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Voorwoord
Sindsde EuropeseGemeenschap in 1978besloot deteeltvaneiwitrijke gewassentestimuleren is het areaal droge peulvruchten sterk uitgebreid. Met name voor de teelt van droge
erwten bestaat grote belangstelling.Omdat veel kennis rondde rijpte oogsten erwten minder paraat was dan 30jaar geleden,endoor ontwikkelingen bij hetveredelingswerk enhet
praktijkgerichte onderzoekbestonderbehoefte aaneengeactualiseerde beschrijvingvande
teelt.
Deteelthandleiding dievoor uligt is hetresultaat vangezamenlijke inspanningen binnende
Kennisconcentratiegroep (KCG)drogeerwten.Opbasisvanpraktijkervaringen,achtergrondinformatie en onderzoeksresultaten heeft deze KCGeen concepttekst geschreven dievoor
commentaar is voorgelegd aan deskundigen uit onderzoek, voorlichting en bedrijfsleven.
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1. Algemeen
1.1 Geschiedenis
1.1.1 Oudstehistorievandeteelt
De erwt is een van de oudst bekende cultuurgewassen. Bij opgravingen in het
Midden-Oostenzijningravendiedaterenuit
de laatste periode van het Stenen Tijdperk
(8000-4000 voor Christus) al erwtengevonden. Deoorsprong vandeerwteteelt isechter nietprecies bekend.Degenencentrazijn
gelegen in Centraal-Azië, Ethiopië en het
Middellandse Zee gebied. Vanuit deze genencentra heeft deerwtzichover degehele
wereldverspreid.
In West-Europa wordt de teelt van erwten
voor het eerst inde 14eeeuw vermeld.Het
uit de Middeleeuwen bekende drieslagstelsel(wintergraan-zomergraan-braak)wordt
intensiever door deverbouw vanpeulvruchteninhetbraakjaar.
In Nederland werden in de Gouden Eeuw,
detijd dat Nederland een grote zeevarende
natiewas,vooralinhetzuidwestenveeldroge erwten geteeld. Omdat droge erwten
langdurig bewaard konden worden werden
ze als eiwitbron door zeelieden gebruikt.
Daarnaisdeteeltvandrogeerwtennoglange tijd in het zuidwesten van ons land geconcentreerdgeweest.
1.1.2 Teeltindevijftigerjaren
Het areaal droge erwten is in deze eeuw
aan grote schommelingen onderhevig geweest. Inde periode 1950-1960bereiktede
teelt qua omvang een hoogtepunt. De helft
vanhetareaalbevondzichinhetzuidwestelijk kleigebied, terwijl een tweede belangrijk
teeltgebiedinGroningenlag.
Desterke uitbreidingvandeteelt indezejaren had te maken met de opkomende mechanisatie. De erwtenteelt was tot dan een

bijzonder arbeidsintensieve teelt vanwege
de vele handmatige werkzaamheden. Het
zaaien gebeurde indertijd met machines die
inde meeste gevallen door paardenwerden
voortgetrokken.Veelalwerdeigenongekeurd
zaaizaad gebruikt en een zaadontsmetting
werd nog weinig toegepast. Na het zaaien
werd het zaad ingeëgd. Door drie tot vier
maal met de onkruideg en dewiedmachine
door het gewas te gaan, gevolgd door een
laatste wiedgang met de hand, werden onkruiden bestreden. Slechts een enkeling paste een chemische onkruidbestrijding toe.
Daarentegenwerdenziektenenplagen(met
nameinsekten) voorzover mogelijkwelchemisch bestreden. Tegen de bladrandkever
werd gewoonlijk een à twee maal met DDT
gespoten;deakkerthrips,knopmadeenerwtepeulboorder werden metparathion (of ook
DDT) bestreden. Bij het oogsten werd het
gewaseerst gemaaid.Hetmaaiengebeurde
veelal nog met de hand (zicht), maar later
werdditdoorallerleimaaiapparatuurovergenomen. Na het maaien werd het zwad een
keer geschud of gekeerd en vervolgens
werd er geruiterd (allemaal handwerk). Het
dorsen gebeurde vervolgens met een dorsmachineophetveldofindeschuur.
1.1.3 Areaalsontwikkelingtotnutoe
Na de Tweede Wereldoorlog werd getracht
de afhankelijke situatie van ons land ten
aanzien van devoorziening van (plantaardige) eiwitten te verbeteren door o.a. deteelt
vanerwtente stimuleren.Indevijftiger jaren
werdenerzodoende inonslandsteedszo'n
30.000 tot 35.000 ha erwten geteeld. Na
1960 liep het areaal echter sterk terug tot
slechts 1.700hain 1977.Alsoorzaken hiervoorkunnenwordengenoemd:
- debeperkte mogelijkhedentotmechanisatievandeteelt;
- degrote arbeidsbehoefte vandeteelt,ter-

