Opheffen kiemrust van zaad van gewone esdoorn z(

Goede en gelijkmatige kieminç
De veldopkomst van zaad
van de gewone esdoorn is
vaak slecht en onregel
matig. Het starten van de
kieming in de stratifi
ceerbak zet de boom
kweker aan tot te vroege
uitzaai. Kieming tijdens de
'stratificatie' is echter te
voorkomen door zaden
een gecontroleerde
koudebehandeling te
geven zonder medium. Als
het vochtgehalte van het
zaad ongeveer 48%
bedraagt, treedt geen
voortijdige kieming op. De
kiemrust wordt goed opge
heven.
Zaden van de gewone esdoorn (Acer pseudoplatanus) die in het najaar worden geoogst, kiemen
slecht. Om deze zogenoemde kiemrust op te hef
fen, is een periode van koude nodig. Door de
zaden gedurende de winter in bakken zand bui
ten te stratifïceren, wordt geheel of gedeeltelijk
aan deze koudebehoefte voldaan. Hierdoor kie
men de zaden in het voorjaar.

Tegenvallende opkomst
De kieming kan reeds in de stratificeerbak star
ten omdat de zaden in de bak over voldoende
vocht beschikken. Deze voortijdige kieming is las
tig omdat gekiemde zaden extreem gevoelig zijn
voor beschadigingen tijdens uitzaai. Bovendien
groeien deze zaailingen vaak krom.
Vroeg uitzaaien om verdere kieming in de bak te
voorkomen, is te riskant omdat de veldcondities
vaak nog ongunstig zijn. Opslag in een vriescel
kan verdere kieming remmen. Probleem bij een
vroege beëindiging van de stratificatie is dat van
veel zaden de kiemrust nog onvoldoende is opge
heven. Binnen een partij zaden is er namelijk
nogal wat variatie in de diepte van kiemrust en
daarmee samenhangend in de koudebehoefte om
die kiemrust op te heffen. In de vriescel vindt
nauwelijks verdere opheffing van de kiemrust
meer plaats. Na uitzaai is de opkomst laag en
onregelmatig.
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Ideale stratificatie
De duur van stratificatie zou eigenlijk dusdanig
lang moeten zijn dat ook de kiemrust van de
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langzaamste zaden uit de partij goed is opgehe
ven. Het geven van een voldoende lange stratifica
tie om kiemrust van zoveel mogelijk zaden op te
heffen, lukt echter niet in de stratificeerbak door
het optreden van voortijdige kieming. Daarom is
een alternatief gezocht. Bij beuk is dit al eerder
gevonden (De Boomkwekerij 49,1995). Ook voor
zaad van de gewone esdoorn is onderzocht of de
kiemrust is op te heffen zonder medium. Daarbij
is bekeken welk vochtgehalte het zaad moet heb
ben om de kiemrust goed te breken zonder dat
tijdens de koude voorbehandeling kieming
plaatsvindt. Voorts werd onderzocht hoe lang de
koudebehandeling moet duren voor een goed
resultaat.

Kieming tijdens voorbehandeling
voorkomen
Voor aanvang van de koude voorbehandeling is
het vochtgehalte van vers geoogste, ontvleugelde
zaden bepaald en naar zes verschillende waarden
tussen 30 en 60% gebracht. Hiertoe zijn uitgere
kende hoeveelheden water toegediend aan zaden
in plastic zakken. Van elke zak is het gewicht
genoteerd op het label. Deze zakken zijn in een
klimaatcel bij +3°C gezet. De zakken met zaden
zijn wekelijks geschud en gewogen. Indien het
gewicht was afgenomen, werd aangevuld met
water tot het oorspronkelijke gewicht. Geregeld
is gekeken of in de zakken kieming was opgetre
den.
De eerste kieming in de zakken werd waargeno
men na ongeveer zes weken in de +3°C cel. Deze
kieming vond alleen plaats in de zakken met de
twee hoogste vochtgehalten: 54 en 60% (figuur 1).
Deze zaden zijn dus niet of nauwelijks meer
bruikbaar voor uitzaai.
Wanneer het vochtgehalte van het zaad 48% of
lager was, werd geen kieming tijdens de voorbe
handeling in de zakken waargenomen.

Vocht belangrijk voor opheffing
kiemrust
De opheffing van kiemrust is allereerst sterk
afhankelijk van het vochtgehalte van het zaad
(figuur 2). Bedraagt het vochtgehalte 30 of 36%,
dan vindt geen opheffing van de kiemrust plaats.
Immers deze zaden lieten in het laboratorium
niet meer kieming zien dan zaden die niet voorbehandeld waren bij +3°C. Bedraagt het vochtge
halte van het zaad tijdens de koudebehandeling
42%, dan is de opheffing van de kiemrust behoor
lijk goed. De beste opheffing van kiemrust vindt
plaats bij een vochtgehalte van het zaad van 48%.
Deze zaden gaven bijna 80% kieming (figuur 2).

