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Zaden en vruchten van akkeronkruiden afkomstig uit een vlasmonster uit Argentinië.
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 Opzet handboek

Voor het op naam brengen van vruchten en zaden is het belangrijk om te 
weten tot welke plantenfamilie ze behoren. Voor een verdere soortdetermina-
tie is het vervolgens mogelijk om gericht verder te zoeken in literatuur en ver-
gelijkingscollecties. Vooral bij plantenfamilies met een groot aantal geslach-
ten, kan een grote variatie aanwezig zijn in de morfologie van vruchten en 
zaden. De clustering van geslachten tot families is immers niet alleen geba-
seerd op generatieve kenmerken. Bovendien kunnen specifieke aanpassingen 
aan zaadverspreiding ontwikkeld zijn binnen verschillende plantenfamilies.
 Om vruchten en zaden te kunnen plaatsen binnen een bepaalde planten-
familie, is het wenselijk om enig zicht te hebben op de wijze waarop bloemen, 
en in een later stadium ook vruchten, aan een plant bevestigd zijn. Daarnaast 
is het van belang om te kunnen bepalen wat de verspreidingseenheid is: een 
zaad, een vrucht of een vrucht die vergroeid is met delen van de bloem.
 Dit boek biedt een toelichting op de variatie in vruchten en zaden van 19 
plantenfamilies (figuur 1). De selectie van deze plantenfamilies is gebaseerd op 
het voorkomen van vruchten en zaden van wilde planten in zaadmengsels en 
in archeologische contexten. Daarmee ligt het accent op de morfologie van de 
wilde soorten, wat tot uitdrukking komt in de keuze van de voorbeelden.
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Figuur 1 Aantal 

geslachten (groen, 

aantallen op de bovenste 

as) en soorten (bruin, 

aantallen op de onderste 

as) per familie dat 

wereldwijd is beschreven. 

De aantallen zijn ontleend 

aan Mabberley (2008). d
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In de introductie op de plantenfamilie wordt kort ingegaan op de taxono-
mie. Voor zover relevant, wordt daarbij aandacht geschonken aan de naam-
geving, op een onderverdeling binnen de familie, en op de afbakening ten 
opzichte van andere families. Recent onderzoek aan DNA heeft veel nieuwe 
inzichten opgeleverd over de verwantschap tussen geslachten. Op basis 
daarvan zijn sommige families gesplitst en andere samengevoegd. In deze 
publicatie is er voor gekozen om de wetenschappelijke familienamen te 
gebruiken die zijn gebaseerd op het type-geslacht. De afbakening van de 
families is gebaseerd op Mabberley (2008).
 Voor elke plantenfamilie wordt in een aparte paragraaf een beschrijving 
gegeven van de belangrijkste bloeiwijzen en vruchtwijzen. Het gaat hier om 
de wijze waarop de bloemen, en in later stadium de vruchten, aan de stengels 
vastzitten (figuur 2). Een goed begrip van deze ordening kan het indelen van 
vruchten en zaden bij de juiste familie vergemakkelijken. De clustering in 
bloeiwijzen en vruchtwijzen kan vrij complex zijn en kan bovendien lastig te 
bepalen zijn wanneer de bloemsteeltjes en vruchtsteeltjes erg kort zijn. Rele-
vant is hierbij ook het onderscheid tussen meervoudige vruchten en samen-
gestelde vruchten, dat bij ‘Zaad- en vruchttypen’ nader zal worden toege-
licht. Voor een nadere toelichting op de verschillende bloeiwijzen, wordt 
verwezen naar overzichten in botanische woordenboeken en flora’s.
 In de paragraaf ‘vrucht en zaad’ worden de verschillende vruchttypen en 
de variatie in zaadmorfologie binnen de plantenfamilie beschreven. In deze 
uitgave wordt de vruchttypologie van Spjut (1994) gevolgd. Van veel voor-
komende botanische termen wordt tevens de Engelse term tussen haakjes 
genoemd. Bij elke familie worden voorbeelden van vruchten en zaden af-
gebeeld die representatief zijn voor de hele familie en deze voorbeelden 
blijven niet tot enkel Nederlandse soorten beperkt. De diagnostische ken-
merken van de vruchttypen en zaadvormen kunnen ook relevant zijn voor 
de verspreiding (zie de paragraaf ‘diaspore’).

