Bos- en haagplantsoen

Europees bos- en haagplantsoen

op weg naafc
De zaadopkomst van bos- en
haagplantsoen is vaak wissel\«allig. Voor een efficiënte bedrijfs
voering is het van belang dat een
kweker weet wat hij kan verwach
ten na uitzaai. PPO Bomen uit
Boskoop ging samen met andere
Europese boomkwekers en zaad
specialisten aan de slag om het
hele traject vanaf de oogst tot de
uitzaai beter in de vingers te krij
gen. Inmiddels is er één jaar van
het tweejarige project voorbij.

Hele keten Europees aangepakt
Om het hele traject vanaf de oogst tot de uitzaai te verbeteren, werken
kwekers, onder leiding van kweker Jan Kloosterhuis uit Winschoten, in
middels al anderhalf jaar samen met zaadbedrijven, een zaadtechnoloog, een
machinefabrikanten onderzoeksinstellingen. De onderzoekspunten zijn:
het verbeteren van de zaadkwaliteit door diverse sorteertechnieken
het ontwikkelen van een geconditioneerde zaadbehandeling voor nieuwe
soorten
het opschalen, verbeteren en praktijkklaar maken van geconditioneerde
zaadbehandelingen
hetterugdrogen en bewaren van behandeld zaad
het introduceren en testen op bedrijven van nieuwe behandelingen.
De Nederlandse deelnemers, naast Kloosternuis, zijn: PPO Bomen (Boskoop),
Plant Research International (Wageningen), Tenax Treeseeds and Treatments
(Rijsbergen), Seed Processing Holland en De Kooi Zaadtechnologie (beide
Enkhuizen). Uit het buitenland doen mee: Peter Schjott's Planteskole, Levinsen Skovfro en Danish Institute of Agricultural Sciences (Denemarken),
Pépinières Naudet Lordonnois, Vilmorin en Institut National de la Recherche
Agronomique (Frankrijk), Peter Harder Baumschulen (Duitsland), Van Huile
B&C (België) en Brarïa Sociedade Cooperativa Limitada (Spanje).
PPO Bomen in Boskoop coördineert het onderzoek, dat de Europese Commis
sie (EC) subsidieert volgens de zogenoemde CRAFT-regeling. CRAFT staat voor
Co-operative Research Action For Technology. Deze subsidieregeling is
bedoeld voor midden- en kleinbedrijven die oplossingen zoeken voor ge
meenschappelijke problemen en zelf onvoldoende onderzoeksmogelijkhe
den hebben. Ze geven aan derden de opdracht onderzoek uit te voeren en
krijgen het eigendomsrecht van de resultaten. De EC subsidieert 50% van de
totale projectkosten (€0,3-2 miljoen), waaruit de bedrijven het onderzoek
door derden voor 100% financieren. De rest van de subsidie bestaat uit een
kleine onkostenvergoeding voor de bedrijven. De EC stelt als eis dat ten
minste drie bedrijven uitten minste twee verschillende lidstaten deelnemen.

•eter zaadtraject
Een goede zaadopkomst is alleen moge
lijk als aan drie voorwaarden wordt vol
daan: goed zaad met een hoge vitaliteit,
een goede zaadbehandeling en gunstige
condities tijdens de uiterst kwetsbare
kiemperiode en de periode daarna. De
zaadkwaliteit is vast te stellen met een vitaliteitstest, sorteren kan die kwaliteit
verhogen.
Bij een goede zaadbehandeling wordt de
kiemrust van alle zaden uit de partij opge
heven zonder dat er vóór uitzaai kieming
plaatsvindt. Dit kan met een geconditio
neerde stratificatie. Daarbij gaat het er
vooral om dat de temperatuur, het vocht
gehalte van het zaad en de tijdsduur
onder controle worden gehouden.
PPO Bomen ontwikkelde voor diverse
soorten boomzaden een geconditioneer
de zaadbehandeling. De minste grip is op
de condities na het zaaien, maar ook hier
bewezen geconditioneerde zaadbehande
lingen inmiddels hun waarde, omdat de
zaden op het punt staan te kiemen. Door
te zaaien op een moment dat het zaaibed
een niet te hoge temperatuur en voldoen
de vocht heeft, worden goede kiemingcondities gecreëerd. De kieming van alle
zaden kan dan binnen enige dagen een feit
zijn. Als de kiemrust onvoldoende door
broken is, vindt kieming trager en ver
deeld over een veeMangere periode plaats.
Het is dan lastig om voor elk zaad gunsti
ge zaaibedcondities te creëren.

