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Inleiding

Summary: p. 185.

In de discussie rond Amerikaanse vogelkers en diens
bestrijding, speelt kiemkracht een belangrijke rol. Na
verwijdering van zaaddragende Prunus serotina bo·
men en struiken of na eindkap van een bosperceel
waarin of waar omheen zaaddragende exemplaren
aanwezig zijn, kan een massale kieming van Amerikaanse vogelkers worden geconstateerd. De vraag is
dan hoeveel jaar daarna nog kieming van het in de
grond aanwezige zaad zal plaatsvinden en hoeveel
zaad zal kiemen.
In een aantalliteratuurrapporten (Hough 1960,
Schütz 1982) wordt aangegeven dat tot drie jaar na
zaadval kieming kan plaatsvinden; voor de verwante
soort Pro pennsylvanica worden perioden van 50 jaar
genoemd (Auclair & Cottam 1971).
Teneinde meer inzicht te krijgen in de mate en de
duur van kieming van pitten van Amerikaanse vogelkers, zijn onder laboratorium- en veldomstandigheden
waarnemingen gedaan met pitten verzameld op een
groot aantal plaatsen verspreid over Nederland en met
pitten die gedurende een aantal opvolgende jaren op
dezelfde plaats waren verzameld.

Materiaal en methoden
In de herfst van 1978 zijn op 54 plaatsen in Nederland
door P. R. Schütz vruchten verzameld (lig. 1). Een korte karakteristiek van deze plaatsen is opgenomen in
tabel 1. Daarnaast zijn volgens dezelfde procedure in
de herfst van 1978, 1979 en 1980 vruchten verzameld
van een aantal gemerkte bomen in een proefterrein
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Figuur 1 Geografische spreiding van plaatsen waar vruchten van Amerikaanse vogelkers zijn verzameld.
Figure 1 Regional distribution of fruits of 8faek cherry, used
for germination tests.
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Tabel 1 Lokaties, slandplaatsaanduidingen en bodemgegevens ontleend aan de bodemkaart van Nederland (schaal
1 : 200.000) van 53 verschillende plaatsen waar pitten voor kiemkrachtbepalingen zijn verzameld.
Tabla 1 Places, vegetation type and SDi! type (trom soil chart 1 : 200.000) where stands of B/ack cherry were sampled for germination tests.
Lokatie-

10
11

12')
14 ' )
17 '

72 ' )
82
87
114
122
133 ' )
135
137

138
142
154
161
163
164
169 ' )
170 ' )

172' )

177
178
181
182
183
188
191 ' )

201
206
214
216
217
223
225
228
229
230
232

233
234 ' )

238
241
242
243
244

245
246
247

248
249
250

Standptaats

Bodemgegevens

duinen (binnenland)
idem
eikenopstand met lariks
houtwal
idem
idem
gemengd naald- en loofhoutbos
duinen
grovedennenopstand

kalkarm zand; podzol
idem
idem
kalkarme jonge rivierklei
kalkarm zand; oud bouwland
kalkarm zand; podzol
kalkhoudende Zuiderzeebodem
kalkhoudend zand
kalkarm zand; podzol; stuwwalcom plex
niet geclassificeerd
laagveen
kalkhoudende Zuiderzeebodem
kalkhoudend zand
kalkrijk zand
laagveen
kalkarm zand; podzol; stuwwalcomplex
kalkarm zand. podzol
kalkarme oude rivierklei; humusijzerpodzol
hellingcomplex; grofzandig grind
kalkarm zand; oud bouwland
kalkarm zand; podzol
kalkhoudende jonge zeeklei
idem
idem
kalkarm zand; podzol
idem
kalkarm zand
idem
kalkarm zand
kalkarm zand; podzol; stuwwalcomplex
kalkarm zand: podzol
idem
kalkarm zand: podzol; stuwwalcomplex
idem
kalkarm zand; podzol
kalkarm zand; podzol; stuwwalcomplex
kalkarm zand. podzol
idem
kalkarm zand
laagveen
kalkarm zand; podzol
kalkhoudende jonge zeeklei
kalkarme jonge rivierklei
kalkarm zand; podzol
idem
kalkarm zand
kalkhoudende jonge zeeklei
kalkarm zand
kalkarm zand; podzol; stuwwalcomplex
idem
idem
kalkarm zand; podzol
laagveen

