I- en haagplantsoen

Europees bos- en haagplar

Waar een bos- en haagplantsoenkweker in Europa ook zit, hij kampt vrijwel
altijd met een wisselende zaadop
komst. Kwekers en zaadspecialisten uit
diverse Europese landen slaan daarom
de handen ineen. Gesteund door de
Europese Commissie, willen zij in een
tweejarig project de hele keten van
zaadoogst tot uitzaai verbeteren.

In augustus van dit jaar werd op de PPOproeftuin in Noordbroek het startschot
gegeven voor een nieuw Europees sa
menwerkingsproject voor bos- en haag
plantsoen. Het project wordt gesubsidieërd door de Europese Commissie (ka
der CRAFT-regeling). Coördinator van
het tweejarige project is bosplantsoen
kweker Jan Kloosterhuis uit Winscho
ten. In het project werkt hij samen met
collegabedrijven Peter Schjott's Planteskole (Denemarken), Pépinières Naudet
Lordonnois (Frankrijk), Peter Harder
Baumschulen (Duitsland), Van Hulle
B&C (België) en Brana Sociedade
Cooperativa Limitada (Spanje).
Het belangrijkste doel van de kwekers
is het realiseren van een betere, meer

CRAFT-regeling
CRAFT staat voor Co-operative Research
Action ForTechnology. Het is een subsi
dieregeling van de Europese Commissie
voor Midden- en Kleinbedrijven die op
lossingen zoeken voor gemeenschappe
lijke problemen en zelf onvoldoende on
derzoeksmogelijkheden hebben. Derden
krijgen daarom een onderzoeksopdracht
en de bedrijven het eigendomsrecht van
de resultaten. De EC subsidieërt 50% van
de totale projectkosten (ƒ0,6-4,5 mil
joen), waaruit de bedrijven het onder
zoek door derden voor 100% financieren.
Wat overblijft van de subsidie, is een klei
ne onkostenvergoeding voor de bedrij
ven. De EC stelt als eis dat tenminste drie
bedrijven uit minstens twee verschillen
de lidstaten aan het project deelnemen.
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voorspelbare zaadopkomst dat als basis
dient voor een kwalitatief goed gewas.
Het project richt zich niet alleen op de
zaadstratificatie (om de kiemrust op te
heffen), maar op het hele zaadbehandelingstraject van oogst tot uitzaai.
Om het hele traject te kunnen verbete
ren, werken de kwekers samen met di
verse organisaties op zaadgebied. PPO,
Sector Bomen in Boskoop, trekt de kar
ondersteund door Plant Research Inter
national (PlantRI) uit Wageningen, het
Danish Institute of Agricultural Scien
ces (DIAS) uit Ârslev (Denemarken) en
het Institut National de la Recherche
Agronomique (INRA) uit Nancy
(Frankrijk). Alle vier voeren een onder
zoeksdeel uit en begeleiden de deelne
mende kwekerijen. Seed Processing
Holland (SPH) en De Kooi Zaadtechno
logie (DKZ) uit Enkhuizen passen aller
lei sorteringstechnieken toe die inmid
dels succesvol zijn in de groenten- en
bloemzadensector.
Verdere projectdeelnemers zijn de
zaadbedrijven Tenax Treeseeds and Tre
atments (Rijsbergen), Levinsen Skovfro
(Denemarken) en Vilmorin (Frankrijk).
Zij testen nieuwe ontwikkelingen. Re
sultaten worden in praktijksituaties ge

toetst, waarvoor de zaadbedrijven de
behandelde zaden aan kwekers leveren.
Die laatste beoordelen vervolgens de
zaadopkomst en de plantkwaliteit.

Verbeteren zaadkwaliteit
De kwaliteit van commerciële zaadpar
tijen laat nogal eens te wensen over.
SPH, Tenax, PlantRI en PPO werken
daarom aan een verbetering daarvan.
SPH en Tenax zetten hiervoor schoningsapparatuur in, daarmee kunnen
zij bijvoorbeeld lege, aangetaste of af
wijkende zaden sorteren. PlantRI en
PPO proberen het optimale oogsttijdstip van een aantal zaadsoorten vast te
stellen. PlantRI ontwikkelde een tech
niek om de zaadrijpheid snel te beoor
delen, op grond daarvan kan een partij
in fracties worden verdeeld die afzon
derlijk op kiembereidheid te testen zijn.
Dit onderzoek gebeurt bij vaak onrijp
geoogste soorten als Prunus avium,
Carpinus betulus en Fraxinus excelsior.
Ook in commerciële partijen van Fagus
sylvatica wordt onderzocht of deze me
thode winst oplevert. De meeste aan
dacht in het project gaat uit naar Prunus
avium en Fagus sylvatica.

tsoen pakt samen
zaadtraject aan
Deelnemers
aan de start
bijeenkomst
van het CRAFTproject in
Noordbroek

Kwekers en zaadbedrijven doen, onder
begeleiding van de onderzoeksinstellin
gen, ervaringen op met de geconditio
neerde zaadbehandeling van loof- en
naaldhoutgewassen en zaaien de behan
delde zaden uit.

