Zoveel zaden, zoveel bewaarcondities
Zaden zijn langer goed te hou
den naarmate de condities tij
dens de bewaring beter zijn. De
aanpak hangt af van de bewaartijd, het type zaad en de voorge
schiedenis van het zaad. Ook
bewaring van zaad dat net uit de
kiemrust is gekomen, begint tot
de mogelijkheden te behoren.
Het Boomteeltpraktijkonderzoek
geeft een overzicht van de
bewaarcondities.

Tussen de oogst en uitzaai van boomza
den zit vaak een periode van bewaring.
Deze periode kan kort zijn om bijvoor
beeld de weken tussen oogst en start van
de stratificatie te overbruggen. Meerdere
jaren bewaring komt voor na een grote
oogst en om voorraden aan te leggen
voor jaren met geen of weinig oogst.
Na de bewaring zijn de zaden meestal
nog in rust. Stratificatie is nodig om deze
rust op te heffen. Een nieuwe ontwikke
ling bij boomzaden is het bewaren van
zaad na opheffing van de kiemrust. Het
type zaad (kader Twee typen zaad), de
voorgeschiedenis van het zaad en beoog
de bewaarduur spelen een rol bij de keu
ze van de bewaaromstandigheden.

Kort na de oogst
Direct na de oogst hebben zaden meestal
een hoog vochtgehalte. Tijdelijke opslag
van deze zaden bij een hoge temperatuur
kan de kwaliteit van het zaad flink doen
afnemen. Na een voorlopige schoning
moeten de vochtige zaden in dunne lagen
worden uitgespreid om broei te voorko
men. Om gelijkmatige droging te krij
gen, moet het zaad in het begin dagelijks
of zelfs twee keer per dag worden omge
zet, later volstaat enkele malen omzet
ting per week. Zeker in recalcitrante za

Bepaling van het vochtgehalte van het zaad vóór de bewaring is
geen overbodige luxe.

den als eikels is goede bewaking van het
vochtgehalte noodzakelijk. Water toe
voegen is nodig wanneer het vochtgehal
te van recalcitrant zaad te lâag wordt.
Deze tijdelijke opslag van zaad moet bij
voorkeur in een niet-verwarmde, goed
geventileerde schuur gebeuren. Vervol
gens vindt verdere schoning of sortering
plaats, gevolgd door opslag, uitzaai of
stratificatie.

. Minder dan één jaar bewaring
Bij een korte bewaarperiode is het niet
nodig orthodox zaad sterk terug te
drogen. Zo kunnen beukennoten met
een vochtgehalte van 20-25% enkele
maanden tot de start van de stratificatie
worden bewaard. Bewaring van zaden

moet dan wel bij 3-5°C
gebeuren. Als het vocht
gehalte van de beukenno
ten tijdens de bewaring
rond de 30% ligt, kan al
opheffing van de kiem
rust plaatsvinden. Cor
rectie hiervoor, dus ver
korting van de eigenlijke
stratificatie, is dan aan te
raden.
Bij ontvleugeling mag het zaad niet te
nat zijn om beschadiging te beperken.
Voor de recalci-trante soorten Acer
pseudoplatanus en Acer saccharinum
mag het vochtgehalte echter nooit onder
de kritische waarde komen.
Korte bewaring van recalcitrante za
den is mogelijk wanneer het vochtgehal

bos- en haagplantsoen

te van het zaad en de temperatuur goed
worden bewaakt. In verband met schim
mels verdient een temperatuur net onder
0°C de voorkeur, ten
minste in soorten die te
gen enkele graden vorst
kunnen. Schimmelont
wikkeling tijdens de be
waring vormt een grote
bedreiging, zeker bij ei
kels (kader Bewaring
Quercus-zaad).