wijl het arbeidsaanbod in de landbouwterugliep;
- tegenvallende resultaten met betrekking
tot de chemische bestrijding van onkruiden;
- desteedsverder achterblijvendeopbrengsten van erwten ten opzichte van degranen. Het saldoverschil tussen erwten en
granenwerdderhalvesteedsgroter;
- de structuur- en ziektegevoeligheid van
het gewas, waardoor de opbrengstzekerheidnieterggrootwas.
Om tot een hogere zelfvoorzieningsgraad
van plantaardige eiwitten in Europa te komen werd de teelt van eiwitrijke gewassen
vanaf 1978door de EGfinancieelgesteund.
Een hoge prijs voor erwten en veldbonen
zouhetsaldovandezegewassenbeterconcurrerend maken met granen.Op dezemanier kon tevens iets gedaan worden aande
enormegraanoverschotten. Hetduurdeechtertot 1985alvorensdeteeltvandrogeerwten in Nederland werkelijk van de grond
kwam.
Een steeds verder afnemen van de graanprijs was hier de belangrijkste aanleiding
voor. Anderzijds was ook een verbetering
vandeteelttechniek vanerwten,resulterend
in een hogere en iets meer stabiele opbrengst, oorzaak van het toegenomen areaal. Als gevolg van tegenvallende opbrengsten in 1985 en 1987 is de belangstelling
voor de teelt echter weer wat afgenomen.
De afbouw van de financiële ondersteuning
vandeteelt,waardoor detelersprijs intwee
jaar tijd afnam van ruim80ct/kg naarongeveer60ct/kg,heeft hierbijookeenbelangrijke rol gespeeld. Het saldo van erwten is
door deze prijsverlaging veelal weer onder
hetsaldovandegranenuitgekomen.

1.2 Plantkundige aspecten
1.2.1 Plantkundigefamilie
Deerwtbehoorttotdevlinderbloemenfamilie
(Papilionaceae,of ookwel Leguminosaegenoemd), waartoe o.a. ook bonen, klavers,

wikken en luzerne behoren. De botanische
naamvoordeerwtis:Pisumsativum L.
Er kunnen onder meer de volgende typen
erwtenonderscheidenworden:
- ronde erwten (bloemen wit, zaadhuid bolrond, groene of gele zaadkleur); areaal in
Nederland in 1988: 27000 ha droge erwten+4000hadoperwten.
- kreukerwten (bloemen wit, zaadhuid gerimpeld, groene zaadkleur); areaal in
Nederland in 1988: 2500 ha doperwten.
- schokkers (bloemkleur wit, grote zaden,
lichtgroene zaadkleur); areaal in Nederlandin1988:100ha.
- kapucijners (bonte bloemkleur, grote zaden, bruine zaadkleur); areaal in Nederland in 1988: 1000 ha als droge erwt +
100haalsdoperwt.
- rozijnerwten of grauwe erwten (bonte
bloemkleur, grote zaden, grauwbruine
zaadkleur); areaal in Nederland in 1988:
enkeleha's.
De erwt is een eenjarig gewas, waarvande
zadenzowelinhetonrijpestadium (alsdoperwten) als in het rijpe stadium (als droge
erwten) geoogstkunnen worden.
1.2.2 Bouwvandeplant
Wortels
Erwten hebben een goed ontwikkeldwortelstelsel dat bij ongestoorde groei tot een
diepte van 1,50mindegrondkandoordringen. Hetwortelstelsel bestaat uit eenhoofdwortel met een groot aantal zijwortels. In
symbiose
met bepaalde bacteriën
(Rhizobium-bacteriën) worden zogenaamde
stikstofknolletjesgevormd.
Dezeknolletjes stellen de plant instaatstikstof uit de lucht te binden (voor verdere bijzonderhedenzie3.3.2).

