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1. Historische ontwikkeling van het begrip kiemkracht
De kiemkracht wordt beschouwd als de belangrijkste kwaliteitbepalende eigenschap van
zaaizaad. Sedert de oprichting van het eerste zaadcontrolestation in 1869 heeft een
groot aantal onderzoekers zich bezig gehouden met de techniek van het kiemkrachtsonderzoek. Het heeft echter lange tijd geduurd voor men zich realiseerde dat de des
tijds geldende methode van kiemkrachtsonderzoek, waarbij een zaad werd geacht
te zijn gekiemd wanneer een wortelpuntje zichtbaar was, in vele gevallen een onvol
doende garantie geeft ten aanzien van de veldwaarde, d.w.z. van de ontwikkelingskans
van het zaad bij uitzaai te velde.
Reeds vroeg wees HILTNER (1903) erop, dat de
slechte opkomst van vele leguminosenzaden te
velde niet altijd samengaat met onvoldoende
kiemkracht van het zaad. Hij liet in het bijzonder
uitkomen welke belangrijke invloed de bodemin
fectie op de opkomst van het zaad heeft (voor
namelijk bij zaad met verzwakte levenskracht).
Zelfs bij grote zaden als erwten, bonen en lupine
kan immers een grote wanverhouding voorko
men tussen het aantal uitgezaaide kiemende za
den en het aantal opgroeiende planten. Op grond
van vergelijkende veld- en laboratoriumproeven
met zomergranen van de sterk door vorst en
Fusarium beschadigde oogst 1902 stelde AUER
BERG (1903) voor, dat men er niet mee zou vol
staan de zaden als gekiemd te beschouwen zodra
een worteltopje zichtbaar was, doch dat een in

deling der zaden in normaal gekiemde, abnormaal
gekiemde en niet gekiemde gemaakt zou worden.
GISEVIUS (1914) vestigde er de aandacht op, dat
Fusarium-aantasting bij granen pas optreedt na
dat de kiemkracht is bepaald en dat dus een
vaststelling van de kiemkracht volgens de toen
gangbare methode onbevredigend moest worden
geacht.
Overtuigd van de onvolkomenheid van de toen
gebruikelijke kiemkraclitsmethodiek, is men gaan
zoeken naar een juistere doch ook praktisch
uitvoerbare methode voor de bepaling van de
groeikracht van de jonge kiemplanten. Men
heeft gedacht aan een opkomstproef in grond.
Dit ligt voor de hand, omdat het bij het zaaizaad
immers gaat om opkomst in grond.
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Een beschrijving van de methodiek van deze opkomstproef zal hier niet worden gegeven. Voor
nadere gegevens hieromtrent moge worden ver
wezen naar de artikelen van FRANCK (1929 en
1932).
Het opkomstonderzoek, in aansluiting op de
gewone kiemproef, bleek te tijdrovend voor de
onderzoekingsstations en te duur voor de inzen
ders van monsters zaaizaad. Tevens bleken de
resultaten slecht reproduceerbaar. Een oordeel
kundig uitgevoerde kiemproef kon naar men
meende, indien de gekiemde zaden niet te snel ver
wijderd werden, in de meerderheid der gevallen
een voldoende betrouwbaar beeld geven. Het
werd echter noodzakelijk bevonden, om de toe
stand waarin zich de jonge kiemplanten bevin
den na voldoende dagen van ontwikkeling, te
beoordelen op basis van een splitsing in „nor
male gezonde kiemplanten ' en „abnormaal ont
wikkelde kiemplanten" (FRANCK 1929).
Een uitgebreid onderzoek naar het voorkomen
van abnormale kiemplanten werd o.a. uitgevoerd
aan het Proefstation voor Zaadcontrole te
Kopenhagen. Uit dit onderzoek bleek dat, zoals
voor de hand lag, het aantal abnormale kiem
planten gemiddeld toeneemt naarmate de kiemkracht afneemt. Belangrijk is dat monsters, die
wat totaal percentage kiemende zaden betreft be
horen tot dezelfde groep,een zeer verschillend per
centage abnormale kiemplanten kunnen hebben.
Het feit dat zelfs bij monsters met een hoog per
centage kiemende zaden een hoog percentage ab
normale kiemplanten kon voorkomen, onder
streepte de noodzakelijkheid van de wijziging in
de voorschriften voor de bepaling van de kiemkracht (DORPH PETERSEN 1936).
Dit is inmiddels geschied zoals vooral duidelijk
blijkt uit de omschrijving van het begrip kiemkracht in de Internationale Regels (1959) van de
I.S.T.A. (International Seed Testing Association)
doch ook reeds uit omschrijvingen van veel
oudere datum.
Deze omschrijving luidt ongeveer als volgt:
Het uiteindelijke doel van het kiemkrachtsonderzoek is, ingelicht te worden over de waarde van het
zaad bij uitzaai te velde (veldwaarde) en gegevens
te verkrijgen ten behoeve van de vergelijking van
verschillende partijen zaaizaad.

Het beproeven van het zaad in grond onder veldomstandigheden geeft doorgaans onbevredigende
resultaten omdat de resultaten onvoldoende re
produceerbaar zijn en omdat hiervoor zeer kost
bare kascomplexen nodig zouden zijn. In verband
hiermede zijn onderzoekingsmethoden in het labo
ratorium ontwikkeld, waarbij zo veel mogelijk de
uitwendige omstandigheden voor de kieming in
de hand worden gehouden ten einde de meest
regelmatige, de snelste en de meest volledige kie
ming te verkrijgen van het grootste deel van de
monsters van een bepaalde soort. Deze optimale
omstandigheden zijn gestandaardiseerd, om te
bereiken dat de analyseresultaten reproduceer
baar zijn binnen de door het toeval bepaalde
grenzen.
Ten behoeve van een kiemkrachtsbepaling wordt
onder een normale kiemplant verstaan: een kiemplant waarvan de organen dusdanig zijn ontwikkeld
en gevormd, als nodig is voor de betrokken plan
tensoort om onder gunstige omstandigheden te
velde uit te groeien tot een normale plant.
Geleidelijk is zo de omschrijving van het begrip
„kiemkracht" dusdanig gewijzigd, dat deze een
steeds juistere indicatie geeft van de waarde van
het zaad bij uitzaai te velde.
Toch geeft het kiemcijfer slechts een aanwijzing
voor de te verwachten opkomst te velde, zij het door
gaans een aantrekkelijke. Meestal zal het kiem
cijfer een geflatteerd beeld opleveren, omdat de
plant in het veld weerstand te bieden heeft aan
een combinatie van minder gunstige ontwikkelingsvoorwaarden, die natuurlijk een ongunstige
invloed op de opkomst uitoefenen. Regel is dan
ook dat de opkomstcijfers te velde van de gewas
sen lager, soms belangrijk lager, uitvallen dan het
kiemcijfer aangeeft.
Voor de praktijk is het van zeer veel belang, het
verband te kennen tussen de in het labora
torium volgens de verschillende methoden be
paalde kiemingspercentages en de opkomst te
velde, onder gunstige omstandigheden. Die la
boratoriummethode die de hoogste correlatie
tussen beide waarden verzekert, zal de betrouw
baarste zijn met betrekking tot het voorspellen
van het kiemingspercentage te velde (wederom
onder gunstige of althans redelijke omstandighe
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den, omdat met evident ongunstige omstandighe
den geen rekening kan worden gehouden).
Een enigszins bevredigende oplossing van dit
uiterst gecompliceerde vraagstuk is alleen op
grond van talrijke proeven mogelijk.
Er werd getracht na te gaan wat hieromtrent in
de literatuur bekend is. Het grote aantal onder
zoekingen dat sedert de dagen van NOBBE in
verschillende landen uitgevoerd is, maakt het
onmogelijk compleet te zijn. In het navolgende
overzicht wordt dan ook slechts een aantal be
langrijke publikaties behandeld.
2. Huidige inzichten over het verband tussen kiemkracht en opkomst te velde
De ideale toestand zou zijn dat een kiemkrachtscentage van x steeds zou resulteren in een op
komstpercentage van eveneens x procent. Dit is
niet het geval en ook niet te bereiken, en wel om
de navolgende redenen.
a. De kiemkrachtscijfers worden onder optimale
omstandigheden bepaald ten einde een zo
groot mogelijke reproduceerbaarheid van
deze cijfers te verkrijgen.
b. De opkomst te velde kan bij een partij erg uit
eenlopen en wel afhankelijk van de omstandig
heden tijdens de uitzaai en de ontkieming van het
zaad. Onder absoluut optimale omstandighe
den in de grond zal het opkomstpercentage in
grond de kiemkracht soms dicht kunnen be
naderen. In de praktijk zijn de opkomstom
standigheden echter nooit optimaal, met als
gevolg dat de opkomstpercentages lager tot
veel lager komen te liggen dan de kiemcijfers
zouden doen vermoeden.
c. De verschillende zaadsoorten reageren zeer
verschillend op de kiemingsomstandigheden bij
uitzaai te velde. De grote zaden met veel reservevoedsel zijn doorgaans minder gevoelig
dan de fijnere zaden en kunnen bij uitzaai de
kiemkrachtscijfers gemakkelijker benaderen.
Nu gaan er stemmen op, die voorstellen de kiem
kracht onder sub-optimale omstandigheden te
verrichten en in plaats van een kiemkrachtsci] fer
een weerstandscijfer (vigour) te produceren.
Voorstanders hopen hierdoor een juistere aan
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sluiting bij de veldwaarde te krijgen. Tegenstan
ders wijzen op enkele essentiële nadelen. Sub-op
timale omstandigheden zijn veel minder gemakke
lijk te standaardiseren dan optimale omstandighe
den. Het is heel wat moeilijker om een monster
zaden een nauwkeurig omschreven hoeveelheid
water te geven, die onvoldoende is voor optimale
kieming, dan voldoende water. Optimale kiemingstemperaturen zijn proefondervindelijk vast
te stellen. Kleine verschillen in temperatuur
rondom het optimale zijn nauwelijks van invloed
op de resultaten. Kleine variaties in duidelijk
sub-optimale temperaturen kunnen grote ver
schillen in resultaten veroorzaken. Verder doet
zich de vraag voor, welke omstandigheid suboptimaal moet worden gemaakt om de juiste aan
sluiting bij de veldwaarde te krijgen. Als de zaad
soort vroeg in het voorjaar moet wordt uitge
zaaid en gevoelig is voor lage uitzaaitemperatut
ren, zou de temperatuur sub-optimaal gemaakmoeten worden (coldtest bij maïs). Als daartegen
over de zaadsoort extreem gevoelig is voor droog
te, zou de watervoorziening sub-optimaal moe
ten worden gehouden. Met andere woorden: de
ornstandigheden die sub-optimaal zouden moe
ten worden gehouden, zouden moeten worden
aangepast aan de zaadsoort en aan de te ver
wachten omstandigheden bij uitzaai, die voor
iedere streek verschillend zullen zijn. Eén en
ander belemmert het verkrijgen van uniformiteit
van methodiek voor de kwaliteitsanalyse en ver
hindert het verkrijgen van uniforme analysere
sultaten. Resumerend is het daarom naar het
oordeel van de tweede auteur (S) zeer ongewenst
te streven naar het gebruik van weerstandscijfers
bij de waardering van zaaizaden. Deze waardering
moet immers gebruikt worden bij de controle van
deze zaaizaden en bij transacties in zaaizaden.
Voor beide is het noodzakelijk de beschikking te
hebben over reproduceerbare cijfers.
Natuurlijk is het uitermate essentieel dat het
kiemkrachtscijfer indicatief is voor de veldwaar
de. De lezer zal in paragraaf 4 kunnen zien dat
er in vrijwel alle proeven zeer hoge correlaties
werden bereikt tussen de kiemkracht in het labo
ratorium en de opkomst te velde, maar dan bin
nen één proef, dus bij min of meer uniforme
omstandigheden.