3. Meer dan één
jaar bewaring
Als orthodoxe zaden
lang de bewaring in
gaan, is goede terugdro
ging van het zaad een
vereiste voor kwaliteitsbehoud. De tempera
tuur van de omgevings
lucht tijdens de droging
ligt voor loofhout bij
voorkeur tussen 15°C
en 20°C. Coniferenzaad
is bij hogere tempera
turen (40°C) te drogen.
Hiervoor kan een speci
aal droogapparaat met
bewegende lacht worden
gebruikt, maar droging
in een goed geventileerde
ruimte is ook mogelijk.
Regelmatig
omzetten
van het zaad zorgt voor
gelijkmatige
droging
binnen de partij.
Het is moeilijk richtlij
nen voor de benodigde
droogduur te geven.
Temperatuur,
lucht
vochtigheid en vochtge
halte van het zaad spelen
hierbij een rol. Een lang
zame droging geeft over
het algemeen betere re
sultaten dan een snelle
droging. Het te bereiken
vochtgehalte hangt af van de beoogde
bewaarduur.
Voor enkele jaren bewaring volstaat
een vochtgehalte van 8-9% en een
bewaartemperatuur net onder 0°C.
Voor langere bewaring is een vochtge
halte van 6-8% aan te raden en een
temperatuur tussen -5°C en -18°C. Wan

neer het zaad droog genoeg is, vindt op
slag in goed gesloten containers van me
taal, plastic of glas plaats. Herbevochti
ging van het zaad na de bewaring moet
geleidelijk gebeuren, omdat te snelle wa
teropname het zaad vaak onherstelbaar
beschadigt.
Langdurige bewaring van recalcitrante
zaden is een probleem. Zaad van Acer
saccharinum, Aesculus, Castanea en
Quercus rubra is niet veel langer dan een
jaar goed te houden. Twee tot drie jaar
bewaring van Acer pseudoplatanus zaad
is mogelijk door het zaad naar 30%
vocht terug te drogen en bij -3°C op te
slaan in gesloten containers. Na de be
waring zijn de zaden nog in rust en is
stratificatie nodig. Zaden van Quercus
petraea en Q. robur zijn twee en soms
zelfs drie winters te bewaren. In Frank
rijk is hiervoor een methode ontwikkeld.

Korte bewaring na opheffing
kiemrust
Als zaden tijdens de stratificatie begin
nen te kiemen op een tijdstip dat nog niet
kan worden gezaaid, zit er weinig anders
op dan de partij tot uitzaai bij een tempe
ratuur net onder 0°C te bewaren. De op
komst na uitzaai valt vaak tegen, omdat
de kiemrust van de niet gekiemde zaden
binnen de partij onvoldoende opgeheven
is.
Als de zaden zonder medium en met
een gecontroleerd vochtgehalte gestrati-

In de uitgave 'Geconditioneerde op
heffing van de kiemrust in boom- en
heesterzaden' is meer informatie over
het bewaren van boomzaden te vin
den. Bestellen kan door ƒ35 over te
maken op postgiro 21 31 16t.n.v.
Boomteeltpraktijkonderzoek onder
vermelding van Brochure zaad.

ficeerd zijn - waardoor geen kieming
vóór uitzaai plaatsvindt en opheffing van
de kiemrust veel vollediger is - zijn er
meer mogelijkheden voor bewaring. Als
na een geplande stratificatie niet meteen
kan worden gezaaid, kunnen zaden vaak
met hetzelfde vochtgehalte als tijdens de
gecontroleerde stratificatie bij een tem
peratuur net onder 0°C worden gezet.
Onderzoek op het Proefstation voor de
Boomkwekerij in Boskoop heeft voor za
den van Acer platanoides, Acer pseudo
platanus, Berberis thunbergii, Fagus
sylvatica en Pseudotsuga menziesii aan
getoond dat zestien tot 24 weken bewa
ring op deze manier mogelijk is. Indien
geen vriescel voorhanden is, kunnen de
zaden na een geconditioneerde stratifica
tie vaak nog acht tot zestien weken bij de
stratificeertemperatuur (ongeveer 3°C)
blijven staan. Daarna begint de kiemkracht vaak wat af te nemen. Terugdrogen en droog bewaren van zaad na
een optimale stratificatie is gevaarlijk. In