Stengel
Destengelvandeplant isdun,hol, onduidelijk vierkantig en kaal. De lengte en destevigheidzijnafhankelijkvanhetrasenvande
groeiomstandigheden. Naast de hoofdstengel kunnen zich door basale vertakking (uitstoeling) een of enkele zijstengels vormen.
Dit is een belangrijke eigenschap van het
gewas, omdat het de mogelijkheid biedt om
bijeenlaagplantgetaltocheenvolledigebodembedekking en lichtbenutting te verkrijgen.
Blad

Fig.1. Voorbeeldvandehabitusvaneen erwteplant(bladrijkras).
Vegetatieetages1t/m 12;
bloeipeulenopetages13 e.v.

De erwt heeft bladschubben, steunblaadjes
en samengestelde bladeren die meestal uitlopen in een rank. De bladschubben zitten
(beginnend vanaf de grond) aan de eerste
tweestengelknopen.Zezijnper raszodanig
verschillendvangrootteenvormdatzekunnendienen alsraskenmerk.Bijdegangbare
rassen wordt op iedere knoop (etage) een
steunblad gevormd dat nauw om de hoofdstengel sluit. Op dezelfde plaats aan de
hoofdstengelbevindtzicheensamengesteld
blad, bestaande uit een dun steeltje met
daaraantweeofdriepareneivormigejukbladeren.Heteindevanhetsteeltjegaatoverin
eenrank.Erzijnookbladlozeensemibladlozerassen.Dezelaatstewordenookwelhalfbladloos genoemd. Bij de semibladlozerassen zijn de eivormige blaadjes omgevormd
tot ranken.Hetsteunblad aandehoofdstengelisnogwelaanwezig.Bijdevolledigbladloze rassen zijn niet alleen de eivormige
blaadjes omgevormdtot ranken,maar isook
het steunblad zo goed als geheel verdwenen.

Bloem
De etages waarop de bloemen worden gevormd worden fertiel (vruchtbaar) genoemd.
Vroege rassen beginnen lager aan de plant
te bloeien dan late rassen. Ook bestaan er
tussen de rassen grote verschillen wat be-

treft de neiging om "door te bloeien". Het
aantal etages met bloemen kan variëren van
drie tot ongeveer tien. In de bladoksels
wordt een bloemsteel gevormd met veelal
een of twee bloemen, maar er zijn ook rassen met drie, vier, of vijf bloemen per etage.
De bloemen zijn wit of bont van kleur (zie
1.2.1).
Erwten zijn strenge zelfbestuivers. Spontane
verbastering komt zelden voor.
Peul
Uit elke bloem kan zich een peul ontwikkelen, maar er treedt ook abortie op van bloemen en peulen. De mate van abortie wordt
beïnvloed door de groeiomstandigheden tijdens en kort nadebloei.
De peul kan een meer of minder dikke peulwand hebben. De peulwand levert via assimilatie tijdens het groeiseizoen en via herverdeling van drogestof tijdens de
afrijpingsfase een bijdrage aan de opbrengstvorming.

Zaad
Zoals al eerder genoemd, kan de vorm van
het zaad rond of gekreukt zijn. De grootte
van het zaad wordt enerzijds bepaald door
het ras en anderzijds door de groeiomstandigheden. Het aantal zaden per peul is genetisch bepaald en kan tussen rassen variëren van vier tot ongeveer elf. Ook de
groeiomstandigheden hebben invloed op dit
aantal. De huidige commerciële rassen geven gemiddeld vier à vijf zaden per peul. De
kleur van het zaad kan zijn geel, groen of
bruin.

