
Lichtkiemer  
Een lichtkiemer is een plant waarvan de zaden kiemen onder 
invloed van het licht. De zaden bevatten een pigment dat werkt 
als een lichtsensor. Een lichtprikkel activeert het uitkomen van 
de zaden (kiemen). Deze zaden moet je oppervlakkig zaaien, 
anders kiemen ze niet of onvoldoende. Een donkerkiemer is 
uiteraard de tegenhanger van een lichtkiemer. Varianten op dit 
fenomeen zijn koukiemers, warmkiemers, koelkiemers, 
snelkiemers of traagkiemers.

In de schooltuin
Je kan aan de zaaizaden niet zien dat het lichtkiemers zijn. De 
verpakking vermeldt de aanbevolen zaaidiepte. Is die zaaidiepte 
minder dan 0,5 cm dan gaat het om een lichtkiemer. Deze zaden 
mag je slechts met een heel dun laagje aarde afdekken. 
Sommige zaden willen helemaal niet bedekt worden. Als je zaait 
in de vollegrond, maak je geen geultje en dek je het rijtje niet af 
met aarde, maar hark je voorzichtig wat aarde over de zaden. 
Plaats vervolgens een vogelverschrikker, want vogels zien die 
lekkere zaadjes al van ver liggen. 
Tuiniers hebben uiteenlopende ervaringen met deze eigenschap 
van zaaizaden. Sla, peterselie, selderij, bonenkruid, marjolein en 
andijvie worden vaak beschouwd als lichtkiemers.
Heel wat onkruidzaden zijn lichtkiemers. Hun zaden kunnen heel 
lang in de grond overleven en gaan kiemen als er gespit wordt. 
Een lichtprikkel van nauwelijks 1 seconde volstaat om deze actie 
in gang te zetten.

In de klas
In onze huid gebeurt iets gelijkaardigs. Dankzij de zon hebben wij 
in de zomer een bruiner velletje dan in de winter. Sommige 
mensen worden heel snel bruin, andere niet of kleuren veeleer 
rood. Onze huidskleur wordt bepaald door een pigment dat we bij 
onze geboorte meekregen. Veel pigment geeft een donkere huid, 
weinig pigment geeft een bleke huid. Zonlicht zet een bleke huid 
aan om meer pigment te maken en bruiner te worden. Dat 
vinden we leuk. Maar opletten: te veel zon beschadigt 
de huid! Het is dan ook geen gek idee om een 
zonnecrème in het tuinhuisje te leggen.

Samen 
experimenteren
Neem twee bordjes en leg 
daar een vochtig velletje 
keukenpapier op. Strooi er 
(een veelvoud van) 10 
slazaadjes op. Bedek één 
bord met een velletje 
doorzichtige folie, het 
andere bord dek je af met 
ondoorzichtige folie of 
papier. Zet alles op een 
lichte en warme plek, maar 
niet in de zon. Controleer 
een maand lang elke dag de 
kieming . Komt meer dan 
50% van de zaden uit, dan is 
sla een lichtkiemer. Doe 
deze proef ook met prei, dat 
is een donkerkiemer. Klopt 
de theorie met de praktijk?
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