Compost versne//er

verbetert kieming rozenzaad
Het kost nog geen tientje en is in ieder tuin
centrum te koop: een pak compostversneller
voor particulieren die zelf compost willen
maken. Zo'n pak kan echter ook de oplossing
zijn om de kieming van rozenzaad
te verbeteren.

De kieming van rozenzaad is vaafc*
teleurstellend. Allereerst laat de kwa
liteit van het zaad nogal eens te wen
sen over. Daarnaast hebben de be
handeling vóór uitzaai en de weers
omstandigheden na uitzaai invloed
op de kieming. De onzekerheid over
de kieming veroorzaakt een hogere of
lagere plantdichtheid dan gewenst, ter
wijl de plantafstand juist van groot be
lang is voor een uniform gewas en de goe
de maat onderstammen. Onderzoek bij
PPO, sector bomen in Boskoop geeft ech
ter aanknopingspunten om de kieming
van rozenzaad te verbeteren.

Zwavelzuur
Vers rozenzaad kiemt niet omdat de
vruchtwand te hard is, het embryo dan in
diepe rust blijft en niet kan groeien. Om
de harde vruchtwand aan te tasten, wor
den de zaden meestal blootgesteld aan
vochtige, warme condities. Vervolgens is
koude stratificatie nodig om het embryo
uit rust te halen. In totaal kan de behan
deling soms wel 18 maanden duren.
In het verleden zijn diverse alternatieven
voor de warme stratificatie onderzocht
om de behandeling te verkorten. Een
bruikbaar alternatief is dompelen in ge
concentreerd zwavelzuur. Volledig afbre
ken van de vruchtwand is te riskant: het
embryo kan onherstelbaar beschadigen.
De behandeling met zwavelzuur is spe
cialistenwerk. Hoe lang de optimale
blootstelling van zaad aan zuur is, ver
schilt per zaadpartij en hangt af van de
vruchtwanddikte.

Compostversneller
Een andere methode om de afbraak van
de harde vruchtwand te versnellen is het
gebruik van compostversneller tijdens de
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warme strati
ficatie. Deze Engelse me
thode is in Nederland en Duitsland ge
test en de resultaten waren wisselend.
Tijdens de warme stratificatie veroor
zaakte de compostversneller soms pro
blemen met rotting van het zaad. PPO
onderzocht bij Rosa canina 'Inermis'
wanneer deze problemen ontstonden.
'Inermis' heeft een zeer diepe kiemrust.
Voor deze onderstam is weliswaar steeds
minder belangstelling, de proefresultaten zijn waarschijnlijk eenvoudig te ver
talen naar andere soorten Rosa.

Vochtgehalte
Allereerst onderzocht PPO of de beper
king van het vochtgehalte tijdens de
koude stratificatie de kieming vóór uit
zaai kan voorkomen, zonder dat de
kiemrustopheffing in het geding komt.
In tabel 1 is te zien dat een hoger vocht
gehalte tijdens de koude stratificatie re
sulteert in meer kieming tijdens die stra
tificatie. Een vochtgehalte van 27% was
niet laag genoeg om voortijdige kieming
volledig te voorkomen. In de toekomst
zullen nog lagere vochtgehaltes getest
moeten worden.
Ook tijdens koude stratificatie in me
dium trad voortijdige kieming op. Kie
ming tijdens de koude stratificatie vond
niet in de eerste 20 weken koude stratifi

catie plaats, volgend op 8 of 12 weken
warme stratificatie en ook niet in de eer
ste 16 weken volgend op 16 of 20 weken
warme stratificatie.

Trichoderma toegevoegd
Tijdens de warme stratificatie zijn effec
ten van tijdsduur en temperatuur onder
zocht. Bij dit onderzoek is gebruik ge
maakt van de compostversneller Compostmaker van ASEE Per kg zaad is 50 g
compostversneller toegevoegd, die in een
keukenmachine gemalen was. Daarnaast
is per kg zaad 15 g Trichoderma harzianum toegevoegd. Mogelijk kan deze
schimmel de rotting van het zaad voor
komen.
De effecten van de tijdsduur en tempe
ratuur op het stratificeren met toevoegin
gen van compostversneller en Trichoder
ma harzianum zijn te zien in figuur 1.
De koude stratificatie vond zonder medi
um plaats en de zaden hadden een vocht
gehalte van 27%.
Uit figuur la blijkt dat een warme stra
tificatie van 8 weken bij 20°C voldoende
is voor deze zaadpartij. De zaden reage
ren dan prima op koude stratificatie. Na
28 weken koude stratificatie is 80% kie
ming mogelijk. Verlenging van de warme
stratificatie geeft nog wat winst en doet
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Röntgenopnames
Warme stratificatie zorgt inderdaad
voor de afbraak van de vruchtwand,
zoals te zien is op röntgenopnames
van Dr. Henk Jalink van Plant Re
search International uitWageningen.

