Hoge en gelijkmatige kieming van
Berberis thunbergii zaad

Vochtgehalte en duur
koudeperiode bepalend
Kieming van Berberis thunbergii-zaad tijdens stratifi
catie is geheel te voorkomen door het geven van een
gecontroleerde koudebehandeling zonder medium.
Wanneer het vochtgehalte van het zaad op ongeveer
40% is ingesteld, vindt tijdens de koudebehandeling
geen voortijdige kieming plaats en wordt de rust goed
opgeheven. Na uitzaai wordt een hoge en gelijkmatige
opkomst gerealiseerd.
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Om een hoge opkomst van zaden van Berberis
thunbergii te krijgen, moeten de zaden vóór uit
zaai in het voorjaar voldoende lang worden bloot
gesteld aan temperaturen tussen 1 en 5°C. Dit is
nodig om het zaad uit kiemrust te halen. Het
opheffen van de rust lukt alleen wanneer de
zaden vochtig zijn. Droge zaden zijn weinig
actief, zodat de processen die nodig zijn voor het
opheffen van de kiemrust niet of nauwelijks kun
nen plaatsvinden. In een stratificeerbak met
medium is over het algemeen zoveel vocht aan
wezig dat de lage temperaturen de kiemrust kun
nen opheffen. Echter ook voor de kieming zelf is
in de bak meestal voldoende vocht aanwezig.
Zaden van Berberis thunbergii kunnen al bij tem
peraturen onder 5°C kiemen. Dit betekent dat
zaden waarvan de kiemrust is opgeheven, in het
medium kunnen gaan kiemen. Dit tijdstip is niet
voor alle zaden gelijk, omdat een partij zaad vaak
erg heterogeen is. Een deel van de partij is diep in
rust en heeft veel kou nodig, terwijl andere zaden
maar weinig in rust zijn zodat een korte koude
behandeling volstaat. In de bak gekiemde zaden
zijn zeer gevoelig voor beschadiging tijdens uit
zaai. Te vroeg uitzaaien om voortijdige kieming
te voorkomen, heeft als risico dat de kiemrust
onvoldoende is opgeheven waardoor de opkomst
na uitzaai tegenvalt. Bovendien kunnen veld- of
weercondities na te vroege uitzaai riskant zijn,
denk bijvoorbeeld aan vorst.
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Het geven van een lange koudeperiode om ook de
zaden met diepe rust kiembereid te krijgen,
werkt alleen als de zaden met weinig kiemrust
tijdens de koudeperiode niet tot kieming kunnen
overgaan. Dit is te sturen door het vochtgehalte
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van het zaad tijdens de koudebehandeling in de
hand te houden. Het vochtgehalte van het zaad is
het best te controleren wanneer tijdens de koude
behandeling geen medium wordt gebruikt.
Onderzocht is op welke waarde het vochtgehalte
moet worden ingesteld om goede opheffing van
de kiemrust te realiseren zonder voortijdige kie
ming. Gekeken is ook hoe lang de gecontroleerde
behandeling moet duren voor een optimaal resul
taat.

Reeks vochtgehalten instellen
Het vochtgehalte van Berberis-zaden is naar vijf
waarden tussen 30 en 50% gebracht door uitgere
kende hoeveelheden water aan porties droog
zaad (12% vocht) in plastic zakjes toe te voegen en
goed te schudden. De zakjes zijn bij een con
stante temperatuur van 3°C gezet met als doel de
kiemrust op te heffen. Wekelijks zijn de zakjes
geschud en gewogen om te kijken of het gewicht
nog op peil was. Indien nodig werd water toege
voegd tot hef oorspronkelijke gewicht. Eens per
vier weken zijn zaadmonsters genomen en is
gekeken hoeveel zaden in de zakjes waren
gekiemd. Daarnaast is bepaald hoe ver de
opheffing van de kiemrust reeds gevorderd was
door niet gekiemde zaden uit de zakjes in het
laboratorium op vochtig papier bij verschillende
temperaturen uit te leggen. Een kiemtest werd
beëindigd wanneer geen verdere kieming meer
werd waargenomen.