houtwal
gemengd naald- en loofhoutbos
duinen
binnenduinrandloofbos
Elzenbroekbos
lariksopstand
grovedennenopstand
idem
gemengd loofhoutbos
grovedennenopstand
idem
duinstruweel
bosrand van Prunus
idem
stuifzandbebossing met groveden en inl. eik
idem
park
idem
parkbos
eikenhakhoulbos
grovedennenopstand
bermbeplanting
pinusopstand op zandafgraving
idem
bermbeplanting
lariksopstand
bermbeplanting
idem
idem
Elzenbroekbos
heideterrein
duinstruweel
proefterrein
bermbeplanting
idem
grovedennenopstand
bosrand van prunus
jonge lariksopstand
heideterrein
idem
grovedennenopstand
eikenhakhoutbos
houtwal

1) Deze lokaties betreffen geïsoleerde bomen of struiken van Amerikaanse vogelkers, waarbij er geen andere exemplaren in de

omgeving aanwezIg waren.

(Papenda)) bij Arnhem. Deze bomen waren geselecteerd op basis van het wel of niet talrijk voorkomen van
kiemplanten in het voorjaar van 1977, teneinde na te

gaan of dit samenging met een vast, hoog kiemingspercentage.
Van de verzamelde vruchten werden 50 exemplaren
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in een emmertje (0 20 cm) met vochtig scherp zand
(vochtgehalte 10%) op 1 cm diepte geplaatst. Per
monster werden twee emmertjes gevuld, één werd in
een klimaatkamer geplaatst, en het andere in een gazen kooi in de tuin van het instituut. Gedetailleerde kiemingswaarnemingen zijn uitgevoerd aan de 36 monsters waarvan voldoende vruchten (2 x 50 st.) beschikbaar waren; bij 18 monsters was het aantal
vruchten ontoereikend. De emmertjes in de kooi werden zodanig diep ingegraven dat het niveau van het
zand in de emmer gelijk was aan het bodemoppervlak.
De bodem van de emmertjes was geperforeerd. De
maaswijdte van het kooigaas was zodanig dat vogels
en muizen geen toegang hadden, teneinde consumptie
pitten of kiemplanten te voorkomen.
De klimaatkamer was donker en had een luchtvochtigheid van 90% en van april tot en met november een
temperatuur van 15 oe, van december tot en met maart
was de temperatuur 5 oe. Uit een oriënterende proef
met koudeperiodes van 28, 49, 73 en 94 dagen was
gebleken dat de langste periode de beste kiemingsresultaten gaf. Gezien de klimaatomstandigheden in ons
land zou een nog langere koudeperiode minder relevant zijn. In de gazen kooi is van 1 december 1978 tot
en met 31 maart 1979 de temperatuur op 2 cm diepte
gemeten, deze gemiddelde minimum- en maximumtemperaturen waren 0,2
en 1,6
Volgens de
KNMI-kwartaaloverzichten was de winter van '78-'79
streng, te nat en veel te somber. In de daaropvolgende
winters zal de gemiddelde temperatuur zeker hoger
zijn geweest. Gedurende de rest van het jaar bedroeg
de bodemtemperatuur gemiddeld 12,7 oe (in de periode april-mei 9,5
en april-september 13,8
Het vochtgehalte van de grond in de emmertjes in de
klimaatkamer werd regelmatig gecontroleerd en zonodig aangevuld.
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Vanaf begin april tot half september werden regelmatig alle emmertjes geïnspecteerd, in de periode met
de meeste kieming minimaal eenmaal per week. Kiemplanten werden geteld en verwijderd. Nadat de emmertjes vier jaar waren gecontroleerd is het zand doorzocht op nog niet gekiemde pitten. Deze pitten zijn onderzocht op de aanwezigheid van een kiemkrachtig
zaadje.
Resultaten
Kieming onder laboratoriumomstandigheden

