkers.
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b De bladschijf looptnietlangsdebladsteel af, isdriehoekig,ookde
hoger geplaatste bladeren; geen omgebogen haren: Atriplex
hastâta L., Spiesbladmelde (f. 121); kan overal worden aangetroffen.
40a De bladsteel is bij de meeste bladeren duidelijk korter dan de
bladschijf: Atriplex patuia L., Uitstaande melde (f. 122); kan
overal worden aangetroffen.
b De bladsteel isbij de meeste bladeren ongeveer even langof zelfs
iets langer dan de bladschijf
41
41a Bladeren, zonder de beide opvallende lobben in het basale deel,
ongeveer 3 maal zo lang als breed: Chenopódium serótinum
Torner, Stippelganzenvoet(f. 123);een toevallige verschijning.
b Bladeren ten hoogste 2 maal zo lang als breed
42
42a De bladeren zijn slechts in het jongste stadium bedekt met zwak
glanzende bolletjes (loupe), ze verschrompelen echter zeer spoedig. Bladeren stevig aanvoelend, vooral bij ombuigen met sterke
glans.Stevige,meest wat rood aangelopen plant: Chenopódium
rubrum L., Rodeganzenvoet (f. 124); op voedselrijke gronden;
soms in dichte vegetaties.
b De jonge bladeren zijn met zwak glanzende bolletjes bedekt
(loupe), die de top van de plant op enige afstand gezien een lila
tint verlenen;dezebolletjes vindt menookopdereedsvolgroeide
jonge bladeren. Bladeren nagenoeg dof: Chenopódium album
L., Witte ganzenvoet(f. 125); kan overal worden aangetroffen.
Verrewegdemeestalgemenesoortdervijf laatstbeschrevene.Hun
groeiplaats en uiterlijk vertonen veel overeenkomsten, terwijl ook
determinatie inbloeiendetoestand voorhen diehierinminderbedreven zijn, niet gemakkelijk is.
De Chenopódiumsoorten zijn vegetatief te onderscheiden van de
Atriplexsoorten door hunrelatief langere bladsteel endikkere(ook
sappiger) stengel; de Chenopódiumsootten zijn verder veelal
stevige, rechtopstaande planten in tegenstelling tot de Atriplexsoorten.
Chenopódiumalbum isdeenigedervijf soorten,diedichtbestoven
is. Ook de Atriplexsoorten dragen op de jongste bladeren enkele
van deze bolletjes, die echter zeer spoedig tot schilfertjes inschrompelen.BijAtriplexpdtulawordendehogerebladerensteeds
smaller,terwijl bijA. hastdta ookdehogeredriehoekig blijven.

Groep 8: Overige planten metgedeelde bladeren
\a De 3-7 voornaamste slippen (slippen Ie orde) komen duidelijk
uit éénpunt, n.1.uit detopvandebladsteel.Demiddenslipisniet
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zodanig aan de voet versmald, dat men deze versmalling als een
voortzetting van de bladsteel op kan vatten (f. 127) en is in vorm
vrijwelaandezijslippen gelijk.Aandevoetvandebladsteel steunblaadjes
b De slippen der Ie orde komen niet duidelijk uit éénpunt; ze zijn,
meestpaarsgewijze, langs de hoofdnerf geplaatst (f. 134). Soms
zijn er slechts 3, maar dan is de middelste steelachtig versmald
(f. 137). Geen steunblaadjes aan de voet van de bladsteel . . .
5
2a Debladschijf en debladsteel liggenvrijwel in hetzelfde vlak, zijn
beide nagenoeg evenlang enieder korter dan 1 | cm: Alchemilla
arvénsis Scop., Akkerleeuwenklauw (f. 126); meer speciaal in
roggeakkers op lichte grond.
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Ziehier ookf. 104,Veronica triphyllos L.,Driebladige ereprijs.
b De bladsteel ligt niet in het vlak van de schijf, maar staat daar
ongeveer loodrecht op. Bladsteel duidelijk langer dan de bladschijf
3
3a De insnijdingen tussen de slippen der Ie orde lopen tot de basis
(middelpunt); de 5-7 slippen hangen dus slechts met een smal
baantje samen en laten flinke tussenruimten over: Geranium
disséetum L., Slipbladige ooievaarsbek (f. 127); meer speciaal in
hakvruchtakkers.
b De slippen hangenover een grotereoppervlakte samen,de insnijdingen gaan niet alle tot de basis en vullen gezamenlijk vrijwel
een cirkelvlak .
4
4a De beharing van de bladsteel is zeer kort en eenvormig: Geranium pusillum L., Kleine ooievaarsbek (f. 128); op zandige
akkers.
b De beharing van debladsteel istweesoortig (kort enlang):Geranium mólle L., Zachte ooievaarsbek (f. 129); meer speciaal in
hakvruchtakkers.
5a Hetbladisvrij gelijkmatig insmalle,tot3mmbrede,slippen verdeeld
6
b Hetbladdraagt(ook)bredereslippen;dezekunnenb.v.totdetophelft beperkt blijven ofwelsterk ingrootteverschillen (grotetopslip en kleine zijslippen — f. 147)
13
6a De slippen zijn zeer smal, tot IJ mm
7
b De slippen zijn merendeels breder dan IJ mm .
9
7a Deslippenzijn draaddun (nietmeerdan J mm breed),ten minste
5maalzolangalsbreed,glimmenddonkergroen, geuraromatisch:
Matricaria Chamomilla L., Echte kamille (f. 130, bf); meer
speciaal op lichte gronden.
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Anthémis Cótula L., Stinkende kamille heeft ook slanke bladslippen (meer dan 5maalzolangals breed) maar riekt, vooralna
wrijving zeer onaangenaam; gaarneop zwaardere gronden.
b De slippen zijn wat afgeplat en niet draadvormig (meestal minder
dan 5 maal zo lang als breed), grijsgroen van kleur of in het ontwikkelingsstadium vrij dichtbehaard
8
8a De slippen zijn zeer dicht geplaatst. Er zijn, met inbegrip van de
basale, enkelvoudige slippen, aan elke zijde van de hoofdnerf 20
of meer étages (de jb hebben er minder):Achillea Millefolium
L., Duizendblad (f. 131,bf); vooral aan akkerranden.
b De slippen zijn niet dicht geplaatst, aan elkezijde van de hoofdnerf minder dan 15étages:Anthémis arvénsis L., Valsekamille
(f. 132,bf); meer speciaal in roggeakkers op lichte grond.
9a De zijslippen zijn tot ten minste 4 paren verenigd, het blad is in
omtrek langwerpig tot elliptisch (f. 134)
10
b De zijslippen totten hoogste3paren verenigd; het blad is eirond
tot rondachtig (f. 137)
12
10a Het blad draagt op de randen der bladslippen haren, die naar de
top van de slippen zijn gericht (loupe):Erucästrum gällicum
O.E. Schultz, Schijnraket (f. 133); nagenoeg alleen op lichtere
gronden vlak bij de grote rivieren.
b De bladeren zijn practisch kaal
11
11a Elkeslipisaanbeidekanten nagenoeg even sterk ingesneden, ook
de topslip: Rorippa silvéstris Besser, Akkerkers (f. 134); niet
Zeldzaam en zeer verspreid.
b Denaarde bladtop gerichtehelft van elkebladslipissterker ingesneden dan de helft, die naar de blàdbasis is gekeerd;de topslip
is vrijwel gaaf: Corónopus squamâtus Aschers., Varkenskers
(f. 135);vrij algemeen op zwaardere gronden, ook zilte.
I2a Bladsteelcoupe breed V-vormig: Delphinium Consolida L.,
Ridderspoor (f. 136,bc); gaarne op zwaardere gronden.
b Bladsteelcoupe rond met diepe bovengroef:Ranunculus arvénsis L., Akkerboterbloem(f. 137, bc); meer speciaal in gerst- en
tarweakkers.
13a De achterzijde van de bladeren (speciaal of alleen de jongere) is
grijs, spinnewebachtig behaard (loupe; lange, ineengewoelde
haren)
14
b Geen spinnewebachtige beharing
15
14a De zijslippen zijn vrijwel niet ingesneden, evenmin als de duidelijk grotere eindslip; de bladrand draagt vaakkleine, donkerrode
tandjes (loupe). De bladeren hebben, na wrijving, geen sterke