1.2.3 Voedingswaarde
Algemeen
Erwten zijn in grote delen van de wereld een
zeer belangrijke voedselbron voor mens en
dier. Het gehalte aan eiwitten en zetmeel is
hoog, terwijl vitaminen B1, B2 en panto-

De bloeiperiode van een erwtegewas kan variëren van twee tot vijf weken.Per
etage worden veelal twee bloemen gevormd.
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Tabel1. Enkeleanalysecijfersvan erwteninvergelijkingtotveldbonen, sojaschrootentarwe.
erwten
energiewaarde (x2100 kcal)
ruwe celstof (%)
koolhydraten (%)
ruw vet (%)
ruw eiwit (%)
lysine (%)
methionine +cystine (%)
tryptofaan (%)
threonine (%)

1,05
5,1
51,8
1,2
22,4
1,58
0,55
0,20
0,92

theenzuur, alsmede kalk en fosfor, in vrij
grotemateaanwezigzijn.

veldbonen

sojaschroot

tarwe

0,95
7,4
46,9
1,3
23,8
1,50
0,50
0,19
0,88

0,98
5,7
29,2
1,6
45,2
2,85
1,38
0,59
1,90

1,12
2,5
69,1
2,1
11,2
0,32
0,45
0,12
0,35

25%kunnenbedragen.Dooronderlingeprijsverhoudingen in Nederland gaat devoorkeur
echteruitnaarandereveevoedergrondstoffen.

Eiwitgehalte
Het eiwitgehalte van erwten ligt tussen de
20 en 30%en is meestal iets lager dandat
vanveldbonen.Sojabonen bevatten ter vergelijkingongeveer45%ruweiwit.

1.3 Teeltgebieden

Eiwitkwaliteit

De wereldproduktie aan droge erwten bedroeg (volgens cijfers van de FAO) in 1986
ruim 14 miljoen ton. Iets meer dan de helft
daarvan wordt geproduceerd in de USSR.
Andere belangrijke produktiegebieden zijn
Azië (China:2miljoenton) en Europa (bijna
3miljoenton).

Voorerwtenbestaatmeerbelangstellingdan
voor veldbonen vanwege de beteresamenstelling en verwerkbaarheid van het eiwit.
De (bontbloeiende) veldbonen hebben een
hooggehalteaannietgewenstestoffen(o.a.
tannine). De samenstelling van erwten ten
aanzien van enkele belangrijke voedingsstoffen isintabel 1 weergegeven.Tervergelijking zijn ook de analysecijfers vanveldbonen,sojaschrootentarwevermeld.
Van de aminozuren is lysine het belangrijkste. Het gehalte aan methionine is in peulvruchtenvrij laag,maar kanviakunstmatige
fabricage aaneen mengvoer wordentoegevoegd. Dethreonine isinpeulvruchten inredelijke mate aanwezig, terwijl het gehalte
tryptofaan iets aan de lage kant is. Afhankelijk van het soort voer kunnen peulvruchten zonder bezwaren tot een aandeel van
15% worden opgenomen in het mengvoer
voor varkens. Inpluimveevoeders kanmaximaal 10% worden verwerkt. De verwerking
van peulvruchten in rundveevoeders levert
weinig bezwaren op en het aandeel zoutot

1.3.1 Inleiding

1.3.2 TeeltbinnendeEG
Nadat de EG in 1978 besloot de produktie
van erwten en veldbonen te stimuleren, is
hetareaaldroogteoogstenerwten (enveldbonen) in de EG-landen sterk toegenomen.
In 1980 werden 130.000 ha droge erwten
verbouwd, in 1984 was dit verdubbeld en
momenteel worden meer dan 800.000 hain
deEG-landengeteeld.
Binnen de EG zijn Frankrijk, Engeland
(Verenigd Koninkrijk) enDenemarkendebelangrijkste erwtenproducerende landen. Het
Nederlandseareaalomvatnietmeerdan4à
5%vanhetareaal inde EG.Intabel2ishet
areaaldrogeerwtenweergegevenvanenkeleEG-landen.
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Tabel2. Ontwikkelingvan hetareaaldrogeerwtenbinnendeEG (x1000 ha).(1980-1988).
jaar

EG (10)

1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988*

Frankrijk

Denemarken

Engeland (VK)

