Goede opheffing van kiemrust in boomzadc
Kiemrust voorkomt een goede, snelle en uniforme kie
ming van zaden. Kennis van de verschillende vormen
van kiemrust en van factoren die een rol spelen bij het
ontstaan en opheffen ervan helpt bij de keuze van de
juiste behandeling van het zaad. Hierdoor is elk jaar
een goede opkomst te realiseren. Daarnaast zijn vitaal
zaad en gunstige omstandigheden in het zaaibed voor
waarden voor een goede kieming.
In de natuur is kiemrust essentieel voor het over
leven van de soort. Deze eigenschap voorkomt
dat de zaden direct kiemen wanneer ze in het na
jaar op de grond vallen. Jonge zaailingen hebben
erg weinig kans om de erop volgende winter te
overleven. Zaden daarentegen overleven vaak ex
treme condities. Bovendien zorgt kiemrust er
voor dat de kieming gespreid is. Deze spreiding
kan in de orde van weken of maanden zijn, maar
ook in de orde van jaren. In de natuur is ook dit
aspect van kiemrust gunstig voor het overleven
van de soort. Voor iemand die zaait met als doel
zoveel mogelijk gelijkwaardige planten te krij
gen, is kiemrust - en zeker de variabiliteit daarin een uiterst lastige eigenschap van het zaad.

Ontstaan van kiemrust
Primaire kiemrust ontstaat in het zaad tijdens de
zaadontwikkeling aan de boom. Erfelijke eigen
schappen van de boom bepalen gedeeltelijk de
diepte van deze rust. Verder spelen diverse om
gevingsfactoren tijdens de zaadontwikkeling
een rol, zoals temperatuur, daglengte, licht en
droogte. Omdat deze factoren per plaats en per
jaar nogal variabel zijn, bestaan er vaak grote
verschillen in de diepte van kiemrust tussen par
tijen zaad. Ook binnen een partij zaad kan nogal
wat variatie in de diepte van kiemrust bestaan.
Dit komt omdat zaden afkomstig zijn van ver
schillende bomen. Maar ook zaden van één en
kele boom kunnen verschillen in de diepte van
kiemrust. Oorzaak is de verschillen in microkli
maat binnen één boom en deze worden nog
versterkt door het ongelijktijdig rijpen van de
zaden binnen deze boom. Op het moment van
oogsten kunnen zaden in verschillende ontwik
kelingsstadia zijn.
Kiemrust kan ook in een later stadium ontstaan,
bijvoorbeeld als het zaad m de grond zit of tij
dens bewaring van het zaad. Een wat hogere
temperatuur of droging van het zaad zijn vaak
verantwoordelijk voor het ontstaan van deze
secundaire kiemrust.

Opheffen kiemrust
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Een zaad kan pas kiemen nadat de kiemrust is
doorlaten, kunnen worden aangetast door een
opgeheven. Kiemrust is echter geen kwestie van
korte warmwaterbehandeling, schuren van het
'alles of niets'. In het meest extreme geval kiemt
zaad, schudden in een trommel of behandeling
het zaad bij geen enkele conditie. Naarmate zaad
met geconcentreerd zuur. De methode hangt af
minder kiemrust heeft, kan dit bij steeds meer
van de soort zaad en de hardheid van een
condities kiemen. Een partij beukennoten waar
bepaalde partij. Het verdient aanbeveling ris
kante methoden zoals warmwaterbehandeling
van de kiemrust gedeeltelijk is opgeheven, kiemt
bijvoorbeeld wel goed bij 10°C, maar matig of
en behandeling met geconcentreerd zuur eerst
slecht bij 15 of
20°C. Als de kiem
rust goed is opge
heven, kiemen de
beukennoten pri
ma bij alle tempe
raturen tussen 10
en 20°C. Het zoge
naamde temperatuurvenster voor de
kieming is dan
opengegaan.
Omdat de achter
grond van het niet
kiemen voor soor
ten verschilt,
vraagt de opheffing
van de kiemrust
soortspecifieke
behandelingen van
het zaad. Harde
zaadstructuren of
structuren die geen Om voortijdige kieming te voorkomen zijn nieuwe stratificatiemethoden met een
water en zuurstof gecontrtroleerd vochtgehalte ontwikkeld.
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is essentieel voor hoge opkomst

Voordat zaad
van de gewone
es kan kiemen, is
een langdurige
zaadbehandeling
nodig om de ver
schillende vor
men van kiemrust op te heffen.

op enkele zaadmonsters te testen en dan pas de
hele partij te behandelen. Aantasting van harde
of ondoorlatende zaadstructuren kan ook gebeu
ren door de zaden te mengen met vochtig zand
en bloot te stellen aan een temperatuur van 15
tot 25°C. Tijdens deze warme stratificatie tasten
micro-organismen de zaadstructuren aan.