Een hypothetisch voorbeeld zal dit duidelijk
maken. Met een drietal monsters tarwe met kiemkrachten van 90, 70 en 50% worden drie veld
proeven ingezet. De eerste blijkt uitstekend weer
te treffen, de tweede treft matig weer, de derde
slecht weer.
In de eerste veldproef worden bij de drie mon
sters opkomsten verkregen van 81%, 63 % en
45%, m.a.w. steeds 90% van de kiemkracht.
In de tweede veldproef worden opkomstcijfers
verkregen van 63 %, 49 % en 35 %, m.a.w. steeds
70% van de kiemkrachtscijfers.
In de derde veldproef (ongunstige omstandighe
den) worden opkomstcijfers gevonden van 45%,
35 % en 25 %, m.a.w. 50 % van de kiemkrachtscij
fers.
De correlatie tussen de kiemkracht en de op
komst te velde is binnen iedere proef absoluut.
Niettemin zijn echter bij voorbeeld bij het zaad
met een kiemkracht van 90% opkomsten gevon
den van 81%, 63% en 45% en gaf het kiemkrachtscijfer dus allerminst de garantie van een
bepaalde opkomst.
Het bovenstaande wordt nu steeds gevonden.
Steeds vindt men binnen iedere proef hoge corre
laties tussen de kiemkrachtscijfers en de opkomst
te velde en toch vindt men in de verschillende
proeven grote verschillen in opkomst van een
partij zaad. Meer kan en mag niet van een waarde
ringscijfer van zaaizaden verwacht worden.
Het blijkt dus dat de kiemkracht als waarderings
cijfer van zaaizaad in het algemeen uitstekend vol
doet. Toch zijn er gevallen waarin behoefte be
staat aan een aanvullend weerstandcijfer en wel
als het zaaizaad van de desbetreffende soort
feitelijk regelmatig een bepaalde sub-optimale om
standigheid ondergaat bij de uitzaai.
Het bekendste voorbeeld vormt maïs, uitgezaaid
in noordelijke gebieden. Maïszaad (althans be
schadigd maïszaad) is nu eenmaal zeer gevoelig
voor aantasting door grondschimmels bij uit
zaai tijdens lage temperaturen (ca. 10°C). Men
zal dus of deze gevoeligheid voor grondschimmels
moeten te niet doen door doelmatige ontsmetting,
ôf met behulp van de zogenaamde „koude proef"
partijen zaad moeten uitzoeken die weinig ge
voelig zijn voor de schimmels (in het algemeen

gave, niet beschadigde partijen). Dit facet is
echter in dit hoofdstuk slechts zeer zijdelings aan
de orde. Het gaat in dit hoofdstuk immers om het
verband tussen kiemkracht (bepaald in het labo
ratorium) en de opkomst in niet-steriele grond
(te velde).
Er heeft zich in de literatuur een speciale metho
de ontwikkeld om het verband tussen de kiem
kracht - bepaald in het laboratorium - en de op
komst te velde aan te geven. Dit geschiedt gra
fisch door op de x-as de kiemkracht en op de y-as
de opkomst in grond uit te zetten. In figuur 1 is
dit schematisch aangegeven.

•/• Kiemkracht in lab.

Fig. 1

De lijn 0 geeft aan hoe het verband zou zijn als
een kiemkrachtscijfer x altijd zou resulteren in
een opkomstcijfer x. Als de opkomst hoger zou
zijn dan de kiemkracht, zou lijn p worden ver
kregen. Dit zou alleen kunnen wanneer de kiem
kracht niet onder optimale omstandigheden
werd bepaald. Deze kiemkrachtsbepaling zou
dan kennelijk onjuist zijn uitgevoerd. Het kiem
krachtscijfer moet altijd hoger liggen dan de op
komst of hoogstens gelijk uitkomen.
Nu kan het kiemkrachtscijfer van een bepaald
monster als vaststaand (althans weinig variabel)
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cijfer vergeleken worden met opkomsten onder
gunstige, minder gunstige, ongunstige of even
tueel calamiteuze omstandigheden te velde.
Onder gunstige omstandigheden krijgt men een
lijn als a; onder minder gunstige een lijn als b; en
onder ongunstige een lijn als c. Onder deze
laatste ongunstige omstandigheden komt een
kiemkracht van 80% overeen met een opkomst
van nog geen 30%, terwijl een partij met een
kiemkracht van 60 % te velde bijna niet meer op
komt.
Uit de aard der zaak zijn dit slechts voorbeelden,
die geval voor geval, zaadsoort voor zaadsoort,
omstandigheid voor omstandigheid, verschillend
zullen uitvallen.
3. Oorzaken van abnormale kiemplanten
De kiemkracht wordt volgens de moderne in
zichten bepaald
a. onder optimale omstandigheden
b. met een strenge beoordeling van de abnormale
kiemen.
Door de beoordeling onder optimale kiemingsomstandigheden wordt de reproduceerbaarheid
zo hoog mogelijk opgevoerd. Door de strenge be
oordeling van de kiemen en de splitsing in nor
male (of voldoende normale kiemen en de abnor
male (of onvoldoende normale) kiemen wordt
een zo groot mogelijke aansluiting bij de veldwaarde van de zaadmonsters bereikt.
Deze abnormale kiemen kunnen op vele wijzen
ontstaan. Ten behoeve van het juiste begrip van
het vervolg is het gewenst hier kort op in te gaan.
Uit de aard der zaak komen bij kiemplanten van
alle zaadsoorten afwijkingen in de bouw van de
kiemplanten voor. Bij sommige treden abnorma
liteiten meer algemeen op dan bij andere. Vooral
bij verschillende peulvruchten en bij vele kruisbloemigen zijn abnormale kiemplanten zeer alge
meen. Ook bij verschillende groentegewassen
komt dikwijls een hoog percentage abnormale
kiemplanten voor, b.v. bij spinazie, uien, sla,
komkommer, erwten, bonen, enz. (GADD 1933).
Abnormale kiemplanten kunnen veroorzaakt
worden door: mechanische beschadiging van het
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zaad ten gevolge van dorsen, reinigen of enige
andere bewerking, waarbij verschillende delen
van de kiem kunnen worden losgeslagen of de
samenhang tussen de delen, zoals worteltjes en
pluimpje, zodanig verzwakt kan worden dat een
verdere ontwikkeling onmogelijk wordt.
Verder komt beschadiging door vorst veel voor
in de noordelijke landen en in bergstreken en
kent men in de meeste landen de zogenaamde
droogschade als gevolg van kunstmatig drogen
bij te hoge temperatuur.
Ook treden vaak abnormaliteiten op als gevolg
van ouderdom.
Een hoog percentage abnormale kiemen is vaak
het gevolg van de activiteit van parasitaire orga
nismen (vooral schimmels en bacteriën) terwijl
ook abnormaliteiten als gevolg van insecten-aan
tasting bekend zijn.
4. Onderzoekingen in verschillende landen over
het verband tussen kiemkracht en opkomst
Sedert 1930 heeft men aan de Scandinavische
zaadcontrolestations het probleem van het ver
band tussen de kieming in het laboratorium en de
opkomst te velde, rekening houdende met de
abnormale kiemplanten, onderzocht en correla
tie-coëfficiënten bepaald. Later heeft ook het
Wageningse zaadcontrolestation hieraan veel
aandacht besteed.
Bij de bestudering van de cijfers moet men zich
wel realiseren, dat de kiemkrachtsbepaling vóór
ca. 1945 anders was dan daarna en dat met name
tegenwoordig veel scherpere aandacht besteed
wordt aan abnormale kiemen.
4. 1. Granen
Van het onderzoek dat GADD (1932) uitvoerde
met granen aan het Proefstation voor Zaadcon
trole te Stockholm, kunnen de resultaten als
volgt worden samengevat.
Tussen kiemkracht bepaald in het laboratorium
(zonder meetelling van de abnormale kiemplan
ten) en opkomst te velde bestaat een bijna volledige
correlatie. Dit geldt zowel voor zomer- als voor
wintergranen, onafhankelijk van de wisselende
klimatologische verhoudingen in de verschillende

