bos- en haagplantsoen

Geconditioneerde koudebehandeling AcerDe opkomst van Acer platanoides-zaad valt vaak tegen na uit
zaai in het najaar. Uitzaai in het
voorjaar na stratificatie in de bak
heeft ook lang niet altijd het ge
wenste resultaat. Stratificatie
zonder medium en met een ge
controleerd vochtgehalte van
het zaad geeft een veel betere en
uniformere opkomst. Ook als de
temperatuur in het zaaibed op
loopt, is het risico van mislukken
kleiner.
Acer platanoides-zaden zijn diep in rust
wanneer ze in september-oktober van
de boom komen. In de natuur vindt
opheffing van deze kiemrust plaats tij
dens de winter. Temperaturen tussen
1° en 5°C zijn het meest effectief. Na
het opheffen van de kiemrust is het zaad
in staat te kiemen. De kieming start soms
als er nog sneeuw ligt. Dit zaad kan na
melijk al bij een temperatuur van +1°C
kiemen.
Verdere kieming gebeurt wanneer de
bodemtemperatuur begint op te lopen.
Het opkomstpatroon is daardoor erg
grillig. Boomkwekers zaaien deze soort
vaak in het najaar in de hoop dat de win
terkou de kiemrust opheft en de jonge
kiemplanten in het voorjaar boven de
grond komen.
Uitzaai in het najaar brengt diverse risi
co's met zich mee. De zaden in het zaaibed
zijn tijdens de winter een gemakkelijke
prooi voor knaagdieren. Ook bestaat het
risico dat zaad reeds tijdens de winter of
in het vroege voorjaar begint te kiemen.
Als daarna strenge vorst komt, overleven
de jonge zaailingen niet. Goede bescher
ming van de zaaibedden is daarom essen
tieel. Anderzijds kan de winter zodanig
mild zijn dat onvoldoende opheffing van
de kiemrust plaatsvindt. Ook dan valt de
opkomst vaak tegen na uitzaai in het
najaar.

Tegenvallende opkomst
Als alternatief voor uitzaai in het najaar,
zaaien veel boomkwekers in het voorjàar
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Een voldoende lange koudebehandeling is belangrijk. Na zestien weken kou met 36% vocht
Irechts) is de opkomst van Acer platanoides-zaad veel beter dan na acht weken kou (links).

uit. Dit gebeurt na eerst het zaad gestrati- Geen ongewenste kieming
ficeerd te hebben in een bak vochtig zand
of ander medium. Deze bak staat meestal Ideaal is als de stratificatie zo gebeurt dat
buiten of in een koelcel. Ook deze metho alle zaden binnen de partij uit rust komen
de voorkomt niet dat zaden in het vroege
zonder dat er ongewenste kieming vóór
uitzaai plaatsvindt. In een aantal soorten,
voorjaar gaan kiemen in de bak. De zaai
lingen beschadigen gemakkelijk tijdens
bijvoorbeeld Acer pseudoplatanus en
Fagus sylvatica, is eerder aangetoond dat
uitzaai.
De boomkweker wil zaaien wanneer de een geconditioneerde koudebehandeling
eerste kieming in de bak zichtbaar is. Op
hiervoor kan zorgen.
Een geconditioneerde koudebehandedat moment lenen weers- of veldcondities
zich hier vaak niet voor.
Om verdere kieming te
voorkomen, zit er weinig
100
anders op de zaden bij een
temperatuur net onder
0°C te zetten en te wachten
op een gunstig zaaitijdstip.
Nadeel is dat de opheffing
van de kiemrust in de
vriescel zo goed als stil
komt te staan. Omdat een
partij zaad meestal erg he
terogeen is, heeft een deel
van het zaad op dat mo
ment nog onvoldoende
kou (1° tot 5°C) gehad om
uit rust te komen, wat een
vereiste is om in het voor
jaar goed te kunnen kie
men. Zeker als de tempe
ratuur in het zaaibed hoger
is dan 15°C is de opkomst
laag en onregelmatig.