Verbaasd
Het geconditioneerd stratificeren van
zaden lukte vorig jaar op het ene bedrijf
beter dan op het andere bedrijf. Ook
komen per zaadsoort grote verschillen
voor. Soms gooiden veldcondities roet in
het eten. Zo liep op het Spaanse bedrijf
Brana de temperatuur vlak na het zaaien
op tot 34°C, waardoor waarschijnlijk op
nieuw kiemrust ontstond en/of uitdro
ging plaatsvond.
Soms liet de traditionele methode resul
taten zien die net zo goed of zelfs beter
Waren dan de geconditioneerde methode.
De Duitse kweker Lars Harder was zeer
tevreden over het geconditioneerd strati
ficeren. Zijn bedrijf had nog nooit eerder
goede resultaten geboekt met Fagus sylvatica, Fraxinus excelsior, Carpinus betulus en Sorbus torminalis, al gaf de laatste
soort bij de geconditioneerde methode

land slaagde erin een deel van de vleugel
van Fraxinus excelsior te verwijderen
zonder dat dit schade aan het zaad gaf,
voor mechanisch zaaien is dit een groot
voordeel. Het ontvleugelen kan niet op
elk moment gebeuren, want tijdens de
koude stratificatie is het risico op schade
voor het embryo te groot.

problemen met schimmels. In Fraxinus
excelsior was de opkomst na een gecondi
tioneerde behandeling niet alleen beter,
maar ook sneller dan die na een gebruike
lijke stratificatie en voorjaarszaai, van
welke herkomst dan ook.
Harder was verbaasd over het uitsteken
Vloeistofschoning
de resultaat van geconditioneerd behan
delde Carpinus betulus, omdat de zaden er Een andere manier om zaad op te
waarderen is het toepassen van vloeistof
niet goed uitzagen. In dit geval bleef het
echter zaak te vertrouwen op het vochtge schoning. Deze methode past De Kooi
halte van het zaad, en niet in de verleiding Zaadtechnologie (Enkhuizen) toe. Hier
te komen om het zaad extra te bevochti bij komen de zaden in vloeistoffen met
soortelijke
dichtheden,
gen. Tijdens een geconditioneerde stratifi verschillende
zodat goed zaad gescheiden wordt van
catie zijn de zaden aan de buitenkant im
slecht zaad. Dit werkte uitstekend bij een
mers droog; dit betekent niet dat er niets
slechte partij Prunus avium: de kieming
binnenin gebeurt.
Door een ietwat te hoog vochtgehalte van de resterende zaden verbeterde
trad bij Prunus avium kieming tijdens de enorm (tabel). Vloeistofschoning wordt
geconditioneerde stratificatie op. Zo'n dit jaar getest bij diverse herkomsten van
stratificatie bleek bij Prunus lastiger te zijn beuk en Prunus.
dan bij Fagus.
Bij Prunus is het
Tabel. Effect vloeistofschoning op de kieming van Prunus aviumverder zaak dat
zaad met een geconditioneerde stratificatie.
de plant bij aan
Kiemingspercentage
Gewichtspercentage
Fractie
vang van de
Onschoond
31
stratificatie
44
Zwaar
63
geleidelijk
30
Geschoond
Middel
52
water opneemt,
26
Licht
0
zeker als het
vochtgehalte
dan laag is.
Onlangs zijn de resultaten die tot nog
Harders Deense collega Peter Schjutt zag
positieve effecten van de geconditioneerde toe behaald zijn, besproken in het Franse
zaadbehandeling in beuk en es. In Prunus Bordeaux. De kwekers gaven aan dat een
avium, Abies nordmanniana en Pseudo geconditioneerde zaadbehandeling per
tsuga menziesii waren de resultaten verge spectief biedt, al vragen de bijbehorende
lijkbaar met die van Schjotts eigen behan procedures meer discipline dan die bij een
deling. Op het Zuid-Franse bedrijf Nau- gebruikelijke zaadbehandeling, zeker
det was het geconditioneerd stratificeren
wanneer het vochtgehalte erg nauw
van Fagus sylvatica, Prunus avium en luistert.
Verder zoeken de kwekers nog naar het
Acer pseudoplatanus en Sorbus domestica
juiste fust tijdens de geconditioneerde be
succesvol.
De kwaliteit van de zaadbehandeling is handeling, omdat gesloten plastic zakken
belangrijk, maar aan de kwaliteit van het soms veel problemen met schimmels
zaad valt vaak ook het een en ander te ver gaven. Bij iets geopende zakken was het
beteren. Vandaar dat het ontwikkelen van vochtgehalte soms onvoldoende in de
sorteertechnieken een belangrijke plaats hand te houden, vooral wanneer de zaden
inneemt in dit Europese project. Seed Pro in cellen stonden waarin ook plantmatecessing Holland (Enkhuizen) en Tenax riaal stond. Dit jaar behandelen de kwe
Treeseeds and Treatments (Rijsbergen) kers nogmaals dezelfde zaadsoorten op
proberen met behulp van een luchtscho- een geconditioneerde wijze.
•
ningsmachine, een borstelmachine, een
soortelijk-gewichttafel en verschillende
zeven de zaadkwaliteit op te waarderen.
md uerKX
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De proefresultaten komen in de loop van onderzoeker teelt en vermeerdering bij het PPO Bomen
in Boskoop, telefoon (0172) 23 67 00.
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