jaren en onafhankelijk van de toestand van het
zaad (ontsmet of niet ontsmet). Bij zomergranen
liggen de kiemkrachtscijfers in het laboratorium
gemiddeld ongeveer 20% hoger dan de veldopkomst bij gunstige omstandigheden tijdens het
uitzaaien; bij ongunstige omstandigheden kan
het verschil tot 30 % stijgen. Bij wintergranen is
het verschil gewoonlijk groter (25-30%), hetgeen
toegeschreven wordt aan een hogere vochtigheid
van de bodem in de herfst, die de opkomst van de
zaden nadelig zou beïnvloeden. Uit de aard der
zaak hangen deze percentages af van de aard van
de omstandigheden tijdens de uitzaai.
Ontsmettingsmiddelen kunnen dikwijls de op
komst in grond verhogen. Dit geldt echter alleen
wanneer het zaad door kiemschimmels, zoals
Fusarium spp. of Helminthosporium sativum, is
aangetast. MELHUS a.o. (1928), RALEIGH (1930)
en SHERFF (1953) stelden dit vast bij maïs;
PORTER (1935 enl936) en PORTER a.o. (1938) bij
gerst, haver, tarwe en maïs. Bij zaad dat door
vorst of bewaring in kiemkracht is achteruitge
gaan, bleek ontsmetten met de gebruikte midde
len niet te helpen.
SCHOOREL (1957) vermeldt proeven van VERHEY
ter bepaling van de uitzaaiwaarde na ontsmet
ting van tarwezaad bij de zeer slechte oogst van
1957. Daar het in het najaar niet mogelijk was
veldproeven uit te voeren, werden grondproeven
in de kas aangezet. De invloed van de tempera
tuur op de opkomst in grond werd tevens nage
gaan. Het bleek dat bij 20°C, Fusarium veel min
der schadelijk is voor de opkomst in grond dan bij
lagere temperaturen. Met het zeer zwakke zaad
werd - zelfs niet ontsmet - bij 20 °C een relatief
goede stand in grond verkregen. Hoe lager de
temperatuur werd, hoe minder normale kiemplanten in grond werden gevormd. Een lage tem
peratuur tijdens de kieming bleek de opkomst zo
sterk te verminderen, dat geen goede stand van
het gewas werd verkregen. Zelfs bij dit zwakke
zaad bleek men echter in kasproeven ook bij
lage temperaturen van een goede opkomst in

grond verzekerd indien men het zaad ontsmette.
Door het Rijksproefstation voor Zaadcontrole te
Wageningen werden gedurende enkele jaren veld
proeven genomen met zomertarwe, geïnfecteerd
met Fusarium spp. en zomergerst geïnfecteerd met
Helminthosporium sativum (DE TEMPE en HULSHOFF (1959). In de regel bleken enkele procenten
geïnfecteerd zaad nodig te zijn om 1 % reductie
in opkomst te veroorzaken.
Bij lage percentages zaadinfectie bleek het resul
taat van de kwikontsmetting veelal negatief.
Blijkbaar overweegt bij sterk geïnfecteerde zaad
monsters de nuttige werking van de behandeling
(bestrijding der zaadinfectie, bescherming tegen
de grondschimmels), bij ziektevrije of licht-geïnfecteerde monsters overweegt daarentegen de fytocide werking van het ontsmettingsmiddel.
KJAER (1939) vermeldt de resultaten van in 1932,
1938 en 1939 uitgevoerde kiemproeven met ha
ver. Voor de bepaling van de kiemkracht in het
laboratorium gebruikte hij de volgende metho
den:
1. kieming in zand zonder bedekking
2. kieming in zand met 2 cm bedekking
3. Eidmann's methode1
De volgende correlatiecoëfficiënten, opkomst in
grond enerzijds en de verschillende laboratorium
resultaten anderzijds, werden door hem gevonden :
1932

1938

1939

Kieming in zand zonder
bedekking
kiemenergie(incl.abn. kiemen) + 0,87
kiemkracht(incl.abn. kiemen) + 0,93

+ 0,96
+ 0,94

+ 0,93
+ 0,92

Kieming in zand met 2 cm
bedekking
norm. kiempl.
norm. f abn. kiemplanten

+ 0,93
+ 0,84

+ 0,95
+ 0,95

+ 0,91
+ 0,92

-

+ 0,89

+ 0,88

-

+ 0,81

+ 0,88

Eidmann's methode
zaden met geheel rood gekl.
embryo
idem + zaden met gedeelt.
rood gekl. embryo

De zaden worden geplaatst in een oplossing van 2 % NaSe03 na weking en aansnijden. Van kiemkrachtige zaden wordt het embryo rood gekleurd; van dode zaden blijft het embryo ongekleurd.
Indien slechts een gedeelte van het embryo rood wordt gekleurd, dient aangenomen te worden dat de
zaden niet kiemkrachtig zijn.
1
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Fig. 2a (links),
x - as % kiemen in laboratorium-zandproef
(2 cm deklaag)
y - as opkomst in grond
t.o.v. kiemen in
laboratorium-zandproef in %
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Zowel uit deze correlatiecoëfficiënten als uit de
grafieken (fig. 2) blijkt dat de toegepaste labora
toriummethoden een juiste waardering van de
veldwaarde gegeven hebben. In 1938 en 1939 werden
de monsters met lage kiemkracht echter te gun
stig gewaardeerd in vergelijking met hun op
komst te velde. Blijkbaar waren de omstandig
heden te velde toen iets ongunstig. In 1932, toen
de kiemingsvoorwaarden in het veld buitenge
woon gunstig waren, was dit niet het geval en be
naderde de opkomst het kiemkrachtscijfer.
De door KJAER (1940) op dezelfde wijze uitge
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Fig. 2b (rechts),
x - as % kiemen in laboratorium-zandproef
(geen deklaag)
y - as opkomst in grond
t.o.v. kiemen in
laboratorium-zandproef in %

voerde proeven met haver en gerst vertoonden
dezelfde tendens. Hij berekende devolgende corre
latiecoëfficiënten, wederom tussen opkomst in
grond enerzijds en de-laboratoriumresultaten
anderzijds (zie blz. 49).
Ook uit deze proeven bleek dat monsters met een
lage kiemkracht te hoog worden gewaardeerd
(zie fig. 3). Verder bleek dat de kiemenergie een
betere aanwijzing geeft voor de opkomst te velde
van granen dan de kiemkracht. Dit laatste toonde
STAHL (1941/42) ook aan voor hennep. Dit geldt
uit de aard der zaad bij de destijds gebruikelijke
kiemkrachtsmethodiek.

gerst

haver

Kieming in zand zonder bedekking
kiemenergie (incl. abn. kiemen)
kiemkracht (incl. abn. kiemen)

+ 0,97
+ 0,96

+ 0,95
+ 0,93

Kieming in zand met 2 cm bedekking
norm. kiemplanten
norm. + abnorm, kiemplanten

4- 0,97
+ 0,97

+ 0,95
+ 0,93

+ 0,95

+ 0,94

+ 0,94

+ 0,88

Eidmanns methode
zaden met geheel rood gekl. embryo
idem + zaden met gedeelt. rood gekl.
. embryo

Fig. 3a.
x - as % kiemen in laboratorium-zandproef
(zonder deklaag)
y - as opkomst in grond
t.o.v. kiemen in
laboratorium-zandproef in %

Fig. 3 b.
x - as % kiemen in laboratorium-zandproef
(met 2 cm deklaag)
y - as opkomst in grond
t.o.v. kiemen in laboratorium-zandproef
in %

BAEKGAARD (1951) deed proeven met gerst, ha
ver en tarwe. De zaden werden in het laborato
rium bij 12-14°C uitgelegd in vochtig zand zon
der bedekking. Voor het verband tussen kieming
in het laboratorium (zonder medetelling van ab
normale kiemplanten) en opkomst te velde vond
hij de volgende correlatiecoëfficiënten :
voor gerst in 1947 ... 4 0,98
voor haver in 1947 . . . + 0,98
voor haver in 1949 . . . + 0,97
voor tarwe in 1950 . . . + 0,94
Kiemkracht
Kiemenergie

HAVER

GERST

100

•/• Normale kiemen
•/• Normale * abnormale kiemen
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Fig. 3c.
x - as resultaat van seleenproef in %
y - as opkomst in grond
t.o.v. resultaat van
seleen-proef in %

90

80

50

60

70

80

90

100

70
SO

60

70

80

90

100

49

In 1944, 1945 en 1946 vond hij lagere correlatiecoëfficiënten, hetgeen moet worden toegeschreven
aan de minder gunstige kiemingsomstandigheden
in het veld in die jaren.
Evenals ook reeds door de eerder genoemde on
derzoekers werd geconstateerd, blijkt ook bij de
ze proeven uit figuur 4, dat zaad met lage kiemkracht nog slechter is dan het kiemkrachtscijfer
doet verwachten.