De kiemingspercentages in het eerste, tweede, derde
en vierde jaar na vorming van pitten van 36 lokaties uit
het gehele land zijn uitgezet in figuur 2. Ze zijn gerangschikt naar het cumulatieve kiemingspercentage. Na
vier jaar varieert dit percentage tussen 2 en 98% met
een gemiddeld percentage van 62%. De kieming vindt
voor het grootste deel plaats in het eerste jaar, gemiddeld 52% (minimaal 2 en maximaal 94%). In het tweede jaar is de kieming gemiddeld 9,6% (0-48%), in het
derde jaar 0,7% (0-4%) en in het vierde jaar 0,2% (04%). Er was geen verband tussen de totale kieming en
de verhouding van de kieming tussen het eerste en
tweede jaar; van één monster kiemde het eerste jaar
16% en het tweede jaar 46%.
Het verloop van de kieming in de loop van het jaar is
uitgezet in figuur 3. De eerste kiemplanten worden half
april waargenomen, het grootste aantal planten kiemt
eind april en daarna neemt het aantal snel af. Er blijft
echter nog kieming plaatsvinden tot half september.
De mediane waarde ligt bij 27 april. Aangezien het
bij deze monsters om een eenmalige bemonstering
ging, kon niet worden nagegaan of deze monsters representatief zijn voor vruchten uit verschillende jaren.

(%)

100
18 jaars

90

0

60

lZ'l 2 9

70

•

jaars

3 8 jaars

I§I 4 e jaars

60
50

Figuur 2

Verdeling tussen 1e, 28,

3e en 4e jaars kiemingspercentages
in klimaatkamer van 36 verschillen·
de lokaties gerangschikt volgens de
totale kiemingspercentages.
Figure 2 Distribution of germina·
tiDn during fiTst, second, third and
fourth year of storage in a climate
room, of different samples arranged
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Figuur 3 Het verloop van de kie·
ming in procenten in klimaatkamer
en tuinkooi in het eerste jaar na uit·
zaai.
Figure 3 Course of germination in
a cfimate room and an outside cage
the first year after 50wing.
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Een vergelijking tussen vruchten uit verschillende
jaren was wel mogelijk met materiaal van een aantal
gemerkte bomen. De kiemresultaten van de daarvan
verzamelde vruchten staan in tabel 2 en 3. Uit een vergelijking van de kieming in het eerste jaar van vruchten
uit 1978 en 1981 blijkt dat een lage eerste jaarskieming in 1979 (vruchten uit 1978) zoals van boom J, P,
en P" niet inhoudt dat van de vruchten van 1981 ook
een gering deel in het eerstvolgende jaar kiemt. Dit
wordt bevestigd door het feit dat de bij de keuze van de
bomen in 1977 gehanteerde onderverdeling - een
aantal bomen met veel kiemplanten (A, E, J en P,,) en
een aantal bomen met weinig of geen kiemplanten (B,
e, H en P,) - niet in de kiemingsresultaten is terug te
vinden. Wordt de kieming in het 2e en 3e jaar erbij betrokken (tabel 3), dan moet de hypothese dat er planten zijn met vaste, hoge of lage kiemingspercentages
afgewezen worden. Eveneens blijkt hier dat de verhouding tussen kiemingspercentages in 1e en 2e jaar tussen twee jaren bij dezelfde boom aanzienlijk kan verschillen (bijv. boom A '78 en '79).
Gezien het verloop van de kieming in de loop van de

