
Hoofdstuk 21 Planten 

H21.1 Tomaten kweken 

https://www.youtube.com/watch?v=uAjqZCBbr9w Tomatenbedrijf Hoogerbrugge 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Tomaat 

Tomaat (Solanum lycopersicum) 

 vrucht 

 culinair gezien een groente 

 behoort tot nachtschade (net als aardappel, aubergine en bitterzoet) 

 plant is giftig (tomatine), is afweer tegen ziekteverwekkers 

 rijpe tomaat is niet giftig 

 meerjarige plant wordt als eenjarige gekweekt 

 een kilo zaad tomaat is duurder dan kilo goud 

 Nederlandse bedrijven goed in veredelen 

 

https://www.tuinenbalkon.nl/tomaten-en-aardappels-aan-1-plant-met-de-tomtato  

 

https://www.youtube.com/watch?v=uAjqZCBbr9w%20
https://nl.wikipedia.org/wiki/Tomaat
https://www.tuinenbalkon.nl/tomaten-en-aardappels-aan-1-plant-met-de-tomtato
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiqwcHF1c3YAhUBM8AKHZkEDuYQjRx6BAgAEAY&url=https://www.vtwonen.nl/tuinieren/tuininspiratie/tom-tato/&psig=AOvVaw0i6lgJGEKjG_T8EhlCfrFa&ust=1515683057991166


Wat kunnen we aan tomaten verbeteren? 

 smaak 

 chemische samenstelling (lycopeen, anthocyaan) 

 kleur 

 grootte 

 gevoeligheid voor ziekteverwekkers 

 snelheid van rijping 

 bewaartijd 

 gevoeligheid voor een onkruidverdelger 

Tomaten bevatten vitaminen, kalium, lycopeen (kankerremmend) en sommige rassen 

extra anthocyaan (kankerremmend) 

Veredelen is het verbeteren van plantenrassen (bij dieren noemen we dit fokken) 

 klassiek (via natuurlijke weg door de stamper handmatig te bevruchten met 

stuifmeel) 

 modern (via genetische modificatie en selectie in het laboratorium, sinds 

kort ook via de crisprcas methode: genome editing) 

o cisgeen: het ras bevat genen van een ander tomatenras 

o transgeen: het ras bevat genen van een andere organisme 

Kweken is het veredelen van planten, terwijl telen het opgroeien van planten is. 

Een plantenras (variëteit) is een plant binnen een bepaalt soort, waarvan 

bepaalde karakteristieke eigenschappen homozygoot zijn ingekruist. 

Bij veredeling worden soms polyploïde rassen gekweekt. Dit zijn rassen met een 

aantal maal het aantal chromosomen (4n, 6n etc.). Hierbij wordt de gifstof 

colchicine gebruikt. 

 modernen snijrozen die tetraploïd zijn (4n) hebben dubbele bloemen 

 tarwe is octoploïd (8n) 

 banaan is triploploïd (3n) is steriel en moet vegetatief (ongeslachtelijk) 

vermeerderd worden 

 bij tomaten levert tetraploïdie geen grotere opbrengst op, te weinig tomaten 

(minder trossen) 



 

 

Vermeerdering van tomaten 

 geslachtelijk (via stuifmeel uit meeldraden en eicellen uit de stamper 

(stempel, stijl, vruchtbeginsel)) 

o een tomaat is een zelfbestuiver en ontstaat uit de bestuiving van 

eicellen door stuifmeel van de zelfde bloem 

o dit vindt plaats door de wind, tikken of door insecten (hommels) 

 ongeslachtelijk (via okselscheuten oftewel “dieven”) 

 

Genetische modificatie van een organisme geeft een genetische gemodificeerd 

organisme (GGO of genetic modified organism GMO) 

 isolatie  en vermenigvuldiging van het gen van interesse  

 transformatie van het te modificeren organisme, hierbij wordt het gen al dan 

niet in een vector (plasmide/virus) ingebracht. 

 selectie van het genetisch gemodificeerde organisme 

Hiervoor zijn verschillende technieken beschikbaar zoals: DNA isolatiemethoden, 

knip- en plakenzymen (restrictie enzymen), PCR, transformatietechnieken (o.a. 

chemische en mechanische technieken) en selectietechnieken (fluorescentie, 

antibiotica). 