West-Duitsland

Nederland

57
65
105
125
133
192
291
451
511

3
3
8
21
53
123
135
202
144

34
28
27
47
58
93
91
119

.
6
16
35
52
30

3
3
4
6
10
18
22
35
27

133
131
174
223
281
461
592
880

*Voorlopige,nog nietvolledige, areaalscijfers
1.3.3 TeeltinNederland
Ook in ons land heeft de teelt van droge
erwten een sterke uitbreiding doorgemaakt,
alduurdehetweltot 1985eerdebelangstelling voor de teelt werkelijk gewekt was. De
spectaculaire uitbreiding van de teelt sinds
die tijd is niet in alle teeltgebieden in ons
land even sterk geweest. Vooral in
Groningen,inhet oosten enzuidoostenvan
de provincie,en in Drenthe heeft deuitbreidingplaatsgevonden.Hierdoor isereenwijziginggekomen indeverdeling vanhetareaal over de diverse teeltgebieden. Wasvan

oudsher de zuidwestelijke zeeklei, en dan
met name Zeeland, het gebied waar erwten
werden verbouwd, nu ligt het belangrijkste
teeltgebied op de zand- en dalgrond in het
noordoosten van het land (ca.40%van het
areaal).
Van het totale areaal droge erwten in 1988
werd ca. 7000 ha in beslag genomen door
de zaaizaadteelt, die vooral in het
Zuidwesten is geconcentreerd. Behoudens
een beperkt aantal ha's voor de teelt van
erwten voor menselijke consumptie is de
restvanhetareaalbestemdvoorveevoer.

Tabel3. Overzicht vandeareaalsontwikkeling vandroge erwten in Nederland endeNederlandse
provincies(1950-1988)(oppervlaktex100 ha).
1950
Nederland
Groningen
Friesland
Drenthe
Overijssel*
Gelderland
Utrecht
Noord-Holland
Zuid-Holland
Zeeland
Noord-Brabant
Limburg
Flevoland

inclusiefN.O.P.
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1975 1980

1985

1986

1987

25

184

215

346

265

1
1
3
32
3

1
1
1
19
1

34
12
51
3
10
11
12
35
6

43
14
49
3
8
13
17
42
8

69
20
87
9
17
20
26
54
19

42
15
65
10
13
15
19
50
14

1

-

10

15

28

17

1955

1960

1965

1970

203

331

259

111

95

44

47
3
10
10
2
26
29
33
36
3
-

34
10
1
38
16
2
36
43
95
50
3
-

26
5
2
6
23
37
86
40
3
27

11
1
1
4
14
61
11
6
6

5
3
9
63
9
6
3

1988

1.4 Landbouwkundig onderzoek
1.4.1 Knelpuntennota
De Nationale Raad voor Landbouwkundig
Onderzoek (NRLO) heeft in 1984 onderzocht welke "nieuwe" gewassen in de toekomst in het bouwplan een rol zouden kunnenspelen.Viaeenstrenge selectie ismen
gekomen tot vier gewassen, nl. brouwgerst,
voererwten, uien en aardpeer. Aan de
Werkgroep Peulvruchten van de Stichting
Nederlands Graan-Centrum is verzocht aan
te gevenwelke knelpunten er bijdegewassen erwten en veldbonen bestaan en deze
ineennotaweertegeven.Nagegaaniswelkedeknelpuntenzijnindegehelegewaskolom van zaad tot en met afzet en verwerking.Tevensisaangegevenwelkeactiesondernomen zouden moeten worden bij het
onderzoek en de voorlichting om de knelpunten op te lossen en zo betere kansen
vooruitbreidingvanhetgewastecreëren.
1.4.2 StichtingNederlandsGraan-Centrum
De Stichting Nederlands Graan-Centrum
(NGC) stelt zich ten doel onderzoek op het
gebied van o.a. granen en peulvruchten te
starten en/of financieel te ondersteunen.Zo
worden jaarlijks aan verschillende instellingensubsidiesverstrekttenbehoevevanonderzoek.
Daarnaast is er een Werkgroep Peulvruchtendoor het NGCinhet levengeroependie
nieuwe peulvruchtenprojecten bespreekt en
resultatenvanonderzoekuitwisselt.