Van de vruchten die op verschillende plaatsen in het
land werden verzameld zijn de kiemingspercentages
van de buiten gekiemde vruchten na 1, 2 en 3 jaar uitgezet in figuur 4. Opvallend zijn de lage kiemingspercentages en de langzame toename. Na vier jaar vertonen 11 van de 54 monsters nog in het geheel geen kieming, terwijl 38 van de 54 monsters een totale kieming
van minder dan 20% vertonen. Evenals onder laboratoriumomstandigheden treedt er in het eerste, tweede
en derde jaar kieming op; in het vierde jaar is geen kieming meer geconstateerd.
Teneinde de kieming in het laboratorium en buiten
gemakkelijker te vergelijken zijn gemiddelde, mediane,
minimum- en maximumwaarden in tabel 4 bij elkaar
gezet. De kieming onder veldomstandigheden blijft in
alle opzichten achter bij de laboratoriumwaarnemingen. Dit wordt vooral veroorzaakt door het zeer lage

Tabfe 2 Proportional germÎnation one year after seedfall of
eighl separate trees (experimental field Papendal).
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Kieming onder veldomstandigheden, in vergelijking
met laboratoriumomstandigheden

acht gemerkte bomen in Papendal.

E
66
62

auguSIUS

jaren, leek het ons niet zinvol de waarnemingen na vier
jaar voort te zetten. Ter afsluiting van de waarnemingen in het laboratorium zijn alle emmertjes doorzocht
op nog niet gekiemde pitten. Daarbij zijn er géén pitten
gevonden waarin nog een op het oog kiemkrachtig
zaadje aanwezig was.

Tabel 2 Kiemingspercentages in eerste jaar na zaadval van

ABC
'78 64
54
50
'81 52
74
76

J

n
m..

april

P"
14
46

kiemingspercentage van sommige monsters buiten in

vergelijking met het andere deel van het monster dat in
de klimaatkamer stond. Dit is ook af te lezen uit figuur

In 2e jaar 66% kieming!
Tabe13 Kiemingspercentages na 1,2 en 3 jaar van pitten van vier gemerkte bomen in Papendal verzameld in 1978, '79. '80 en
'8L
Table 3 Proportional germination of four separate trees (A. B, E, P2) one, two and three years after sampling in 1978, '79, '80,
and'81.
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Tabel4 Gemiddelde, mediane, minimum- en maximumkiemingspercentages in
1B. 2e en 3e jaar na zaadval van Amerikaanse vogelkers van 54 locaties bewaard
in een tuinkooi.
Table 4 Mean, mediane, minimum and maximum proportional germination after
one. two, three and four years of Blaek eherry from 54 loeations stored in an outside
eage.

gemiddelde
tuinkooi
~

1 e jaars

54)

13
1,6

2e jaars
3e jaars
0,2
4e jaars
1) cumulatief na 4 jaar maximaal 62%
(N

°

klimaatkamer

le jaar
51.9
2e jaar
9,6
3e jaar
0,7
4e jaar
0,2
2) cumulatief na 4 jaar maximaal 98%
(N

~

36)

mediaan

9,4
0
0
0
50
4
0
0

minimum

maximum

0
0
0
0

56
34
4
0')

2

94
48
5,6
5,6 2)

0
0
0

5. Als we het percentage kieming buiten uitdrukken als

Ook van de pitten buiten is na vier jaar nagegaan in

percentage van de kieming in het laboratorium, is dat

hoeverre er kiemkrachtige zaden over waren. De re-

bij geen van de monsters gelijk

(~

100%); de hoogste

monsters, waarvan in het laboratorium 50, 63, 64 en
96% kiemde, werd buiten helemaal geen kieming geconstateerd. Voor de 36 monsters waarvan 2 x 50 pitten zijn uitgezaaid is het percentage gemiddeld
21,4%.

sultaten daarvan staan in tabel 5. De nog kiemkrachtige zaden werden gevonden in 10 monsters uit het gehele land en 5 uit Papendal met minimaal één en maximaal 20 zaden in één monster. Doordat bij het
doorzoeken waarschijnlijk sterk verteerde pitten over
het hoofd zijn gezien, kan niet vastgesteld worden of
de resterende pitten inderdaad allemaal verteerd zijn