Genetische modificatie vindt plaats door een bepaalt gen in een Ti plasmide te zetten 

en deze plasmide vervolgens in de Agrobacterium bacterie te plaatsen. De bacterie 

injecteert de plasmide in een plant (of plantencel). Selectie van genetisch 

gemodificeerde cellen kan met behulp van antibiotica of fluorescentie. 

https://www.youtube.com/watch?v=I3fCD0uUJk0 Uitleg Agrobacterium 

https://www.youtube.com/watch?v=L7qnY_GqytM Mechanisme Agrobacterium 

https://www.youtube.com/watch?v=yesNHd9h8k0 Agrobacterium: a plant gene 

transfer vector 

 

Groei van planten 

 licht 

 zuurstof en koolstofdioxide 

 temperatuur 

 mineralen  

 water 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=I3fCD0uUJk0
https://www.youtube.com/watch?v=L7qnY_GqytM
https://www.youtube.com/watch?v=yesNHd9h8k0


Hoofdstuk 21.2 Water 

Water 

 oplosmiddel 

 transportmiddel 

 neemt deel aan chemische reacties 

 nodig voor koeling 

 nodig voor stevigheid 

Transport in planten 

Transport van water, mineralen en suikers (kleine koolhydraten) 

 houtvaten 

o holle buisjes van dode lege cellen met een door houtstof versterkte wand 

o vervoeren water en mineralen van de wortels naar bladeren 

 bastvaten 

o langgerekte levende cellen 

o staan in onderlinge verbinding 

o vervoeren water en suikers (vooral sacharose) en andere organische 

stoffen van de bladeren naar andere delen van de plant (wortels, 

knoppen, jonge bladeren, vruchten, zaden) 

Bastvaten en houtvaten zijn gelegen in vaatbundels. Een nerf van een blad bevat een 

vaatbundel. 

Houtvaten vervoeren water en opgeloste mineralen van de wortel naar andere delen 

van de plant. Het transport is afhankelijk van de temperatuur en de 

zuurstofconcentratie. 

Water en mineralen wordt opgenomen via de wortelharen. Dit zijn vergrote 

epidermiscellen. Water en mineralen bereiken de centrale cilinder met de 

tranportvaten via: 

 apoplast-route (via de celwanden) 

 symplast-route (via de celmembranen en grondplasma) 

 

Watertransport vanuit de wortel naar de bladeren is mogelijk door de volgende 

opwaartse krachten (zie ook bron 6 en 10): 

 zuiging vanuit de bladeren: doordat water via de bladeren verdampt, hierdoor 

ontstaat een onderdruk in de bladeren en wordt water aangezogen vanuit de 

wortels 

 capillaire werking: is een passief proces waardoor waterdraden in de houtvaten 

naar boven lopen. Deze waterdraden ontstaan door een samenspel tussen 

adhesie en cohesie. Adhesie is de aantrekkende kracht tussen water en de 

wand van de houtvaten. Cohesie is de aantrekkende kracht tussen de 

watermoleculen onderling 



 worteldruk: doordat de wortel mineralen en water in de houtvaten pompt 

o actief transport van mineralen door endodermiscellen van wortelschors 

naar haarvaten. Voor dit actieve proces is energie verkregen door 

dissimilatie van glucose. Belangrijk is dus dat er genoeg zuurstof is en 

de temperatuur niet te laag.  

o osmose doordat water passief door het semi-permeabele membraan van 

de endodermis gaat als gevolg van de hoge concentratie zouten in de 

endodermiscellen en de houtvaten 

De bandjes van Caspari (kurkbandjes bestaan uit suberine) voorkomen dat water en 

mineralen via de celwand van endodermiscellen naar de houtvaten gaat. Water en 

mineralen worden zo gedwongen door het celmembraan te gaan. 

De waterdruk of waterpotentiaal wordt bepaald door de zwaartekracht, worteldruk, 

capillaire werking en verdamping. Hoe negatiever de waterpotentiaal hoe groter de 

worteldruk. 

In een situatie waarbij de verdamping gering is (bijvoorbeeld hoge luchtvochtigheid) 

en de worteldruk hoog vormen er zich druppels aan de bladeren. 

Schimmels zoals Fusarium oxysporum kunnen door vorming van schimmeldraden 

(hyfen) houtvaten verstoppen, waardoor de plant sterft. 

In het voorjaar is er in de bomen nog geen verdamping. Het transport vindt plaats 

door hoge worteldruk. Opgeslagen suikers lossen op in het water van houtvaten. 

