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Practicum: Ongeslachtelijke voortplanting 
Thema 3, Basisstof 2 

 
 
Planten kunnen vaak geslachtelijk en ongeslachtelijk voortplanten. Dit practicum gaat 
over een vorm van ongeslachtelijke voortplanting bij planten, namelijk stekken. 
Hierbij helpt de mens een handje om een plant te vermeerderen. Stukken van de 
plant worden in water of aarde gezet in de hoop dat er wortels gaan groeien. 
 
Stekken kan op verschillende manieren gebeuren. Voorbeelden 
hiervan zijn een topstek, bladstek of stengelstek. Bij een bladstek 
wordt vaak nog een snee in de nerf van het blad gemaakt. 
 
In deze proef gaan we onderzoeken welke vorm van stekken het 
beste werkt bij de soort Tradescantia. Daarnaast onderzoeken we of stekken in water 
of in aarde beter verloopt. Als derde gaan we onderzoeken of “stekpoeder” het 
stekken beter laat verlopen.  
 
Opdracht: 
 
1) Maak 2 verschillende soorten stekken van de Tradescantia. Deze stekken maak je 
in drievoud (probeer ze zo gelijk mogelijk te maken). Kies uit: 

 bladstek (met / zonder snee?) 

 stengelstek (met / zonder blaadjes?) 

 topstek.  
2) Maak een schematische tekening van alle 6 stekjes volgens de tekenregels. 
Teken de 6 stekjes op ware grootte.  
3) Noteer duidelijk de lengte van de stekjes, het aantal blaadjes, kleur e.d., zodat je 
dit later in een tabel kunt weergeven. 
4) Zet elk type stek 1x in water en 2x in aarde (lees eerst stap 5). Gebruik eventueel 
plakband voor de stekjes in water, zodat de stekjes niet volledig in het water komen 
te liggen. 
5) Een van de twee identieke stekjes in de aarde gaan we vooraf behandelen met 
stekpoeder. De docent zal hier een instructie voor geven. 
6) Probeer de omstandigheden verder zo gelijk mogelijk te houden. 
7) Maak de aarde een beetje vochtig. 
8) Zorg dat je bekertjes duidelijk gemerkt zijn met naam, klas, type stek etc. 
9) Schrijf duidelijk je onderzoeksvraag en hypothese op. 
 
Na 2 – 3 weken zullen we de stekjes opnieuw bekijken. Tussendoor zal de TOA 
zorgen dat de plantjes water blijven krijgen. Over deze proef gaan we individueel een 
verslag schrijven. Verwerk in je verslag duidelijk je gegevens in een tabel en bereken 
daarbij ook hoeveel % de stekken in lengte zijn toegenomen. Maak hier een mooie 
staafdiagram van, zodat we duidelijk kunnen zien welke vormen van stekken het 
meest succesvol zijn. 
 
Ook maken we na afloop schematische tekeningen van de 6 stekken, zodat we 
duidelijk het resultaat voor en na kunnen zien in je verslag. 
 
Denk verder aan alle stappen van aan natuurwetenschappelijk verslag. 