Het verloop van de kieming buiten is weergegeven

of gekiemd zijn en kort daarop gestorven zonder aan

in figuur 3. In vergelijking met het verloop onder laboratoriumomstandigheden is de vorm van de kromme
gelijk, alleen het maximum ligt bij een later tijdstip: de
mediane waarde ligt bij 18 mei.

het oppervlak zichtbaar te zijn geworden.
Een tweede complicerende factor bij de buitenwaarnemingen is het optreden van een grondschimmel die
het hypocotyl van de kiemplanten aantastte. Tot op he-

verhouding tussen buiten en binnen is 81 %. Bij vier

Kieming

(%)

o

1e jaars kieming

~ 2e jaars kieming
• 3 e Jaars kieming

lokaties

Figuur 4 Verdeling tussen 1e. 2e en 3e jaars kiemingspercentages in tuinkooi van 54 verschillende locaties gerangschikt volgens de totale kiemingspercentages.
Figure 4 Dislribution of germination during first, seeond and third year of srorage in an outside eage. of different samples
arranged according to cumulative germination.
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Figuur 5 Verband
tussen
kiemingspercentages in klimaatkamer
en tuinkooi na drie jaren van 36 verschillende locaties.
Figure 5 Refation between germination in a climate room and an outside cage of 36 samples during 3

yaars.
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den kon deze schimmel nog niet worden geïdentificeerd. Mogelijk zijn de kiemingspercentages daardoor
echter wel ongunstig beïnvloed.
Relatie met standplaatsgegevens

Aan de hand van de veld notities van P. Schütz over
geografische ligging en vegetatietype en kaarten van
de plantengeografische districten en de bodemtypen is
getracht na te gaan of er een verband kon worden gelegd tussen de standplaats en de kiemkracht van Amerikaanse vogelkers. Aangezien het vruchtenmateriaal
primair was verzameld voor taxonomische analyse,
betroffen de veldnotities alleen globale standplaatskaTabel 5
weest.
Table 5

30

40

60

50

70

80
90
100
Kieming (%1 In klimaatkamer

rakteristieken, waaruit t.a.v. het vegetatietype geen
compleet beeld kon worden verkregen. Bij vergelijking
van kiemingscijfers naar plantengeografische districten vertoonden het Waddendistrict en Fluviatieldistrict hogere waarden (96% en 83% kieming in klimaatkamer) dan de overige districten (gemiddeld 55% kieming in klimaatkamer). Het aantal monsters uit deze
twee districten was echter zeer beperkt en behoeft
aanvulling alvorens aan deze eerste aanwijzing een
conclusie kan worden verbonden. Vergelijking van de
kiemingscijfers in de verschillende bodemtypen leverde een zeer onoverzichtelijk beeld op. In tabel 6 zijn de
gegevens gegroepeerd volgens enkele hoofdonderscheidingen van bodemtypen. Mogelijk vertoont Ame-

Nog aanwezig kiemkrachtig zaad na vier jaar buiten bewaard te zijn geStill viabIe seeds after storage in an outside cage during four years.
totaal aantal
vruchten

gekiemd

nog kiemkrachtig

N

%

N

%

2551

399

15.6

64

2.5

600

68

11.3

18

3.0

vruchten uit
gehele land

(54 monsters)
vruchten uit

Papendal
(12 monsters)
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rikaanse vogelkers op kalkhoudende zandgrond een
wat hogere kieming, maar ook hier geldt dat het materiaal zeer beperkt van omvang is.
Conclusies en discussie
Een van de meest opvallende waarnemingen in dit onderzoek is het grote verschil in kieming tussen de situatie in het laboratorium en die in het veld. Buiten kiemen veel minder pillen en de meeste kieming vond
ook ongeveer een maand later plaats. Een verklaring
hiervoor zou het verschil in temperatuur kunnen zijn.
Deze was in de winter van '78-'79 in het laboratorium 3
tot ruim 4 °C hoger dan buiten, in de belangrijkste kiemingsperiode (april-mei) was het temperatuurverschil
ca. 5 °C. Volgens Bewley & Block (1982) is er een lineair verband tussen de temperatuur en de kiemingssnelheid en dil verklaart de latere kieming onder buitencondities. Er is volgens hen echter geen verband
tussen de temperatuur en de totale kieming, waardoor