Gevolg is osmose van water vanuit de schors naar de houtvaten. 

DVD life of plants growth 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hoofdstuk 21.3 fotosynthese 

Fotosynthese is het maken van glucose (synthese) met behulp van zonlicht. 

Bij dit proces wordt lichtenergie (fotonen) omgezet in chemische energie (glucose). 

Planten en sommige bacteriën (cyanobacteriën) doen aan fotosynthese en zijn 

fotoautotroof. 

Een fotoautotroof organisme maakt organische stoffen uit anorganische stoffen en 

gebruikt als energie zonlicht. 

Bruto vergelijking 6CO2 + 12H2O geeft C6H12O6 + 6O2 + 6 H2O 

Netto vergelijking 6CO2 + 6H2O geeft C6H12O6 + 6O2 

Zuurstof ontstaat uit oxidatie van water. 

Moleculen en organellen zoals transportblaasjes of chloroplasten bewegen door de 

cel door interactie van myosine met actine moleculen. Actinefilamenten zijn 

onderdeel van het cytoskelet. 

Er zijn allerlei motoreiwitten die m.b.v. ATP moleculen en organellen door de cel 

heen bewegen: cytoplasmastroming. 

Uitleg bouw anatomie blad en chloroplast. 

http://www.bioplek.org/animaties/fotosynthese/bladbovenbouw.html 

Fotosysteem I en II zijn gelegen in de thylakoidmembranen en bevatten een 

combinatie van verschillende fotopigmenten waaronder chlorofyl a, chlorofyl b, 

xanthofyl en caroteen. Deze combinatie wordt ook wel antennecomplex genoemd. 

De fotosynthese bestaat uit de lichtreactie en de donkerreactie. 

 de lichtreactie  

o is afhankelijk van licht 

o vindt plaats in het thylakoidmembraan 

o water wordt geoxideerd tot zuurstof 

o er ontstaan energierijke verbindingen bij de niet-cyclische 

fotofosforylering 

 ATP 

 door het licht gaan elektronen in het chlorofylmolecuul in 

een hogere schil  

 elektronen worden doorgegeven via 

elektronentransportketeneiwitten 

 hierbij wordt H+ van het lumen naar het stroma 

getransporteerd 

 Als de H+ ionen via ATP synthetase terugkeert naar het 

lumen wordt ATP gevormd. 

 NADPH,H+ 

http://www.bioplek.org/animaties/fotosynthese/bladbovenbouw.html


 elektronen gaan van fotosysteem II naar fotosysteem I en 

worden tenslotte overgedragen op NADP+ waarbij samen 

met H+ NADPH,H+ ontstaat 

 NADPH,H+ is elektronen rijk. Dit vertegenwoordigt energie 

 ATP en NADPH,H+ zijn nodig om glucose te maken in de 

donkerreactie 

 bij de cyclische fotofosforylering staat fotosysteem II tijdelijk stil 

en wordt er alleen ATP gevormd en geen NADPH,H+. Ook wordt 

dan geen zuurstof gevormd.  

 de cyclische fotofosforylering zorgt voor extra ATP, waardoor er 

een betere verhouding is tussen de hoeveelheid ATP en 

NADPH,H+ nodig om glucose te maken. 

 de donkerreactie (Calvin cyclus) 

o is onafhankelijk van licht, maar vindt meestal wel plaats in het licht 

meteen na de lichtreactie. 

o vindt plaats in het stroma 

o hiervoor is ATP en NADPH,H+ nodig 

o gaat uit van 6 moleculen ribulose-1,5-difosfaat waaraan 6 moleculen 

CO2 gekoppeld worden,  

o het enzym dat hiervoor nodig is heet rubisco. 

o de 6 hierbij gevormde C6 moleculen worden gesplitst in 12 C3 

moleculen 

o deze 12 C3 moleculen worden m.b.v. ATP en NADPH,H+ omgezet in 

12 moleculen glyceraldehyde 3-fosfaat 

o 10 moleculen glyceraldehyde 3-fosfaat worden m.b.v. ATP omgezet in 

6 moleculen ribulose-1,5 –disfosfaat 

o De 2 overgebleven moleculen glyceraldehyde 3-fosfaat worden gebruikt 

om glucose en andere koolhydraten te maken 

 

