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Prunus avium kiemt beter na afwisselend
De opkomst van Prunus aviumzaad is vaak laag en onregelma
tig. De keuze van de juiste condi
ties tijdens de stratificatie verbe
tert de opkomst en plantkwaliteit enorm. Afwisseling van hoge
en lage temperaturen tijdens de
stratificatie is belangrijk, evenals
het geven van voldoende warm
te en koude. Stratificatie zonder
medium en met een gecontro
leerd vochtgehalte van het zaad
geeft vaak betere resultaten dan
stratificatie in medium.
Zaden van Prunus avium kiemen goed na het afwisselend geven van
enkele periodes warmte en koude.

Zaden van de zoete kers, Prunus
avium, zijn diep in rust wanneer
de rijpe vruchten in juli worden
geoogst. Deze kiemrust is voor
een deel toe te schrijven aan de
zaadhuid en de steen om het zaad
die een mechanische barrière zijn voor de
kiem. Daarnaast is het embryo zelf in
rust. Het zaad (in de praktijk wordt ge
werkt met de hele steen die gemakshalve
zaad wordt genoemd) kan alleen kiemen
nadat de diepe kiemrust is opgeheven.
Aanwezigheid van vocht, voldoende
zuurstof en de juiste opeenvolging van
temperaturen is essentieel voor goede
opheffing van de kiemrust.

Afwisselen van warmte en koude
Lange tijd is gedacht dat Prunus avium
alleen koude nodig heeft om de kiemrust
op te heffen, maar onderzoek aan het
Poolse instituut voor Dendrologie in
Kórnik heeft aangetoond dat zowel
1 Lange methode
(bij vroege beschikbaarheid zaad):
2 weken (w) warm
6 w koud
2 w warm
2 w koud
2 w warm
12-14 w koud

warmte als koude nodig is. Te weinig
koude leidt tot dwerggroei. Afwisseling
van enkele periodes warmte en koude gaf
veel betere resultaten dan één periode
warmte en één periode koude.
In Polen en in enkele instituten die aan
het Europese boomzadenproject deelna
men, is de afgelopen jaren veel onder
zoek gedaan om de beste opeenvolging
van temperaturen vast te stellen. In het
project is dit onderzoek uitgevoerd aan
het Institut National de la Recherche
Agronomique (INRA) in Frankrijk, aan
het Deense Instituut van Landbouwwe
tenschappen in Ârslev en aan het Institut
für Obstbau und Baumschule der Uni
versität Hannover.

der). In totaal duurt deze behandeling 26
tot 28 weken. Deze behandeling, die in
vochtig medium plaatsvindt, geeft goede
resultaten in vers zaad, maar ook in zaad
dat na de oogst gedroogd is tot een
vochtgehalte van 8-10% en gedurende
drie jaar bij -5°C bewaard.
De eerste koude fase moet bij voorkeur
zes weken duren, de laatste koude fase
minimaal twaalf weken. Als de laatste
koude fase korter duurt, is de kieming na
uitzaai vaak slecht of er vindt helemaal
geen kieming plaats. Dit komt omdat de
zaden na een te korte koudebehandeling
gevoeliger zijn voor het ontstaan van se
cundaire kiemrust in het zaaibed. Een
nieuwe koude periode van ongeveer
veertien weken is dan nodig om de secun
daire kiemrust op te heffen. Tijdens een
Te weinig koude desastreus
koudebehandeling ligt de temperatuur
Een behandeling die goede opheffing van
bij voorkeur rond 3°C, tijdens de warme
de kiemrust geeft bestaat uit: 2 weken
fase tussen de 20 en 25°C. Poolse onder
(w) warm + 6 w koud + 2 w warm + 2 w zoekers geven de voorkeur aan 25°C.
koud +2 w warm +12 tot 14 w koud (kaAls het zaad laat beschikbaar is, waar
door een totale behandelingsduur van
26-28 weken niet meer mogelijk is, kan
1 Korte methode
voor
een kortere methode gekozen wor
(bij late beschikbaarheid zaad):
den:
2
w warm + 2 w koud + 2 w warm +
2 w warm
12-16 w koud (kader). Gemiddeld gaf
2 w koud
deze kortere methode echter dui2 w warm
J-r
zend planten per kg zaad minder
12-16 w koud
dan de langere methode. Een an
der nadeel van deze kortere be
handeling is dat de kieming na uit-

arm en koud stratificeren
zaai meer gespreid is, waardoor een min
der uniform gewas ontstaat.