Germisan behandelde zaden. De resultaten zijn
grafisch voorgesteld in de figuren 5 en 6. Hieruit
blijkt dat de afwijkingen van de rechte regressielijn in deze proeven niet groot zijn en dat - weBenedenste korrels van de aar

Fig. 5
Bovenste korrels van de aar
•/• Kiemkracht

Fig. 4

TEDIN en GÄRSNER (1933) en GADD (1933) bestu
deerden het verband tussen de kiemkracht en de
opkomst bij door vorst beschadigd haverzaad,
waarbij alleen rekening werd gehouden met nor
male kiemplanten.
TEDIN en GÄRSNER (1933) sorteerden de zaad
monsters dusdanig dat de laagste (eerste) korrels
van de aar afzonderlijk werden gehouden van de
bovenste (tweede). Van ieder type werd de helft
gedurende een half uur met 1 /8 % Germisan be
handeld. Aangezien, ondanks een hevige Fusarium-aantasting, de behandeling van het zaad
het percentage opgekomen planten slechts met
4% verhoogde, werd volstaan met het nagaan
van het verband tussen kiemkracht in het labo
ratorium en de opkomst te velde van de met
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Fig. 6

derom in deze proeven - het verband tussen de
opkomst te velde en het percentage normale kiem
planten in het laboratorium hetzelfde is voor de
monsters met lage kiemkracht zowel als voor
die met een hoge kiemkracht. Hierbij dient te
worden aangetekend dat de veldcondities bui
tengewoon gunstig waren.
De belangrijkste uitkomsten van het door GADD
(1933) uitgevoerde onderzoek werden door hem
in vier correlatiefiguren samengevat (fig. 7). De
zich rechthoekig kruisende stippellijnen geven
de gemiddelde waarden voor kiemkracht in het
laboratorium en opkomst te velde van alle mon-

de opkomst van de beschadigde monsters door
ontsmetten niet worden aangetoond.
De hoogste correlatie werd verkregen wanneer
alleen de normale kiemplanten werden meegeteld.
De hier vermelde proeven met beschadigd haverzaad tonen aan dat, onder gunstige omstandig
heden, ook voor beschadigd zaad een kiemkrachtsbepaling waarbij alleen de normale kiem
planten worden meegeteld, een bevredigend beeld
van de opkomst te velde geeft. Of dit ook het
geval is onder ongunstige omstandigheden bleef
een open vraag.
4 .2. Maïs

Niet ontsmet
r: *0.855
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r = *Q,830
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Fig. 7. Verband tussen laboratoriumcijfers en de opkomst
te velde (proeven met door vorst beschadigde haver van
1932). (r = correlatiecoëfficiënt).

sters aan; de uit het nulpunt schuin naar boven
lopende stippellijn geeft aan de gemiddelde ver
houding tussen opkomst te velde en kiemkracht.
Het zal de lezer duidelijk zijn, dat dit verband
doorgaans niet door een rechte doch door een
kromme lijn moet worden voorgesteld.
Ook bij dit onderzoek kon een verbetering van

Bij de sterke uitbreiding van de maïsverbouw na
de tweede wereldoorlog bleek ook in Europa dat
men (vooral op de noordelijke breedtegraden)
door toepassing van de volgens internationale
regels vastgestelde kiemingsmethode onvoldoen
de correlatie kreeg tussen kiemkracht en veldopkomst. Er is toen gezocht naar een methode die
meer overeenstemt met de uitzaaiwaarde.
Het bleek dat juist bij lage temperaturen de
opkomst onvoldoende was. Men zag dan ook de
noodzakelijkheid in van een kiemkrachtsbepaling bij lage temperatuur, wilde men aan de nor
male omstandigheden tijdens de uitzaai beant
woordende waarden verkrijgen (MÜLLER en
WINKEL 1958, MÜLLER e.a. 1960). Zo ontstond
de behoefte aan een aanvullende onderzoeksme
thode (de cold-test) naast de normale kiemings
methode. De cold-test moet als een weerstandsproef worden beschouwd, dus een proef onder
uitgezochte sub-optimale omstandigheden.
De techniek van dit kiemkrachtsonderzoek werd
ontwikkeld aan het Iowa State College. Hier
werd de volgende methode toegepast. De in nietsteriele grond uitgelegde zaden worden gedurende
7 dagen geplaatst in een koelkamer bij een tempe
ratuur van 45 °F (8°C). Daarna worden ze ge
durende 6 tot 8 dagen geplaatst in een op tempe
ratuur en vochtigheid gecontroleerd kiemapparaat bij wisselende temperatuur: 16 uur per dag
bij 68 °F (20°C) en 8 uur bij 86 °F (30°C); alleen
normale kiemplanten werden geteld (VAN DER
MEULEN en HENKE 1948, TATUM en ZUBER 1943,
en HASKELL 1948).
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TATUM en ZUBER (1943) vonden een zeer hoge
correlatie tussen het kiemingspercentage bepaald
met de hierboven beschreven cold-test en de op
komst te velde.
MÜLLER e.a. (1960) wezen erop dat de interna
tionaal voorgeschreven methoden van kiemkrachtsbepaling in het laboratorium waarden
opleveren, die gemiddeld 18% hoger liggen dan
de door hen verkregen waarden bij de opkomst
te velde.
Een zeer goede overeenstemming vonden zij bij
toepassing van de cold-test (21 dagen bij 8 tot
9°C en aansluitend 7 dagen bij 20°C) bij met
Germisaii ontsmet maïszaad. In de meeste geval
len waren de verschillen met de veldopkomst niet
groot.
HOPPE (1958) vermeldt de resultaten van een te
Madison (Wisconsin) in 1957 uitgevoerde coldtest (10 dagen bij 10°C gevolgd door 3 dagen bij
kamertemperatuur) van maïszaad behandeld
met captan. De veldopkomst van niet behandel
de zaden bedroeg 52 %, van met captan behan
delde zaden 97%. De correlatie-coëfficiënt voor
een vergelijking tussen de kieming volgens de
cold-test in het laboratorium en de kieming in
grond van met captan behandelde zaden bedroeg
0,837.
SMITH en BAILES (1958) kwamen tot een zelfde
resultaat bij met Arasan plus DDT behandeld
maïszaad (r = 0,84).
CLARK (1953) kwam tot de conclusie dat de coldtest (7 dagen bij 10°C gevolgd door 6 dagen bij
20°C) de beste aanwijzing gaf voor de veldop
komst bij vroege uitzaai, echter een slechte aan
wijzing bij de uitzaai in juli. De kiemkracht gaf
juist het omgekeerde te zien. Een en ander moge
blijken uit de navolgende correlatie-coëfficiënten,
opkomst in grond enerzijds en de laboratorium
resultaten anderzijds:

Uitzaai
Uitzaai
Uitzaai
1 mei 1951 2 mei 1951 10 juli 1952

Cold-test, (niet geste
riliseerde grond)
Kiemkracht

52

0,755
0,384

0,837
0,382

0,274
0,744

De cold-test is ontwikkeld om de gevoeligheid
van de monsters voor koude grond te bepalen.
Allicht is de correlatie van de koude-proef (uitge
voerd bij 10°C) en de opkomst bij lage temperatu
ren goed, terwijl de correlatie met uitzaai bij hoge
temperaturen ongunstig is. Bij hogere tempera
turen speelt de gevoeligheid voor lage tempera
tuur (dus de beschadiging) geen rol en voldoet
de kiemkracht daarentegen goed.
4. 3. Grassen
STAHL (1931) verrichtte in 1929 kiemproeven
met 95 monsters zaad van Lolium perenne. De
kiemenergie werd bepaald na 5 dagen, de kiem
kracht na 14 dagen. In het laboratorium werden
alle zaden als gekiemd beschouwd wanneer een
wortelpuntje zichtbaar was; abnormale kiemen
werden als gekiemd beschouwd (bij grassen ko
men abnormale kiemplanten echter niet zo fre
quent voor).
Hij vond de volgende correlatie-coëfficiënten :
Correlatie tussen opkomst in grond en :
kiemenergie (incl. abn. kiemen) = + 0,896
kiemkracht (incl. abn. kiemen) = + 0,891

Uit deze cijfers zou men mogen concluderen dat
het weinig verschil maakt of men de kiemenergie
dan wel de kiemkracht (incl. abnormale kiemen)
kiest als maatstaf voor de veldopkomst.
Uit de fig. (8) blijkt dat de kiemkracht de beste
overeenkomst geeft met de opkomst in grond.
Gemiddeld was de veldopkomst 80% van de in
het laboratorium vastgestelde kiemkracht, onaf
hankelijk daarvan of deze laatste hoog dan wel
laag was. Bij waardering van de monsters naar de
kiemenergie werden de monsters met lage kiem
kracht niet geheel juist geoordeeld daar zij in
grond beter kiemden dan de in het laboratorium
vastgestelde kiemenergie mocht doen verwachten.
Bij kiemproeven met 216 monsters zaad van
Bromus arvensis vond dezelfde auteur in 1930 de
volgende correlatiecoëfficiënten:
Correlatie tussen opkomst in grond en :
kiemenergie (incl. abnormale kiemen) = + 0,875
kiemkracht (incl. abnormale kiemen) = + 0,870
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4. 4. Kruisbloemigen
STAHL (1931) onderzocht het verband tussen de
kiemkrachtsbepaling in het laboratorium en de
opkomst te velde bij 88 monsters zaad van kool
raap.
In 1929 vond hij de volgende correlatiecoëffi
ciënten :
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Het bleek dat zowel de kiemenergie als de kiem
kracht (inclusief abnormale kiemen) beide een
bruikbare basis zijn voor de beoordeling van de
veldopkomst (fig. 9). De opkomst in grond nam
echter verhoudingsgewijs sterker af dan de kiem
energie en de kiemkracht (inclusief abnormale
kiemen); zelfs bij een beoordeling op grond van
de kiemenergie blijkt dat zaad met lage kiem
kracht nog slechter is dan dit cijfer doet verwach
ten (fig. 9).