32

geur:Centaürea CyanusL.,Korenbloem(f. 97);plantvangraanakkers, meer speciaal op lichtere grond.
De jb vertonen slechts enkele kleine zijslippen of zijn in het
vroegste stadium nagenoeg gaaf; de donkerrode puntjes zijn dan
echter reeds te vinden, de spinnewebbeharing vaak nog niet.
b De slippenzijn allediep ingesneden;debladeren geuren, na wrijving, sterk:Artemisia vulgaris L., Bijvoet (f. 138); op allerlei
plaatsen, vooral op zand.
ZieooknogSenécio vulgaris,bij30aindezegroep.
15a Het blad draagt aanliggende 3-4 stralige sterharen (loupe - het
blad nauwkeurig bezien met opvallend licht):Capsélla Bürsapastóris Med.,Herderstasje (f. 90);kanoveralworden aangetroffen.
b Geen sterharen
16
16a De slippen hebben een strakke rand zonder fijnere tandjes of insnijdingen
17
b De slippen dragen meer of minder diepe insnijdingen . . . . 18
17a De bladeren zijn meest meer dan 5 cm lang, weliswaar naar de
basisversmald, doch zonder duidelijke bladsteel.De insnijdingen
van slip tot slip verlopen boogvormig, de slippen zelf zijn smal
driehoekig: Hypochoéris glabra L., Glad biggenkruid(f. 95);
meer speciaal in hakvruchtakkers op niet-zware rivierklei.
b De bladeren zijn meestkorter dan 4cm,met inbegrip van de duidelijke bladsteel; de insnijdingen zijn hoekig, de slippen stomp:
Teesdâlia nudicäulis R.Br., Klein tasjeskruid(f. 139);op droge
zandige gronden.
18a Het blad riekt, na wrijving, zeer sterk: Tanacétum vulgare L.,
Boerenwormkruid(f. 140); vooral op zandgronden, akkerranden.
b Het blad riekt niet of zwak
19
19a De haren zijn geveerd, d.i. voorzien van zeer kleine zijhaartjes
(loupe, haren tegen het licht projecteren f. 141— Papaver)
Dit kenmerk is als geslachtskenmerk belangrijk, het is echter
lastigte constateren
b De haren zijn niet geveerd of het blad is kaal . . . . . . . . 22
20a De bladkleur is donkergroen; bij goed ontwikkelde bladeren zijn
de slippen der 2eorde ca3mm breed en duidelijk langer:Papaver Argemóne L., Ruige klaproos (f. 141); meer speciaal in
roggeakkers op vruchtbare zandgrond.
b De bladkleur is normaal tot lichtgroen .
21
21a Er is een slanke eindslip,die duidelijk minder diep ingesneden is