zoek samen, dan komen we tot de volgende conclusies:
- er vindt tot in het derde jaar builen kieming plaats,
terwijl mogelijk ook in het vierde jaar kieming plaatsvindl zoals in het laboratorium is geconstateerd;
- na vier jaar zijn builen nog op het oog kiemkrachtige zaden in een beperkt aantal pitten aanwezig, in
sommige monslers kan dit aantal echler aanzienlijk
zijn (max. 40%);
- kieming gaat de gehele zomer door, met buiten de
eerste kieming half mei, de meeste kieming eind mei,
en de laatste kieming in half september;
- totale kieming na vier jaar varieert sterk van plaats
tot plaats met minimaal 0% en maximaal 62% kieming
(onder laboratoriumomstandigheden was dit minimaal
2% en maximaal 98%);
- de verdeling van de kieming tussen eerste, tweede
en derde jaar varieert eveneens tussen de monsters.
Over het algemeen vindt de meeste kieming in het eerste jaar plaats, maar bij enkele monsters is dit in het

Tabel 6 Kiemingspercentages in klimaatkamer in relatie tot de grondsoort, tussen
haakjes kiemingspercentages in tuinkooi.
Table 6 ProporUonal germination in a climate room of samples trom different soiJ
types. Figures between brackets reter to proportional germination in an outside

eage.

Zandgronden
Kalkarm

Kalkhoudend
Klei- en leemgronden
Veengronden

aantal
monsters

gemiddeld

kiemings (%)
minimum

maximum

22 (34)
2 ( 3)
9 (11)
2( 4)

53 (14)
96 (17)
67 (18)
71 (17)

2(0)
96 (0)
2(0)
48 (0)

86 (62)
96 (52)
98 (50)
94 (38)

het verschil tussen binnen en buiten wat dat betreft niet
verklaard kan worden.
Ondanks deze temperatuursinvloed mag ervan worden uitgegaan dat de resultaten in het laboratorium
aangeven wat potentieel mogelijk is, terwijl de buitengegevens indiceren wat onder afwijkende omstandigheden buiten kan gebeuren. Oeze omstandigheden
betroffen een minerale grond zonder vegetatie. Hoewel
Amerikaanse vogelkers ook in een dergelijke situatie
goed kiemt (Hough 1960), zullen zaaiproeven in proefsituaties met een vegetatie- of strooiseldek moeten
aangeven wat het effect daarvan is. De uitwerking van
deze proeven i.s.m. Oosterbaan en Van Tol (De
Dorschkamp) is in voorbereidin~.
Als andere mogelijke storing voortkomend uit de
proefomstandigheden kan de dichtheid van de gezaaide pillen worden genoemd (ca. 1660 pillen per m2).
Kitzmiller (1968) vond echter bij dichtheden van 1724
pitten per m2 bevredigende kiemingspercentages.
Vallen we de resultaten van het uitgevoerde onder184

tweede jaar;
- van jaar tot jaar kan de kieming van een zelfde
boom sterk verschillen evenals de verhouding tussen
het percentage kieming in het eerste en tweede jaar;
- er is geen duidelijke relatie gevonden tussen kieming en de standplaatsfactoren (bodemtype en plantengeografisch district).
Vergelijken we deze conclusies met het onderzoek
dat in de Verenigde Staten of Canada is uitgevoerd,
dan is daar eveneens kieming na 2 of 3 jaar droog bewaren en koudestratificatie (Hough 1960) of na 2 jaar
verblijf in de bosbodem (Marquis 1975; WendeI1977;
Bjorkbom 1979) geconstateerd. Kieming in het vierde
jaar wordt echter niet genoemd, en evenmin de aanwezigheid van kiemkrachtig zaad op het einde van dat
vierde jaar.
Over het algemeen vindt in de bovengenoemde studies de kieming gedurende een korte periode van enkele weken plaats. Mogelijk hangt dit ten dele samen
met de behandeling: bijv. vruchtvlees verwij-

