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Verlengde koubehandeling verbetert opko
De opkomst van douglas-zaad valt bij lage bodemtemperaturen
nogal eens tegen en is bovendien vaak onregelmatig. Een gecondi
tioneerde verlengde koubehandeling zorgt voor een uitstekende
opkomst: een hoog percentage, zeer snel en uniform. Dit geldt zowel
bij hoge als bij lage bodemtemperaturen. Ongewenste kieming voor
uitzaai komt niet meer
zaam - bij een temperatuur van 25°C in
het zaaibed. Bij temperaturen van 15°C
en lager vindt geen of vrijwel geen kie
ming plaats. Dit komt omdat de zaden in
kiemrust zijn.
De rusttoestand is op te heffen door het
zaad vochtig te maken en bloot te
stellen aan een lage temperatuur (1
tot 5°C). Het is gebruikelijk het
Éfc, zaad eerst 24-48 uur te laten weken
in water in een koelkast of koeljfev cel. Vervolgens wordt het teveel
V. aan water afgegoten en het natte zaad in plastic zakjes of bak
jes ongeveer zes weken in de
koelcel gezet; daarna volgt uit
zaai.
Soms vindt koustratificatie in bakken
vochtig zand plaats gedurende ongeveer
zes weken. Langere koubehandelingen
zijn niet gebruikelijk in de praktijk. Het
gevaar bestaat dat een deel van het zaad
voor.
begint te kiemen tijdens een langere kou
Douglas-zaad (Pseudotsuga menziesii) behandeling. Bij mechanische uitzaai be
kan direct na de oogst of na droge bewa schadigen deze gekiemde zaden snel.
ring alleen goed kiemen - zij het lang- Daarom breekt de boomkweker de kou-

r

I Figuur 2. Het effect van bewaring bij -2°C op de kiembereidheid van Pseudotsuga menziesii -zaad dat uit rust

Zaad uit rust lang
bewaren
Voor de zaadhandel is het interes
sant als zaad uit rust meerdere jaren
te bewaren is. Dit biedt de mogelijk
heid op elk willekeurig tijdstip zaad
te leveren dat geen verdere behan
deling nodig heeft, maar direct ge
zaaid kan worden. Daarom zijn de
bewaarmogelijkheden van zaad na
een verlengde koubehandeling van
achttien weken onderzocht. De re
sultaten staan in figuur 2. Geble
ken is dat de bewaarmogelijkheden
van zaad uit rust nog beperkt zijn
qua duur. Ongeveer een jaar bewa
ring is mogelijk zonder veel achter
uitgang in de kieming. Het verdient
aanbeveling het zaad voor deze re
latief korte bewaring niette drogen,
maar op te slaan met een vochtge
halte van 32-35%, bij een tempera
tuur net onder het vriespunt.

behandeling af wanneer de eerste zaden
beginnen te kiemen. Maar op dat mo
ment hebben nog niet alle zaden in de
partij voldoende kou gehad om de kiem
rust goed op te heffen. De opkomst valt
dan tegen.

Kieming voor uitzaai voorkomen

naar 9% vocht of niet teruggedroogd en bij -2°C bewaard.

is. Na een koubehandeling (3°C) van achttien weken met

Na verschillende bewaarduren is de kieming getest op
vochtig papier bij 15°C (links) of bij 25°C (rechts).

een vochtgehalte van 35% is het zaad teruggedroogd
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I Figuur 1. Het effect van de duur van een koubehandeling op de opheffing
van de kiemrust van Pseudotsuga menziesii -zaad. Zaden met een vochtgehal
te van 35% hebben zonder medium bij 3°C gestaan gedurende 0, 8, 18 of 37

ditioneerde koubehandelingen op het
opheffen van de kiemrust onderzocht.
Nadat zaad met een vochtgehalte van
35% gedurende diverse tijdsduren bij
3°C heeft gestaan, is de kieming in het la
boratorium getest bij verschillende con
stante temperaturen.
Het belang van de duur van de koube
handeling is te zien in figuur 1. Zonder
koubehandeling of na een traditionele
koubehandeling van acht weken is de
kieming bij lage temperaturen slecht. Na
18 weken koubehandeling is de kieming
veel beter.
De duur van de koubehandeling heeft
ook invloed op de snelheid en gelijkma
tigheid van de kieming. In de tabel is te
zien dat de kieming bij 25°C tien keer zo
snel plaatsvindt na een verlengde koube
handeling als zonder koubehandeling.

weken. Daarna is de kieming getest op vochtig filtreerpapier bij de aangegeven
temperaturen.
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met een vochtgehalte van 32-35% in
contact komt met vochtige grond in het
zaaibed, kan het kiemworteltje naar bui
ten komen en is de kieming een feit.
Het vochtgehalte van het zaad mag tij
dens de koubehandeling niet lager zijn
dan 30%. Een vochtgehalte hoger dan
37% is ook niet aan te raden omdat dan
ongewenste kieming voor uitzaai plaats
vindt.