Optimale vochtgehalte 40%
Kieming tijdens de koudebehandeling vindt
plaats wanneer het vochtgehalte van het zaad
minstens 45% bedraagt. Bij vochtgehalten van
40% of lager is geen kieming in de zakjes waarge-

Nadat Berberis thunbergiizaden met een vocht
gehalte van 40% zonder
stratificatiemedium
minimaal 12 weken zijn
blootgesteld aan lage
temperaturen (1-5 c),
kunnen ze goed kiemen bij
15°C in het laboratorium
op vochtig papier.

handeling naar 25 of 30 weken de kieming bij
25°C behoorlijk stijgt. Omdat na dergelijk lange
koudebehandelingen de kieming bij temperatu
ren tussen 3 en 20°C nog steeds onveranderd
hoog is, is het gevaar voor een te lange koudebe
handeling eigenlijk afwezig.

Snelle en gelijkmatige kieming

nomen. Een vochtgehalte van ongeveer 40% is
optimaal voor opheffing van kiemrust zonder
voortijdige kieming.
De koudebehandeling moet minimaal 12 weken
duren voor goede opheffing van de kiemrust
(figuur 1). Na deze behandeling kunnen de zaden
op vochtig papier tussen de 80 en 100% kieming
geven bij temperaturen tussen 3 en 20°C. Dit
betekent dat binnen een redelijk breed temperatuurtraject goede kieming mogelijk is. Bij 25°C is
de kieming aanzienlijk lager (figuur 1). Opval
lend is dat na verdere verlenging van de koudebe-

Voor een snelle, uniforme kieming is een vol
doende lange koudeperiode belangrijk. Een koudeperiode van 12 weken die de kiemrust goed
opheft, geeft nog niet de maximale snelheid van
kieming (figuur 2). In dit opzicht is het daarom
aan te raden om niet voor de minimale koudebe
handeling van 12 weken te kiezen, maar voor een
behandeling van 20-25 weken. Uiteraard lukt dit
alleen wanneer de zaden tijdig voorradig zijn
zodat de koudebehandeling vroeg kan starten.
Ook voor de kiemsnelheid na uitzaai is het vocht
gehalte tijdens de koudeperiode van belang. Een
vochtgehalte van 40% heeft de voorkeur boven
35%. Zaden die met een vochtgehalte van 40%
worden blootgesteld aan koude, kiemen gauw
drie tot zes dagen eerder bij 15°c dan zaden met
een vochtgehalte van 35% (figuur 2). Bij lagere
kiemtemperaturen is dit verschil nog veel groter.
Enerzijds is dit sneller kiemen toe te schrijven
aan een snellere opheffing van de kiemrust,
anderzijds hoeft een zaad met een vochtgehalte
van 40% minder water uit zijn omgeving op te
nemen om te kiemen dan een zaad met een
vochtgehalte van 35%. Het is erg belangrijk dat
het zaaibed na uitzaai goed vochtig is en ook niet
uitdroogt wanneer de zaden kiemen.
•

Figuur 1. De kieming van Berberis thunbergii-zaad bij
temperaturen tussen 3 en 30°C op vochtig papier na
koudebehandeling van zaden met een vochtgehalte van 40%
gedurende 0, 4, 8, 12, 16 en 30 weken.

• De kiemrust van Berbe
ris thunbergii-zaad is goed
op te heffen door zaden
zonder stratificatieme
dium bloot te stellen aan
lage temperaturen (1-5°C).
• Tijdens de koudebehan
deling is een vochtgehalte
van het zaad van 40%
optimaal voor een goede
opheffing van de kiem
rust, zonder ongewenste
kieming vóór uitzaai.
• Een hoge opkomst vergt
een koudebehandeling
van minimaal 12 weken.
• Indien de zaden vol
doende vroeg beschikbaar
zijn, is een koudebehan
deling van 20-25 weken
zonder medium aan te
raden, dan is, behalve een
hoge opkomst, ook een
snellere en uniformere
kieming te realiseren.
• Uitzaai in het voorjaar
kan het best plaatsvinden
als de temperatuur tussen
10 en 15°C ligt en het
zaaibed goed vochtig is.
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Figuur 2. De kiemduur van Berberis thunbergii zaad bij 15°C op
vochtig papier na koudebehandeling van zaden met
vochtgehalten van 35 en 40% over de aangegeven tijdsduren.
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