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ASTERACEAE
=SAMENGESTELDBLOEMIGEN
●Grootste plantenfamilie (n° soorten) samen met Orchideeën.

~25.000 srtn
komen voor vanaf... (zie voordracht februari '16 !)
vooral KRUIDEN (in tropen: ook bomen en lianen)
succes: bloeistrategie met „hoofdjes“?

Opslag van fructans (inuline) ? cfr Aardpeer

●Dikwijls penwortel

●Soorten met stekels: „distels“ (carduus, cirsium, sonchus...)



  

ASTERACEAE
● BLOEMHOOFDJES (CAPITULUM):

BUISBLOEMEN: 2-slachtig, symmetrische kroonbuis
(meestal 5 slippen)

LINTBLOEMEN: 2-slachtig, 1 bloemblad

STRAALBLOEMEN: vaak alleen vrouwelijk of steriel
rand: 3 tanden (ipv 5)

5 meeldraden in „zuiltje“ (samenhelmig)

● VRUCHT: NOOTJE (is een dopvrucht met verhoute 
vruchtwand) = droge, éénzadige, niet-openspringende vrucht.

Dikwijls met vruchtpluis (pappus, gereduceerde kelk)



  

ASTERACEAE
Taxonomie:

● Zonder melksap: Asteroideae
Steeds met BUISBLOEMEN
Rand: BUIS- of LINTBLOEMEN
bvb: Aster, Heelblaadjes, Kruiskruid, Arnica, Hoefblad,
Duizendblad, Kamille, Koninginnenkruid, Klit, Cirsium,
Carduus...

● Met wit melksap: Cichorioideae
uitsluitend LINTBLOEMEN
bvb: Cichorium, Scorzonera, Paardenbloem, Sla,
Sonchus (Melkdistel), Streepzaad, Havikskruid...



  

ASTERACEAE
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AMYGDALOIDEAE
vroeger Subfamilie van ROSACEAE

= genus PRUNUS
●Levensvorm: Loofverliezende of groenblijvende bomen of 
struiken

●BLAD: enkelvoudig, verspreid, langwerpig- of eirond-elliptisch,
met klieren op de bladsteel.

●BLOEMEN: 5-tallig: 5 kroonbl., 5 kelkbladen
véél meeldraden

●VRUCHT: steenvrucht: pit met stevige wand (endocarp), daarin
 zit het zaad. Pit omgeven door vruchtvlees

(mesocarp) en vruchtschil (exocarp)



  

Rosaceae, PRUNUS
Taxonomie:

● Flora België:
Familie Rosaceae / Amygdalaceae / Malaceae

● APG (Heukels): één familie: Rosaceae (sensu latu = in 
brede zin)

> Géén stekels, wel bomen... met doornen
Houtige gewassen, bovenstandig vruchtbeginsel,

 enkelvoudige bladen, vlezige vrucht >>>
PRUNUS:

Prunus avium: Zoete kers P. cerasus: Zure kers
P. laurocerasus: Laurierkers P. padus: Gewone vogelkers
P. serotina: Am. vogelkers P. persica: Perzik
P. dulcis (Amygdalis): Amandel P. spinosa: Sleedoorn



  

PRUNUS CERASUS, 
ZURE KERS



  

Perzik bloesem

Zoete kers, blad



  



  

APIACEAE
= UMBELLIFERAE, SCHERMBLOEMIGEN

● Wereldwijd ~ 3.700 srtn
● Sommigen zéér giftig: Gevlekte scheerling (Conium 

maculatum); Dodemansvingers (Oenanthe crocata). Irritant: 
Berenklauw !

● Andere zéér nuttig: anijs, karwij, venkel, peterselie, 
pastinaak, peen...

●Meestal heel aromatische planten met holle, geribde stengels

●Levensvorm: Één-, tweejarig of overblijvend



  

APIACEAE
●BLAD: gesteeld, met duidelijke bladschede

meestal meervoudig samengesteld (pinnatifid)
●BLOEMEN: in schermen

(ook: Allium (Look !))
soms hoofdjes !: Eryngium (Kruisdistel)

= géén composiet, géén „distel“ !
●VRUCHT: 2-delige SPLITVRUCHT (dubbele dopvruchten)

● met olie-achtig endosperm: vetzuren
● Petroselinic acid (Peterseliezuur) komt in bijna alle soorten 

voor (typische geur !) en komt vrijwel niet buiten deze 
familie voor !



  

Daslook, Allium ursinum



  

Eryngium campestre, Kruisdistel



  





  
HEELKRUID  –  KRUISDISTEL   –      WATERNAVEL



  



  

BRASSICACEAE
= CRUCIFERAE, KRUISBLOEMIGEN

APG: ook Capparaceae (kappertjes = bloemknoppen)
● Levensvorm: Één-, tweejarige of overblijvende kruiden

 (Midd.zee: ook struiken)
● Wereldwijd ~ 4060 srtn

● Veel „voedergewassen“ (wintergroenten) en oliezaad-
gewassen: kool, spruiten, broccoli, koolrabi, radijs, ramenas, 
koolzaad, mosterd,
waterkers (cresson) …

● Sommigen bevatten veel ERUCAzuur: schadelijk bij té veel 
inname! Voor consumptie mag Koolzaadolie géén erucazuur 
bevatten.



  

BRASSICACEAE
● BLOEIWIJZE: tros

● Meeldraden: met nectarkliertjes (honingschubben) aan de
basis

„Botanist in the kitchen“
I Cardamineae   II Camelineae   III Lepidieae
IV Brassiceae    V Eutremeae     VI Thlaspideae



  



  

Sisymbrium officinale
Gewone raket

Look-zonder-look



  

Roos van Jericho
Anastatica hierochuntica

„opstandingsplant“
Steppenroller

West-Azië, woestijn Nrd-Afrika



  
S M A K E L I J K ! ! !
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