Twee typen zaad
I Orthodoxe zaden zijn prima te drogen tot vochtgehalten lager dan
10% en kunnen vervolgens langdurig worden bewaard. De bewaar
duur neemt toe naarmate de bewaartemperatuur en het vochtgehalte
van het zaad lager zijn. De meeste soorten behoren tot deze catego
rie, bijvoorbeeld Acer platanoides, Malus sylvestris en Cornus mas.
I Recalcitrante zaden kunnen niet worden gedroogd en zijn vaak
minder dan een jaar te bewaren zonder kwaliteitsverlies. Voorbeel
den zijn Acer pseudoplatanus, Aesculus hippocastanum, Castanea
sativa en diverse soorten Quercus. Wanneer het vochtgehalte van het
zaad beneden een kritische, relatief hoge waarde komt, gaat het zaad
dood. Deze kritische waarde ligt meestal rond 40-45%, voor Acer
pseudoplatanus rond 30% en voor Acer saccharinum rond 52%.
Vaak verdragen recalcitrante zaden temperaturen onder 0°C niet, om
dat zich ijskristallen in het zaad vormen die het zaad kapotmaken. Za
den van Quercus, Acer pseudoplatanus en Acer saccharinum verdra
gen wel enkele graden vorst. De temperatuur mag echter niet onder
-3°C komen.
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Bewaring van Quercus-zaad
Zo snel mogelijk na oogst en schoning
van Quercus-zaad vindt een warmwa
terbehandeling plaats om de schim
mel Ciboria batschiana, de veroorza
ker van zwartrot, te doden. De eikels
worden ondergedompeld in water
van 41°C. Vanaf het tijdstip dat de tem
peratuur weer 41°C is, blijven ze 2,5
uur in het warme water. Doorfungiciden aan het water toe te voegen is
nog een grotere schimmelbestrijdende werking te bereiken. Een combina
tie van Aliette en Rovral is hiervoor
bruikbaar.
Vervolgens worden de eikels geduren
de een uur in een onverwarmde lucht
stroom (maximaal 20°C) gedroogd tot
een vochtgehalte van 40-45%. Fungi-

ciden kunnen, in plaats van tijdens de
warmwaterbehandeling, ook worden
toegediend aan het gedroogde zaad.
Vervolgens vindt opslag plaats in kis
ten die bij -1°C tot -3°C worden gezet.
De kisten mogen niet gesloten zijn om
gasuitwisseling met de omgeving mo
gelijk te maken. Het C0 2 -gehalte mag
niet te hoog oplopen. De laagdikte van
de eikels mag maximaal 25 cm bedra
gen. Goede controle van het vochtge
halte tijdens de bewaring is noodzake
lijk. Hoe hoger de luchtvochtigheid in
de bewaarcel, hoe minder problemen
met uitdroging zijn te verwachten.
Zelfs bij goede bewaarcondities is
achteruitgang in de zaadkwaliteit on
vermijdelijk.

diverse soorten is aangetoond dat het
zaad dan opnieuw in rust gaat of zelfs
doodgaat.

optimale stratificatieduur echter de enige
methode die een behoorlijke kiemkracht
na bewaring mogelijk maakt. Terugdrogen en bewaren van beukennoten na
een optimale stratificatie van zestien tot
twintig weken heeft te veel risico's.
Lange bewaring na opheffing van de
kiemrust is ook in Fraxinus excelsior en
Prunus avium onderzocht. In Fraxinus
excelsior zijn de resultaten nog wisselval
lig en onvoldoende op praktijkschaal uit
getest. Prunus avium is tot nu toe niet
zonder kwaliteitsverlies te bewaren na
opheffing van de kiemrust.
•