SO
100
•/• Kieming in lab

Fig. 8

_ Kiemkracht

Correlatie tussen opkomst te velde en :
kiemenergie (incl. abnormale kiemen)
kiemkracht (incl. abnormale kiemen)
normale kiemplanten in 3 dagen
normale kiemplanten in 5 dagen
normale kiemplanten in 10 dagen
normale en twijfelachtige kiemplanten
in 10 dagen

=
=
=
=
=

+ 0,967
+ 0,888
+ 0,933
+ 0,949
+ 0,922

= + 0,895

Het verband wordt nader voorgesteld in fig. 10.
Het lijkt wel dat in dit experiment de kiemener
gie (inclusief abnormale kiemen) de beste maat
staf is voor de waardering van de monsters; al
leen voor monsters die zo slecht kiemen dat ze
geen praktische waarde hebben, is de opkomst te
velde iets beter dan verwacht kon worden.
In het geval van de monsters met de hoogste
kiemkracht lijken de normale kiemplanten na 3
dagen een goede basis voor de waardering te le
veren.
Het onderzoek in 1930 (218 zaadmonsters) lever
de het volgende resultaat op:

Kiemenergie
«100

Correlatie tussen opkomst te velde en :

10

60

80

100

Kieming in lab

Fig. 9

kiemenergie (incl. abnormale kiemen)
kiemkracht (incl. abnormale kiemen)
normale kiemplanten in 3 dagen
normale kiemplanten in 5 dagen
normale kiemplanten in 10 dagen
normale en twijfelachtige kiemplanten
in 10 dagen

=
=
=
=
-

+ 0,870

4- 0,890
+ 0,846
4- 0,885
+ 0,877

= + 0,880
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Deze correlatiecoëfficiënten, die alle zeer hoog
zijn, verschillen niet veel (fig. 11). Het blijkt dus
van niet veel belang te zijn welke methode voor
de waardering van de monsters gekozen wordt.
Alleen het aantal normale kiemplanten na 3 da
gen vertoont een iets minder goede correlatie.
Verder blijkt het aantal normale kiemplanten in
10 dagen een goede indicator te zijn voor de op
komst te velde, onafhankelijk daarvan of de in
het laboratorium bepaalde kiemkracht hoog dan
wel laag is. De opkomst te velde is in alle geval
len 72-73 % van het aantal normale kiemplanten
in 10 dagen.
STAHL trekt uit deze proeven de conclusie, dat bij
waardering van de monsters naar hun kiemkracht
(inclusief abnormale kiemen) monsters met een
kiemcijfer tussen 70 en 100% te hoog worden ge
waardeerd. In feite zijn dit geen kiemkrachtscijfers, doch door het mede rekenen van abnormale
kiemen, hogere cijfers.
Bij waardering van de monsters naar het percen
tage normale kiemplanten in 3 dagen worden
daarentegen de monsters met een laag kiempercentage te laag gewaardeerd.
De monsters met een lage kiemkracht worden
eveneens enigermate te laag gewaardeerd indien
ze gewaardeerd worden naar hun kiemenergie
of hun percentage normale kiemplanten in 5 da
gen; dit geldt echter alleen voor monsters met
een zeer laag kiemcijfer die geen praktische waar
de hebben.
De kiemenergie zowel als het percentage nor
male kiemplanten in 5 dagen zijn dus goede indi
catoren gebleken voor de opkomst te velde.
Omtrent onderzoek met zaad van witte kool en
bloemkool deelt STAHL (1933) het volgende me
de:
Van 99 zaadmonsters van witte kool die in het
laboratorium 95-97% normale kiemplanten in
7 dagen produceren, kiemde 81-84% in het veld;
van 100 zaadmonsters van bloemkool met het
zelfde percentage normale kiemplanten slechts
75-76 %. Dit verschil tussen de beide koolsoorten
geldt ook voor zaad met een lagere kiemkracht.
De volgende correlatiecoëfficiënten werden vast
gesteld :

Correlatie tussen opkomst te velde en :
Witte kool Bloemkool
kiemenergie (incl. abn. kiemen) =
kiemkracht (incl. abn. kiemen)
normale kiemplanten in 3 dagen
normale kiemplanten in 7 dagen
kieming in grond in 5 dagen
kieming in grond in 10 dagen

+ 0,885
f 0,916
f 0,909
f 0,931
f 0,871
f- 0,900

0,915
+0,921
+ 0,933
+ 0,938
+ 0,810
+ 0,876

De beste overeenstemming met de opkomst te
velde bleek het percentage normale kiemplanten
in 7 dagen te geven, doch ook het totaal aantal
kiemen en de kieming in grond in het laboratori
um in 10 dagen gaven hoge correlatiecoëfficiën
ten.
Wanneer de resultaten van deze drie methoden
aan de hand van de grafieken in fig. 12 nader wor
den bestudeerd, dan kan het volgende worden op
gemerkt :
De curve die de opkomst te velde vergeleken
met het totaal aantal kiemen aangeeft, toont aan
dat monsters met een laboratoriumkieming van
90 % een opkomst te velde van ongeveer 70 % ge
ven; monsters met een laboratoriumkieming van
Kiemkracht
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50% daarentegen niet meer dan 30%. De curve
voor het aantal normale kiemplanten in 7 dagen
vertoont dezelfde tendens, echter in geringere
mate. In nog geringere mate vertoont de curve
voor de kieming in grond in het laboratorium
deze tendens.
De fout verbonden aan de bepaling van de kie
ming in grond in het laboratorium is echter gro
ter dan die inherent aan de andere methoden.
Daarbij dient in aanmerking genomen te worden
dat deze methode veel plaats en werk vergt en
moeilijk te standaardiseren is.
Het voorgaande geldt in grotere trekken ook voor
bloemkool (zie fig. 13.).
Kiemkracht
Normal* kiemen in 7dagen
Kieming in grond in het lab. in 10 dagen
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Fig. 13

Op grond van deze proeven komt de auteur
(STAHL) tot de conclusie dat aanbevolen moet
worden, de zaden onder optimale condities in
het laboratorium te laten kiemen en alleen de
normaal ontwikkelde kiemplanten in het kiemingspercentage op te nemen.
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4 . 5. Vlinderbloemigen
Uit klachten van de zijde van de praktijk over
slechte opkomst te velde en mislukte oogsten zo
wel als uit de literatuur blijkt, dat erwten uiterst
gevoelig zijn voor de vochtigheidstoestand en
voor de bodeminfectie van het zaaibed. Reeds
HILTNER (1903) wees hierop.
RASMUSSON (1926) deed proeven met tuinbouwerwten van verschillende herkomst en op verschil
lende wijze behandeld; hij bestudeerde het ver
band tussen kieming, vitaliteit en opkomst te
velde en vond daarbij bepaalde betrekkingen tus
sen de beide laatste grootheden. Weliswaar is
het materiaal niet zo groot en werd de kiem
kracht niet overal bepaald, maar toch wijzen zijn
proeven uit, dat de opkomst te velde relatief vaak
zeer laag is geweest. In enkele gevallen verkreeg
hij goede resultaten met ontsmetten van het zaad.
STAHL (1933/34) bericht dat, wanneer men de
tuinbouwerwten gedurende 24 uur voorweekt,
ze dan op filtreerpapier laat kiemen, het aantal
kiemplanten en de door bacteriën aangetaste za
den telt, men een beter begrip verkrijgt van het
anders raadselachtige gedrag der verschillende
monsters met ongeveer dezelfde kiemkracht bij
het uitzaaien in het veld. Bij een later onderzoek
van 1935 constateerde dezelfde auteur naar jaar
en grondsoort zeer grote variaties bij de opkomst
te velde. Zowel bij de zand- als bij de filtreerpapiermethode kan men gemakkelijk tot een over
waardering van de slechte monsters komen. Hij
geeft echter aan de filtreerpapiermethode
de
voorkeur, aangezien men daarbij gemakkelijker
een ontwikkeling van schadelijke bacteriën kan
waarnemen (STAHL 1936).
WHITCOMB (1924) en HAY (1928) vonden een
goede overeenstemming tussen de kieming in
het laboratorium en de opkomst te velde bij
erwten; MUNN (1926) vermeldt daarentegen dat
bij zijn proeven met tïïïftbouwerwten het ver
schil dikwijls zeer groot was en dat gemiddeld
slechts de helft van het aantal normale kiemplan
ten in het laboratorium, in het veld werkelijk op
kwam. Hoe slechter een monster was, des te lager
was gewoonlijk de relatieve opkomst.
Ten einde een beter inzicht te verkrijgen in de

moeilijkheden die zich bij de kiemkrachtsbepaling van erwten voordoen, verrichtte GADD (1936)
een uitvoerig onderzoek. Het oriënterende on
derzoek in 1931, waarbij de erwten in gesterili
seerd zand bij 20 °C en daarnaast bij 10°C wer
den uitgelegd, toonde aan dat het voor de hoogte
van het kiemingspercentage onverschillig is of
de kieming bij warmte of bij koude wordt uitge
voerd, hetgeen zowel voor gezonde als voor be
schadigde monsters geldt. Verder bleek dat bij
de landbouwerwten en de granen even hoge corre
latiecoëfficiënten tussen kieming in het laborato
rium en opkomst te velde optreden. Opmerkelijk
was echter in deze proeven de slechte opkomst
van de zeer kiemkrachtige, gezonde tuinbouwerwten (normale kiemplanten in het laboratorium
95%; opkomst te velde 62%).
Ten einde meer licht te verschaffen in het zeer
verschillende gedrag bij de opkomst te velde, en
ten einde een laboratoriummethode te vinden
waarmede de opkomst te velde van tuinbouwerwten met enige zekerheid aan te geven is, verrichtte
GADD (1936) in de jaren 1932, 1933, 1934 en
1936 een uitvoerig onderzoek.
De monsters werden in het laboratorium in zand

en filtreerpapier
aan een onderzoek op kiemkracht en schimmelaantasting onderworpen.
Daarnaast werd de kiemkracht ook bepaald in
grond; hiervoor werd ongesteriliseerde tuin
grond en leemgrond genomen, en wel uit de
proefvelden.
Uit deze proeven blijkt hoe slecht men aan de
hand van laboratoriumcijfers voorzien kan hoe
de opkomst te velde van tuinbouwerwten zal zijn.
De hoofdoorzaak van het verschillende gedrag der
erwten in de diverse grondsoorten bleek de mate
van bodeminfectie te zijn.
Deze bodeminfectie kan in dezelfde grond jaar
voor jaar sterk wisselen, hetgeen waarschijnlijk
door de vochtigheidstoestand van de grond wordt
bepaald. De temperatuur speelt daarbij nau
welijks een rol. Pas in de tweede plaats wordt de
opkomst door de kiemkracht bepaald. Bescha
digingen van de zaadhuid bleken geen invloed te
hebben.
Hoe de resultaten kunnen wisselen toont de vol
gende samenvatting van de belangrijkste gemid
delde cijfers van de proeven met tuinbouwerw
ten in 1933, 1934 en 1935.

