bos- en haagplantsoen

Geconditioneerde

opent deuren voor bewaring van
Gestratificeerd zaad laat zich moeilijk bewaren. Nu zijn er nieuwe
geconditioneerde methoden die vroegtijdige kieming tijdens de stratifictatie voorkomen. Langdurige zaadbewaring kan dan mogelijk zijn.
Dat is voordelig voor de zaadhandelaar én de kweker.

Om kiemrust van boomzaden op te
heffen worden zaden vaak met voch
tig zand gemengd en buiten of in een
cel gestratificeerd. Omdat kieming
vaak bij dezelfde temperaturen mo
gelijk is als opheffing van de kiem
rust, kan het zaad al tijdens de strati
ficatie beginnen te kiemen. Het is
dan zaak zo snel mogelijk te zaaien.
Kan dit nog niet, dan is korte opslag
van het zaad net onder 0°C mogelijk.
Verdere kieming staat dan stil. Terugdrogen van het zaad, om iets lan
ger te bewaren, is funest omdat de

jonge kiem niet tegen uitdrogen kan.
Bij een geconditioneerde stratificatie
wordt de vroegtijdige kieming echter
tegengegaan. In het zaad zit dan on
voldoende vocht om op dat moment te
kiemen. Dat gebeurt pas in het vochtige
zaaibed. Deze nieuwe stratificeermethode biedt perspectief voor langdurige
bewaring van zaad dat reeds uit kiem
rust is.
Het Praktijkonderzoek Plant en Om
geving (PPO) in Boskoop heeft de bewaarmogelijkheden van zeven zaad
soorten na een geconditioneerde stratifi

catie onderzocht in relatie tot de stratificatieduur (kader Proef).

Kiemvermogen op peil
Uit de resultaten (tabel 1 tot en met 7)
blijkt dat een aantal zaadsoorten zich na
stratificatie goed leent voor bewaring.
Dat de kwaliteit van levend materiaal ach
teruit gaat, is desondanks altijd onvermij
delijk. Het kiemvermogen van Acer platanoides, A. pseudoplatanus, Tilia corda
ta en in iets mindere mate van Fraxinus
excelsior bleef verrassend goed op peil tij-

Onderzoek bewaring
Het onderzoek naar de bewaarmogelijkheden na een geconditioneerde stratifi
catie gebeurde bij zeven zaadsoorten:
Acer palmatum.A. platanoides,A. pseu
doplatanus, Fagus sylvatica, Fraxinus ex
celsior, Prunus avium enTilia cordata.

Koude stratificatie vond altijd zonder me
dium plaats, net als warme stratificatie
van Prunus avium en Tilia cordata. War
me stratificatie van Fraxinus excelsior
vond in een medium van turfmolm en
zand plaats, omdat dit veel betere resul
taten geeft dan zo'n stratificatie zonder
medium.
Bewaring na stratificatie vond bij -2°C
plaats. Na bewaring is de zaadkieming
getest in een laboratorium. Voor alle
soorten - behalve Tilia cordata - gebeur
de dit bij 10°C. Voor Tilia cordata is de
kieming getest bij 5/15°C (afwisselend 12
uur 15°C, 12 uur 5°C). De kieming is uit
gedrukt als percentage van de vitale za
den.
Het ProductschapTuinbouw (PT) en de
Coöperatieve Vereniging Boom-en
Heesterzaden Nederland (CVBHN) finan
cierden het onderzoek. De CVBHN is een
samenwerkingsverband tussen A. Boevé
BV uit Boskoop, Pleijboza BV uit Zeve
naar en PVM BV uitTolkamer.

Tabel 1. Kieming van Acer palmatum-zaad bij 10°C na 8 en na16 we
ken stratificatie (beiden bij 3°C en
op 36% vocht), gevolgd door droge
(12%) en vochtige (36%) bewaring
bij -2°C.
Bewaring
(maanden)

8 weken

16 weken

stratificatie

stratificatie

bewaring
droge vochtige

bewaring
droge vochtige

Tabel 2. Kieming van Acer platanoides-zaad bij 10°C na 8 en na 20 we
ken stratificatie (beiden bij 3°C en
op 36% vocht), gevolgd door droge
(12%) en vochtige (36%) bewaring
bij -2"C.
Bewaring
(maanden)

