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Inleiding
Kwalificatiedossier Agro productie, handel en technologie
Binnen de Beroepsgerichte Kwalificatie Structuur (BKS) zijn er voor het kwalificatiedossier
Agro productie, handel en technologie modulen ontwikkeld voor het basisdeel en voor het
profieldeel. Modulen uit het basisdeel vormen voor alle deelnemers van het kwalificatiedossier een verplicht onderdeel. De modulen uit het profieldeel behoren bij een specifieke
differentiatie uit dit dossier. Vermeerdering is een van de modulen uit het basisdeel.

Naamgeving planten
Iedere beroepsbeoefenaar in de plantenteeltsector dient de belangrijkste regels omtrent de
naamgeving van planten te kennen en te kunnen toepassen. Alleen dan is een goede communicatie over planten mogelijk. In hoofdstuk 1 wordt het belang van een goede naamgeving
uitgelegd. Om er zeker van te zijn dat je krijgt wat je bestelt, werk je met wetenschappelijke
namen. Die namen moet je natuurlijk ook op de juiste manier schrijven. Soms kan het toch
nodig zijn om op een andere manier over planten te communiceren. Ook dan is het belangrijk
om de juist termen te gebruiken.

Generatief en vegetatief
De basis van de plantenteelt is de vermeerdering van planten. Er zijn veel manieren om planten te vermeerderen. De meest geschikte methode hangt met name af van de plantensoort
en de eisen die je stelt aan het eindproduct. In hoofdstuk 2 wordt als eerste de generatieve
vermeerdering van planten besproken. Generatieve vermeerdering is een ander woord voor
vermeerdering door middel van zaaien. In hoofdstuk 3 komt de vegetatieve vermeerdering
aan de orde. Vegetatieve vermeerdering is vermeerdering van planten door gebruik te maken
van plantendelen. Stekken en enten zijn hiervan bekende voorbeelden.

Opkweekmaterialen
De vermeerdering van planten is vaak een arbeidsintensief, kostbaar en kwetsbaar proces. Om
dit proces beter te kunnen sturen en handelingen te kunnen mechaniseren en automatiseren
is er een breed scala aan opkweekmaterialen beschikbaar. Voorbeelden hiervan zijn trays en
plantpluggen. Deze opkweekmaterialen vormen het onderwerp van hoofdstuk 4.

Uitgangsmateriaal
Het uitgangsmateriaal op een bedrijf kan zeer verschillend zijn. Het kan zaad zijn, maar ook
pootgoed dat al enkele jaren oud is. Afhankelijk van het uitgangsmateriaal zijn er specifieke
behandelingen mogelijk om het uitgangsmateriaal geschikter te maken voor een uitgebalanceerde start en een gezonde teelt. Deze handelingen komen aan bod in hoofdstuk 5.

Kwaliteitsbewaking
De Nederlandse land- en tuinbouw heeft internationaal een hoog kwaliteitsniveau. Dit hoge
kwaliteitsniveau wordt mede in stand gehouden en bevorderd door intensieve keuring en certificering van plantmateriaal. Deze keuring en certificering wordt beschreven in hoofdstuk 6.
Veel leesplezier
De auteur
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1 Systematiek en naamgeving
1.1 Oriëntatie
Systematiek en naamgeving
Plantensoorten hebben namen. Dan is handig, want dan weet je waar je het over hebt. Maar
het geven van een naam is niet zo eenvoudig. De naam ‘anjer’ is natuurlijk lekker kort, maar
er zijn hooguit zestien miljoen mensen over de hele wereld die weten wat je ermee bedoelt.
De rest van de wereld begrijpt het niet. Je moet dus een gemeenschappelijke taal hebben.
Vroeger was dat het Latijn en dat is voor wetenschappers zo gebleven. Enige kennis van
plantennamen is voor elke vakgenoot van belang. Al is het maar om vakbladen te kunnen
lezen of om aanvoeroverzichten van de veiling te kunnen begrijpen. In dit hoofdstuk leer je de
belangrijkste regels over naamgeving van planten en krijg je inzicht in de systematiek van het
plantenrijk.

1.2 Namen zijn noodzakelijk
Spelregels
Namen van planten moeten aan heel precieze
spelregels voldoen. De spelregels voor het
geven van een naam staan beschreven in
‘International Code of Botanical Nomenclature’. De eerste versie van dit boek werd in 1954
aangenomen. Deze internationale code is zeg
maar het wetboek van de nomenclatuur.