Rubisco bindt CO2 als dit in ruime mate aanwezig is. Bij een tekort aan CO2 bindt 

rubisco zuurstof, waardoor de productie van glucose stopt. Uiteindelijk worden bij een 

lage CO2 concentratie organische verbinding zelfs afgebroken en geen ATP meer 

gemaakt. Dit proces noemt men fotorespiratie (zie paragraaf 21.5) 

Beschrijf de proef van Engelman 

http://www.bioplek.org/animaties/celtotaal/bladgroenkorrel.html 

https://mediaplayer.pearsoncmg.com/assets/O1KzM86jIsw84rzLdVa8tcDqgnrmmyw

U 

 

 

Blue planet II Koraal 

 

http://www.bioplek.org/animaties/celtotaal/bladgroenkorrel.html
https://mediaplayer.pearsoncmg.com/assets/O1KzM86jIsw84rzLdVa8tcDqgnrmmywU
https://mediaplayer.pearsoncmg.com/assets/O1KzM86jIsw84rzLdVa8tcDqgnrmmywU


Hoofdstuk 21.4 Glucose als brandstof 

 Bastvaten 

o langgerekte levende cellen 

o gelegen in vaatbundels 

o staan in onderlinge verbinding met zeefplaten 

o door de zeefplaten lopen plasmadraden van cel naar cel 

o bastvaten bevatten geen kern en weinig organellen, wel glad ER 

o vervoeren water en suikers (vooral sacharose) en andere organische 

stoffen van de bladeren naar andere delen van de plant (wortels, 

knoppen, jonge bladeren, vruchten, zaden) 

o naast de bastvaten liggen begeleidende cellen, deze ondersteunende 

cellen bevatten wel een kern en vooral veel mitochondriën en ribosomen 

 Transport door bastvaten 

o glucose in de chloroplasten wordt omgezet in zetmeel om een te hoge 

osmotische waarde te voorkomen 

o als glucose nodig is wordt zetmeel weer afgebroken 

o glucose wordt gekoppeld aan fructose, waarbij sacharose ontstaat 

o de plaats waar glucose/sacharose ontstaat noemen we de source 

o sacharose wordt actief door de begeleidende cellen in een bastvat 

gepompt. 

o doordat water via osmose volgt (passief) neemt de druk in het bastvat 

toe  

o de plaats waar sacharose nodig is (sink) wordt het actief uit het bastvat 

gehaald. 

o water volgt door osmose, hierdoor is de druk bij het uiteinde van het 

bastvat lager 

o Water met sacharose verplaatst zich van een plaats met hoge druk naar 

een plaats met lage druk 

o sacharose wordt omgezet in glucose en fructose 

o glucose wordt gebruikt voor dissimilatie. Glucose en fructose worden ook 

gebruikt voor voortgezette assimilatie om andere organische stoffen te 

maken, zoals eiwitten, zetmeel, cellulose, vet, DNA en RNA. 

Voortgezette assimilatie. Plantencellen maken ook vele andere stoffen, zoals de 

tussencelstof pectine, gifstoffen, vitamines en stoffen die geur en smaak geven of 

stoffen als chlorofyl. 

Mineralen zijn ook nodig voor voortgezette assimilatie 

o macronutriënten:  

 stikstof voor o.a. eiwitten, nucleïnezuren, chlorofyl etc.  

 Mg2+ voor chlorofyl 

o micronutriënten (sporenelement) 

 Molybdeen, cofactor voor het enzym nitraatreductase, waarbij uit 

nitraat nitriet gevormd wordt. Nitriet wordt omgezet in ammonium 

wat nodig is voor de vorming van aminozuren 

http://www.bioplek.org/animaties/fotosynthese/vaatbundel.html 

http://www.bioplek.org/animaties/fotosynthese/vaatbundel.html


Hoofdstuk 21.5 Groei 

Bij de teelt van gewassen is het belangrijk dat alle factoren optimaal zijn en dat er 

dus geen factoren beperkend zijn. 

Voor de groei moet de concentratie koolstofdioxide, de hoeveelheid water en 

mineralen, de temperatuur en de pH optimaal zijn.  

Gebrekziekten en ziekteverwekkers verlagen de opbrengst. 

http://www.biologieijsselcollege.nl/Hand-

outs/Nectar%206VWO/6VWO%20H21%20Planten/Plantbeschermingnieuweversie.d

ocx  

Planten moeten zich beschermen tegen : 

 Abiotische factoren: droogte, hitte, koude, UV 

 Biotische factoren: viroiden, virussen, bacteriën, schimmels, spinachtigen 

(mijten), insecten (luis, witte vlieg, kevers, sprinkhaan, trips, rupsen etc.), 

aaltjes etc.. 