a Figuur 2 Bloeiwijze 

(links; 21 juni 2009) en 

vruchtwijze (rechts; 

11 juli 2009) van Boekweit 

(Fagopyrum esculentum). 

De bloemen en vruchten 

zijn verenigd in pluimen. 
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In de paragraaf ‘diaspore’ wordt aangegeven welke verspreidingseenheden 
(ofwel: diasporen) het meest voorkomen binnen de plantenfamilie. Een 
diaspore is het zadenbevattende deel van de plant dat los laat om te zorgen 
voor nakomelingen op een nieuwe plek. Deze verspreidingseenheden kun-
nen de losse zaden zelf zijn, maar ook één of meer zaden in een vrucht of 
hele vruchten met daaromheen vergroeide delen van de bloem. In het da-
gelijks spraakgebruik spreken we van ‘zaadverspreiding’, maar met deze 
term wordt dus de verspreiding van diasporen bedoeld en omvat daarmee  
ook de verspreiding van vruchten en vruchten met vergroeide bloemdelen.
 Bij planten die geoogst worden, kan de verspreidingseenheid afwijken 
van de natuurlijke verspreidingseenheid. De manier van oogsten en het 
tijdstip ten opzichte van de zaadrijping spelen daarbij een rol. Dit verklaart 
waarom in zaadmonsters verspreidingseenheden kunnen voorkomen die 
afwijken van de natuurlijke verspreidingseenheden. Zo kunnen ook frag-
menten van vruchtwijzen, of zelfs vegetatieve delen zoals wortelstokken in 
zaadmonsters aanwezig zijn.
 De paragraaf ‘heterocarpie en zaaddimorfie’ behandelt bij sommige families 
een typisch fenomeen, namelijk dat eenzelfde plant meerdere vruchttypen (he-
terocarpie) of zaadtypen (zaaddimorfie) kan vormen. Deze variatie in vrucht- en 
zaadmorfologie is vaak gerelateerd aan verschillen in zaad verspreiding en zelfs 
ook aan kieming. Zo vormen bepaalde soorten uit de familie van de Asteraceae 
in één bloemhoofdje zowel vruchten met pluis als vruchten zonder pluis, waar-
bij de vruchten met pluis zijn aangepast aan effectieve verspreiding over lan-
gere afstanden door bijvoorbeeld wind en/of water. De vruchten zonder pluis 
zijn vaak kleiner en hebben hierbij het voordeel dat ze makkelijker in de 
bodem dringen om zo een zaadvoorraad op te bouwen op de reeds bewe-
zen gunstige groeiplek van de moederplant.
 Een volledig overzicht van de vormvariatie bij vruchten en zaden binnen 
de geselecteerde plantenfamilies valt buiten het bereik van dit boek. Er is 
gekozen voor een selectie van geslachten die representatief is voor de be-
treffende plantenfamilie. De selectie van vruchten en zaden in de beknopte 
zadenatlas, die elk familiehoofdstuk afsluit, is grotendeels gebaseerd op de 
Nederlandse flora (Van der Meijden, 2005). In deze beknopte zadenatlas 
zijn alle vruchten en zaden afgebeeld binnen een kader met een bijbeho-
rende maatbalk. Daarnaast is bij elke afbeelding een silhouet toegevoegd 
dat de werkelijke grootte weergeeft. Voor een uitgebreid overzicht van af-
beeldingen wordt verwezen naar de uitgaven van het Digitale Plantenatlas 
Project op www.plantenatlas.eu.