In Frankrijk vindt veel onderzoek plaats
naar het langdurig bewaren van zaden
na het opheffen van de kiemrust. Het
grote voordeel van deze methode is dat
op elk tijdstip zaden beschikbaar zijn die
zonder verdere behandeling te zaaien
zijn. Het meeste onderzoek is uitgevoerd
met Fagus sylvatica.
De Fransen bepalen voor elke partij
zaad hoeveel weken nodig zijn om 10%
van de zaden te laten kiemen in vochtig
medium bij 3°C. Hiervoor gebruiken ze
een kleine portie zaad. Gelijktijdig met
deze stratificatie in medium stratificeren
de Fransen de buikpartij zonder medium
en met een gecontroleerd vochtgehalte
van 30%. Als 10% kieming in het medi
um bereikt is, laten ze de buikpartij nog
twee weken bij 3°C staan en drogen ver
volgens de zaden langzaam terug tot een
vochtgehalte van 8-9% en slaan ze op bij
-5°C. Na vijfjaar bewaring bleken diver
se partijen zaad 60-70% kieming te ge
ven op enkele boomkwekerijen.
De stratificatieduur waarvoor de Fran
sen kiezen is korter (zeven tot tien we
ken) dan de duur waarvoor in andere
landen gekozen wordt (zestien tot twin
tig weken), met als gevolg dat de kiem
rust vaak minder goed opgeheven is. Als
het de bedoeling is zaden na opheffing
van de kiemrust te bewaren, is een sub-

TIPS
I Kies bij langdurige bewaring alleen
voor zaad met een hoge vitaliteit.
I Bewaak de temperatuur en het
vochtgehalte van het zaad tijdens de
bewaring. Dit geldt zowel kort na de
oogst als ook tijdens langdurige be
waring.
I Gebruik goed gesloten containers
voor droge orthodoxe zaden en sla
recalcitrante zaden op in goed luchtdoorlatende zakken of kisten.
I Bevochtig zaad na droge bewaring
geleidelijk. Een snelle wateropname
is vaak fataal.
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tenschappelijk onderzoeker fysiologie
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Nieuwe vermeerderings
methode voor Corylus
Bij de vermeerdering van Corylus
avellana 'Contorts' hebben Duitse
onderzoekers met succes een nieu
we methode beproefd. De methode
is gebaseerd op het oude principe
van het aanaarden. Deutscher
Baumschule 8/97 beschrijft de erva
ringen met de vermeerdering van de
kronkelhazelaar.

In het Duitse onderzoek zijn de planten
van Corylus avellana in de winter volle
dig teruggesnoeid tot vlak boven de
grond. De planten waren toen zes jaar
oud. Eind mei zijn de scheuten die toen
een lengte hadden van 20 tot 30 cm, in
drie fasen aangeaard tot een hoogte van
25 tot 30 cm. De resultaten waren
gunstig.
Bij een volgende proef in het tweede
jaar zijn bij een van de moerplanten de
gevormde scheuten aan de onderkant
verwond. De scheuten waren op dat mo
ment nog kruidachtig. Alle goed bewortelde scheuten zijn in containers geplant
met een gebruikelijk mengsel. De meeste
gevormde scheuten hadden een lengte
van meer dan 60 cm; ongeveer eenderde
deel had een lengte van 30 tot 60 cm.
Duidelijk kwam naar voren dat de re
sultaten het tweede jaar beter waren. Zo
wel het aantal scheuten als de kwaliteit
van de beworteling was beter. Ook wa
ren de scheuten over het geheel gezien
langer. Waarschijnlijk was dit te danken
aan een betere voorbereiding van de
grond. Overigens zijn de proeven uitge
voerd op een met turf verrijkte zanderige
grond.
Duidelijk was ook dat verwonding van
de gevormde scheuten een positieve in
vloed op de beworteling had. De bewor
teling was het best en ook het aantal lan
gere scheuten was het grootst.
De onderzoekers gaan er van uit dat het
resultaat nog verder te verbeteren moet
zijn door een betere samenstelling van
het substraat voor het aanaarden, ge
bruik van draad en ringen van de jonge
scheuten voor het aanaarden en gebruik
van groeistoffen op de wondplaatsen.
Verder gaan hun gedachten uit naar een
bemesting van de moerplanten tijdens de
bewortelingsfase, eventueel met bespui
ting van het blad en overtunneling van de
jonge uitlopers.
De verdere teelt van de bewortelde 'af
leggers' verloopt probleemloos, maar dit
moet wel in containers plaatsvinden. 9