Een plant gebruikt hiervoor een mechanische en een chemische afweer. Er zijn 

passieve en actieve barrières. 

Passieve barrières: 

 Cuticula  

 Celwand (cellulosevezels, pectine) 

 Stekels (soms ook woonruimte voor symbionten zoals mieren), doornen, 

brandharen (brandnetel bevat mierenzuur en histamine) 

 Smaakvergallers 

 Gifstoffen (o.a. taxine uit de zaden van de taxusbes) 

Actieve barrières: 

 Directe verdediging  

o door gifstoffen die de aanvaller doden o.a. nicotine. Er wordt meer 

nicotine gemaakt door de tabaksplant na vraat van de plant zelf of van 

een buurplant. 

o overgevoeligheidsreactie(door o.a. het bittere salicylzuur). Een deel van 

de plant sterft af, zodat de indringer (o.a. TMV virus) zich niet kan 

verspreiden in de plant. Hierdoor ontstaan lesies op het blad. 

 Indirecte verdediging 

o Het aanbieden van nectar, eiwitpakketjes voor bijvoorbeeld mieren. Het 

aanbieden van woonruimte in de opgezwollen stekels van 

Acaciabomen. Mieren gaan dieren te lijf die aan de bladeren vreten. 

Ook knagen mieren kleine planten dood in de omgeving van de boom. 

Dit om concurrentie voor licht en voedingsstoffen te voorkomen. 

http://www.biologieijsselcollege.nl/Hand-outs/Nectar%206VWO/6VWO%20H21%20Planten/Plantbeschermingnieuweversie.docx
http://www.biologieijsselcollege.nl/Hand-outs/Nectar%206VWO/6VWO%20H21%20Planten/Plantbeschermingnieuweversie.docx
http://www.biologieijsselcollege.nl/Hand-outs/Nectar%206VWO/6VWO%20H21%20Planten/Plantbeschermingnieuweversie.docx


o Het uitzenden van een SOS signaal. Planten produceren lokstoffen na 

vraat door mijten (ook luizen). Deze stoffen lokken de natuurlijke vijand 

van mijt de roofmijt. Tabaksplanten die worden aangevreten door de 

nicotine resistente Manduca rups produceren lokstoffen die 

roofinsecten aantrekken. De roofinsecten zuigen de eitjes leeg. De 

vluchtige stoffen zorgen er ook voor dat de vlinder minder eitjes legt. 

 

De hoeveelheid gevormde glucose overdag vormt de bruto primaire productie (BPP). 

De netto primaire productie (NPP) is de BPP min de dissimilatie. 

Dissimilatie is een afbrekende reactie waarbij een energierijke verbinding wordt 

afgebroken en er energie vrijkomt. Een voorbeeld is de verbranding van glucose. 

Assimilatie is een opbouwende reactie waarbij energie nodig is. Hierbij ontstaan 

energie rijke verbindingen. Een voorbeeld is de fotosynthese. 

In de cel vindt dag en nacht verbranding plaats. Fotosynthese alleen als er licht is. 

Het compensatiepunt is de hoeveelheid licht waarbij de fotosynthese gelijk is aan de 

verbranding en dus de NPP nul is. 

Huidmondjes gaan overdag open doordat glucose wordt gevormd in de 

chloroplasten. Bij de verbranding ontstaat energie dat gebruikt wordt om K+ in de cel 

te pompen. Hierdoor gaat de osmotische waarde omhoog waardoor water wordt 

aangetrokken, de huidmondjes opzwellen en open gaan. Huidmondjes gaan ’s 

nachts dicht. 

Als het te warm wordt “verwelken” de huidmondjes, verliezen water en sluiten. 

Hierdoor vindt er minder verdamping plaats. 

Fotorespiratie (oxidatie van organische moleculen) treedt op bij lage concentraties 

CO2. Het enzym rubisco bindt bij lage concentraties koolstofdioxide zuurstof, 

waardoor geen glucose meer wordt gevormd, maar ook geen ATP. Er ontstaat een 

product met 2C-atomen, dat vervolgens de Calvincyclus verlaat en in de 

mitochondriën wordt afgebroken tot koolstofdioxide, waarbij geen ATP ontstaat. De 

NPP en productiviteit nemen af. Het enzym rubisco is minder specifiek, omdat het 

evolutionair is ontstaan in een periode waarbij de koolstofdioxide concentraties in de 

atmosfeer vele malen hoger waren dan nu (Carboon). 