Extra winst

Na het ver
beteren van de
zaadkwaliteit is de aan
dacht gericht op een be
tere kiemrustopheffing,
met een geconditioneerde methode als
uitgangspunt. Dat betekent dat tempera
tuur, vochtgehalte en de behandelingsduur gecontroleerd zijn. PPO heeft reeds
veel onderzoek naar die methode gedaan.
Voor circa 15 zaadsoorten is inmiddels
een hshandeling bekend die de kiemrust
goed opheft zonder dat het zaad vóór uit
zaai kiemt.
Onderzoekers van PPO, DIAS en INRA
werken aan methoden voor andere soor
ten als Sorbus en Tilia platyphyllos. DIAS
probeert bovendien een methodiek te ont
wikkelen om de tot nu toe beschikbare
kennis op het gebied van koude stratifica
tie snel te vertalen naar andere soorten.
Het Deense Levinsen onderzoekt of de
behandelingen, die nog op relatief kleine
schaal zijn uitgevoerd, ook te vertalen
zijn naar een grotere zaadpartij zoals 500
kg beukennoten. Verder gaat een aantal
bedrijven een door het Deense onder
zoeksinstituut DIAS ontwikkeld prototy
pe testen voor het uitvoeren van een ge
conditioneerde zaadbehandeling.

Het verbeteren van de zaadkwaliteit
direct na de oogst, in combinatie met
een geconditioneerde zaadbehandeling,
moet een aanzienlijke opkomstverbete
ring geven. In allerlei soorten tuinbouwzaden al aangetoond dat zeker 10-15%
extra winst te behalen valt. Dit is interes
sant voor afstand-, pluggen- en precisiezaai. Te denken valt aan de door DKZ
ontwikkelde techniek van vloeistof
scheiding, en behandeling met fungiciden om het achteruitgaan van de zaad
kwaliteit tijdens de stratificatie te voor
komen of te verminderen. PlantRI, DKZ
en PPO werken hieraan bij Fagus sylvatica en Prunus avium.
Verdere winst in het veld is mogelijk als
de kieming binnen een partij bekend is.
Kiemtesten geven hierin inzicht, maar
soms laten de resultaten te lang op zich
wachten. PlantRI test in Fagus sylvatica
en Prunus avium het verband tussen de
aanwezigheid van bepaalde stofjes in het
zaad en het kiemvermogen.
Een betere, gelijkmatige en meer voor
spelbare opkomst vertaalt zich enerzijds
in een hogere opbrengst. Anderzijds ne
men door de diverse behandelingen de
kosten toe. In het tweede projectjaar
voeren PPO en DIAS daarom een econo
mische evaluatie uit, rekening houdend
met benodigde arbeid, opkomst, aantal

planten, plantkwaliteit, stabiliteit van
methodieken, investeringen en algemene
kosten. Hoewel de verbeterde zaadbe
handelingen ongetwijfeld positieve ge
volgen hebben voor het gangbare teelt
systeem en waarschijnlijk kostendrukkend werken, lukt het niet de
teeltgevolgen in het huidige tweejarige
project mee te nemen.

Bewaring gestratificeerd zaad
Voorlopig blijft de benodigde zaadbe
handeling voor een goede, uniforme op
komst voor veel soorten een kwestie van
een lange adem en goed plannen. Veel
soorten leveren bovendien niet elk jaar
een goede oogst. Bewaring van gestratifi
ceerd zaad kan een slecht oogstjaar over
bruggen en ervoor zorgen dat op elk tijd
stip zaad voorradig is voor directe uit
zaai. In het verleden is met wisselend
succes geëxperimenteerd met het bewa
ren van gestratificeerd zaad.
In dit project zullen onderzoekers van
INRA, PlantRI en PPO verder werken
aan verbetering van bewaarmethoden
bij Fagus sylvatica, Prunus avium, Acer
pseudoplatanus, Sorbus domestica en S.
torminalis. Zo zijn bij Fagus aanwijzin
gen dat een vochtgehalte van 9% te hoog
is gedurende de bewaring, terwijl 7%
wel goed werkt. Naast het vochtgehalte
besteden de onderzoekers aandacht aan
de droogsnelheid en de stratificatieduur
voorafgaand aan de bewaring.
•

Dr. ir. M.P.M. Derkx is weten
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in Boskoop, telefoon (0172) 23 67 00.
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Veel belangstel
ling voor een
demonstratie van
nieuwe schoffelapparatuur