20
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dan de restvan het blad:Papaver Rhóeas L.,Klaproos(f. 142);
gaarne op lichtere klei, maar ook elders.
b Geen slanke eindslip, alle slippen tamelijk gedrongen en breed;
bladkleur lichtgroen: Papaver dübium L., Slanke klaproos
(f. 143);meer speciaal in roggeakkers op vruchtbare zandgrond.
22a Er is een topslip, die duidelijk groter is dan de middenslippen en
meestalookduidelijk andersvanvorm (f. 144)
23
6 Er is.geen duidelijk grotere eindslip
27
23a De zijslippen zijn gedeeltelijk met de hoofdnerf vergroeid en wel
in de richting van de bladtop; de naar beneden gerichte helft is
vrijwel los (f. 144)
24
b De zijslippen zijn aan hunvoet geheelmet dehoofdnerf vergroeid
(f. 146)
25
24a Het blad is ruw behaard; de haren zijn kegelvormig: Râphanus
Raphanistrum L.,Knopherik(f. 144,h);kanoveralworden aangetroffen.
b De beharing isniet ruw, de haren zijn niet kegelvormig: Sisymbrium officinalis Scop., Raket (f. 145); geen eigenlijk akkeronkruid, maar zeer algemeen verspreid.
25a Er is een grote topslip en 2 (veel) kleinere zijslippen . . . . . . 26
b Er iseengrotetopslip,maar meer dan 2zijslippen, dienaar beneden in grootte afnemen: Lapsäna communis L., Akkerkool
(f. 146);kan overal worden aangetroffen.
26a De beide zijslippen zijn zeer ondergeschikt aan de grote middenslip; het blad is behaard, zij het spaarzaam: Sinâpis arvénsis
L., Herik (f. 147); kan overal worden aangetroffen.
b De beide zijslippen zijn kleiner dan de middenslip, maar steken
gewoonlijk zijwaarts buiten dezeuit.Blad kaal:Bidens tripartit a L., Driedelig tandzaad (f. 148);plant van slootkanten, kan op
akkers worden aangetroffen.
27a De slippenzijn driehoekigenwat naarbeneden gericht: Taraxacum officinale Web.,Paardenbloem (f. 94);meer graslandplant,
maar overal verspreid.
b De slippen zijn niet driehoekig en niet naar beneden gericht . . 28
28a De zijslippen zijn (behoudens de smalle strook langs de hoofdnerf) zeerduidelijk vanelkaar gescheiden;zezijn ookinde onderste bladhelft duidelijk, alzijn zedan meest kleiner van stuk . . 31
b De zijslippen hangen met brede stroken tezamen (f. 149) . . . 29
29a De bladeren zijn geheelkaalen blauwgroen en hebben in detophelft naar voren gerichte slippen. Vegetatieve bladeren in rozet:
Chrysanthemum ségetum L., Geleganzenbloem (f. 93); meer
speciaal in hakvruchtakkers op niet-zware rivierklei.
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b Debladeren zijnmeer ofminder behaard:öfdezich ontwikkelende bladeren hebben aan de achterzijde een spinnewebbeharing öf
de slippen dragen op hun randen haren, die naar de top gericht
zijn (loupe)
30a Ook bijjongeplanten iseen stengelwaarneembaar, devegetatieve
bladeren staan alzo niet duidelijk in een rozet. De zichontwikkelende bladeren hebben aan hun achterzijde een spinnewebbeharing:SenéciovulgarisL.,Kruiskruid (f. 149);kanoveralworden
aangetroffen.
b Vegetatieve bladeren in rozet. Haren op de randen der slippen
naar de top gebogen: Erucâstrum gâllicum O. E. Schultz,
Schijnraket (f. 133);nagenoeg alleen op lichtere gronden, vlak bij
de grote rivieren.
31a Bladslippen vnl. getand in de helft die naar de bladtop gericht is,
de topslip vrijwel gaaf: Corónopus squamâtus Aschers., Varkenskers(f. 135);vrij algemeen op zwaardere gronden, ook zilte.
b Bladslippen aan beide zijden ingesneden, evenals detopslip:Rorippa silvéstris Besser,Akkerkers (f. 134);nietzeldzaamenzeer
verspreid.

Groep 9: Overigeplanten met samengestelde bladeren
la Er zijn slechts 3blaadjes per bladsteel, allevan gelijke vorm (b.v.
omgekeerd hartvormig) en ten hoogste aan de rand fijn ingesneden
b Er zijn per bladsteel meer dan 3 blaadjes; wanneer er slechts 3
zijn, dan ishet topblaadje duidelijk groter dan de beideandere,of
de insnijdingen zijn grof en diep
2a De blaadjes zijn omgekeerd hartvormig: Oxalis stricta L.,
Stijve klaverzuring (f. 150);meer speciaal in hakvruchtakkers op
vochtige grond.
b De blaadjes zijn anders van vorm
3a Het middenblaadje is iets langer gesteeld dan de beide andere.
De stengel ligt niet plat op de grond
b Het middenblaadje draagt, evenals de beide zijblaadjes een gewrichtje van + 1mm, maar is niet duidelijk langer gesteeld; de
stengel ligt op de grond, de bladstelen zijn opgericht: Trifolium
répens L., Witte klaver (f. 153).
Trifolium praténse L., Rodeklaver(f. 154) is aanliggend behaard, Trifolium répens kaal.
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4a Aan de voet van de bladsteel twee steunblaadjes, die in de onderste helft breed, eivormig zijn en van boven vrij plotseling in een
puntuitlopen:Medicägo LupulinaL.,Hopperupsklaver(f. 151);
soms ingezaaid als groenvoedergewas.
Een soort, die er veel op gelijkt, is Trifolium dübium Sibth.,
Kleineklaver(f. 152).Dezeheeft echtereenronde,meestroodaangelopen stengel, terwijl Medicdgo Lupulina zen kantige, groene
heeft.
b De steunblaadjes lang, smalen langzaam in een fijne punt uitlopend:Medicägo sativa L.,Lucerne(f. 155);opzwaardere gronden gekweekt voor hooiwinning en vaak verwilderd.
5a De blaadjes der Ie verdeling (Ie orde) zijn nagenoeg gaaf, alisde
top somsafgeknot en alvindt men daar een stekelpuntje of enkele
fijne tandjes
b De blaadjes zijn zelf ook weer ingesneden, soms zelfs weer gedeeld of samengesteld, zodat het gehele blad kan bestaan uit fijne
slippen
Zieook het blad van Viola tricolor ssp.arvénsis Gaud (f. 100)dat
aanzijn voet3steunbladen heeft.
6a De top van het blad draagt een rank . . . . . . . . . . . .
7
b De top draagt een eindblaadje
11
la Er zitten aan een bladsteel slechts 2blaadjes (1juk),die ongeveer
1 cm breed zijn: Läthyrus tuberósus L., Aardakker (f. 156);
meer speciaal in gerst- en tarweakkers.
b Er zijn meer dan 2 blaadjes per bladsteel, die echter soms niet
paarsgewijs staan en smaller zijn dan 1cm ( V i c i a ) . . . . . . .
8
8a Deplant issterkbehaard,ookdesteunblaadjes; dezemet2lancetvormigeslippen. Stengelrond meteen8-tallijsten:Vicia villósa
Roth., Zachtewikke (f. 157,st, se); somsgekweekt en verwilderd.
b De plant is matig behaard tot vrijwel kaal. Stengel kantig . . .
9
9a Top der blaadjes afgerond tot spits; steunblaadjes met 2 (—3)
lancetvormige slippen; aantal jukken (paren blaadjes) 3-5; Vicia
tetraspérma Schreb. ssp. eu-tetraspérma Briq., Vierzadige
wikke (f. 158st, se);meer speciaal in gerst- en tarweakkers.
b Top der blaadjes afgeknot met stekelpuntje; steunblaadjes met
3(-5) slippen;aantal jukken 5-8
10
10a Steunblaadjes met smalle, draadvormige slippen en zonder
donkere honingklier: Vicia hirsüta S. F. Gray, Ringelwikke
(f. 159 st, se); meer speciaal in roggeakkers.
b Steunblaadjes met lancetvormige slippen en meest met een
donkere honingklier:Vicia sativa L.,ssp. angustifólia Gaud.,