Kiemkracht in

Jaar

zand

Opkomst in een be- Uiteindelijke opkomst
perkt aantal dagen

filtreer
papier

tuin
grond

leem
grond

tuingrond

leemgrond

zonder
voorweken
voorweken
24 uur
1933
1934
1935

85
87
89

68
72

73
80
76

35
18
22

70
67
60

40
55
28

71
63
60

Gem.

87

72

76

25

66

41

68

VERHEY (1955) vergeleek bij doperwten de op
komst in het veld met de volgende vier kiemmethoden in het laboratorium:
a. in rivierzand

b. in met mergel geneutraliseerde gemalen turf
c. in rollen van filtreerpapier
d. tussen vochtig filtreerpapier (de oude routine
test) na de zaden gedurende 18 uren te hebben
voorgeweekt.
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Het bleek dat de zandproef de beste correlatie
gaf met de opkomst in het veld. Ook bij de turfproef was de correlatie hoog. De rollenmethode
gaf een minder goede correlatie ; bij de proef met
voorgeweekt zaad was de correlatie slechts ge
ring.
Hoewel dus bij deze proeven de zand- en de turfmethode gelijkwaardig waren, bleek een jaar
later (VERHEY 1956) dat, waarschijnlijk als gevolg
van de zeer slechte kwaliteit van het zaad, som
mige rassen tuinbouwerwten (b.v. Eminent) veel
beter kiemden in turf dan in zand.
Ter illustratie volgen hier de gemiddelde kiemingspercentages van 8 monsters Eminent (vol
gens verschillende methoden gekiemd) in verge
lijking tot de opkomst in grond.

In turf . . . .
In zand . . .
In grond . . .

Niet
ontsmet

Ontsmet
met TMTD

75%
65%
47%

79%
76%
75 %

De kieming in turf mag echter conform de inter
nationale regels van de I.S.T.A. niet worden
toegepast. In Wageningen wordt daarom in zand
gekiemd.
Door CLARK en BALDAUF (1958) wordt de „cold
test" (de erwten worden gedurende zeven dagen
gekoeld bij 4-6 °C en daarna overgebracht naar
een kiemapparaat bij 16-18°C) aanbevolen als
aanvulling van de standaardkiemkrachtsproef,
daar deze onder ongunstige omstandigheden be
trouwbaarder blijkt dan de kiemkrachtsproef.
De volgende correlatiecoëfficiënten, opkomst in
grond enerzijds en de verschillende laboratorium
resultaten anderzijds worden verstrekt:

Kiemkracht volgens de stan
daardtest
„Cold test"
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1956

1957

1958

0,508
0,783

0,907
0,949

0,657
0,968

Dat PORTER (1946) een slechte correlatie con
stateerde tussen een door hem uitgevoerde
cold-test en de opkomst in grond, is blijkbaar
daaraan toe te schrijven dat hij te hoge tempera
turen toepaste, namelijk eerst gedurende drie
dagen bij 10°C en daarna bij een temperatuur
van 23-24°C. Een temperatuur van 10°C is niet
buitengewoon laag voor erwten, en temperatu
ren van 23-24°C zijn hoger dan gewoonlijk bui
ten voorkomen gedurende het uitzaaien.
SCHOOREL (1957) behandelt het verband tussen
de kiemkrachtsbepaling in het laboratorium en
de veldopkomst van erwten onder gunstige en
ongunstige weersomstandigheden (proeven VER
HEY).
Onder gunstige weersomstandigheden werd een
correlatiecoëfficiënt van 0,861 verkregen; onder
ongunstige was de correlatiecoëfficiënt 0,781
(fig. 14). Ook bij Phaseolus vulgaris werd dit ver
band nagegaan. Bij nat en gunstig weer was de
correlatiecoëfficiënt 0,950; bij droog weer 0,813
(fig. 15).
Deze proeven maakten het mogelijk vast te stel
len bij welk minimum kiemingspercentage in
het laboratorium nog een aanvaardbare veldop
komst is verzekerd. Het bleek dat men bij een
kiemingspercentage in het laboratorium van
80% en meer, bij erwten en Phaseolusbonen bij
niet te slechte omstandigheden op een veldop
komst van 50-60 % kan rekenen.
ERICSON en PORTER (1938) vergeleken in 1934,
1935 en 1936 de kieming in het laboratorium en
de opkomst te velde van sojazaadmonsters. De
kieming in het laboratorium werd uitgevoerd op
filtreerpapier bij 20-30°C gedurende 10 dagen en
in gesteriliseerde grond gemengd met een gelij
ke hoeveelheid zand bij~20-32°C gedurende 6
dagen. Het bleek dat de laatste methode gelijk
matiger resultaten gaf dan de eerste. De filtreerpapiermethode werd dan ook na 1935 verlaten.
De veldopkomst was gewoonlijk lager dan het
kiemingspercentage in het laboratorium, of
schoon in 1935 bij de eerste uitzaai en in 1936 bij
de tweede uitzaai de gemiddelde veldopkomst
gelijk was aan het gemiddelde van de laboratoriumkieming in gesteriliseerde grond. Een nauw
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Fig. 15

verband tussen kietokrachtsbepaling in het la
boratorium en veldopkomst werd waargenomen
bij zes van de negen uitzaaiingen (fig. 16 en 17).

De volgende correlatiecoëfficiënten werden ge
vonden :

STAHL (1940/41) vergeleek de opkomst te velde
en de kieming in het laboratorium van monsters
lupinezaad. In het laboratorium werd het kiemingspercentage bepaald: a) in filtreerpapier,
b) in gesteriliseerd zand, en c) volgens Eidmann's
methode.
Evenals in dergelijke experimenten met andere
zaadsoorten was het kiemingspercentage in het
veld bijna altijd lager dan in het laboratorium en
in het algemeen was de daling geprononceerder
bij de monsters met een zeer lage kiemkracht.
Een uitzondering maakten de minst kiemkrachtige
monsters die in filtreerpapier een lager kiemings
percentage hadden dan in het veld. Bijgevolg wer
den deze monsters te laag gewaardeerd. Afgezien
van deze uitzondering gaf de kieming in filtreer
papier de beste overeenstemming met de opkomst
te velde.

Kieming in filtreerpapier:
kiemenergie
normale kiemplanten
normale + abnormale kiemplanten

....

+ 0,906
+ 0,922
+0,913

....

+ 0,793
-| 0,886
+ 0,905

Eidmann's methode:
zaden met geheel rood gekleurd embryo
. .
zaden met gedeeltelijk rood gekleurd embryo

+0,816
+ 0,764

Kieming in zand:
kiemenergie
normale kiemplanten
normale + abnormale kiemplanten

In 1945 werd dit onderzoek door KJAER (1945)
herhaald, waarbij hij tot de conclusie kwam dat
de kieming in gesteriliseerd zand met medetel
ling van alle harde zaden doch met uitsluiting
van de abnormale kiemplanten, het beste verge
lijkbaar is met de opkomst te velde.
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VERHEY (1955) vermeldt proeven met lupinezaad
waarbij de laboratoriumkieming geschiedde in
zand, in met mergel geneutraliseerde gemalen
turf, in rollen van filtreerpapier en in bedden van
filtreerpapier waarin kuiltjes waren geperst.
Het bleek dat de zand-, de turf- en de rollenmethode een goede correlatie gaven met de opkomst
te velde ; de slechtste correlatie gaf de methode in
kuiltjesbedden; het betrouwbaarst was de turfmethode. Er kon een correlatiecoëfficiënt van
0,8 worden vastgesteld (SCHOOREL 1957).
4. 6. Diverse gewassen
STAHL (1957) vergeleek de kiemkrachtsbepaling
in het laboratorium en de veldopkomst van
voederbieten. Hij constateerde dat het opkomst
percentage in grond voor éénzadige zowel als
voor meerzadige kluwens ongeveer gelijk is. Het
opkomstpercentage in grond was gemiddeld on
geveer 50% van de laboratoriumkieming, het
geen geldt zowel voor kluwens en zaden als voor
de verschillende typen van kluwens (1-, 2-, 3-, 4-,
5-, of 6-zadige kluwens).
Ook VERHEY (1958) kwam na een uitgebreid on
derzoek bij suikerbieten tot de conclusie dat het
voor de betrouwbaarheid van het onderzoek on
belangrijk is of men gekiemde kluwens dan wel
het totale aantal gevormde kiemplanten telt. Het
opkomstpercentage bij bietenzaden bleek enorm
uiteen te lopen bij een zelfde kiemkrachtspercentage. De oorzaak ligt hier ten dele bij de hoge per
centages kiemschimmels die bij bietenzaad ge
woonlijk voorkomen.
Bij het vergelijken van de resultaten van proeven
met niet-ontsmet en met ontsmet materiaal valt
het op, dat door ontsmetten altijd een grote ver
betering van de opkomst te velde geconstateerd
kan worden. Dit geldt zowel voor kluwens als
voor kiemen. Gemiddeld kan volgens VERHEY
gerekend worden met een verbetering van 50 %.
PORTER en RICE (1939) constateerden zelfs een
verbetering van 70%. Zij verkregen een veldop
komst die ongeveer 33% van de laboratorium
kieming bedroeg. Een zelfde resultaat wat be
treft de opkomst in grond constateerden ook
BUCHHOLTZ (1938), LEACH (1938), LE CLERQ
(1937) en REDDY en BUCHHOLTZ (1937).