Temperatuur speelt hoofdrol
Als de oorzaak van het niet kiemen in het em
bryo zelf ligt, is de temperatuur de belangrijkste
factor bij het opheffen van deze kiemrust. De
temperatuur doet haar werk alleen als het zaad
over voldoende water en zuurstof beschikt. Tij
dens droge bewaring van Zaad wordt de kiemrust
daarom niet opgeheven. Een onvolgroeid embryo

Oorzaken van niet
kiemen
Het niet kiemen van een zaad onder gunstige
condities heeft diverse oorzaken (een combina
tie van oorzaken is ook mogelijk):
• het embryo is nog niet volgroeid, zoals in
Fraxinus excelsior, of het bevindt zich in een
diepe of minder diepe rusttoestand, zoals in
Fagus sylvatica of Acer platanoides;
• structuren die het embryo omgeven, zijn zo
hard dat het worteltje er niet doorheen kan ko
men. Dit komt voor in diverse soorten Cratae
gus, Rosa en Prunus;
• water en gassen komen niet binnen, bijvoor
beeld in Robinia en Tilia;
• remmende stoffen in het zaad voorkomen de
kieming, zoals bij Malus sylvestris en Corylus

avellana.

gaat pas groeien als het zaad aan vochtige warme
condities wordt blootgesteld. Afhankelijk van de
soort moet de temperatuur tussen 15 en 25°C lig
gen.
Veel boomzaden hebben een vochtige koudebehandeling nodig om de kiemrust op te heffen.
Blootstelling aan een temperatuur tussen 1 en
5°C zorgt ervoor dat het embryo uit rust komt,
waardoor het worteltje gaat groeien. Temperatu
ren hoger dan 5°C zijn vaak weinig of helemaal
niet effectief. De koudebehoefte verschilt van
soort tot soort. Omdat zaden van veel soorten al
bij temperaturen tussen 1 en 5°C kiemen, vindt nadat de kiemrust is opgeheven - kieming plaats
tijdens de koudebehandeling. Om deze voortij
dige kieming te voorkomen, zijn nieuwe stratifi
catiemethoden zonder medium en met een
gecontroleerd vochtgehalte van het zaad ontwik
keld. In deze zogenaamde naakte stratificatie is
het zaad niet volledig met water verzadigd, maar
is het vochtgehalte wat lager. Opheffing van de
kiemrust vindt namelijk plaats bij een lager
vochtgehalte van het zaad.
•

Europees project
De afgelopen driejaar is in een Europees samen
werkingsproject veel onderzoek gedaan naar
het opheffen van kiemrust in boomzaden. Resul
taten uit dit onderzoek worden de komende tijd
in een aantal artikelen gepresenteerd, te begin
nen met een artikel over Fraxinus excelsior.
Andere soorten die nog aan de orde komen, zijn

Acer palmatum, Acer platanoides, Acer pseudoplatanus, Berberis thunbergii, Fagus sylvatica,
Prunus avium, Pseudotsuga menziesii, Syringa
vulgaris en Tilia cordata.
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• De meeste soorten
boomzaden kennen één of
meerdere vormen van
kiemrust.
• Binnen een soort ver
schilt de diepte van kiem
rust van jaar tot jaar, van
partij tot partij en zelfs tus
sen de zaden binnen één
partij.
• Kiemrust ontstaat in het
zaad tijdens de zaadont
wikkeling in de boom of
na de oogst, bijvoorbeeld
tijdens bewaring of in het
zaaibed.
• De temperatuur, vocht
en zuurstof spelen een
belangrijke rol bij het
opheffen van de kiemrust.
• Kennis over kiemrust is
van belang om de opkomst
niet aan het toeval over te
laten.
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