 Familie, geslacht en soort

Planten worden onderverdeeld in een hiërarchisch systeem op basis van 
hun verwantschap. De belangrijkste niveaus zijn familie, geslacht en soort. 
Familienamen en geslachtsnamen bestaan uit één woord. Een soortnaam 
bestaat uit twee woorden: de geslachtsnaam en de soortaanduiding. 

a Figuur 3 Afbeelding 

van Koriander (Coriandrum 

sativum) uit de zadenatlas.  

De maatbalk van 1 mm 

hoort bij de gekleurde 

afbeelding. Het kleine 

silhouet geeft de 

werkelijke grootte weer 

van de afgebeelde vrucht.
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Familienamen hebben vaak een uitgang die eindigt op ‘eae’ of ‘ae’. De uitgan-
gen van geslachtsnamen en soortaanduidingen zijn daarentegen variabel.
 Nieuwe inzichten in verwantschap zijn verantwoordelijk voor veranderin-
gen in de naamgeving en zelfs hergroeperingen binnen families. Met name 
het recente grootschalig onderzoek aan speciale onderdelen van plantaardig 
DNA heeft ertoe geleid dat soorten in nieuwe families zijn ondergebracht. 
Wanneer een soort in een andere familie wordt ondergebracht, heeft dat in 
principe geen consequenties voor de soortnaam: die kan ongewijzigd blij-
ven. Maar wanneer nieuwe inzichten leiden tot een herstructurering van 
soorten binnen een geslacht of tot het onderbrengen van een soort in een 
ander geslacht, verandert de soortnaam. Om toch een koppeling te kunnen 
maken tussen de nieuwe, geldige naam, en oudere namen (synoniemen), 
worden auteursnamen achter de soortnaam vermeld.
 Bij bepaalde soorten wordt nog een onderverdeling gemaakt in variëteiten 
of ondersoorten. In dergelijke gevallen wordt een derde naam aan de soort-
naam toegevoegd, voorafgegaan door de afkorting ‘var.’ of ‘ssp.’ (sub species). 
Wetenschappelijke geslachtsnamen, soortnamen en aanduidingen voor 
variëteit en ondersoort worden gecursiveerd, wetenschappelijke familie-
namen daarentegen niet. Nederlandse plantennamen worden bij voorkeur 
met een hoofdletter geschreven om eventuele verwarring te voorkomen tus-
sen bijvoeglijke naamwoorden en delen van de plantennaam zoals bijvoor-
beeld bij ‘grote Akkerdistel’ versus ‘Grote centaurie’.

 Zaad- en vruchttypen

Een zaad ontwikkelt zich uit een zaadknop en wordt al dan niet omgeven 
door een vrucht of een zaadrok (figuur 4). Planten waarvan de zaden niet 
omgeven zijn door een vrucht, worden ‘naaktzadigen’ genoemd en vormen 
hun zaden vaak in kegels (figuur 5).
 Bij de bedektzadigen worden de zaadknoppen en dus ook de zich daar-
uit ontwikkelende zaden omgeven door een vrucht. Het onderscheid tus-
sen zaad en vrucht levert geen probleem op wanneer een zaad niet met de 
vrucht vergroeid is (figuur 6). Vaak is het zaad een zelfstandige versprei-
dingseenheid.
 Het komt ook voor dat het zaad met de vrucht vergroeid is. Bij éénzadi-
ge vruchten, waarvan de vrucht vaak niet veel groter is dan het zaad, wordt 
vaak ten onrechte gesproken van een ‘zaad’ (figuur 7).
 Wanneer de vrucht de verspreidingseenheid is, kunnen ook andere 
plantendelen deel uitmaken van de verspreidingseenheid. Het komt voor 
dat daardoor de vrucht zelf niet meer zichtbaar is. Plantendelen die de 
vrucht gedeeltelijk of zelfs geheel kunnen omgeven, zijn bijvoorbeeld 
schutbladeren. Bij granen zijn dergelijke schutbladen als afzonderlijke kaf-
deeltjes te onderscheiden (figuur 8). Het komt ook voor dat dergelijke 
schutbladen met elkaar vergroeid zijn, zoals bij de bolster rond de vrucht 
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Figuur 4
Zaad van Taxus (Taxus baccata) omgeven 
door een zaadrok (lengtedoorsnede).