Ongewenste kieming tijdens de koube
handeling is te voorkomen door zaad
zonder medium op een vochtgehalte van
32-35% te brengen en te houden. Zaad
met dit vochtgehalte is aan de buitenkant
droog in tegenstelling tot zaad dat op de
traditionele wijze is bevochtigd. Bijko
mend voordeel is dat schimmels minder
kans maken.
Het zaad bevat nu onvoldoende water
om het kiemworteltje tijdens de koube
handeling naar buiten te laten komen.
Wel is genoeg water beschikbaar voor
opheffen van de kiemrust. Als het zaad
na een voldoende lange koubehandeling

Verlengde koubehandeling zinvol
Nu kieming voor uitzaai is te voorko
men, zijn de effecten van langere gecon-

I Tabel. Het effect van de duur van een koubehandeling op de gemiddelde
kiemduur van Pseudotsuga menziesii -zaad tijdens een erop volgende kiem
test. Nadat zaden met een vochtgehalte van 35% zonder medium 0, 8, 18 of
37 weken bij 3°C hebben gestaan, is de kieming getest op vochtig papier bij
15°C en 25°C.
Duur koubehandeling in weken

Gemiddelde kiemduur in dagen bij
25°C
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Eenvoudige
koubehandeling
met gecontroleerd
vochtgehalte
I Bepaal het vochtgehalte van het
droge zaad door enkele zaadmon
sters in een oven te drogen.
I Reken uit hoeveel water bij het zaad
moet worden gevoegd om het vocht
gehalte op 32-35% te brengen.
I Voeg de uitgerekende hoeveelheid
toe aan het zaad dat in plastic bakjes
of zakjes zit en meng water en zaad
goed. Zet de bakjes of zakjes weg bij
een temperatuur van 1-5°C. Noteer
het gewicht van fust plus zaad. Her
haal het mengen een aantal dagen
totdat al het water is opgenomen. De
bakjes of zakjes mogen niet geheel
gesloten zijn. Een aantal luchtgaatjes
is nodig om het zaad voldoende
zuurstof te geven.
I Schud het zaad regelmatig en con
troleer dan ook of het vochtgehalte
van het zaad tijdens de koubehande
ling op peil blijft. Dit kan heel snel
door het gewicht van fust plus zaad
te controleren. Vul het afgenomen
gewicht aan met water.

= bij 15°C vond vrijwel geen kieming plaats.
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Ook is de kieming veel uniformer.
In vergelijking met een traditionele
koubehandeling van ongeveer acht we
ken is ook een aanzienlijke winst in
kiemsnelheid geboekt. Dit is nog duide
lijker te zien bij een kiemtemperatuur
van 15°C. Hoewel de mogelijkheid om
te kiemen maximaal is na achttien we
ken koudebehandeling (figuur 1), is de
kiemsnelheid dan nog niet maximaal.
Om de snelste kieming te krijgen, is
daarom een koubehandeling van onge
veer 37 weken nodig (tabel). Nog verde
re verlenging van de koubehandeling
geeft geen verdere versnelling van de kie
ming na uitzaai.
De verhoogde en versnelde kieming bij
lage temperaturen is een groot voordeel
omdat in de praktijk vaak wordt gezaaid
in april-mei wanneer de bodemtemperatuur normaal rond 10-15°C ligt. Het
tijdstip van uitzaai is zeer flexibel. Een
uitstekende opkomst is immers te reali
seren na koubehandelingen tussen vier
en negen maanden.
•

TIPS
I Geef zaad van Pseudotsuga menziesii voor uitzaai een voldoende lan
ge koubehandeling om goede op
heffing van de kiemrust te krijgen.
• Voorkom ongewenste kieming
voor uitzaai door het vochtgehalte
van het zaad tijdens de koubehande
ling bij 1-5°C op 32-35% te houden;
gebruik geen medium. Zeker wan
neer uitzaai plaatsvindt bij bodemtemperaturen van 10-15°C is een ver
lengde koubehandeling van tenmin
ste achttien weken aan te raden. Ook
na een koubehandeling van 37 we
ken is het resultaat uitstekend. Na
uitzaai is de opkomst hoog, snel en
uniform.
I Voorkom sterke terugdroging van
het zaad na het opheffen van de
kiemrust. Drogen kan weer opnieuw
kiemrust in het zaad laten ontstaan.
I Bewaar zaad na het opheffen van
de kiemrust bij een temperatuur net
onder 0°C en met hetzelfde vochtge
halte als tijdens de koubehandeling
bij 1-5°C. Binnen een jaar is enige
achteruitgang in kiembereidheid
echter onvermijdelijk.