Stratificatie zonder medium
In medium bestaat het risico dat zaden
tijdens de stratificatie beginnen te kie
men nadat de kiemrust is opgeheven.
Deze kieming vindt niet voor elk zaad op
hetzelfde tijdstip plaats. Omdat de ge
kiemde zaden gemakkelijk beschadigen
tijdens uitzaai of in het zaaibed krom
groeien, is het verstandig de stratificatie
te stoppen wanneer ongeveer 5% van de
zaden in het medium gekiemd is.
Als het nog te vroeg is om te zaaien, is
verdere kieming tegen te gaan door de
bakken met zaad bij een temperatuur
van ongeveer -3°C te zetten. Bewaring
gedurende maximaal acht weken is dan
mogelijk zonder dat de kiemkracht van
het zaad afneemt. Het ontdooien van het
zaad vóór uitzaai moet langzaam gebeu
ren, bij voorkeur bij een temperatuur la
ger dan 5°C. Het in medium gestratificeerde zaad mag in geen geval gedroogd
worden vóór de bewaring.
In Frankrijk is onderzocht of goede op
heffing van de kiemrust mogelijk is zon
der dat kieming vóór uitzaai plaatsvindt.
Enkele partijen zaad zijn zonder medium
op verschillende vochtgehalten gebracht
en zijn afwisselend aan warmte en koude
blootgesteld volgens de lange methode.
Op enkele boomkwekerijen is de op
komst vergeleken met de opkomst van in
medium gestratificeerd zaad. Uit figuur 1
blijkt dat een uitstekende veldopkomst
mogelijk is na stratificatie zonder medi-

um. Een vochtgehalte van het
zaad van ongeveer 27% zorgt ervoor dat
de opkomst hoog is en geen kieming
vóór uitzaai plaatsvindt. Het vochtge
halte van het zaad tijdens de stratificatie
mag niet hoger zijn dan 30% omdat dan
te veel kieming vóór uitzaai plaatsvindt.

Bewaring
Als het lukt zaad na de stratificatie terug
te drogen en op te slaan zonder dat de
kwaliteit sterk afneemt, kunnen op elk
moment zaden beschikbaar zijn die op
korte termijn zonder verdere behandepartij 1
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I Figuur 2. Zaden van Prunus avium zijn
gestratificeerd volgens d e lange metho
de. De stratificatie vond plaats zonder
medium met de aangegeven vochtgehal
ten van het zaad of in medium. Vervol
gens is een deel van het zaad gedroogd
tot 12% vocht en bij 3'C opgeslagen ge
durende twee maanden. De kieming di
rect na stratificatie (niet bewaard) en na
bewaring is getest bij 5/15°C (zestien +
acht uur) in het laboratorium.

partij 1

26% vocht 28% vocht in medium
stratificatie
kieming na stratificatie

I Figuur 1. Twee partijen

27% vocht 29% vocht in medium
stratificatie
kieming tijdens stratificatie

Prunus avium-zaad zijn gestratificeerd volgens de

lange methode. De stratificatie vond plaats zonder medium met de aangege
ven vochtgehalten van het zaad of in medium. Vervolgens is buiten gezaaid.
Lichtrood: kieming tijdens stratificatie; donkerrood: opkomst buiten.

ling te zaaien zijn. In Frankrijk is het ef
fect van terugdroging en korte bewaring
van gestratificeerd zaad onderzocht.
Uit figuur 2 blijkt dat terugdroging tot
12% vocht gevolgd door opslag bij 3°C
gedurende twee maanden grote proble
men geeft in zaad dat in medium gestra
tificeerd is. In zaden die zonder medium
gestratificeerd zijn, veroorzaakt droge
bewaring een grotere afname in de kie
ming naarmate het vochtgehalte van het
zaad tijdens de stratificatie hoger is. De
grotere gevoeligheid voor drogen in
vochtiger zaad komt waarschijnlijk door
het op gang komen van bepaalde kiemingsprocessen in het zaad, zelfs als deze
nog niet zichtbaar zijn. Uitdroging van
een groeiende kiem is meestal fataal. In
verder onderzoek naar de mogelijkheden
van bewaring van gestratificeerd zaad, is
het daarom belangrijk om het vochtge
halte van het zaad tijdens de stratificatie
op de laagste waarde te houden die nog
net opheffing van de kiemrust toelaat. •

TIPS
I Oogst zaad van Prunus avium bij
voorkeur zo laat mogelijk, maar houd
rekening met verliezen door vogels.
Volledig rijpe kersen gever de beste
zaadkwaliteit en de beste groei van de
zaailingen.
I Wissel warme en koude stratificatie
bij Prunus avium enkele malen af.
I Kies voor een totale stratificatie van
26-28 weken en zorg dat de laatste
koude periode minimaal twaalf weken
duurt.
I Wees voorzichtig met terugdrogen
van gestratificeerd zaad. Gespleten za
den zijn zeker niet terug te drogen.
I Bewaar gestratificeerd zaad zonder
terugdrogen bij ongeveer -3°C; acht
weken bewaring is dan mogelijk.
I Ontdooi de zaden na bewaring gelei
delijk en zaai daarna zo snel mogelijk.
I Zaai zo vroeg mogelijk, bij voorkeur
als de temperatuur maximaal 10°C is.
Bescherm tegen vorst en felle zon.
I Kies voor een zaaidiepte van 3-5 cm
op lichte grond en 2-3 cm op zware
grond.
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