Warmte en kou zijn belangrijk voor opheffe
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Figuur 1. Embryogroei in Fraxinus excelsior
of 20°C (rechts) in verschillende media.

Zaden van Fraxinus excelsior.

De keuze van de juiste omstandigheden tijdens de warme en koude
stratificatie van Fraxinus excelsior zaad verbetert de opheffing van
de zeer diepe kiemrust enorm. Warme stratificatie moet bij voorkeur
in een medium van turfmolm en zand plaatsvinden bij een tempera
tuur van ongeveer 15°C. De koude stratificatie kan het best zonder
medium en met een gecontroleerd vochtgehalte gebeuren bij 3°C.

Versgeoogste zaden van de gewone es
(Fraxinus excelsior L.) kunnen niet kie
men. Dit geldt zowel voor groen geoog
ste zaden als voor rijpe, bruine zaden. De
zaden kiemen niet omdat ze in kiemrust
zijn.
De kiemrust in deze soort zit ingewik
keld in elkaar en bestaat uit vier verschil
lende vormen: het embryo in het zaad is
niet volgroeid op het moment dat het
zaad rijp is; het vult slechts de helft van
de totale zaadlengte (1). De vruchtwand
(pericarp) van de gevleugelde vrucht, die
het zaad omgeeft, laat geen zuurstof
door (2) en bevat remstoffen (3). Tenslot
te is het embryo zelf diep in rust (4).
De eerste drie vormen van kiemrust zijn
op te heffen door het zaad (of eigenlijk de
gevleugelde vrucht) ongeveer vier maan
den bloot te stellen aan vochtige, warme
condities. Voor het opheffen van de rust
toestand van het embryo zijn vervolgens
minimaal vier maanden van vochtige,
koude condities nodig.
In de natuur kiemen zaden van.de ge
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wone es pas in het tweede voorjaar nadat
ze van de boom komen. Ook onder prak
tijkomstandigheden lukt het vaak niet
om in het voorjaar na de oogst zaailingen
te krijgen. Soms lukt dit wel wanneer de
zaden eind augustus groen zijn geoogst
en onmiddellijk zijn gezaaid. In een zacht
najaar kan dan voor een deel aan de
warmtebehoefte van de zaden worden
voldaan en in de winter aan de koudebehoefte. Kieming in het voorjaar is dan
mogelij k. De opkomst van deze groen ge
oogste zaden, die overigens niet kunnen
worden bewaard, valt vaak tegen en is
over meerdere jaren gespreid.

Opheffing kiemrust onderzocht
In de praktijk is het gebruikelijk de zaden
te mengen met zand of een ander medi
um, en vervolgens bloot te stellen aan
hoge temperaturen en dan aan lage tem
peraturen. Deze stratificatie vindt vaak
buiten plaats.
De opkomst na uitzaai in het voorjaar

is nogal wisselvallig. Daarom is de afge
lopen drie jaar op het Proefstation voor
de Boomkwekerij in Boskoop uitgebreid
onderzoek gedaan naar optimale condi
ties tijdens de warme en koude stratifica
tie. Dit onderzoek is uitgevoerd met di
verse partijen zaad. Onderzochte condi
ties zijn de temperatuur, het medium en
de tijdsduur van zowel de warme als de
koude fase.

Warme stratificatie
Het effect van warme stratificatie is te
bepalen door regelmatig enkele zaden in
de lengterichting open te snijden en de
embryogroei te volgen. Deze groei hangt
sterk af van de temperatuur en de sa
menstelling van het medium.
In figuur 1 is te zien dat het embryo na
een warme fase van zestien weken bij
15°C ruim 80% van de zaadlengte in be
slag neemt, terwijl dat aan het begin nog
geen 50% is. De beste embryogroei vindt
plaats in een medium van turfmolm en
zand. Tijdens deze warme stratificatie is
tevens de vruchtwand voldoende afge
broken en zijn waarschijnlijk ook de
remstoffen in het zaad voldoende ver
dwenen.
Zonder medium is de embryogroei
vaak slecht. Variabele embryogroei
vindt plaats in alleen zand of in vermiculiet. De embryogroei in alleen zand was
eigenlijk altijd slechter dan in een meng
sel van turfmolm en zand.

n van kiemrust bij Fraxinus excelsior zaad

plaats bij 15°C in een turfmolm/zand medium gedurende twaalf, zestien of twintig weken. Na
wegspoelen van het medium en wat drogen van het zaad tot een vochtgehalte van 45% kre
gen de zaden een koudebehandeling bij 3°C over de aangegeven tijdsduren.

Embryo bijna volgroeid
Als het embryo voldoende is gegroeid en
minimaal 80% van de zaadlengte vult, is
vervolgens opheffing van de rusttoe
stand van het embryo nodig. Dat gebeurt
door het zaad bloot te stellen aan een
koude fase.
In medium kunnen zaden tijdens de
koude fase op verschillende tijdstippen
kiemen. Dat begint na ongeveer zestien
weken en is vervolgens over een periode
van vier maanden verspreid. Deze grote
spreiding is toe te schrijven aan verschil
len in diepte van kiemrust van de zaden.
Afbreken van de koude stratificatie
omdat de eerste zaden in het medium be
ginnen te kiemen, is niet aan te raden,
omdat andere zaden binnen de partij nog
veel te diep in rust zijn om na uitzaai tot
kieming te komen. Wachten met uitzaai
en heeft als nadeel dat veel kiemen in de
partij voorkomen, die gemakkelijk be
schadigen tijdens uitzaai.