Dr ir M. (Ria) P.M. Derkx is we
tenschappelijk onderzoeker fysiologie
boomzaden bij het Boomteeltpraktijkonder
zoek in Boskoop, telefoon (0172) 21 97 61.
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Campanula carpatica
kan eerder bloeien

Ander klimaat vraagt
om andere bomen

Campanula carpatica is een langedagplant die geen echte koudebe
handeling nodig heeft om te bloei
en. In Amerikaans onderzoek
kwam echter naar voren dat tijde
lijk een lagere temperatuur ge
volgd door een hogere tempera
tuur bij het in bloei trekken, zorgt
voor een vroegere bloei. In HortScience 32/1997 staan de details
van het onderzoek vermeld.

Om in te spelen op de effecten van
klimaatverandering is de aanplant
van fijnspar en douglas 'af te ra
den'. Het is zeer twijfelachtig of
deze soorten in de toekomst nog
een rol van betekenis spelen in
onze bossen.

In Amerika behoort Campanula car
patica tot de top 25 van vaste planten.
Omidat vooral behoefte bestaat aan
bloeiende planten zijn Amerikaanse
onderzoekers nagegaan hoe deze plant
eerder in bloei te krijgen is.
In het onderzoek is de cultivar 'Blue
Clips' gebruikt. Deze cultivar is in
temperatuurbehoefte te vergelijken
met de planten uit de Alpen. De plan
ten zijn geteeld in een mengsel van gecomposteerde dennenschors, vermiculiet, spagnumturf, schorsas en gewas
sen zand. Bemest is met 20+4,4+16,6.
De planten die een koudebehandeling
kregen van gedurende een korte tijd
5°C, bloeiden ongeveer tien dagen eer
der.

Gering effect
De behandeling had een gering effect
op het aantal bloemen en de hoogte
van het gewas. Bij het in bloei trekken
bleek dat planten bij een temperatuur
van 26°C drie weken eerder bloeiden
dan planten die geforceerd werden bij
16°C. De planten waren echter het
meest aantrekkelijk bij een tempera
tuur van 21°C of lager. Wat de tempe
ratuur betreft is het dan ook een afwe
ging van de gewenste productietijd en
kwaliteit. Een verhoging van de forceertemperatuur van 18 naar 20°C
zorgt voor een versnelling in de pro
ductie van ongeveer vijf dagen.
Verder kwam uit het onderzoek naar
voren dat grotere plugs grotere plan
ten opleverden met meer bloemen.
Zaailingen uit zaaiplaten met 128
plugs met planten met tien tot twaalf
internodiën (stuk stengel tussen twee
opeenvolgende knopen) ontwikkelden
zich tot goedgevormde planten in de
10 cm potten. Planten met twaalf tot
zestien internodiën zijn weer geschikt
voor 16 cm potten.
•

Onderzoekers van het Instituut voor
Bos en Natuuronderzoek (IBN-DLO)
hebben in het kader van Natuurverken
ning '97 alle beschikbare kennis over
de effecten van klimaatverandering op
het Nederlandse bos en bosbeheer op
een rij gezet.
De onderzoekers verwachten dat bosbeheerders de vitaliteit en weerstand
van het bos kunnen verbeteren door te
kiezen voor andere boomsoorten dan
fijnspar en douglas. Aanplant wordt
'aangeraden' van soorten als gewone
walnoot, tamme kastanje, paardekastanje, robinia, gewone esdoorn, haagbeuk, plataan, moseik, Hongaarse eik,
zachte eik, zomerlinde, kleinbladige
linde, zilverlinde en mogelijk de vel
diep.

Klimaatsverandering
In het Boomblad van oktober 1997 van
IBN-DLO melden de onderzoekers dat
het klimaat waarschijnlijk als volgt ver
andert:
I een temperatuurstijging van 1 tot 3°C
in de komende vijftig jaar;
I een toename van de neerslag in de
winter en een afname van de neerslag in
de zomer;
I een grotere kans op stormen en de he
vigheid ervan.
Door deze veranderingen verliezen de
huidige boomsoorten terrein, terwijl
andere soorten juist profiteren van de
nieuwe omstandigheden. Het bestaan
de bos-ecosysteem verandert daarmee.
Bosbeheer is denken op lange termijn,
aldus de IBN-onderzoekers. Het is
goed om nu al rekening te houden met
mogelijke effecten van klimaatveran
dering. Vooral omdat bosbeheerders de
nieuwe soorten eerst uitgebreid willen
onderzoeken, voor zij tot planten over
gaan.
Meer studies naar de effecten van kli
maatverandering zijn nog nodig om
een betrouwbaarder toekomstbeeld
van het Nederlandse bos en bosbeheer
geven.
•

