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OVERZICHT VAN DE SPECIES, BIJ WELKE DE BOUW
VAN DE ZAADHUID, MET INBEGRIP DER CHALAZA,
IS ONDERZOCHT DOOR BESTUDEERING DER ONTWIK
KELING, MET TOEPASSING VAN SPECIFIEKE KURK
EN CUTICULAREAGENTIA.

In dit overzicht is eerst een korte beschrijving van
den zaadknop gegeven, zonder vermelding van bijzonder
heden over de micropyle en de raphe. Het lot der in- en
uitwendige cuticulae gedurende de ontwikkeling van den
zaadknop tot het rijpe zaad is aangegeven.
In de tweede plaats is de bou w van de vol wassen
zaadhuid beschreven. Tot de zaadhuid reken ik: het
weefsel, dat uit het integument of de integumenten van
den zaadknop ontstaat met inbegrip van de cuticula
om den nucellus en de chalaza met inbegrip van het
chalazakurkweefsel, indien dit aanwezig is. Het chalaza
weefsel is niet genoemd, ingeval geen bijzonderheden
ervan te vermelden waren. Bijzonderheden over den bouw
van de zaadhuid bij de micropyle en de raphe zijn niet.
aangegeven.
Afkortingen:
c. = cuticula.
ep. = epidermis.
i. e. = integumentum exterius.
i. i. = in tegumentum interius.
int. = integumentum.
nuc. = nucellus.
Bij de samenstelling van dit overzicht heb ik Yoor
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