van semibladloze rassen endebestrijdingsmogelijkheden van verschillende schimmelziekten. Momenteel wordt er gewerkt aan
een biotoets waarmee de mate van voetziekte in de bodem kanworden bepaalden
wordener nieuwebestrijdingsmogelijkheden
nagegaan vande bladrandkever endedonkere vlekkenziekte. Ook wordt er vergelijkend onderzoek gedaan naar de teelt van
droge erwten en veldbonen. De resultaten
van het onderzoek worden in de vorm van
teelthandleidingen, publikaties, themaboekjes,artikelenenlezingen openbaar gemaakt.
1.4.4 Veredeling
Op het gebied van veredeling van erwten
zijn de Stichting voor Plantenveredeling
(SVP) en verschillende kweekbedrijven in
Nederland actief. Het Nederlandse veredelingswerk heefteenvoorsprongopdatinhet
buitenland, en de Nederlandse rassen worden ook veel in de ons omringende landen
geteeld. De afgelopen jaren heeft hetveredelingswerk zich gericht op het verkrijgen
van een nieuw type erwteplant. Het nieuwe
type moest steviger en minder ziektegevoelig zijn dan het conventionele type. Hieruit
zijn de semibladloze rassen naar vorengekomen.
De komende jaren zal men in deze richting
voortgaan.Daarnaastzalergezochtworden
naar resistentie tegen verschillende schimmelziekten.
Het Rijksinstituut voor Rassenonderzoek
(RIVRO) levert ook een belangrijke bijdrage
aanhetrassenonderzoek doordelandbouwkundige waarde van nieuwe rassen na te
gaanopverschillendegrondsoorten.

1.4.3 Proefstationvoor deAkkerbouw en
deGroenteteelt indeVollegrond

1.4.5 Overigonderzoek

Op het Proefstation voor de Akkerbouw én
de Groenteteelt in de Vollegrond (PAGV) te
Lelystad en op de regionale onderzoekcentravindt hetmeerpraktijkgerichte onderzoek
plaats. Zo is er van 1983 t/m 1986 onderzoek uitgevoerd naar de optimale teeltwijze

Ook op andere onderzoeksinstellingen dan
hierbovengenoemdwordtaandachtbesteed
aan de erwt. Zo houdt het Centrum voor
Agro-Biologisch Onderzoek (CABO) zich
o.a. bezig met de ontwikkeling van eengewasgroeimodel, en doet het Instituut voor
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Bewaring en Verwerking van Landbouwprodukten (IBVL) onderzoek naar demogelijkhedenomtoteenverbeteringvandevoederwaarde te komen. Ook op verschillende
vakgroepen van de Landbouwuniversiteit in
Wageningen (LUW) wordt onderzoek verrichtaandeerwt.
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2. Fysiologie
2.1

Groeipatroonvandeerwt

Degroeienontwikkelingvaneenerwteplant
kanopverschillende manieren infasenwordeningedeeld.Omdatbijdeerwtdevegetatieveendegeneratievefase metelkaarverstrengeld zijn is een indeling in deze beide
fasen niet mogelijk. Inhetalgemeenworden
onderscheiden: de periode van opkomst tot
begin bloei,de bloeiperiode, deperiodevan
einde bloei tot begin afrijping, en de afrijpingsperiode.
2.1.1 Kiemplantfase
Erwtezaad kiemt al bij eentemperatuur van
1°C. Bij lage temperaturen verloopt de kieming uiteraard wel bijzonder langzaam. De
opkomstvandeerwtvindtplaatsnatweetot
vijf weken,afhankelijk vandebodemtemperatuur en de zaaidiepte. Tijdens de eerste
10-15dagen naopkomstworden insymbiose (samenwerking) met Rhizobium-bacterien de wortelknolletjes gevormd en tot produktie gebracht. De erwteplant kan in deze
periode nog niet over zelfgebonden stikstof
beschikken engebruikt destikstof dieopgeslagen ligt in de cotylen (kiemlobben). De
wortelknolletjes worden in de praktijk ook
welstikstofknolletjesgenoemd.
2.1.2 Blad-enstengelvorming
Naopkomst vandeerwt worden de stengel
endebladerengelijktijdiggevormd.Desnelheid waarmee dit gebeurt is afhankelijk van
de temperatuur. Gemiddeld worden er twee
bladetagesperweekgeproduceerd.Debladetageswordengevormdopdezogenaamde
knopen (stengelverdikkingen), die de stengel opdelen in internodiën (stengeldelen).
Afhankelijk vanhetrasworden7-15vegetatieve etages/knopen gevormd.Opdeeerste