Zie artikel De Volkskrant over het genetisch veranderen van tabaksplant waardoor 

fotosynthese veel efficiënter gaat. 

“Een cruciaal enzym dat CO2 moet omzetten in suikers, plukt namelijk ongeveer 20 

procent van de keren per ongeluk het verkeerde molecuul uit de lucht: zuurstof in 

plaats van CO2. Daarbij produceert het enzym, genaamd Rubisco, geen suikers 

maar gifstoffen die de plant vervolgens weer moet wegwerken. Dat kost energie die 

de plant niet meer in groei kan steken. 



Door onder meer enkele genen van bacteriën en algen bij de tabaksplant in te 

bouwen, komt de plant soepel van zijn gifstoffen af. Met als gevolg dat de planten 

sneller groeien, maar ook hoger worden en 40 procent meer biomassa aanmaken.”  

https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/mogelijk-grootste-landbouwdoorbraak-

in-tijden-40-procent-meer-opbrengst-uit-gewassen~b7f9560d/  

 

Planten die voorkomen in hete droge gebieden zijn aangepast. Planten in de koudere 

streken worden C3 planten genoemd, omdat de eerste producten in de Calvin cyclus 

C3 verbindingen zijn. 

In droge, warme gebieden komen C4 planten en CAM planten voor. Bij CAM planten 

(voorbeeld ananas) staan de huidmondjes ’s nachts open en overdag dicht. ’s nachts 

nemen de huidmondjes koolstofdioxide op en binden het met behulp van het enzym 

PEP carboxylase aan een organisch molecuul waarbij appelzuur ontstaat. Overdag 

wordt het koolstof atoom van appelzuur gehaald en gebruikt in de Calvin cyclus. 

Bij C4 planten (voorbeeld mais) wordt overdag koolstofdioxide met behulp van PEP 

carboxylase gebonden aan een organisch molecuul tot oxaalazijnzuur in de 

parenchymcellen. Het oxaalazijnzuur staat  het koolstofatoom af in speciale cellen 

rond de nerven waar het gebruikt wordt in de Calvin cyclus. 

Aanpassing planten in natte gebieden 

Ethyleen zet vroegtijdig overlevingsprocessen in gang bij overstroming. Het 

mechanisme is ontrafeld en biedt de mogelijkheid de betreffende genen in bepaalde 

planten in te bouwen. Sommige planten zijn dit mechanisme namelijk verloren. 

 snorkelrespons (bladeren en stengels groeien versneld omhoog om contact 

met lucht te herstellen) 

 onderdrukken van groei en metabolisme, om zuurstof en energie te sparen 

https://www.uu.nl/nieuws/plantenhormoon-redt-gewassen-van-verdrinkingsdood 

http://science.sciencemag.org/content/363/6422/eaat9077  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/mogelijk-grootste-landbouwdoorbraak-in-tijden-40-procent-meer-opbrengst-uit-gewassen~b7f9560d/
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/mogelijk-grootste-landbouwdoorbraak-in-tijden-40-procent-meer-opbrengst-uit-gewassen~b7f9560d/
https://www.uu.nl/nieuws/plantenhormoon-redt-gewassen-van-verdrinkingsdood
http://science.sciencemag.org/content/363/6422/eaat9077


Toepassing Vleesetende planten 

Vleesetende planten verteren dierlijk voedsel om aan stikstof te komen. Ze komen 

vaak voor op stikstofarme bodems o.a. in moerassen.  

Stikstofverbindingen in de natuur: 

 stikstofgas N2 

 ammoniak NH3 

 nitriet NO2
- 

 nitraat NO3
- 

 ammonium NH4
+ 

 NOx 

 N2O 

 ATP 

 aminozuren (en dus in eiwitten) 

 nucleotiden (en dus in DNA/RNA) 

 chlorofyl 

 

 

Vleesetende planten 

Vleesetende planten eten dieren, dit zijn meestal insecten, spinnen en heel soms 

kikkers of zelfs ratten. Er zijn ongeveer 630 soorten. 

Soms zijn vleesetende planten semi-carnivoor. Ze vangen de dieren wel maar 

verteren ze niet. Ze gebruiken hiervoor bacteriën. Ook leven planten soms met 

insecten samen die de dieren verteren en uitpoepen. De  “poep” wordt dan door de 

plant opgenomen. 