Koudebehandeling minstens 12
weken
Behalve het vochtgehalte van het zaad is de duur
van de voorbehandeling belangrijk voor de uit
eindelijke kieming. Om de optimale duur vast te

nder stratificatiemedium

na uitzaai mogelijk
stellen, zijn zaden met een vochtgehalte van 48%
gedurende verschillende tijdsduren voorbehandeld bij +3°C en is de kieming vervolgens getest
in het laboratorium bij diverse temperaturen
(figuur 3). Het is belangrijk dat zaden onder
zoveel mogelijk omstandigheden goed kiemen.
Dit beperkt de kans op mislukking na uitzaai bui
ten in het voorjaar.
Zoals figuur 3 aantoont, kiemen zaden die hele
maal geen koudebehandeling hebben gehad
slecht wanneer ze bij een wat hogere tempera
tuur op vochtig papier te kiemen worden gezet.
Dit verandert wanneer de zaden met een vochtge
halte van 48% eerst enkele maanden een koude
voorbehandeling bij +3 C krijgen. Na een voorbe
handeling van twaalf weken kiemen de zaden bij
veel temperaturen een stuk beter. Na achttien
weken koude is het resultaat nog beter.

Uniform gewas
Voor een uniform gewas moeten alle zaden bin
nen een kort tijdsbestek kiemen, bij voorkeur zo
snel mogelijk na uitzaai. Wanneer veel zaden
snel na uitzaai kiemen, zijn de weersomstandig
heden van te voren redelijk voorspelbaar. Het
zaaitijdstip is dan dusdanig te kiezen dat gun
stige condities te verwachten zijn. De snelheid
van kieming hangt af van de duur van de koude
behandeling die vooraf gaat aan het uitzaaien

(figuur 4). Naarmate de zaden langer een koude
voorbehandeling krijgen, neemt de gemiddelde
kiemduur met een factor tien af van aanvankelijk
vijftig dagen tot uiteindelijk minder dan vijf
dagen. Om deze snelle kieming te realiseren moet
de voorbehandeling minimaal vijftien weken
duren.

Uitzaai in het voorjaar
Omdat deze soort beter kiemt bij lage temperatu
ren dan bij hoge, zomerse waarden valt het beste
zaaitijdstip in het voorjaar bij een temperatuur
tussen de IO C en 15°C. Behalve een gunstige tem
peratuur is een vochtig zaaibed voorwaarde voor
een goede opkomst. Wacht als regen uitblijft dus
niet te lang met kunstmatig beregenen.
Voorafgaand aan uitzaai moeten zaden met een
vochtgehalte van 48% minstens twaalf weken, lie
ver nog enkele weken langer, bij 3°C staan voor
goede opheffing van de kiemrust en een regelma
tig gewas. Omdat zelfs na een koude voorbehan
deling van 25 weken de zaden nog prima in staat
zijn te kiemen (figuur 3) is het risico van een te
lange koude voorbehandeling erg klein. De zaden
kunnen dus zonder problemen tot maximaal een
halfjaar met een vochtgehalte van 48% bij 3°C
blijven staan tot de veldcondities in het voorjaar
gunstig zijn. De zaden mogen niet worden
gedroogd want dan gaan ze dood.
•

• In zaden van de gewone
esdoorn is opheffing van
de kiemrust zonder
medium mogelijk.
• Kieming vóór uitzaai is te
voorkomen door het
vochtgehalte van het zaad
tijdens een koudebehande
ling (tussen O'C en 5°C)
rond 48% te houden.
• Om de kiemrust goed te
breken, moet de koude
behandeling minimaal
twaalf, liever nog enkele
weken langer, duren.
• Ook voor het krijgen van
een uniform gewas is een
voldoende lange koudebe
handeling (twaalf tot acht
tien weken) gunstig.
• De beste uitzaaicondities
in het voorjaar zijn een
temperatuur tussen de
10°C en 15°C en een vol
doende vochtig zaaibed.
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Figuur 1. Tijdens de

koude voorbe
handeling bij 3°C
zonder medium kan
wel kieming
plaatsvinden wanneer
het vochtgehalte van
zaad van de gewone
esdoorn 54 of 60%
bedraagt maarniet
wanneer het
vochtgehalte 48% of
lager is. De kieming na
6, 9 en 37 weken is
weergegeven.
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Figuur 2. De

kieming van
esdoornzaad bij
15°C op vochtig
papier nadat
zaden met
vochtgehalten
van 30, 36, 42
en 48%
gedurende 0
(links) of 12
weken (rechts)
zonder medium
bij 3'C zijn
voorbehandeld.
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Figuur 3. De kieming

Figuur 4. De

van esdoornzaad bij
temperaturen tussen 3
en 30°C op vochtig
papier na voorbe
handeling van zaden
met een vochtgehalte
van 48% gedurende 0,
6, 12, 18 en 25 weken.
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