Figuur 5
Kegel en zaad van de Mammoetboom 
(Sequoiadendron giganteum).

Figuur 6
Lengtedoorsnede van vrucht met zaden 
van de Meloen (Cucumis melo).

Figuur 7
Complete vrucht van de Zonnebloem 
(Helianthus annuus) en een lengtedoor-
snede van de vrucht met daarin het zaad.

Figuur 8 
Vrucht van Eenkoren (Triticum monococcum) 
bedekt door kaf (links) en zonder kaf 
(rechts). De vrucht van granen is 1-zadig.

Figuur 9 
Vrucht van de Walnoot (Juglans regia) 
bedekt door een exocarp. Afgebeeld zijn 
een vrucht met een deel van de exocarp 
(links), een vrucht zonder exocarp 
(midden) en een lengtedoorsnede van 
een vrucht met daarin het zaad (rechts).

Figuur 10 
Complete vrucht van de Olijf (Olea europaea; 
links), een vrucht waarvan de mesocarp en 
epicarp (schil) voor de helft verwijderd zijn 
(midden) en een dwarsdoorsnede door de 
vrucht en het zaad (rechts). De epicarp en 
mesocarp zijn paars van kleur, de endocarp 
is bruin en het zaad is wit.

Figuur 11 
Vruchtwijze van Gewone vlier  
(Sambucus nigra).

Figuur 12 
Meervoudige vrucht van de Schijnaard-
bei (Potentilla indica; boven). Op een 
sterk vergrote bloembodem bevinden 
zich een groot aantal 1-zadige kleine 
vruchten (onder).

Figuur 13 
Buitenzijde (boven) en lengtedoorsnede 
(midden) van de samengestelde vrucht 
van een Vijg (Ficus carica): De bloembodem 
heeft zich gesloten op een kleine opening 
aan de onderzijde na. Op de bloembodem 
bevinden zich enige honderden bloemen. 
In elk van deze bloemen ontwikkelt zich na 
bestuiving door een wespje een klein 
1-zadige vruchtje (onder).
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van een Walnoot (figuur 9). Het weefsel dat de vrucht omgeeft ook wel 
‘exocarp’ genoemd.
 Sommige vruchten zijn opgebouwd uit verschillende lagen die zich 
goed laten onderscheiden. Dit is bijvoorbeeld het geval bij steenvruchten. 
Bij dergelijke vruchten is de binnenste laag hard en wordt ‘endocarp’ 
genoemd. De endocarp wordt vaak omgeven door een tussenlaag (meso-
carp) terwijl de buitenste laag ‘epicarp’ wordt genoemd. In plaats van ‘epi-
carp’ wordt ook wel de term ‘exocarp’ gebruikt. De term ‘exocarp’ wordt 
hier  gebruikt voor plantendelen die geen deel uitmaken van de vrucht, 
zoals de bolster rond de vrucht van de walnoot. Een voorbeeld van een 
steenvrucht met een duidelijke differentiatie in lagen is de Olijf (figuur 10).
 Bloemen zijn vaak op een karakteristieke wijze gerangschikt. Deze rang-
schikking wordt ‘bloeiwijze’ (inflorescence) genoemd en voor de verschil-
lende bloeiwijzen zijn specifieke termen in gebruik. De term ‘vruchtwijze’ 
(infructescence) wordt gebruikt voor de rangschikking van de vruchten 
(figuur 11).
 Bij vruchtwijzen kan een onderscheid worden gemaakt tussen enkel-
voudige vruchten (simple fruits), meervoudige vruchten (multiple fruits) en 
samengestelde vruchten (compound fruits). Van een enkelvoudige vrucht 
is sprake wanneer deze ontwikkeld is uit een afzonderlijke bloem die min of 
meer een geïsoleerde positie inneemt in de vruchtwijze. Een meervoudige 
vrucht ontwikkelt zich uit één bloem die meerdere stampers bezit. In het 
vruchtbeginsel van elke stamper kunnen één of meerdere zaden afrijpen 
(figuur 12). Een samengestelde vrucht ontwikkelt zich uit meerdere bloe-
men, elk met een eigen stamper (figuur 13). De overgang van samen-
gestelde vrucht naar vruchtwijze is soms arbitrair.
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amaranthaceae Kattenstaartamarant (Amaranthus caudatus)
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 Introductie