Prooi wordt: 

 Gelokt 

 Vast gehouden 

 Gedood  

 Verteerd 

Vervolgens worden de opgeloste voedingsstoffen door de plant opgenomen 

Type vallen: 

 Kleefval 

 Dichtklappende val 

 Bekerval 

 Zuigval* 

 Fuikval* 

*niet voor de toets!!! 



Zie verder: document Vleesetende planten 

Kleefval (o.a. zonnedauw) 

 Aan het uiteinde van haren zit een kleverige druppel met een voor insecten 

aantrekkelijke geur. 

 Als een insect de druppel aanraakt zit het gevangen, hoe meer het insect 

beweegt hoe meer het vast komt te zitten 

 In een paar minuten tot maximaal een dag rolt het blad zich op 

 Verteringsenzymen verteren het insect 

   Zonnedauw      

 

  

 

Dichtklappende val (o.a. venusvliegenvanger) 

 2 helften die dichtklappen 

 3 tot 9 voelhaartjes 

 Aanraken van 2 haartjes binnen 20 seconden doet de val dichtklappen 

 Dichtklappen binnen 0,5 tot 30 seconden 

 Verteren duurt 2 tot 10 dagen 

 

http://www.biologieijsselcollege.nl/Hand-outs/Nectar%206VWO/6VWO%20H21%20Planten/Vleesetende%20planten.docx
http://www.google.nl/imgres?imgurl=https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/0f/Drosera_capensis_bend.JPG/125px-Drosera_capensis_bend.JPG&imgrefurl=https://nl.wikipedia.org/wiki/Vleesetende_plant&h=170&w=125&tbnid=dI-CWvzOSRtCAM:&docid=OZRw4Kh4x-Mn7M&ei=sHgbVpDIKov9UJLCh7AG&tbm=isch&ved=0CGMQMygnMCdqFQoTCJDg2PLKvMgCFYs-FAodEuEBZg
http://www.google.nl/imgres?imgurl=http://www.ibizavandaag.nl/wp-content/uploads/2012/07/kaapse-zonnedauw.png&imgrefurl=https://www.ibizavandaag.nl/jaime-vleesetende-planten/&h=296&w=364&tbnid=7eD8GygPy7zzSM:&docid=ifibjakx2mxgKM&ei=sHgbVpDIKov9UJLCh7AG&tbm=isch&ved=0CFYQMygaMBpqFQoTCJDg2PLKvMgCFYs-FAodEuEBZg
http://www.google.nl/imgres?imgurl=http://www.afanja.nl/blog2010/100803-1445x.jpg&imgrefurl=http://www.afanja.nl/lichtlijnig/tag/vleesetende-plant/&h=675&w=900&tbnid=kv8JnGQh9tAIkM:&docid=im75IQg2OrxAxM&ei=RHkbVsjGFcT8Ut6as4gE&tbm=isch&ved=0CJQBEDMoWDBYahUKEwjI-Iy5y7zIAhVEvhQKHV7NDEE
http://www.google.nl/imgres?imgurl=http://www.natuurfotografie.info/images/macrofotografie/macro_6.jpg&imgrefurl=http://www.natuurfotografie.info/macro.htm&h=279&w=420&tbnid=dqQTR1fWAGkzXM:&docid=dSZusAbDX_tDrM&ei=RHkbVsjGFcT8Ut6as4gE&tbm=isch&ved=0CIYBEDMoSjBKahUKEwjI-Iy5y7zIAhVEvhQKHV7NDEE


     

 

 Venusvliegenvanger 

 

 

 

Bekerval (o.a. trompetbekerplant en Nepenthes) 

 Plant verspreid geur dat insecten aantrekt 

 Gladde bovenrand maakt dat insecten in de beker vallen 

 Stugge haartjes net onder de rand aan de binnenkant die naar beneden zijn 

gericht voorkomen dat insecten uit de beker kunnen kruipen 

 Beker bevat waterige, zure afscheiding waarin het voedsel wordt verteerd 

 Trompetbekerplant 

 