8 weken

20 weken

stratificatie

stratificatie

bewaring
droge vochtige

bewaring
droge vochtige

stratificatie
zaad

dens één jaar vochtige bewaring bij -2°C.
Een slecht oogstjaar is dan te overbrug
gen. Hoewel langere vochtige bewaring
nog niet is onderzocht, lijkt dit weinig
perspectief te bieden voor meerjarige be
waring. Zaad van Acer palmatum was
niet goed vochtig te bewaren; de resulta
ten van Prunus avium waren wisselvallig.
Uit eerdere proeven bij beuk is bekend
dat het kiemvermogen na zes maanden
vochtige bewaring afneemt. Voor zaad
van Acer pseudoplatanus geldt dat het
niet sterk gedroogd mag worden (vocht
gehalte niet beneden 24%). Dat zaad is
namelijk recalcitrant.
Droog zaad heeft een lagere ademhaling
dan vochtig zaad. Daarom ligt het voor
de hand om tijdens langdurige bewaring
voor droog zaad te kiezen. Zo gaf droog
bewaard Tilia cordata-zaad na een jaar
nog ruim 70% kieming. Voor deze soort
met een lange stratificatie is het kunnen

Tabel 3. Kieming van Acer pseudoplatanus-zaad bij 10°C na 8 en na16
weken stratificatie (beiden bij 3°C
en op 46% vocht), gevolgd door
vochtige bewaring (29% en 46%)
bij -2°C.
Bewaring
(maanden)

8 weken

16 weken

stratificatie

stratificatie

bewaring

bewaren van zaaiklaar zaad een enorme
winst. Ook in beuk bleken daar goede
mogelijkheden voor te zijn.
In alle andere onderzochte soorten resul
teerde droge bewaring in een grotere of
kleinere achteruitgang in kiemvermogen.
Daarbij is het belangrijk dat de vooraf
gaande stratificatieduur niet te lang is.
Verdere winst lijkt behaald te kunnen
worden door het starten van de stratifica
tie direct na de oogst. Uit recent Frans on
derzoek bij Fraxinus excelsior en Prunus
avium bleek dat de bewaring ten goede te
komen. Ook het beter terugdrogen van
het zaad en een lager vochtgehalte aan
houden tijdens de bewaring lijken winst
gevend.

Voordelen zaaiklaar zaad
Door de kieming tijdens de stratificatie te
gen te gaan, kan de stratificatie verschui-

Tabel 4. Kieming van Fagus sylvatica-zaad bij 10°C na 8 en na16 we
ken stratificatie (beiden bij 3°C en
op 30% vocht), gevolgd door droge
bewaring (11%) bij -2°C.
Bewaring
(maanden)

bewaring

8 weken
stratificatie

16 weken
stratificatie

Lang of kort stratificeren?
Een lange stratificatie is voordelig als de
omstandigheden in het zaaibed ongun
stig zijn. Zaden van beuk en esdoorn kie
men wel goed bij 20°C na 16-20 weken
geconditioneerde stratificatie, maar niet
goed na 8 weken. Bij een wat lagere tem
peratuur in het zaaibed geeft ook een re
latief korte stratificatieduur redelijk tot
goede resultaten.
Daarnaast biedt een lange stratificatie het
voordeel dat de kieming na uitzaai sneller
en gelijkmatiger is. Om dus zeker te zijn
van een goed kiemvermogen over een
breed traject van omstandigheden, is een
lange stratificatie een verantwoorde keuze.
Als bewaring van gestratificeerd zaad tot
het volgende jaar beoogd is, moet de
stratificatie juist kort zijn.

Tabel 5. Kieming van Fraxinus excelsi
or -zaad bij 10°C na 20 weken warme
stratificatie (met medium en bij 15°C)
en na 12 respectievelijk 20 weken kou
de stratificatie (bij 3°C en op 43%
vocht). Daarna droge (13%) en vochti
ge (43%) bewaring bij -2°C.
Bewaring
(maanden)