6
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Smalbladigewikke (f. 160, st, se); meer speciaal in roggeakkers.
11a Top der blaadjes niet spits, deze zelf niet meer dan \ cm lang:
Ornithopus perpusillus L., Vogelpootje (f. 161).
b Top der blaadjes spits, deze zelf ongeveer 1 cm lang: Ornithopus sativus Brot., Serradelle (f. 162); gekweekt en verwilderd.
12a Hetgehelebladis,doorvoortgezetteverdelingderblaadjes,samengesteld uit tot ten hoogste 2 mm brede slippen . . . . . . . 13
b De blaadjes zijn niet zelf weer één of enkele malen in slippen
verdeeld of zodit wel het geval is,dan zijn de slippen breder dan
2 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
21
13a Alle slippen der Ie orde (n.1. 3-5) zijn te beschouwen als te zijn
geplaatst op de top van de bladsteel,waarbij de middenslip steelachtigversmald kanzijn. Dezeslippen der Ieordegaanweerover
in slippen der 2e (en 3e) orde (f. 137)
14
b De slippen der Ie orde zijn duidelijk (gesteeld of niet) langs de
bladsteel ( = hoofdnerf) geplaatst
15
14a Debladsteelisrondmetdiepe,smallegroef:Ranunculusarvénsis L., Akkerboterbloem (f. 137, bc); meer speciaal in gerst- en
tarweakkers.
b De bladsteelcoupe isbreed V-vormig: Delphinium Consolida
L., Wilderidderspoor (f. 136,bc);op rivierklei enin Z.-Limburg,
Zie ook f. 127, Geranium disséetumL., Slipbladigeooievaarsbek.

15a Deblaadjes wordennaardebasisvanhetbladkleinereneenvoudiger van bouw; de onderste zijn vaak niet meer dan enkelvoudige
slipjes
16
b De onderste blaadjes zijn ten hoogste iets kleiner dan de andere,
maarnieteenvoudigervan bouw of in enkelvoudige slippen overgaand. Ze laten een duidelijke bladsteel vrij
18
16a De slippen zijn draadvormig envrijwel rolrond, meer dan 5maal
zo lang als breed: Matricaria Chamomilla L., Echtekamille
(f. 130, bf); meer speciaal in roggeakkers.
b De slippen zijn afgeplat en tot 5maal zo lang als breed . . . . 17
BijAnthémis CótulaL.,Stinkendekamille zijn erook afgeplatte
slippen,maarveledaarvanzijn meerdan 5maalzolangalsbreed.
Bovendien riekt dezeplant, ookzonderwrijving,onaangenaam,in
tegenstelling tot Matricaria Chamomilla; gaarne op klei.
17a De slippen zijn zeer dicht geplaatst. Er zijn, met inbegrip van de
basale, enkelvoudige slippen aan elke zijde van de hoofdnerf 20
of meer étages (dejbhebben er minder): Achillea Millefolium
L., Duizendblad (f. 131,bf); vooral aan akkerranden.
b De slippen zijn niet dicht geplaatst. Er zijn aanelke zijde van de
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hoofdnerf minder dan 15 étages:Anthémis arvénsis L., Valse
kamille (f. 132); meer speciaal in roggeakkers.
Debloemenvandezesoortgelijken zeerveelopdievanMatricaria
Chamomffla.
18a De jonge planten hebben een wortelrozet (bij het doorschieten
nog talrijke — verdorrende — grondbladeren). Eventuele stengels
niet sappig en op doorsnede niet ongeveer 5-hoekig
19
b Alle bladeren, ook van de jonge planten, aan stengels bevestigd;
deze laatste sappig en op doorsnede 5-hoekig: Fumäria officinalis L., Duivenkervel (f. 163,sc).
19a In de oksels der zijnerven ook slippen; bladeren nagenoeg kaal:
Cärum Cârvi L.,Karwij (f. 164bf);hier en daar, meestopklei,
gekweekt en verwilderd; ook wild.
b In de oksels der zijnerven geen slippen .
20
20a Bladsteel en hoofdnerf duidelijk behaard; bc hoekig, breed Vvormig: Daucus Caróta L., Peen (f. 165 bc, bf); hier en daar,
meest op klei, gekweekt en verwilderd; ook wild.
b Bladsteel en hoofdnerf practisch kaal, bc rond of ovaal, met
smalle en diepe inzinking: Scändix Pécten - Veneris L.,
Naaldenkervel (f. 166,bc, bf); in hakvruchtakkers op zware kleigrond.
21a Er is een lange bladsteel, die op de top 3-5 blaadjes draagt, die
zelf weer in ca 2 mm brede slippen zijn verdeeld: zie in deze
groep: 14a: Ranunculus arvénsis L., Akkerboterbloem; 146:
Delphinium Consolida L., Wilde ridderspoor,
b De blaadjes zijn groepsgewijs langsdehoofdnerf geplaatst, indien
Ze de indruk maken van op de top van de bladsteel te zijn geplaatst, dan zijn ze breed en onregelmatig ingesneden
22
22a Er zijn slechts 3 ongeveer evengrote blaadjes
23
b Er zijn meer dan 3blaadjes ofhet topblaadje isveel groter dan de
andere
24
23a De stengel kruipt en ontwikkelt in zijn knopen wortels en bladeren: Ranunculus répens L., Kruipende boterbloem (f. 167);
zeer verspreid op vochtige grond.
b De bladeren zijn wortelstandig, de zich later ontwikkelende
stengel staat rechtop: Ranunculus sârdous Crantz, Behaarde
boterbloem (f. 168); op kalkhoudende grond: Z.-Limburg, langs
de grote rivieren, jonge zeeklei.
24a De blaadjes geuren bijwrijving sterk enzijn weertotover de helft
derzijnerven ingesneden (gedeeld);deonderkant isgrijs behaard;
aan de voet van de bladsteel meest enkele kleinere slippen:
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Artemisia vulgaris L., Bijvoet (f. 138); overblijvende plant,
soms langs akkerranden.
Zie ookf. 140: Tanacétum vulgäre L., Boerenwormkruid; zandige
akkerranden.
b Niet al deze kenmerken tegelijk .
25
25a Tussen elk paar grote blaadjes staan een paar kleine slippen,de
rand scherp en diep gezaagd: Potentilla Anserina L., Zilverschoon (f. 169);kan overal worden aangetroffen.
b Niet deze combinatie van kenmerken
26
26a In hoofdvorm zijn de bladeren breed driehoekig, doordat de
onderste blaadjes langer gesteeld zijn dan de meer naar boven
geplaatste (f. 170 en 171)
27
b De bladeren zijn elliptisch of smal driehoekig, doordat de onderste blaadjes evenmin als de meer naar boven geplaatste gesteeld
zijn; ten hoogste zijn ze iets forser ontwikkeld
28
27a De blaadjes zijn gezaagd met iets grovere en iets fijnere zaagtanden; de onderste blaadjes zijn vaak scheef door een zijwaartse
insnijding. In totaal zijn er meest 5-7 blaadjes: Aegopódium
Podagrâria L., Zevenblad(f. 170);overblijvend wortelonkruid,
meest op beschaduwde plaatsen in tuinen.
b De blaadjes zijn, vooral dieaan het basale deelvan het blad, weer
samengesteld. Ze zijn van boven dof, van onderen glimmend:
Aethüsa Cynäpium L.,Hondspeterselie (f. 171);kanoveralworden aangetroffen.
28a Het topblaadje is duidelijk groter en veelal ook anders van vorm
dan de zijblaadjes
29
b Alleblaadjes nagenoeg even groot, alishet topblaadje soms minder ingesneden dan de andere
32
29a Er iseen zeer groot topblaadje en slechts 2kleine zijblaadjes; het
geheel is flauw behaard: Sinâpis arvénsis L., Herik (f. 147);
kan overal worden aangetroffen.
b Er zijn meer dan 2zijblaadjes of het geheel is dicht, soms stug
behaard
30
30a De zijblaadjes zijn aan hun voet geheel met de hoofdnerf vergroeid: Lapsäna communis L., Akkerkool (f. 146); kan overal
worden aangetroffen.
b Dezijblaadjes zijn slechts gedeeltelijk aanhun voet met de hoofdnerf vergroeid (f. 144 en 145)
31
31a De beharing is stug en hard, de haren duidelijk kegelvormig
(loupe): Räphanus Raphanistrum L.,Knopherik (f. 144); kan
overal worden aangetroffen.
b De beharing is niet stug en hard: Sisymbrium officinale

