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APPENDIX 1  

Morfologische	observatie	van	biologisch	materiaal,	foto’s	en	afbeeldingen	

1.1.	Indelingen	van	bladeren	naargelang	hun	morfologie	en	schikking.	

							A	-	Nervatuur											B	-	Bladvormen																							C	–	Schikking																		D-	Bladranden											E	-Bladstand	
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Legende	voor	de	afbeeldingen	van	bladmorfologie	en	schikking	

A	-	Nervatuur	 B	-	Vormen	 C	-	Schikking	 D	-	Randen	 E	-	Inplanting	
1	–	Veernervig	 	4	–	Lineair	 12	-	Enkelvoudig		 16	-	Gaaf	 20	-	Afwisselend	
2	–	Parallelner-	
						vig	

	5	–	Omgekeerd	
								lancetvormig	

13	–	Handvormig	
							samengesteld	

17	-	Getand	 21	-	Tegenoverstaand	

3	–	Handnervig	 	6	–	Eivormig	 14	–	Veervormig	
samengesteld	

18	-	Gezaagd	 22	-	Kransvormig	

	 		7	–	Veerspletig	 15	Dubbelveer-	
vormig	
samengesteld	

19	-	Gelobd	 	

	 		8	–	Handlobbig	 	 	 	
	 		9	–	Langwerpig	 	 	 	
	 10	–	Lancetvormig	 	 	 	
	 11	–	Pijlvormig	 	 	 	
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1.2.	Classificatie	van	de	trichomen	(epidermale	haarstructuren)	volgens	hun	vorm	en	schikking		

	

Legende	(dit	vertalen	we	niet	want	dit	is	niet	nodig	voor	het	beantwoorden	van	de	vragen;	kijk	naar	de	
figuur)	

Schikking	 Vorm	
1	–	Pubescent	 5	–	Glandular		
2	–	Pannose	 6	–	Bifid	(2	types)	
3	–	Hirsutullous	 7	–	Stellate	(2	types)	
4	–	Peltate		 8	–	Postulate		
	

1.3.	Classificatie	van	de	cupule	(eikeldopje)	volgens	de	vorm.	

	

	

	

	

	

	Legende		

1a,	1b	–	uitstekende	schubben;								2	–	versmolten	schubben.						Flora	Iberica	2000.	
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APPENDIX 2  

PIPETTEREN  

Veiligheidsinstructie voor het pipetteren 

● Met de mond pipetteren is verboden! 
● Steek voorzichtig de bovenkant van de glazen pipet in de onderkant van de pipetteerballon, zodat 

deze niet breekt. 
● Let op dat er geen vloeistof in de pipetteerballon komt. 

 

 

Pipetteerballon: (a) luchtventiel (laat lucht uit de ballon ontsnappen), (b) zuigventiel (zuigt 
oplossing in de pipet), (c) uitloopventiel (laat oplossing uit de pipet lopen). 
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APPENDIX 3 

Ti-Nspire 
3.1. Het verzamelen van meetgegevens met de datalogger Lab Cradle interface 
verbonden met de TI-Nspire CX rekenmachine met software. 

1. Verbind de rekenmachine met de interface 
 

  

1 – rekenmachine 

2 – interface 

 

 

 

 

 

 

 

2. Zet de rekenmachine aan. 
 

 

1 –  Aan/Uit schakelaar 
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3.2. Instructies voor de vernier-colorimeter 

De vernier-colorimeter is ontworpen concentraties te kunnen meten van gekleurde oplossingen met 
verschillende intensiteit. De colorimeter meet, bij een bepaalde door de gebruiker te kiezen golflengte, 
de hoeveelheid licht die door een oplossing gelaten wordt. 

Er zijn twee modellen: model 1 en model 2. 

 

Gebruik van de colorimeter  

De colorimeter is gemakkelijk te gebruiken en te onderhouden. Verbind de colorimeter met de data 
collection interface (TI graphing calculator), configureer de software (Vernier LabPro®), en je bent 
klaar om metingen te verrichten. Om de beste meetresultaten te verkrijgen, laat je het systeem bij de 
gewenste golflengte ongeveer 5 minuten stabiliseren voordat je met de kalibratie of meting (data 
collection) begint.  

Algemeen te volgende procedure voor het gebruik van de colorimeter  

1. Verbind de colorimeter met de interface in ch1 of ch2 of ch3. 

2. Zet de TI Nspire aan. 

3. Zet de cursor met behulp van de touchpad en druk op de knop met het icoon  
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4. De software zal de colorimeter herkennen en identificeren en laadt de standaard 'data 
collection setup'.  
 

 

 

 

 

 

 

5. Druk op de "<" of de ">" knop op de colorimeter om de juiste golflengte te selecteren voor je 
experiment (430 nm, 470 nm, 565 nm, or 635 nm).  

6. Kalibreer de colorimeter. Merk op: De colorimeter moet al ongeveer 5 minuten aan staan 
voordat je met kalibreren kunt beginnen. Een van de vier groene golflengte indicatoren zal 
oplichten als de colorimeter aan gezet wordt. 

a. Open het klepje van de colorimeter.  

b. Plaats een cuvet voor de blanco (100% transmissie of 0 extinctie 
(Eng: absorbance). Belangrijk: Plaats de cuvet zó in de 
colorimeter dat het driehoekje naar een doorzichtige zijde van de 
cuvet wijst. Sluit het klepje op de colorimeter goed.  

c. Druk vervolgens op de CAL knop om het kalibratieproces te 
beginnen. De rode LED moet dan knipperen. De extinctie (Eng: 
absorbance) moet nu ongeveer 0,00 zijn.  

d. Als de LED stopt met knipperen is de kalibratie voltooid en is de opstelling klaar om te 
gaan meten.  

7. Verzamelen van meetgegevens. 

a. Plaats de cuvet met de oplossing in cuvethouder van de 
colorimeter. Belangrijk: Plaats de cuvet wederom zó in de 
colorimeter dat het driehoekje naar een doorzichtige zijde van de 
cuvet wijst. 

b. Lees de extinctie (Eng: absorbance) af. 
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3.3. Instructies voor de temperatuursensor 

1. Verbind de sensor/sensoren met de interface. Gebruik de eerste ingangskanalen.  

 

 

2. Het programma detecteert automatisch de sensor/sensoren. Het programma start standaard 
op in 'monitoring mode', zoals in de onderstaande figuur is weergegeven: 
 

 

3. Om van de 'monitoring mode' over te schakelen naar de 'acquisition mode' moet je op de   

  knop klikken op de grote centrale knop (dit is een touchpad!). De data kunnen dan 
worden opgeslagen.  
 

4. Om de bemonsteringsfrequentie en de meettijd in te stellen, klik op  en maak de juiste keuzes.  
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5. De verzamelde meetgegevens kunnen gevisualiseerd worden in een meter door te kiezen  

voor , in een grafiek door te kiezen voor  of in een tabel voor .. 

6. Als je je meetgegevens wilt bewaren, klik dan met behulp van het touchpad op  
(middenboven op het scherm) of druk op de 'doc' knop rechts naast het touchpad; kies File en Save 
of Save as. 

7. Je kunt de datapunten in een grafiek (plot) aflezen door de cursor met behulp van het touchpad op 
een punt van de grafiek te zetten en te klikken.  