De naamgeving van deze familie is gebaseerd op het geslacht Amarant 
(Amaranthus). De Amarantenfamilie is recentelijk samengevoegd met de 
Ganzenvoetfamilie (Chenopodiaceae) en omvat ca. 2000 soorten die zijn on-
dergebracht in 175 geslachten. Genetisch onderzoek heeft aangetoond dat 
de Amarantenfamilie en de Ganzenvoetfamilie nauw aan elkaar verwant zijn 
en dat een onderscheid op familieniveau daarom niet langer wenselijk is.

Bloeiwijze en vruchtwijze

De bloemen zijn klein en hebben een groene of bruine kleur 
en zijn daardoor weinig opvallend. De bloemen en vruch-
ten zijn verenigd in dichte kluwens verspreid over de sten-
gel of aan het eind van de stengel (figuur 1).
 De vrucht kan omgeven zijn door een bloemdek 
(perianth) en steelblaadjes (bracteoles). Bloemdek en steel-
blaadjes kunnen in de vruchttijd groter worden en de vrucht 
gedeeltelijk of geheel omhullen. Bij Melde (Atriplex) is de 
vrucht omgeven door twee steelblaadjes die aan de onder-
zijde met elkaar vergroeid zijn. Deze steelblaadjes verschillen 
in vorm en grootte en kunnen getand zijn en bezet zijn met 
knobbels. Soms is het bloemdek duidelijk opgezwollen zoals 
bij de Aardbeispinazie (Chenopodium foliosum; figuur 2).

Vrucht en zaad

Bij sommige geslachten, zoals de Amarant (Amaranthus), 
zijn vrucht en zaad niet vergroeid. De vrucht van een 
Amarant is vliezig en bevat één zaad. De zaden van de 
Amarant zijn discusvormig en meestal zwart en glanzend. 
Doordat de zaden vrij eenvormig zijn, worden ze doorgaans 
niet op soort gedetermineerd. Een soortdeterminatie is bij 
het geslacht Amarant wel mogelijk op basis van kenmerken 
van de vrucht en de bloemdekbladen. Bij sommige (onder)
soorten springt de vrucht niet open, zoals bij de Franse 
amarant (Amaranthus hybridus ssp. bouchonii), terwijl bij an-

Figuur 1 Eindstandige 

bloeiwijze van  

Amaranthus cruentus. b

zz_HDZZ.indb   19 29-01-13   10:09



20 Handboek voor het determineren van zaden en vruchten | R.T.J. Cappers & R.M. Bekker

A
m

ar
an

th
ac

ea
e

Figuur 2 Aardbeispinazie 

(Chenopodium foliosum) 

met vruchten die 

omgeven zijn door  

rode opgezwollen 

bloem dekblaadjes. d

zz_HDZZ.indb   20 29-01-13   10:09



Vrucht en zaad 21

A
m

ar
an

th
ac

ea
e

dere (onder)soorten de vrucht overdwars openspringt. Daarbij kan het 
breukvlak onregelmatig zijn, zoals bij Kleine majer (A. blitum), of regelmatig 
zoals bij de Afrikaanse amarant (A. graecizans; figuur 3).