39
Scop., Raket (f. 145); onkruid van onbebouwde plaatsen.
32a De blaadjes zijn aan de naar de top gerichte zijde duidelijk meer
ingesneden dan dezijde, die naar de basis is gekeerd;meest sterk
in rozet liggende bladeren: Corónopus squamätus Aschrs.,
Varkenskers(f. 135);op vochtige kleigrond.
k De insnijdingen zijn aan beide zijden van de blaadjes nagenoeg
even sterk
33a Blaadjes aanderand gewimperd, eivormig,vooralnaar detopvan
het blad dicht opeengeplaatst: Eródium cicutärium L'Herit,
Reigersbek (f. 172); gaarne op zandige akkers.
b Blaadjes kaal, overal met duidelijke tussenruimten, langwerpig:
Rorippa silvéstris Besser, Akkerkers (f. 134), kan hier en daar
op akkers worden aangetroffen.

33

40

1.Equisetum arvense L.; 2.Equisetum palustre L.; 3.Spergula arvensis L.;
4. Galium Aparine L.; 5. Sherardia arvensis L.; 6. Chelidonium majus L.;
7.Euphorbia Helioscopia L.; 8.Euphorbia Peplus L.; 9.Euphorbia exigua L.;
10. Cirsium arvense Scop.; 11. Sonchus oleraceus L.; 12.Sonchus asper Hill.