Koude stratificatie
Onderzocht is of kieming tijdens de kou
de fase is te voorkomen door vocht in het
zaad beperkt te houden. Anderzijds mag
het zaad ook weer niet te droog zijn, om
dat vocht nodig is voor de opheffing van
de kiemrust. Het vochtgehalte van het
zaad is het best te controleren wanneer
de zaden zonder medium worden behan
deld. Daarom is het medium van turfmolm en zand na de warme fase verwij- ^

Aanpak voor het beste kiemingsresultaat
I Het is verstandig zaden pas te oogsten als ze rijp zijn en vóór uitzaai een
goede behandeling te geven om de kiemrust op te heffen. Tot de start van
deze behandeling zijn de rijp geoogste zaden goed te bewaren.
I Om de kwaliteit van het zaad tijdens de bewaring goed te houden, moeten
de zaden worden gedroogd tot een vochtgehalte van ongeveer 10% en bij
een temperatuur van -2 tot -5°C worden opgeslagen.
I Bij de warme stratificatie wordt het beste resultaat bereikt bij 15°C. Tempe
raturen boven 20°C en beneden 10°C zijn tijdens de warme fase af te raden.
I De beste en snelste embryogroei tijdens de warme fase vindt plaats wan
neer de zaden zijn gemengd met een medium van onbemeste turfmolm en
zand. Hiertoe moet één volumedeel zaad worden gemengd met drie volumedelen medium. De verhouding van turfmolm en zand is 1:1.
I Het medium moet goed vochtig zijn, maar niet te nat, omdat het zaad dan
gebrek aan zuurstof krijgt. Wanneer in een handvol medium wordt gekne
pen, moeten enkele druppels water ontsnappen. Het vochtgehalte tijdens de
warme fase hoeft niet strikt gecontroleerd te worden, omdat kieming in deze
fase zo goed als uitgesloten is. Een vochtgehalte van 55-60% (gevleugelde
vrucht) is een goede richtlijn.
I Wekelijks omscheppen van zaden en medium is nodig voor een goede ver
deling van vocht en zuurstof. Voeg zonodig water aan het mengsel toe.
I Als het embryo voldoende is gegroeid na zestien tot twintig weken en mini
maal 80% van de zaadlengte vult, is opheffing van de rusttoestand van het
embryo nodig. Dit gebeurt door het zaad over te zetten naar een temperatuur
van ongeveer 3°C zonder medium. Als de zaden met vochtig medium wor
den overgezet, kan kieming tijdens de koude stratificatie plaatsvinden, nadat
de kiemrust is opgeheven.
I Het medium is vrij eenvoudig te verwijderen door zeven onder stromend
water.
I De zaden moeten vervolgens worden gedroogd tot een vochtgehalte van
40-45% om kieming voor uitzaai te voorkomen.
I De koude fase moet minimaal twintig weken duren, maar liever 25-30 we
ken.

derd door zeven onder stromend water.
De zaden zijn vervolgens iets gedroogd
tot verschillende vochtgehalten.
Vochtgehalten van 50 en 55% bleken
duidelijk te hoog tijdens de koude fase.
Na 25 weken kou was meer dan 50%
van de zaden met deze vochtgehalten ge
kiemd. Ook een vochtgehalte van 45%
kon voortijdige kieming niet geheel
voorkomen. Na 25 weken was echter
minder dan 10% van de zaden met dit
vochtgehalte gekiemd. Waarschijnlijk
ligt het optimale vochtgehalte ergens tus
sen 40 en 45%. Dit wordt verder getest.

Tijdig starten met stratificatie
Opheffing van de kiemrust in het embryo
kan prima plaatsvinden wanneer het
vochtgehalte van het zaad tijdens de kou
de fase 45% bedraagt. De opheffing is
zelfs niet slechter dan in zaden met hoge
re vochtgehalten. Dit is de conclusie naar
aanleiding van kiemproeven in het labo
ratorium, waarvoor zaden met een hoge
vitaliteit zijn gebruikt. Voorwaarde voor
goede opheffing van de kiemrust in het
embryo is dat de koudebehandeling van
zaden met een vochtgehalte van 45%
wordt voorafgegaan door een voldoende
lange, warme fase. Een warme fase van
twaalf weken is te kort om goede kie
ming na uitzaai te krijgen (figuur 2). Zes
tien tot twintig weken warmte is beter.
Ook de koude fase moet lang genoeg
zijn: minimaal twintig weken, maar lie
ver 25-30. Bij een te korte periode kou is
het risico groot dat opnieuw kiemrust in
het zaad ontstaat. Vroeg zaaien (april)
kan dit voorkomen, maar dan is wel be
scherming tegen nachtvorst nodig. Een
combinatie van zestien-twintig weken
warme stratificatie en twintig-dertig we
ken koudebehandeling vraagt om een tij
dige start van de stratificatie in het jaar
voorafgaand aan uitzaai. Bij voorkeur in
april en eventueel in mei moet hiermee
worden begonnen
#

Regelmatig opensnijden van enkele zaden tijdens de warme stratificatie geeft inzicht in de
voortgang van de embryogroei.

Warme stratificatie moet bij voorkeur in een medium van onbemeste turfmolm en zand plaats
vinden bij een temperatuur van 15°C.
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I Voor het opheffen van de kiemrust van Fraxinus excelsior zaad is
eerst een periode warmte nodig en vervolgens een periode kou.
I Het is aan te raden tijdens de warme fase regelmatig enkele zaden
in de lengterichting door te snijden om te kijken of de lengte van het
embryo toeneemt.
I In het jaar voorafgaand aan uitzaai moet de stratificatie bij voorkeur
in april-mei beginnen.
I Het verdient aanbeveling deze soort vroeg in het voorjaar te zaaien.
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