Ongestratificeerd zaad.

De vruchtwand was na 8 weken warme
stratificatie bij 15/25°C duidelijk dunner
dan de vruchtwand van ongestratifi
ceerd zaad. Zaad waaraan tijdens de
warme stratificatie compostversneller
en Trichoderma harzianum toegevoegd
was, had een nog dunnere vruchtwand
na 8 weken warme stratificatie. Deze za
den reageerden het best op de erop vol
gende koude stratificatie.
Aan de hand van röntgenopnames is
dus snel te bepalen of de vruchtwand
van een zaad voldoende afgebroken is.
Nadeel is dat kwekers de opnames niet
zelf kunnen maken en er dus flink wat
kosten aan verbonden zijn.

Zaad na acht weken warme stratificatie in
een medium met compostversneller en Tri
choderma harzianum.

Zaad na acht weken warme stratificatie
in een medium zonder verdere toevoe
gingen.

Figuur 1. Effect tijdsduur stratificatie op de opheffing van kiemrust.
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Figuur la. De zaden werden 8 of 20 weken
gestratificeerd bij 20°C.
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Figuur 1b. De zaden werden 8 of 20 weken ge
stratificeerd, waarbij de temperatuur afwisse
lend 24 uur 15°C en 24 uur 25°C was.

Figuur la en 1b. Na de warme stratificatie in een turfmolm/zand medium is het medium verwijderd
en werden de zaden op 27% vocht gebracht en verder gestratificeerd bij 3°C zonder medium.
8 weken warme stratificatie en koude stratificatie in medium mét Compostmaker van ASEF en
Trichoderma harzianum.
20 weken warme stratificatie in medium zonder verdere toevoegingen.
8 weken warme stratificatie in medium zonder verdere toevoegingen.
20 weken warme stratificatie en koude stratificatie in medium mét Compostmaker van ASEF
en Trichoderma harzianum.

Tabel 1. Maximale kieming van Rosa canina 'Inermis' zaad. Warme stratificatie
vond plaats in een medium van turfmolm en zand gedurende 8 tot 20 weken.
Koude stratificatie zonder medium
Vochtgehalte zaad (%)

27

30

Kieming (%)

27

59

I Geef minimaal 28 weken koude stratifi
catie na een warme stratificatie van 8
weken. Na langere warme stratificatie
neemt de koudebehoefte wat af;
Gebruik compostversneller bij een kor! warme stratificatie (maximaal 2 maan
den). De compostversneller vermindert
de koudebehoefte van het zaad aan
zienlijk;
Gebruik geen compostversneller als
de warme stratificatie langer dan twee
maanden duurt;
I Beperk de hoeveelheid vocht tijdens
de koude stratificatie. Dit voorkomt kie
ming vóór uitzaai. Het beste vochtgehal
te is nog niet bekend.

de koudebehoefte van het zaad afnemen.
Warm stratificeren bij afwisselend 15°C
(24 uur) en 25°C (24 uur) geeft proble
men als de duur van de warme stratifica
tie kort is (8 weken), maar werkt prima
bij een langere periode (20 weken; figuur
lb). Ook 12 en 16 weken warme stratifi
catie werkten in de goede richting. Kou
de stratificatie in medium gaf duidelijk
slechtere opheffing van de kiemrust dan
stratificatie op 27% vocht. Na koude
stratificatie in medium was nooit meer
dan 50% kieming mogelijk.
Het succes van het gebruik van com
postversneller blijkt sterk af te hangen
van de duur van de warme stratificatie.
Toevoeging van compostversneller tij
dens de 8 weken warme stratificatie ver
snelde de kiemrustopheffing. Na 8 we
ken warme stratificatie was 12 weken
koude stratificatie voldoende om bijna
80% kieming te krijgen. Verlenging van
de koude stratificatie gaf geen verbete
ring. De aanwezigheid van compostver
sneller en Trichoderma harzianum gaf
problemen gedurende 16 of 20 weken
warme stratificatie.

Vervolgonderzoek
Het al dan niet voldoende afbreken van
de vruchtwand kan het verschil beteke
nen tussen een geslaagde en mislukte
teelt. Verder onderzoek lijkt daarom ge
rechtvaardigd om methoden te vinden
die het stratificeren kunnen verbeteren,
en om testen te ontwikkelen die de op
komst kunnen voorspellen aan de hand
van de mate van afbraak van de vrucht
wand.
•

Koude stratificatie in medium
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——ÎÎL-Î Dr. ir. M.P.M. Derkx is wetenschap
pelijk onderzoeker bij PP0, Sector Bomen in Bos
koop, telefoon (0172) 23 67 00.