41

13. Sonchus arvensis L.; 14.Juncus bufonius L.; 15.Festuca rubra L.;
16. Digitaria Ischaemum Mühlenb.; 17.Anthoxanthum aristatum Boiss.;
18.Bromus mollis L.; 19.Poa annua L.
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20.AirapraecoxL.;21.Airacaryophyllea L.; 22.LoliumperenneL.;23.Dactylis
glomerata L.; 24.Poa trivialis L.; 25.Poa pratensis L.; 26.Echinochloa Crusgalli P.B.; 27.Lolium multiflorum Lam.; 28.Agropyron repens P.B.; 29.
Apera Spica-venti P.B.; 30.Alopecurus geniculatus L.; 31. Avena sativa L.;
32.Agrostis stolonifera L.; 33.Agrostis tenuis Sibth.; 34.Alopecurus myosuroides Huds.
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35. Phalaris canadensis L.; 36.Phleum pratense L.; 37.Phragmites communis
Trin.; 38.Setaria viridis P.B.; 39.Setaria glauca P.B.; 40.Holcus mollis L.;
41. Arrhenatherum elatius J. et C. Presl var. bulbosa Koch; 42. Triticum
aestivum L.; 43.Hordeum vulgare L.; 44. Secale cereale L.; 45. Digitaria
sanguinalis Scop.; 46.Avena fatua L.; 47.Bromus secalinus L.; 48. Holcus
lanatus L.; 49.Linaria Elatine Mill.; 50. Lathyrus Aphaca L.; 51.Rumex
Acetosella L.; 52.Convolvulus arvensis L.
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53. Calystegia sepium R. Br.; 54.Polygonum Convolvulus L.; 55. Polygonum
aviculare L.; 56.Polygonum Hydropiper L.; 57.Polygonum Persicaria L.;
58.Polygonum lapathifolium ssp. tomentosum L.; 59 Rumex obtusifolius L.;
60.Polygonum amphibiumssp.terrestre L.; 61.OrobancheminorSm.; 62.Plantago major L.; 63.Tussilago Farfara L.; 64.Anagallisarvensis L.; 65.Chenopodiumpolyspermum L.,66.SolanumnigrumL.;67.StellariamediaVill.; 68.Linaria spuria Mill.; 69.Cerastium semidecandrum L.; 70.Arenaria serpyllifolia
L.; 71. Agrostemma Githago L.; 72.Gnaphalium uliginosum L.; 73. Sagina
procumbens L.; 74.Scleranthus annuus L.; 75.Spergularia rubra J. et C.
Presl; 76.Hypericum humifusum L.
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77.Erysimum cheiranthoides L.; 78.Erophila verna Chev.; 79. Holosteum
umbellatum L.; 80.Lithospermum arvense L.; 81.Erigeron canadensis L.;
82. Silene Cucubalus Wibel; 83.Cerastium caespitosum Gilib.; 84. Linaria
minor Desf.; 85.Anthirrhinum Orontiurn L.; 86.Myosotis versicolor Sm.;
87. Myosotis collina Hoffm.; 88.Myosotis arvensis Hill.; 89.Malva silvestris
L.; 90.Capsella Bursa-pastoris Med.; 91. Arabidopsis Thaliana Heynh.;
92.Rumex crispus L.; 93.Chrysanthemum segetum L.; 94. Taraxacum
officinale Web.; 95.Hypochoeris glabra L.; 96. Crépis capillaris Wallr.
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97. Centaurea Cyanus L.; 98.Lycopsis arvensis L. ssp. occidentalis Kusnez;
99.Arnoseris minima Schw. et K.; 100.Viola tricolor L. ssp. arvensis Gaud.;
101. Mercurialis annua L.; 102.Galinsoga parviflora Cav.; 103.Veronica
hederifolia L.; 104.Veronica triphyllos L.; 105.Veronica persica Poir.; 106.
Veronica polita Fr,; 107.Veronica agrestis L.; 108.Veronica arvensis L.;
109.Urtica dioica L.; 110.Stachys palustris L.; 111. Mentha arvensis L.;
112.Urtica urens L.; 113.Galeopsis segetum Necker; 114.Galeopsis speciosa
Mill en G. Tetrahit L.; 115.Lamium hybridum Vill.; 116. Stachys arvensis
L.; 117.Lamium amplexicaule L.
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118.Lamium purpureum L.; 119.Thlaspi arvense L.; 120.Legousia Speculum-Veneris Fisch.; 121.Atriplex hastata L.; 122.Atriplex patuia L.; 123.
Chenopodium serotinum L.; 124.Chenopodium rubrum L.; 125.Chenopodiumalbum L.; 126.Alchemillaarvensis Scop.; 127.Geranium dissectum L.;
128.GeraniumpusillumL.; 129.GeraniummolleL.; 130.Matricaria Chamomilla L.; 131.Achillea Millefolium L.; 132. Anthémis arvensis L.; 133.
Erucastrum gallicum O.E. Schultz.
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134.Rorippa silvestris Besser; 135.Coronopus squamatus Aschrs.; 136.
Delphinium Consolida L.; 137.Ranunculus arvensis L.; 138.Artemisia
vulgaris L.; 139.Teesdalia nudicaulis R. Br.; 140.Tanacetum vulgare L . ;
141.Papaver Argemone L.
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142.Papaver Rhoeas L.; 143.Papaver dubium L.; 144.Raphanus Raphanistrum L.; 145.Sisymbrium officinale Scop.; 146.Lapsana communis L.; 147.
Sinapis arvensis L.; 148.Bidens tripartitus L.; 149.Senecio vulgaris L.; 150.
Oxalis stricta L.; 151.Medicago Lupulina L.; 152.Trifolium dubium Sibth.
153. Trifolium repens. L.; 154.Trifolium pratense L.; 155.Medicago sativa
L.; 156.Lathyrus tuberosus L.; 157.Vicia villosa Roth.; 158.Vicia tetrasperma Schreb. ssp. eu-tetrasperma Briq.
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159.ViciahirsuteS.F.Gray; 160.ViciasativaL.ssp.angustifolia Gaud.; 161.
Ornithopus perpusillus L.; 162.Ornithopus sativus Brot.; 163.Fumaria
officinalis L.; 164.Carum Carvi L.; 165.Daucus Carota L.; 166.Scandix
Pecten-VenerisL.; 167.Ranunculusrepens L.
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168.Ranunculussardous Crantz; 169.PotentillaAnserinaL.; 170. Aegopodium
Podagraria L.; 171.Aethusa CynapiumL.; 172.Erodium cicutarium 1' Herit.