Bij veel andere geslachten zijn de vrucht en het zaad met elkaar vergroeid. Bij 
sommige geslachten is de vruchtwand dun en fragiel en laat makkelijk los van 
het zaad. Een dergelijke fragiele vruchtwand komt voor bij Zoutkruid (Bassia), 
Zeekraal (Salicornia), Spinazie (Spinacia), Loogkruid (Salsola), Ganzenvoet 
(Chenopodium) en Melde (Atriplex). Van Ganzenvoet soorten en Meldesoorten 
die veel in akkers voorkomen, worden regelmatig zaden aangetroffen in plaats 
van de complete vruchten, doordat de fragiele vrucht tijdens het dorsen ver-

Figuur 3 Vruchtwijze van 

Afrikaanse amarant 

(Amaranthus graecizans). 

Bij enkele vruchten is de 

bovenzijde losgescheurd 

of afgevallen. d
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wijderd wordt (Berggren, 1981). Bij Ganzenvoet wordt de buitenste vruchtlaag 
ook wel aangeduid met de term ‘exocarp’ (Berggren 1981; Cappers et al., 2012). 
Hier worden beide lagen tot de vrucht gerekend (figuur 4).

Gevleugelde vruchten komen voor bij Vlieszaad (Corispermum) en Loog-
kruid (Salsola). Bij Vlieszaad worden de vleugels gevormd door de randen 
van de vrucht terwijl bij Loogkruid de vleugel gevormd wordt door het 
bloemdek dat de vrucht omgeeft. Het zaad van Zeekraal (Salicornia) is bezet 
met deels haakvormige haren (figuur 5).

De oriëntatie van de vrucht in het bloemdek kan horizontaal of verticaal zijn 
(figuur 6). De vruchten van Melde zijn allemaal verticaal georiënteerd terwijl 
binnen het geslacht Ganzenvoet beide vormen van oriëntatie voorkomen.  
Bij een horizontale oriëntatie is de vrucht met de afgeplatte zijde vastgehecht 
aan de bloembodem. Dergelijke vruchten hebben aan één zijde in het midden 
een litteken. Ook bij het zaad is dit litteken doorgaans met strijklicht nog 
zichtbaar, zoals bij Melganzevoet (Chenopodium album; figuur 4, rechts onder). 
Bij vruchten met een verticale oriëntatie op de bloembodem ontbreekt een 
dergelijk litteken, zoals bij Liggende ganzenvoet (C. pumilio); figuur 6).

d Figuur 4 Vrucht met 

bloemdek (links), zonder 

bloemdek (midden) en zaad 

(rechts) van Melganzenvoet 

(Chenopodium album).  

Het bloemdek bestaat uit 

vijf bloemdekblaadjes  

die elk gekield zijn.  

De bovenste rij toont de 

bovenzijde en de onderste 

rij de onderzijde.  

Het litteken op het 

bloemdek op de foto 

linksonder markeert de 

plaats de bloem vastzat aan 

de stengel. Het litteken op 

de vrucht op de foto 

middenonder markeert de 

plaats waar de vrucht 

vastzat aan de bloem-

bodem. Op de foto 

rechtsonder is het litteken 

slechts vaag waar- 

neembaar.

Figuur 5 Zaad van 

Zeekraal (Salicornia 

europaea) bezet  

met haren. d
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 Diaspore

De verspreidingseenheid kan het zaad zijn, de 1-zadige vrucht of de 
1-zadige vrucht met bloemblaadjes, steelblaadjes of een opgezwollen 
bloembodem (tabel 1).

Tabel 1  Samenstelling van de verspreidingseenheid van een aantal geslachten van de 

Amaranthaceae.