http://www.google.nl/imgres?imgurl=http://www.zozitdat.nl/files/2012/09/Vleesetende-plant.jpg&imgrefurl=http://www.zozitdat.nl/2012/09/26/hap-slik-weg/&h=200&w=200&tbnid=CrzDSRbQCr_UmM:&docid=sYru9ogE49o1oM&ei=RHkbVsjGFcT8Ut6as4gE&tbm=isch&ved=0CF4QMygiMCJqFQoTCMj4jLnLvMgCFUS-FAodXs0MQQ
http://www.google.nl/imgres?imgurl=http://www.budgi.nl/cms/wp-content/uploads/2014/05/gadget-vleesetende-plant-budgi-low-budget-besparen-diy-780x400.jpg&imgrefurl=http://www.budgi.nl/huis-houden/gadget-van-de-week-vleesetende-plant/&h=400&w=780&tbnid=ViUPj5y6N_Dz4M:&docid=zdSHPx1V82yl0M&ei=RHkbVsjGFcT8Ut6as4gE&tbm=isch&ved=0CFwQMyggMCBqFQoTCMj4jLnLvMgCFUS-FAodXs0MQQ
http://www.google.nl/imgres?imgurl=http://www.tuinen.nl/images/upload/10139-vleesetende_planten_dionaea_muscipula_04_ss.jpg&imgrefurl=http://www.tuinen.nl/artikel/4147/5x%2Bvleesetende%2Bplanten/?rubriekid%3D241&h=521&w=800&tbnid=7csAx_Iw5Hb6SM:&docid=NX6uvrFQxJjvCM&ei=hX8bVt-JBcbkUa7RibgD&tbm=isch&ved=0CGcQMygrMCtqFQoTCJ_gsbTRvMgCFUZyFAodrmgCNw
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sarracenia_ne1.JPG


 Nepenthes (tropische bekerplant) 

 

Zuigval (o.a. blaasjeskruid) 

 Planten die onder water leven 

 Door blad gevormde holte heerst onderdruk 

 Bij aanraking van roofdier wordt onderdruk opgeheven 

 Water en prooidier worden naar binnen gezogen 

             
Blaasjeskruid 

 

 

Fuikval (o.a. Genlisia) 

 Haren voorkomen dat insecten uit een soort val kunnen ontsnappen 

 

http://afdeling.groei.nl/index.php?id=24340
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:UtriculariaVulgaris.JPG
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Utricularia_dimorphantha.jpg


 Genlisia        

 

 

 

Nepenthes 

 eet insecten (mieren, spinnen, schorpioenen, duizendpoten), vogels, slakken, 

hagedissen 

 bekerplant 

 beker onderdeel uitgegroeide hoofdnerf 

 onder in de beker siroopachtige vloeistof met  

o verteringsenzymen (o.a. protease, peptidase, fosfatase) 

o micro-organismen (symbiose) 

o verteerde stoffen worden via klieren opgenomen door de plant 

 de wand boven de vloeistof bevat geen klieren en is erg glad en wasachtig 

 prooien kunnen hierdoor niet meer uit de beker 

 deksel 

o bevat nectarklieren 

o voorkomt verdunning van de vloeistof door regen 

 rand beker (peristoom)  

o is kleurrijk om prooien aan te trekken 

o is glad  

 is ribbelvormig 

 heeft hydrofiele structuur, condensdruppels vormen waterlaagje 

 bij hoge luchtvochtigheid scheiden klieren nectar af waardoor 

condensatie water wordt verhoogd 

 Nepenthes rajah 

o leeft in symbiose met rat 

o rat eet ’s nachts nectar en poept in de beker (stikstof) 

o boomspitsmuis doet dit overdag 



o Nepenthes soorten die in symbiose leven met rat en spitsmuis hebben 

een peristoom zonder ribbels. Zonder ribbels blijft er minder water 

plakken 

 Nepenthes bicalcarata 

o leeft in symbiose met mieren 

o mier leeft in holle ranken en eet nectar 

o uitwerpselen en dode mieren zijn bron van stikstof 

o nectar op peristoom ook een voedselbron voor schimmel 

o door schimmeldraden geen gladde laag meer, waardoor plant minder 

prooi vangt 

o mieren ruimen de schimmel op 

 Nepenthes ampullaria 

o verteert afgevallen bladeren 

o kikker plant zich voort in beker 

o kikkers zijn erg klein en hebben poten met kleine zwemvliezen 

waardoor betere grip op bekerwand 

DVD the private life of plants/growth 

Waarom weinig nitraat in een moeras? 

Anaerobe omstandigheden waardoor geen nitrificatie (omzetting ammonium tot 

nitraat) en wel denitrificatie (omzetting nitraat tot stikstofgas) 

 

 

 