LIJST DER OPGENOMEN PLANTENSOORTEN M E T VERMELDING
VAN DE BLADZIJDE VAN DE T E K S T
EN DE NUMMERS DER FIGUREN
Aardaker
35 156
Blaassilene
22 82
Achillea Millefolium L. . 31, 36 131
Blauw walstro . . . . . . .
9
5
Aegopodium Podagraria L. . 38 170
Bleekgele hennepnetel . . .
27 113
Aethusa Cynapium L. . . . 38 171
Bloedgierst
17 45
Agropyron repens P.B. . 14, 16 28
Boerenwormkruid . . . . . 32 140
Agrostemma Githago L.' . . 21 71
Bolderik
21 71
Agrostis stolonifera L. . . . 15 32
Bromus mollis L. . . . 12,
17 18
„
tenuis Sibth
15 33
„ secalinus L
17 47
Aira caryophyllea L
13 21
Calystegia sepium R.Br. . .
18 3
l
„ praecox L
12 20
Canadese fijnstraal . . . 22,
25 81
Akkerandoorn . . . . . . . 28 116
Capsella Bursa-pastoris Med.
Akkerboterbloem . . 31,36, 37 137
24/ 32 90
Akkerdistel . . . . . . . . 10 10
Carum Carvi L
37 164
Akkerereprijs
27 107
32 i 7
Centaurea Cyanus L. . . 25,
Akkerkers
31, 34, 39 134
Cerastium caespitosum Gilib. 22 83
Akkerkool. . . . . . . 33, 38 146
„
semidecandrum L.
Akkerleeuwenbek
23 85
21, 22 69
Akkerleeuwenklauw . . . . 30 126
6
Chelidonium majus L. . . .
9
Akkermelkdistel
10 13 Chenopodium album L . . . .
29 125
Akkermunt
27 i n
„
polyspermum L.
Akkerwinde
18, 19
20 65
52
126
Alchemilla arvensis Scop. . . 30
rubrum L. . . 29 124
Alopecurus geniculatus L . . . 14
„
serotinum L. . 29 123
30
„
myosuroides Huds.
Chrysanthemum segetum L.
15 34
25, 33 93
64 Cirsium arvense Scop. . . .
Anagallis arvensis L
20
10 10
ssp. coerulea Sch. et Keil.
Convolvulus arvensis L. .18, 19 52
Coronopus squamatus Aschrs.
ssp. phoenicea Sch. et Keil.
Anthémisarvensis L. . . 31, 37
132
3i>34/ 39
„
Cotula L. . . 31, 36
Crépis capillaris Wallr. . . .
25 96
Anthoxanthum aristatum Boiss.
Dactylis glomerata L
13 23
12, 16 17
Daucus Carota L
37 165
Antirrhinum Orontium L . . . 23
28 114
85 Dauwnetel
Apera Spica-venti P.B. . . . 14
29 Delphinium Consolida L.
Arabidopsis Thaliana Heynh. 24
91
31/36, 37 136
70 Digitaria Ischaemum Mühlenb.
Arenaria serpyllifolia L . . . ' . 21
Arnoseris minima Schw. et K. 25
99
12, 16 16
Arrhenatherum elatius J. et C.
„
sanguinalis Scop.. . 17 45
Preslvar.bulbosa Koch 16, 17
41 Dreps . . . . . . . . . . 17 47
Artemisia vulgare L. . . 32, 38
138 Driebladige ereprijs . . 26, 30 104
Atriplex hastata L
29 121 Driedelig tandzaad
33 148
122
„
patuia L. . . . . . 2 9
Driekleurig v i o o l t j e . . . . . 25 100
46 Duist
Avena fatua L
17
15 34
163
„ sativa L
15
31 Duivenkervel
Behaarde boterbloem . . . . 37 168 Duizendblad
31, 36
Bidens tripartitus L. . . . 33
148 Echinochloa Crus-galli P.B. . 14 26
Echte kamille
30, 36 130
Bijvoet
32, 38 138
Eenjarige hardbloem . . . . 21 74
Bingelkruid
26 101
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Eironde leeuwenbek . . . . 21 68
Engels raaigras . . . . 13, 14 22
Equisetum arvense L. . . . 8 1
„
palustre L. . . . 8 2
Erigeron canadensis L. . 22, 25 81
Erodium cicutarium 1'Herit . 39 172
Erophila verna Chev. . . 22, 24 78
Erucastrum gallicum O. E.
Schultz
31, 34 133
Erysimum cheiranthoides L.
22, 24 77
Euphorbia exigua L
9 9
„
Helioscopia L. . . 9 7
„
Peplus L
9 8
Festuca rubra L
11, 13 15
Fiorien
15 32
Frans raaigras
16, 17 41
Fumaria officinalis L
37 163
Galeopsissegetum Necker . . 27 113
„
speciosa Mill. . . . 28 114
„
Tetrahit L. . . . 28 114
Galinsoga parviflora Cav. . . 26 102
Galium Aparine L
9 4
Geknikte v o s s e n s t a a r t . . . . 14 30
Gele ganzenbloem . . . 25, 33 93
Geranium dissectum L. . . 30 127
„
molle L
30 129
„
pusillum L. . . . 30 128
Gerst
17 43
Gewoon struisgras
15 33
Glad biggenkruid . . . 25, 32 95
Gladde ereprijs
27 106
Glad vingergras . . . . 12, 16 16
Gnaphalium uliginosum L. . 21 72
Greppelrus
11 14
Groene naaldaar
16 38
Groen streepzaad
25 96
Groot kaasjeskruid
23 89
Grote brandnetel
27 109
„ ereprijs
26 105
„ weegbree . . . . 20, 23 62
Guichelheil
20 64
Haagwinde
18 53
Hanepoot
14 26
Haver
15 31
Heelbeen
. . 22 79
Heermoes
8 1
Hennepnetel
28 114
Herderstasje
24/32 90
Herik
33, 38 147
Hoenderbeet
28 117
Holcus lanatus L
17 48

Holcus mollis L
16 40
Holosteum umbellatum L. . 22 79
Hondspeterselie
38 171
Hoornbloem
22 83
Hopptrupsklaver
35 151
Hordeum vulgare L
17 43
Hypericum humifusum L. . 2 1 76
Hypochoeris glabra L. . 25, 32 95
Ingesneden dovenetel. . . . 28 115
Italiaans raaigras
14 27
Juncus bufonius L
11 14
K a n a r i e z a a d . . . . . . . . 15 35
Karwij . . . . . . . . . . 37 164
Klaproos
33 142
Klavervreter
20 61
Kleefkruid
9 4
Kleine brandnetel
27 112
„ klaver
35 152
„ leeuwenbek
23 84
„ ooievaarsbek . . . . 30 128
,, wolfsmelk
9 9
Klein hoefblad . . . . 20, 23 63
„ tasjeskruid . . . . . 32 139
Klimopereprijs
26 103
Knopherik
3 3 / 3 8 144
Knopkruid
. 26 102
Korenbloem
25, 32 97
Korensla
25 99
Korrelganzenvoet
20 65
Kromhals
25 98
Kroontjeskruid
9 7
Kropaar
13 23
Kruipende boterbloem . . . 37 167
Kruiskruid
34 149
Krulzuring .
25 92
Kweek
14, 16 28
Lamium amplexicaule L. . . 28 117
„
hybridum Vill. . . 28 115
„
purpureum L. . . . 28 118
Lapsana communis L. . 33, 38 146
Lathyrus Aphaca L
18 50
„
tuberosus L. . . . 35 156
Legousia Speculum-Veneris
Fisch.
28 120
Lidrus
8 2
Liggende vetmuur
21 73
Liggend hertshooi
21 76
Linaria Elatine Mill
18 49
„ minor Desf. . . . . 23 84
„ spuria Mill
21 68
Lithospermum arvense L. . . 22 80
Loliumperenne L. . . . 13, 14 22
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Lolium multiflorum Lam. . . 14 27
Lucerne
35 155
Lycopsisarvensis L.ssp. occidentalis Kusnez
25 98
Malva silvestris L
23 89
Matricaria Chamomilla L. 30, 36 130
Medicago Lupulina L. . . . 3 5 151
„
sativaL
35 155
Melkdistel
10 11
Mentha arvensis L
27 111
Mercurialis annua L
26 101
Middelst vergeet-mij-nietje . 23 88
Moerasandoorn
27 110
Moerasdroogbloem
21 72
Muur . . . . . . . . . . 20 67
Myosotis arvensis Hill. . . . 23 88
„
collina Hoffrrr. . . 23 87
„
versicolor Sm. . . 23 86
Naakte lathyrus
18 50
Naaldenkervel
37 166
Oot
17 46
Ornithopus perpusillus L. . . 36 161
„
sativus Brot. . . 36 162
Orobanche minor Sm. . . . 20 61
Oxalis stricta L
34 150
Paardenbloem
25, 33 94
Paarse dovenetel
28 118
Papaver Argemone L. . . . 32 141
„
dubium L
33 143
„
Rhoeas L
33 142
Peen
37 165
Perzikkruid
19 57
Phalaris canadensis L. . . . 15 35
Phleum pratense L
15 36
Phragmites communis Trin. . 1 5 37
Plantage»major L. . . . 20, 23 62
Poa annua L
12, 13 19
„ pratensis L
14 25
„ trivialis L
13 24
Polygonum amphibium ssp.
terrestre L. . . . 19 60
„
aviculare L. . . 19 55
„
Convolvulus L. . 18 54
,,
Hydropiper L. . 19 56
„
lapathifolium ssp.
tomentosum L. . 19 58
„
Persicaria L. . . 19 57
Potentilla Anserina L. . . . 38 169
Raket
33, 38 145
Ranunculus arvensis L.
31,36, 37 137
„
repens L. . . . 37 167