droge bewarinq droae bewarina

29%

46%

29%

46%

0

88

vocht

vocht

vocht

vocht

3

87

11

6

86

10

83

20 weken warm, 20 weken warm ,
12 weken koud 20 weken koud
bewaring

bewaring

droge vochtige

droge vochtige

67

94

9

14

30

23

81

89

3

6

83

6

89

12

40

9

68

76

9

80

52

9

79

6

4

70

54

17

69

45

17

12

84

9

62

56

ven van kweker naar zaadhandelaar. De
laatste kan dat dan onder de meest opti
male condities uitvoeren en een product
met een enorme meerwaarde leveren.
Zaaiklaar zaad leveren biedt voorde
len. Zo kan de zaadhandelaar, na het uit
voeren van een kiemtest, garanderen dat
hij kwaliteit levert. De kweker kan zich
tijdens het drukke afzetseizoen concen
treren op handelsactiviteiten. Een bedrijf
dat voor derden zaad voorbehandelt,
kan elk moment zaad leveren dat geen
verdere behandeling nodig heeft voor
uitzaai. Het zaad is goed te transporte
ren en te zaaien. Daarnaast kunnen jaren
met een slechte oogst overbrugd worden
en kan een bedrijf grote zaadpartijen te
gelijk behandelen en opslaan. De kosten
blijven zo relatief laag.
Zolang de bewaarmogelijkheden be
perkt zijn, zal geconditioneerde stratifi
catie vooral op contractbasis plaatsvin
den. Als de bewaarmogelijkheden toene
men kan zowel de zaadhandelaar als de
kweker jarenlang profiteren van één
goede oogst.
•

TIPS

Vaste planten in P9 zijn niet lan

I Neem voor langdurige bewaring
alleen goede partijen zaad;
I Voorkom een te hoog vochtge
halte tijdens de stratificatie voor
afgaand aan bewaring. Zaad dat
eenmaal begint te kiemen is
slecht bewaarbaar;
I Houd de duur van de stratificatie
voorafgaand aan bewaring aan de
krappe kant;
1 Bewaar gestratificeerd zaad bij
een temperatuur onder O'C. Voor
enkele jaren bewaring volstaat 2 C tot -5°C;
I Voor relatief korte bewaring tot
maximaal één jaar lijkt handha
ving van het vochtgehalte van de
stratificatie een acceptabele me
thode voor diverse soorten.

Ria Derkx

Or. ir. M.P.M. Derkx is we

tenschappelijk onderzoeker bij PPO, Sector
Bomen in Boskoop, telefoon (0172) 23 67 00.

Tabel 6. Kieming van Prunus aviumzaad bij 10°C na afwisselend warm
en koud stratificeren volgens weekschema (alles op 29%), gevolgd
door droge (11%) en vochtige (29%)
bewaring bij -2°C.

Tabel 7. Kieming van Tilia cordatazaad bij 5/15°C na 12 weken war
me stratificatie (zonder medium en
bij 20°C) en na 16 respectievelijk 24
weken koude stratificatie (bij 3°C
en op 40% vocht). Daarna droge
(11%) en vochtige (40%) bewaring
bij -2°C.

Bewaring
(maanden)

Bewaring
(maanden)

2 weken bij 20°C; 6 bij 3°C;
2 bij 20°C; 2 bij 3°C; 2 bij 20°C
en14 bij 3°C

12 weken
warm en 16
weken koud
bewaring

droge bewaring vochtige bewaring

droge vochtige

4,5
8
11,5

42
33
43

6
9
12

41
40
45

86
86
80

Daarom besluiten steeds meer
vasteplantenkwekers om het
roer om te gooien. Vier van hen
hebben besloten de handen
ineen te slaan en een nieuw
concept te bedenken. Voor de
tuincentra bieden zij samen een
jaarrond aantrekkelijk sortiment
in P13. Een website ondersteunt
het geheel.

„We merken absoluut een afname in de
vraag naar P9", stelt Frank Radder van
vasteplantenkwekerij Radder in Mar
graten vast. „Aan geld is volgens ons
geen gebrek. Maar mensen willen geen
halffabrikaat meer, er wordt een eind
product gekocht."
Radder is van oudsher een 'P9-kweker' met tot voor kort een jaarproductie
van zo'n 1 miljoen P9 in een breed sor
timent. „Tot vorig jaar hebben we zo'n
2.000 soorten en cultivars in stand ge
houden, maar dat was bijna de dood
steek", vertelt de kweker. „Er is nog wel
ruimte voor een paar van dit soort be
drijven, maar niet meer voor iedereen."
Radder besloot zijn sortiment in te
krimpen tot 650 soorten en cultivars en
voor een deel over te schakelen op potmaat 13. De rest van het sortiment blijft
overigens wel op bestelling leverbaar.
P9 zal nooit helemaal verdwijnen, is de
overtuiging van Radder, maar
de
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bewaring
droge vochtige

43

82

27
69

12 weken
warm en 24
weken koud

ger een vanzelfsprekendheid.
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