Afb. 1.1 Aan de hand van de regels in de International Code of Botanical Nomenclature kun je
nagaan of de naam van een plant geldig is.
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Latijn
De nomenclatuur is een wetenschap die uitsluitend met Latijnse namen werkt. Dat heeft drie
redenen.
• Latijn is een dode taal. Dat betekent dat de schrijfwijze of uitspraak niet meer zal veranderen.
• Latijn is internationaal. Geen enkel taalgebied hoeft zich tekortgedaan te voelen. Voor
iedereen is het een ‘vreemde taal’. Dat maakt het wereldwijde gebruik voor plantennaamgeving gemakkelijker.
• Met het Latijn kun je verwantschappen beter aangeven. Chinese roos en klaproos zijn geen
familie van elkaar, maar Chinese roos (Hibiscus sinensis) en altheastruik (Hibiscus syriacus)
wel. Als je naar de Latijnse namen kijkt, zie je meteen dat ze verwant zijn, want de wetenschappelijke naam van beide planten begint met de geslachtsnaam Hibiscus.

De eerste beschrijvingen
Ook vóór de verschijning van de Internationale Code in 1954 kregen planten namen en werden ze beschreven. Voor de eerste beschrijvingen van planten moeten we ongeveer 2.300 jaar
terug in de tijd. Toen beschreef de Griek Theophrastus een groot aantal plantensoorten. Circa
300 jaar later vertaalde de Romeinse geleerde Plinius de geschriften van Theophrastus in het
Latijn. Maar hij vertaalde niet alle plantennamen. Sommige Griekse namen nam hij onveranderd over. Dat verklaart waarom onze nomenclatuur nog steeds naast Latijnse namen ook
Griekse namen gebruikt.

Geneeskrachtige planten
Eeuwenlang werden planten beschreven. Dat was niet voor niets. Men wist immers toen al dat
veel planten een geneeskrachtige werking hebben. Het was dan ook heel belangrijk om deze
planten goed te beschrijven, zodat anderen wisten hoe ze eruit zagen. Zo schreef Dioscorides,
arts van keizer Nero’s leger, in de eerste eeuw een omvangrijk boek over medicinale planten.
Het boek van Dioscorides heette ‘Materia Medica’ en was zeker 15 eeuwen lang het belangrijkste boek van de geneeskunde. De meeste artsen hadden dan ook een grote kennis van
planten. Het waren vaak ook artsen die op hun beurt nieuwe plantensoorten beschreven. In
de middeleeuwen bewerkten Arabische geleerden en kloostergeleerden deze omvangrijke
boekwerken over planten. Veel van deze werken zijn bewaard gebleven.

Frasen

Afb. 1.2 Planten hadden vroeger heel lange
namen.

8

In de tijd van de grote ontdekkingsreizen nam
het arsenaal aan planten enorm toe. Amerika,
Australië en Zuidoost-Azië werden ontdekt en
uit al die nieuwe gebieden kwamen plantensoorten die tot dan toe onbekend waren. Al
die planten moesten beschreven worden. Dit
had tot gevolg, dat de omschrijvingen - de
frasen - steeds omvangrijker werden. Daarbij
kwam nog dat meerdere botanici dezelfde
planten aan het beschrijven waren. Zo kwamen er verschillende omschrijvingen voor een
en dezelfde plant. Het werd een complete
chaos.
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1. Plantennamen worden in het Latijn geschreven. Zijn de beweringen juist of onjuist?
--

Het Latijn is een levende taal.

Juist

Onjuist

--

In het Latijn zijn verwantschappen tussen de planten beter aan
te geven.
Niet in elk land worden plantennamen in het Latijn geschreven.

Juist

Onjuist

Juist

Onjuist

Juist

Onjuist

---

Met de Latijnse plantennaam Sambucus nigra wordt in Nederland dezelfde plantensoort aangeduid als in Zweden.

1.3 De eerste afspraken over naamgeving
Carolus Linnaeus
De Zweed Carl von Linné (1707-1778), in het
Latijn Carolus Linnaeus genoemd, schiep orde
in de chaos van beschrijvingen. Hij schafte
de frasen af en gaf aan elke plant een naam
die bestond uit twee delen. Zo noemde hij
de vlier Sambucus nigra. Deze tweeledige
naamgeving noemen we de binaire nomenclatuur. Het eerste deel van de naam is de
geslachtsnaam (Sambucus), het tweede deel
is de soortaanduiding (nigra). Geslachtsnaam
en soortaanduiding vormen samen de wetenAfb. 1.3 Linnaeus heeft geruime tijd in Nederschappelijke soortnaam (Sambucus nigra). De
land gestudeerd. In 1735 promoveerde hij in
geslachtsnaam schrijf je altijd met een hoofdHarderwijk tot doctor in de medicijnen. Het
letter en de soortaanduiding met een kleine
Linnaeustorentje in Harderwijk staat nog steeds letter. In 1737 publiceerde Linnaeus het boek
bekend als de plaats waar hij gestudeerd heeft.
‘Genera Plantarum’ met de geslachtsnamen
en een duidelijke beschrijving van de verschillende kenmerken.
In 1753 verscheen ‘Species Plantarum’. Hierin staan de wetenschappelijke soortnamen met
een duidelijke omschrijving per soort. Dit boek is de grondslag voor de huidige naamgeving