Bij proeven met uien constateerde CLARK (1942)
dat per 100 normale kiemen in het laboratorium
(gekiemd op filtreerpapier in het donker geduren
de tien dagen bij 20 °C) het aantal normale kie
men in grond vrijwel constant was. De gemiddel
de verhouding was 65,7 planten per 100 normale
kiemen in het laboratorium. Wanneer de labo
ratoriumuitkomsten juist worden geïnterpreteerd,
d.w.z. op basis van normale kiemen, dan blijken
monsters met een lage kiemkracht in het labora
torium relatief evenveel planten in grond op te
leveren als die met een hoge kiemkracht, dus
gemiddeld 65,7% van het kiemkrachtscijfer.
Ook VERHEY (1955) stelde vast dat uien een re
delijk goede correlatie tussen de veldproef en de
laboratoriumkieming (tussen filtreerpapier
bij
15°C) toonden.
FRANCK (1930) vermeldt twee reeksen getallen,
waarvan de eerste de geconstateerde kiemkracht
aangeeft van een serie wortelzaden van uiteenlo
pende kwaliteit en de tweede de opkomst bij
zorgvuldig opkweken van dit zaad in grond in de
plantenkas.
Kiemkracht . . . 94, 93, 92, 92, 89, 81, 80, 79, 74
Opkomst
.... 78, 67, 73, 68, 51, 55, 60, 55, 55
Kiemkracht . . . 65, 64, 57, 53, 36, 33, 31, 28, 23
Opkomst
.... 45, 38, 45, 31, 19, 18, 14, 12, 12

Duidelijk is daarbij zichtbaar, dat met een gelei
delijke daling der kiemkrachtscijfers tevens een
succesievelijke, zij het dan ook niet regelmatige,
daling der opkomstcijfers verbonden is en dat
steeds zonder uitzondering het in het kiemlaboratorium geconstateerde kiemcijfer belangrijk ho
ger is dan de opkomst in de plantenkas.
Verder vergeleek hij :
a. het kiemkrachtsresultaat onder gunstige kiemomstandigheden (intermitterende tempera
tuur)
b. de grondproef in de kiemthermostaten onder
gunstige kiemomstandigheden (intermitteren
de temperatuur)
c. de grondproef in de koude kas
d. de grondproef buiten in de tuin.
De gemiddelde uitkomsten waren als volgt: a.
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92%; b. 75%; c. 57% en d. 23%. Men ziet hier
de geleidelijke daling van het percentage gezon
de kiemplanten naarmate de omstandigheden on
gunstiger worden. Opvallend was het zeer lage
percentage opgekomen planten in het vrije veld,
zelfs indien men uitging van prima kwaliteit
zaad.
Zelfs bij gebruik van prima wortelzaad werd niet
meer dan 25-30% opkomst verkregen. In goede
grond bij goed weer zou echter wellicht een
veel bettr resultaat mogen worden verwacht.
HEIT (1957) vergeleek de kiemkrachtsbepaling in
het laboratorium met de veldopkomst van ver
schillende bloemzaden. Hij stelde vast dat asterzaad met een kiemkrachtspercentage van 80 in
het laboratorium een veldopkomst van 59%
vertoonde; van zaad met een laboratoriumkieming van 54% bedroeg de veldopkomst slechts
29 % met een zeer onregelmatige stand. Dit laat
ste is in overeenstemming met de resultaten die
CLARK en LITTLE (1955) verkregen. Zij stelden na
melijk ook vast dat zaadmonsters met een kiemingspercentage in het laboratorium van 30 tot
60 procent een zeer slechte veldopkomst gaven
tttiet een zeer onregelmatige stand.
Ook bij Cleome-zaad werd vastgesteld dat van
zaad met een laboratoriumkieming lager dan
60 % de veldopkomst zeer slecht was (HEIT, 1957).
Uit zijn proeven met zaad van asters, Calendula,
Cleome en Nasturtium concludeerde HEIT
(1957) dat de veldopkomst van zaad met een
laboratoriumkieming hoger dan 60-70% onge
veer 20 % lager is dan de kiemkrachtsbepaling in
het laboratorium. Zijn proeven toonden aan dat
een kiemkrachtsbepaling in het laboratorium in
rollen filtreerpapier
bij 18°C in 14 dagen een
juiste aanwezing geeft voor de te verwachten veld
opkomst en dat het, evenals bij land- en tuinbouwgewassen, noodzakelijk is abnormale kiemen niet
mee te tellen.
4 . 7. Veldwaarde van harde zaden
STAHL (1931) deed proeven met zaadmonsters
van rode klaver, waaronder monsters zowel met
een lage als met een hoge kiemkracht en mon
sters met veel en weinig harde zaden.
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De kieming in het laboratorium werd uitgevoerd
op filtreerpapier bij wisselende temperatuur (van
's morgens tot 13 uur stijgende van 18-28°C en
daarna dalende tot kamertemperatuur).
Het onderzoek toonde aan dat de monsters rode
klaver met hoge kiemkracht een lagere veldop
komst hadden (50-60 %) dan monsters met hoge
kiemkracht van grassen en kruisbloemigen (70
-80%). ERICKSON en PORTER (1938) constateer
den een zelfde veldopkomst van deze zaadsoor
ten (56-62%).
De beste correlatie tussen kiemkrachtsbepaling
in het laboratorium en veldopkomst werd door
STAHL (1931) verkregen wanneer alleen de norma
le kiemplanten + 1/3 of 1/2 van de harde zaden
werden medegeteld (fig. 18).
Normale kiemen • 'h v.d.harde zaden
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De waarde van harde zaden heeft reeds lang de
aandacht van zaadanalysten. HARRINGTON (1916)
zegt hierover: „The viability of fresh imperme
able seeds is frequently greater than the viability
of fresh seeds of the same species which are

permeable. The percent of hard seeds which
produces plants in the field is extremely variable.
A large proportion of alfalfa seeds will germinate
in the soil during the first few month after plan
ting, some of them early enough to be of impor
tance to the crop".
LEGGATT (1927) concludeerde dat harde luzernezaden dezelfde waarde hebben als niet harde. Bij
Melilotus alba vond hij dat de opkomst in grond
van monsters met een hoog gehalte harde zaden
slechts de helft bedroeg van die met een laag ge
halte harde zaden.
WHITCOMB (1924 en 1929) kwam bij het onder
zoek van harde zaden van rode klaver, luzerne en
Melilotus alba tot de volgende conclusie: „The
variability of all the material is high". Hij stelde
vast dat de veldwaarde van harde zaden van
luzerne hoog was, van Melilotus alba laag en van
rode klaver middelmatig. Bij een later onderzoek
constateerde hij dat de veldopkomst van harde
zaden van luzerne 99% bedroeg, van Melilotus
alba 26% en van rode klaver 39%. Hij zegt ver
der: „hard seeds of alfalfa germinate more readi
ly in the field than in the laboratory during the
first season...." (WHITCOMB 1931).
STEVENS (1935) deelt mede dat de veldopkomst
van luzernezaad met een hoog gehalte harde
zaden 25-50% hoger is dan de kieming in het
laboratorium. Hij constateerde dat:
„alfalfa without hard seeds produced about one
half as many plants as indicated by blotter test".
Op grond van het door WITTE (1934 en 1938) uit
gevoerde uitgebreide internationale onderzoek
werd op het Internationale Zaadcontrolecongres
te Zürich in 1937 vastgesteld dat bij luzerne 100 %
harde zaden als gekiemd zullen worden gerekend,
bij rode klaver 50% en bij alle overige klaver
soorten 33 1/3%. Deze regeling wordt interna
tionaal niet meer gevolgd.
4. 8. Veldwaarde van naakte zaden
Er bestaat vrijwel eenstemmigheid onder de on
derzoekers ten aanzien van de superioriteit der
bedekte zaden boven die der naakte zaden van
timothee en haver.
De minderwaardigheid der naakte'zaden komt
in de eerste plaats tot uiting in de kiemkracht,

die bij deze zaden sterk kan hebben geleden ten
gevolge van beschadigingen van de kiem bij het
dorsen (FRANCK, 1940).
Voor timothee vond DORPH PETERSEN (1922) de
volgende kiemingspercentages:
In het laboratorium
Bedekte zaden 98; 99; 98; 98
Naakte zaden 93; 98; 93; 94

Opkomst te velde
74; 89; 82; 74; 77
58; 64; 60; 56; 46

KOTKAS (1935) deelt mede dat van naakte zaden
van timothee van oogst 1933, de veldopkomst
40-79 % bedroeg van de veldopkomst van bedek
te zaden.
Uit de resultaten van, gedurende de jaren 1934
t/m 1936, aan het proefstation te Kuusiku uitge
voerde kiemproeven met naakt timotheezaad
bleek, dat de veldopkomst van jaar tot jaar sterk
kan variëren, afhankelijk van de hoeveelheid
neerslag en van de bodemvochtigheid ten tijde van
de kieming. In 1934 bedroeg de opkomst gem.
43,9% van de opkomst van bedekte zaden; in
1935 60% en in 1936 67,7%. Het gemiddelde van
de driejaren was 58,6% (RATH 1937).
Voor haver stelde DORPH PETERSEN (1944) de
volgende kiemingspercentages vast :