Ranunculus sardous Crantz . 37 168
Raphanus Raphanistrum L. .
33, 38 144
Reigersbek
39 172
Ridderzuring
19 59
Riet
15 37
Ringelwikke
. 3 5 159
Rode ganzenvoet
29 124
„ klaver
34 154
„ schijnspurrie
21 75
Rogge
17 44
Rood zwenkgras . . . . 11, 13 15
Rorippa silvestris Besser
31,34, 39 134
Ruige klaproos
32 141
RumexAcetosella L
18 51
„
crispus L
25 92
„
obtusifolius L. . . . 19 59
Ruw beemdgras . . . . . . 13 24
Ruwe melkdistel . . . . . . 10 12
Ruw parelzaad.
22 80
Ruw vergeet-mij-nietje . . . 23 87
Sagina procumbens L. . . . 21 73
Scandix Pecten-Veneris L. . 37 166
Schapenzuring
18 51
Schijnraket
31, 34 133
Scleranthus annuus L. . . . 21 74
Secale céréale L. . . . . . . 17 44
Senecio vulgaris L
34 149
Serradelle . . . . . . . . . 36 162
Setaria glauca P.B
16 39
Setaria viridis P.B. . . . . . 16 38
Sherardia arvensis L. . . . 9 5
Silene Cucubalus W i b e l . . . 22 82
Sinapis arvensis L. . . . 33, 38 147
Sisymbrium officinale Scop.
33, 38 145
Slanke klaproos
33 143
Slipbladige ooievaarsbek . . 30 127
Slofhak
12, 16 17
Smalbiadige wikke . . . . . 35 160
Solanum nigrum L. . . 20, 28 66
Sonchus arvensis L. . . . . 10 13
„
asper H i l l . . . . . . 10 12
„
oleraceus L. . . . . 10 11
Spergula arvensis L
9 3
Spergularia rubra J. et C.
Presl
21 75
Spiegelklokje . . . . . . . 28 120
Spiesbladmelde . . . . . . 29 121
Spiesleeuwenbek
. 1 8 49
Spurrie
9 3

55
28116
Stachys arvensis L.
„
palustris L.
27110
Steenraket . . . .
2 2 , 24 77
Stellaria media Vill.
20 67
Stijve klaverzuring .
34 150
Stinkende gouwe. .
6
9
Stinkende kamille .
3i» 36 Stippelganzenvoet .
29123
Straatgras . . . . .
12, 13 19
Tanacetum vulgare L.
32140
Taraxacum officinale Web
25» 33 94
Tarwe
16 42
Teesdalia nudicaulis R.Br.
32139
Thlaspi arvensis L.
28119
Timothee . . . .
36
Trifolium dubium Sibth
152
„
pratensé L.
34154
„
repens L.
34153
16 42
Triticum aestivum L.
Tuinwolfsmelk . .
9
8
Tussilago Farfara L.
2 0 , 23 63
Uitstaande melde
29122
Urtica dioica L. .
27109
„ urens L. .
27112
Valse kamille . .
31, 37132
Varkensgras .
19 55
Varkenskers . . .
31»34, 39135
Veelkleurig vergeet-mij-nietje 23 86
Veenwortel . . . .
19 60
Veldbeemdgras
14 25
Veldereprijs . . . .
27108
Veronica agrestis L.
27107
„
arvensis L.
27108
„
hederifolia L.
26103
26105
„
persica Poir.

Veronica polita Fr
27 106
„
triphyllos L. . 26, 30 104
Vicia hirsuta S. F. Gray . . 35 159
„ sativa L. ssp. angustifolia
Gaud
35 160
„ tetrasperma Schreb.ssp.
eu-tetrasperma Briq. . 35 158
„ villosa Roth
35 157
Vierzadige wikke
35 158
Viltige duizendknoop . . . . 19 58
Viola tricolor L. ssp. arvensis
Gaud
25 100
Vogelpootje
36 161
Vroegeling
22, 24 78
Vroeghaver
12 20
Waterpeper
19 56
Wilde ridderspoor . . 31,36, 37 136
Windhalm
14 29
Witbol
17 48
Witte ganzenvoet
29 125
„ klaver
34 I53
„ krodde . . . . . . . 28 119
Zachte dravik
12, 17 18
„ ooievaarsbek . . . . 30 129
„ wikke
35 157
„ witbol
16 40
Zandhoornbloem . . . 21, 22 69
Zandmuur
21 70
Zandraket
24 91
Zeegroene naaldaar
16 39
Zevenblad
38 170
Zilverhaver
13 21
Zilverschoon
38 169
Zwaluwtong.
18 54
Zwarte nachtschade . . 20, 28 66