Binaire nomenclatuur
Je kunt de binaire nomenclatuur vergelijken met je eigen naam. Je heet bijvoorbeeld Kees
Molenaar. Als je in het telefoonboek kijkt, zoek je onder Molenaar. Nu zijn er meer Molenaars
en Kees is er één van. Dat is ook zo bij planten. Sambucus is de naam van de vlier, maar er zijn
meer soorten vlieren, zoals Sambucus racemosa en Sambucus nigra. Net als de Molenaars
lijken de soorten die vallen onder het geslacht Sambucus, veel op elkaar. Maar de Sambucus
racemosa (de trosvlier of bergvlier) heeft een trosvormige bloeiwijze, terwijl de Sambucus
nigra (de zwarte vlier) een schermvormige bloeiwijze heeft.

Geslachtsnamen
Linnaeus gebruikte voor de geslachtsnamen vaak namen die de Franse botanicus Joseph
Pitton de Tournefort (1656-1709) aan de planten gegeven had, bijvoorbeeld Acer, Betula, Po-
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pulus en Salix. Maar dikwijls moest hij andere namen verzinnen. Hij gebruikte daarvoor namen
van andere botanici, oud-leerlingen en vrienden. Een paar voorbeelden.
• Kalmia is genoemd naar zijn Finse leerling Peter Kalm.
• Rudbeckia is genoemd naar Olof Rudbeck, de leermeester van Linnaeus.
• Magnolia is genoemd naar Pierre Magnol, een professor in de botanie.
• Alstroemeria is genoemd naar C. Alstroemer, leerling van Linnaeus.
• Bergenia is genoemd naar K.A. von Berger, een hoogleraar en arts uit Frankfurt.

Betekenis soortnamen
Zoals het voorbeeld van de Sambucus (vlier) al duidelijk maakt, verwijst het tweede deel
van de plantennaam, de soortnaam of species, vaak naar een bijzondere eigenschap van de
plant. Veel planten hebben geneeskrachtige eigenschappen. Vaak wordt dit aangeduid met
officinalis, zoals bijvoorbeeld Salvia officinalis (Salie). Andere eigenschappen zijn eetbaarheid,
smaak geur, kleur, groeiwijze, bladvorm en bloeitijd. Soms wordt ook verwezen naar het land
van herkomst, soms naar de ideale standplaats en soms zijn planten ook naar een persoon
(ontdekker, plantkundige of vriend) genoemd.

2. In de wereld van de planten heeft Carolus Linnaeus (1707-1778) een belangrijke rol
gespeeld. Zijn vindingen worden nu nog gebruikt en toegepast. Wie was Carolus Linnaeus?
A.
B.
C.
D.

een bekende huisarts uit Zweden
een huisarts te Harderwijk
grondlegger van de naamgeving bij planten
een doctor in de plantenwetenschappen

3. De naamgeving van planten is gebonden aan de regels van de binaire nomenclatuur.
Wat is de juiste schrijfwijze van gewone vlier?
A.
B.
C.
D.

sambucus nigra
Sambucus nigra
Sambucus Nigra
sambucus nigra

1.4 Regels bij naamgeving
Niet elke naam mag
Een echtpaar wilde hun kind de volgende naam geven: n245ad34. Dat mocht niet volgens de
burgerlijke stand. Je mag je kind bijna elke naam geven die je maar kunt bedenken, maar er
zijn grenzen. Zo zijn er ook regels voor de naamgeving bij planten.

Synoniemen en homoniemen
De binaire naamgeving van Linnaeus is doorgaans erg duidelijk. Toch bleven er onduidelijkheden bestaan. Dit kwam doordat botanici weinig contact hadden met elkaar. Bovendien
verschilden ze nogal eens van inzicht. Het gevolg was dat dezelfde plantensoort soms toch
verschillende namen kreeg. Zo staan Lobularia maritima en Alyssum maritimum allebei voor
het rotsschildzaad. We spreken in zo’n geval van synoniemen. Het omgekeerde komt ook voor:
er is één naam voor verschillende plantensoorten. Dat zijn homoniemen.

10
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