80
jé
ra
N

60

c

D)

C

40

'Ë

0)

'Sc

20

30 32

36 38 40

48 54

60

vochtgehalte zaad (%)
Figuur 1. Acer platanoides -zaad kiemt tijdens een
geconditioneerde koudebehandeling bij 3°C wan
neer het vochtgehalte van het zaad tenminste 38%
is. De kieming na twintig weken is weergegeven.

zaad geeft minder kans op mislukking
ling houdt in dat zaden zonder medium
en met een gecontroleerd vochtgehalte
voldoende lang bij een temperatuur van
1° tot 5°C staan. Het optimale vochtge
halte en de optimale behandelingsduur
verschillen van soort tot soort. Het vocht
gehalte van het zaad moet hoog genoeg
zijn om opheffing van de kiemrust te krij
gen, maar mag geen kieming toelaten.
Voor kieming is meer water nodig dan
voor het opheffen van de kiemrust. Voor
Acer platanoides-zaad is onderzocht
welk vochtgehalte van het zaad de beste
opheffing van de kiemrust geeft zonder
dat er vóór uitzaai kieming plaatsvindt.
In figuur 1 is te zien dat vochtgehalten
van 36% en lager (vochtgehalte ontvleugeld zaad) geen kieming vóór uitzaai
geven.

Twintig weken koude werkt
goed
Om de opheffing van de kiemrust te vol
gen tijdens een geconditioneerde koude
behandeling zijn regelmatig porties zaden
uit de zakken gehaald en is de kieming
getest in het laboratorium op vochtig
papier. In figuur 2 zijn enkele resultaten
uit de kiemtesten samengevat. Opheffing
van de kiemrust is mogelijk in zaden
met 36% vocht, maar ook in zaden met
32% vocht. Maar de kieming na een kou
debehandeling van zaad met 36% vocht
is beter.
Uit figuur 2 blijkt ook dat een voldoen

de lange koudebehandeling nodig is. Na
koudebehandelingen van zestien tot
twintig weken is zelfs bij temperaturen
van 20° tot 25°C een zeer acceptabel
kiempercentage van 70% te realiseren.
Langere koudebehandelingen zijn niet
getest.

Goed vochtig zaaibed
De mogelijkheid om zowel bij lage als bij
wat hogere temperaturen goed te kiemen,
vermindert het risico op mislukking na
uitzaai in het voorjaar. Na stratificatie in
de bak mislukt de opkomst nogal eens als
de temperatuur in het zaaibed oploopt.
Dit komt niet alleen door onvoldoende
opheffing van de kiemrust in de bak,
maar ook omdat nog diepere kiemrust in
het zaad in de bodem ontstaat als het niet
meteen kiemt. Daarom is het belangrijk
dat het zaad zo snel mogelijk na uitzaai
kiemt.
Een geconditioneerde koudebehande
ling van zestien tot twintig weken zorgt
ervoor dat het zaad snel en gelijkmatig
kiemt nadat het met de vochtige grond
van het zaaibed in contact komt. Binnen
vier tot zes dagen is de kieming zo goed
als compleet, zelfs wanneer de tempera
tuur in het zaaibed lager is dan 10°C. En
kele dagen later verschijnen de jonge
kiemplantjes boven de grond. In de fase
dat de zaden kiemen en in de weken erna
is het van groot belang dat het zaaibed
goed vochtig is. Uitdrogen van pas ge-
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—îîl-ï Dr ir M. (Ria) P.M. Derkx is weten
schappelijk onderzoeker fysiologie boomzaden
bij het Boomteeltpraktijkonderzoek in Boskoop,
telefoon (0172) 21 97 61.
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kiemde zaden is fataal. Een goede zaai
diepte voor deze soort is 2-3 cm.
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I 'Stratificeer' Acer platanoides-zaad bij
voorkeur zonder medium bij een tempe
ratuur tussen 1° en 5°C.
I Zorg dat het vochtgehalte van het zaad
tijdens deze stratificatie of koudebehan
deling 35 tot 37% bedraagt. Ongewenste
kieming vóór uitzaai is dan niet mogelijk,
terwijl goede opheffing van de kiemrust
plaatsvindt.
I Kies voor een koudebehandeling van
zestien tot twintig weken. De opkomst
na uitzaai is dan hoog, snel en uniform.
I Let erop dat het zaad niet te vochtig is
tussen oogst en aanvang van de stratifi
catie. Spreid zo nodig het zaad in een
dunne laag uit op de vloer in een koele,
goed geventileerde ruimte en laat het in
deze ruimte staan totdat de stratificatie
begint.
I Zorg voor zo goed mogelijke condities
in het zaaibed: voldoende vocht en bij
voorkeur een temperatuur rond 10°C,
eventueel 15°C na een koudebehandeling
van zestien tot twintig weken. De beste
zaaidiepte is 2-3 cm.
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Figuur 2. De invloed van het vochtgehalte van het zaad en de duur van een koudebehandeling bij 3°C op de opheffing van de
kiemrust van Acer platanoides-zaad. Na 0, 4, 8, 12, 16 of 20 weken koudebehandeling van zaad met 32% vocht (links) of 36%
vocht (rechts) is de kieming getest op vochtig papier bij verschillende constante temperaturen.