Bedekte zaden
Naakte zaden

In het laboratorium

Opkomst te velde

99; 99
65; 88

90; 63
18; 16

5. Kritische beschouwing van het besproken feiten
materiaal en conclusies
Niettegenstaande vooral door onderzoekers in
Scandinavië, de Verenigde Staten, en de laatste
jaren ook in Nederland, een groot aantal gege
vens over het verband tussen de kiemkrachtsbepaling in het laboratorium en de opkomst te
velde zijn verzameld, is het cijfermateriaal niet
altijd even bruikbaar. Dit is het gevolg van de ge
leidelijke wijziging van het inzicht over de
kiemkrachtsbepaling. Werd vroeger ieder zaadje
dat in het kiembed een wortelpuntje vertoonde
als gekiemd beschouwd, momenteel worden al
leen ontwikkelde kiemen, die voldoen aan zekere
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minimum eisen, normaal geacht en medegerekend bij het vaststellen van het kiemkrachtscijfer.
Door deze geleidelijke verandering van inzichten
zijn de verkregen gegevens en cijfers niet zonder
meer vergelijkbaar en is het niet gemakkelijk tot
duidelijke conclusies te komen. Toch zal de tweede
schrijver (SCHOOREL) trachten, conclusies te trek
ken uit het uitgebreide beschikbare feitenmateri
aal.
Het staat wel vast dat er vrijwel in alle proeven zeer
hoge correlaties gevonden worden tussen de laboratoriumcijfers en de opkomstresultaten. Dit geldt
voor allerlei laboratoriumcijfers, zowel voor de
kiemenergie (oude stijl), kiemkracht (oude stijl),
kiemkracht (nieuwe stijl, dus alleen normale
kiemen), als ook voor vitaliteitscijfers (oude stijl
met seleenzouten).
In het algemeen komen de auteurs tot de con
clusie, dat het kiemkrachtscijfer (nieuwe stijl),
dus het percentage normale kiemen de hoogste
correlatie geeft en dus de beste indicatie geeft over
de te verwachten opkomst te velde. Er zijn in de
besproken literatuur uitspraken gevonden die
met deze tendens niet stroken, doch deze zijn
vermoedelijk alle veroorzaakt door een verou
derde kiemmethodiek waardoor een onjuist in
zicht werd verkregen. Momenteel heeft zeer alge
meen het inzicht veld gewonnen, dat het percen
tage normale kiemen de meest juiste indicatie
geeft ten aanzien van de opkomst.
Toch mag niet worden verondersteld, dat nu een
percentage normale kiemen van x ook een garan
tie geeft voor een opkomst van x%. De goede
correlatie tussen kiemkracht en veldwaarde
geeft slechts aan, dat zaad met een hoge kiem
kracht een hogere veldwaarde heeft dan zaad
met een lage kiemkracht, maar het geeft weinig
zekerheid over het peil waarop deze opkomst
zich beweegt. Dit peil kan afhankelijk zijn van
de omstandigheden bij de uitzaai en b.v. even
goed 0,9 x, 0,7 x als 0,2 x bedragen.
Een tweede feit dat vrijwel algemeen wordt ge
constateerd, is, dat zaad met een lage kiemkracht
gemiddeld ook relatief slechter is dan zaad met
een hoge kiemkracht. Met andere woorden: zaad
met 30% kiemkracht heeft niet een opkomst van
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3/9 van de opkomst van zaad van 90%, doch
een nog lagere. Ook dit verschijnsel wordt echter
niet altijd waargenomen.
Er zijn enorm grote verschillen gevonden in reac
tie van de verschillende zaadsoorten op de om
standigheden tijdens de uitzaai (zaaidiepte, weers
omstandigheden, invloed van bodemschimmels,
etc.). Zo behoren de granen tot de sterke zaad
soorten, waarbij de opkomst procentueel door
gaans dicht bij de kiemkracht ligt (20 à 30 % la
ger). Naarmate het zaad fijner is, is het verschil
groter en worden doorgaans lagere opkomstre
sultaten bereikt en ook lagere correlaties tussen
kiemkracht en veldwaarde gevonden.
Terwijl de granen dus sterke zaadsoorten zijn en
ook de Viciabonen, zijn de tuinbouwerwten en
de Phaseolus-bonen veel gevoeliger. Bieten zijn
bijvoorbeeld zeer gevoelig voor de uitzaai-om
standigheden en vertonen teleurstellende corre
laties tussen kiemkracht en opkomst. Deze wisse
lende opkomstresultaten zijn het gevolg van
bovengenoemde storende factoren. Aangezien
door doelmatige zaaizaadontsmetting een aan
tal schadelijke factoren onschadelijk wordt ge
maakt of althans de invloed ervan wordt ver
minderd, is de correlatie na ontsmetting groter
dan zonder ontsmetting. In die gevallen, dat ont
smetting niet of nauwelijks helpt (b.v. bij door
vorst beschadigde granen) is het verbeterend
effect op de correlatie ook niet te constateren.
Zowel de harde zaden als de naakte zaden kun
nen de gunstige correlatie nadelig beïnvloeden.
In grond kiemt een déet~van de harde zaden die
niet kiemen bij de kiemproef in het laboratorium.
Het kan dus voorkomen dat de opkomst van
partijen met hoge percentages hard zaad hoger
uitkomt dan op basis van het kiemcijfer (ex
clusief harde zaden) werd verwacht. Naakte za
den van granen en grassen kiemen in het labora
torium vaak nog vrij goed doch laten het er in
de grond bij zitten. Een hoog percentage naakte
zaden in het zaad kan dus de correlatie in de
war sturen.
Belangrijker is tenslotte dat bij bepaalde zaad
soorten de kiemkracht geheel faalt of althans een

absoluut onbevredigende indicatie geeft ten aan
zien van de veldwaarde.
In deze literatuurbespreking worden vooral maïs
en in mindere mate erwten genoemd. Bij maïs
ligt het geval heel duidelijk; bij erwten veel min
der. Door het dorsproces is bij maïszaden vrijwel
steeds een hoog percentage beschadigd. Via de
beschadigde zaden kunnen parasitaire schimmels
binnendringen en de zaden doden. Dit gebeurt
vooral bij lage temperaturen als de schimmel viru
lenter is dan de kiemplant. In een kiemproef on
der steriele omstandigheden zullen bij beschadig
de maïsmonsters hoge cijfers kunnen worden ver
kregen en zelfs in geïnfecteerde-dus niet-steriele grond bij uitzaai bij hoge temperatuur. Bij uit
zaai bij lage temperatuur in niet-steriele grond
wordt de maïskiemplant echter gedood. Dit ge
beurt ook bij uitzaai te velde vroeg in het sei

zoen. De kiemkracht geeft dus geen goede indi
catie ten aanzien van de veldwaarde, doch de
zogenaamde cold-test (in niet-steriele grond bij
lage temperatuur) geeft dit wel.
De cold-test is een typische „weerstandsproef" of
vigourtest, dus een proef om de kieming van het
zaad te bestuderen bij zorgvuldig gekozen suboptimale omstandigheden.
Op de ontwikkeling van „weerstandsproeven"
ter beoordeling van verzwakt zaaizaad van be
paalde gevoelige zaadsoorten is in deze studie
verder niet ingegaan.
Het grote nadeel van deze voor bepaalde gevallen
zo nuttige proeven is hun onvoldoende reprodu
ceerbaarheid, waardoor zij niet of slecht kunnen
dienen als basis voor handelstransacties in zaai
zaden.

6. Samenvatting
In verreweg de meeste proeven zijn hoge correlatie-coëfficiënten gevonden tussen
kiemkrachtscijfers bepaald in het laboratorium en de opkomstresultaten bij uitzaai in
grondproeven in kas of in het open veld.
In het algemeen geeft het percentage normale kiemen, dat onder zo gunstig mogelijke
omstandigheden is gevonden, de beste indicatie over de te verwachten opkomst.
Toch geeft het kiemkrachtscijfer slechts een relatief inzicht over de opkomst te velde
en wel omdat deze opkomst behalve door de kwaliteit van het zaad, ook door de om
standigheden tijdens de uitzaai en daarna wordt bepaald. De onderlinge rangorde van
de partijen zaaizaad blijft echter onder verschillende omstandigheden bewaard.
Zaad met een lage kiemkracht is ten aanzien van de opkomst gemiddeld meer dan
evenredig slechter dan zaad met een goede kiemkracht. Er zijn grote verschillen tussen
de zaadsoorten en tussen de rassen van één soort in de gemiddelde opkomst bij een
bepaalde kiemkracht. Bij bepaalde zaadsoorten wordt bij de opkomst het kiemcijfer
bijna bereikt (granen, Vicia-bonen); andere zaden zijn veel zwakker en geven in ver
houding een lagere opkomst (tuinbouwerwten en Phaseolus-bonen). Speciaal fijne
zaden komen relatief slechter op dan grove zaden.
Bij bepaalde zaadsoorten faalt de kiemkrachtsbepaling, met als gevolg een onvoldoen
de indicatie van de veldwaarde. In dit geval kunnen weerstandsproeven (koude-proef
van maïs) betekenis hebben.
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Summary
The relation between the results of germination tests in the laboratory
and the emergence in the field
In by far the most experiments high correlation coefficients are found between the results of germi
nation tests in the laboratory and the emergence in soil obtained in greenhouses or in the field.
On the whole the percentage of normal seedlings found in laboratory experiments under optimal
conditions gives the best information about the emergence to be expected when the seed is sown in
non-sterile soil. Nevertheless the germination capacity figures only provide a restricted insight about
the emergence of the seed as this emergence is not only determined by the quality of the seed but also
by the outward conditions during sowing and directly afterwards.
The sequence of the seedlots in emergence experiments is, however, maintained whatever the circum
stances during early development are. Seed with a low germination figure normally gives lower
emergence figures than could be expected in comparison with seed with a high germination. So when good seed has a germination figure in the laboratory of z % and an emergence in soil of a % then
the emergence of a bad lot with a germination figure of y % is normally lower than y/z x a %.
Large differences exist between seed species (and between cultivars of one seed species) as to the
relation between emergence in soil and germination in the laboratory. With some seed species the
germination figures are often nearly reached by the emergence figures (cereals, Vicia beans). Other
seed species are weaker and show a relatively lower emergence (garden peas, Phaseolus beans).
Especially fine seeds have a lower emergence than coarse seeds.
In some cases, with some seed kinds the normal germination capacity figures fail and do not provide
a valuable indication about the field value of the seed. In this case vigour tests (cold test of maize)
can be of importance.
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