deren, onderdompelen in zuren en koudeslratificatie.
In ons onderzoek is alleen een koudestratificatie toegepast, die bovendien overeenkomt met de natuurlijke
winterse condities in de bosbodem in Nederland. Verder is de waarnemingsperiode in de meeste studies
kort. Kieming later in het jaar zoals door ons gevonden,
wordt elders niet genoemd. Marquis (1975) en Bjorkbom (1979) vonden de meeste kieming in het tweede jaar. Dit is in tegenstelling met onze resultaten.
Kitzmiller (1968) vond in het eerste jaar reeds een zeer
hoge kieming.
Regionale verschillen in kiemingspercentages zijn
niet gevonden. Schütz (pers. med.) vond evenmin sig-

nificante regionale verschillen t.a.v. morfologisch-taxonomische kenmerken. Aangezien aangenomen mag
worden dat de Amerikaanse vogelkers in Nederland
afkomstig is uit een beperkt gebied van herkomst binnen de Verenigde Staten, mogen ook niet de verschillen in kieming velWacht worden die Kitzmiller (1968)
vond bij zaden uit een zeer veel groter gebied. Tevens
geeft de afwezigheid van regionale verschillen aan dat
milieufactoren geen systematische verschillen in kieming teweegbrengen. Dit valt ook af te leiden uit de
zeer grote variatie in de kieming van de pitten van enkele bomen van één plaats in verschillende jaren (tabel 3).
Indien er naar gestreefd wordt een beheer van Amerikaanse vogelkers zoveel mogelijk af te stemmen op
de ecologie van deze soort in Nederland, zal na vrijstelling, dunning of kap van een perceel minstens vier
jaar moeten worden gewacht met een bestrijding van
de gekiemde Amerikaanse vogelkersplanten. Deze periode is te kort voor de gekiemde planten om reeds tot
bloei en vruchtzetting te komen. Beheersmaatregelen
zullen zo laat mogelijk in het jaar moeten worden uitgevoerd. Daarbij moet overigens worden opgemerkt dat
in het derde en vierde jaar alleen in het voorjaar kieming is geconstateerd. Onderscheid naar regio lijkt
niet behoeven te worden gemaakt.
Dankwoord

Dit artikel was zeker niet mogelijk geweest zonder de enthousiaste inbreng van P. Schütz die een groot aantal zaadmonsters verzamelde. Verder danken wij hem en R. Prins, G. van
Tol, A. Oosterbaan en K. Jager voor hun commentaar en M.
Lenselink en S. Gelderman voor hun hulp bij type- en lekenwerkzaamheden.
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Summary
Massive germination and growth of black cherry (Prunus serotina Ehrh.) after thinning or clearing in coniferous foresls consliluies a major problem in foreslry in
The Netherlands. In order la oblain informalion on Ihe
number of years Ihal seeds remain viabie in fhe soil
and on Ihe germinalion success over Ihe years, experiments were carried out with 54 seed samples from differenllocalions.
Germination was (allowed over (our years in moist
sand in climate rooms at 15
and 90% relative humidity or in an outside cage. In that cage Ihe first seedlings appeared in the middle of May, most of the germination occurring during the end of that month. The last
seedlings appeared in September. In Ihe climate
rooms germination started in the midd/e of April.
The total percentage of germination of seeds sampled at various localions varied considerably (2-98 %
in the climate .rooms and 0-62% in the outside cage)
but a lower germinalion success always was found for
thecage.
Every year additional seeds were found to germinate
and even in the fourth year a few viabie seeds were
still present. No relationship was found between the
percenfage of germinalion and characteristics (soiI,
vegetation) of fhe localions where the seeds were collected.
Seeds were also sampled during three conseculive
years from a limited number of trees at an experimental sile near Arnhem. When Ihese were planled, considerable varialion was observed between different
years in Ihe germination of seeds from the same trees.
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