Zaad
1-zadige 
vrucht

met zaad

1-zadige 
vrucht met 

bloemblaadjes

1-zadige 
vrucht met

steelblaadjes

1-zadige 
vrucht met

bloembodem

Salicornia ○
Amaranthus ○ ○
Corispermum ○
Suaeda ○
Chenopodium ○ ○
Salsola ○
Bassia ○
Spinacia ○
Atriplex ○
Beta ○

Figuur 6 Vruchten van 

Korrelganzenvoet 

(Chenopodium polyspermum; 

links) zijn horizontaal 

georiënteerd en die van 

Liggende ganzenvoet  

(C. pumilio; rechts) zijn 

verticaal georiënteerd. d

a Figuur 7 Rijpe vruchten 

van Beursjesganzenvoet 

(Chenopodium chenopo-

dioides) omgeven door het 

bloemdek. Boven een 

vrucht afkomstig van een 

eindstandige kluwen met 

4-5 bloemdekblaadjes  

die alleen aan de basis 

vergroeid zijn. Onder een 

vrucht afkomstig van een 

zijdelings kluwen met 

meestal 3 volledig 

vergroeide bloem-

dekblaadjes.
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 Heterocarpie en zaaddimorfie

Heterocarpie komt bij deze familie vrij algemeen voor. Zo verschilt het bloem-
dek dat de vruchten van Beursjesganzenvoet (Chenopodium chenopodioides) 
omsluit in afhankelijkheid van de positie aan de plant (figuur 7).
 Bij Melde (Atriplex) is de variatie in de steelblaadjes gerelateerd aan de 
positie van de vrucht aan de plant. Bij sommige soorten varieert ook de 
vrucht in grootte en vorm waardoor een soortdeterminatie niet altijd met 
zekerheid mogelijk is. Zo is de variatie groot bij soorten als Uitstaande 
melde (Atriplex patula), Spiesmelde (A. prostrata) en Kustmelde (A. littoralis). 
Vruchten van beide eerste soorten worden doorgaans niet onderscheiden 
en alleen grote vruchten (met een diameter van minimaal 3,2 mm) worden 
gedetermineerd als die van Kustmelde. Ook de vruchten van Halogeton 
glomeratus en Melganzenvoet (Chenopodium album) en zaden van Zeekraal 
(Salicornia europaea) vertonen heterocarpie.
  Vruchtclusters van de Biet bezitten een variabel aantal vruchten. Het 
aantal vruchten in een vruchtcluster van de Biet varieert van (1-)3-5(-7). Het 
aantal vruchten is klein in Biet afkomstig uit het Oost-Mediterrane gebied.
 Variatie in vruchtvorm kan ook het gevolg zijn van selectie van zaaizaad. 
Zo bezitten de steelblaadjes van Spinazie (Spinacia oleracea) een stekel.  
Bij vruchten die tegenwoordig als zaaizaad worden gebruikt, ontbreken 
deze stekels meestal (figuur 8).

a Figuur 8 Vruchten van 

spinazie (Spinacia 

oleracea) ingesloten door 

steelblaadjes. Bij het 

linker exemplaar zijn drie 

lange stekels aanwezig 

terwijl bij het rechter 

exemplaar alleen de 

aanzet tot de stekels 

aanwezig zijn.
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 Zadenatlas Amaranthaceae

Amaranthus standleyanus Amaranthus standleyanus

Atriplex prostrata Atriplex prostrata

Axyris amaranthoides

250 μm

250 μm1 mm

250 μm

1 mm
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Bassia scoparia Bassia scoparia

Beta vulgaris Beta vulgaris

Chenopodium rubrum Chenopodium rubrum

250 μm 250 μm

250 μm1 mm

250 μm 250 μm
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Corispermum intermedium

Polycnemum arvense Polycnemum arvense

Salicornia europaea

1 mm

250 μm

250 μm

250 μm
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Salsola kali Salsola kali

Spinacia oleracea Spinacia oleracea

Suaeda maritima

250 μm 250 μm

250 μm1 mm

250 μm
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