twee knopenvindenweechter kleineschubblaadjes, vaak net onder of ter hoogte van
het grondoppervlak. De bladeren van de
erwt zijn samengesteld, enbestaan uittwee
of drie paren eivormige jukblaadjes. Bij de
zogenaamde semibladloze rassen zijn deze
eivormige blaadjes echter omgevormd tot
ranken. Desteunbladeren,welkeaandebasis van de bladstelen zijn te vinden, zijn bij
dezerassennogwelaanwezig.Debladsteel
eindigt bij de meeste rassen in een rank.
Rankloosheid komt echter ook voor. In de
okselsvandeschubblaadjes kunnenaande
hoofdstengel de zijstengels ontstaan (uitstoeling). Het aantal zijstengels per plant
wordt voornamelijk bepaald door het ras en
destanddichtheid.
Na de vorming van een bepaald aantalvegetatieve etages (per ras verschillend) gaat
deplantovertotdevormingvangeneratieve
etages, ook wel fertiele etages genoemd.
Hiermee wordt echter de vegetatieve fase
nietafgesloten.
2.1.3 Wortelontwikkeling
Hetwortelstelsel bestaat uit een hoofdwortel
en zeer vele zijwortels. Een duidelijke penwortel heeft de erwt niet. De ontwikkeling
vanhetwortelstelsel wordt ingrote matebepaald door de structuur en de bemestingstoestand (vooral fosfaat) van de grond. De
pH heeft een grote invloed op de vorming
van de stikstofknolletjes. De stikstofknolletjes wordengevormddoor Rhizobium-bacteriën. Bij een vlinderbloemige plant dringen
dezebacteriëndewortelsbinnenviadewortelharen.Dewortelcellengaanonderinvloed
hiervan over tot een zeer snelle celdeling,
waardoor de knolletjes gevormdworden.De
bacteriën blijven hierbij inde knolletjes aanwezig. Voor de vorming van een enkel stikstofknolletje zijn ongeveer 400 bacteriënnodig. De bacteriën binden vervolgens stikstof
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uit de lucht, die door de plant kan worden
gebruikt. Daar staat tegenover dat de
bacteriën eendeelvandedoor deplantgevormde assimilatengebruikt. Eenactief stikstofknolletje is te herkennen aan derozerode kleur bij doorsnijden. Bij afname van de
activiteit verkleurt het binnenste van het
knolletje groenachtig.BijeenlagepHvande
grond (zie 3.1.2) zijn de Rhizobium-bacterien niet actief. Er vindt dan nagenoeg geen
vormingvanstikstofknolletjes plaats.
2.1.4 Bloeienpeulzetting
Deovergang vandevorming vanvegetatieve naar generatieve etages is voor eenbelangrijk gedeelte genetisch bepaald. Daarnaast kan ook het tijdstip van zaaien ende
voorziening met mineralen hierop van invloed zijn. Vrijwel alle Nederlandse erwterassen zijn daglengteneutraal, zodat dit
geen rolspeelt bijdeovergang naardevormingvanfertieleetages.
Inde bladoksels vande generatieve etages
worden knoppen gevormd waaruit de bloemenontstaan.Bijerwtenvindt debestuiving
plaats voordat de bloem geopend is en wel
op het moment dat inde gesloten bloemde
stempel de meeldraden passeert. Daarom
treedt vrijwel uitsluitend zelfbestuiving op.
Hetaantalbloemen per knoop ligtgenetisch
vast. Men onderscheidt hierin typen met
twee bloemen entypen met meer dantwee
bloemen per knoop. De bevruchting van de
bloem levert nooitproblemenop.Welkaner
in meer of mindere mate bloem- en peulabortieoptreden.Percentagestot40%komen
voor.Abortiewordtbevorderddoor:
- hoge plantdichtheden (weinig licht in het
gewas);
- hogetemperaturentijdensdebloei;
- (te) ruime vochtvoorziening tijdens de
bloei.
Ditlaatstekanwordenverklaarddoorhetfeit
dat een plant onder gunstige vochtomstandigheden minder de neiging heeft tot zaadvorming over te gaan. Wellicht spelen ook
bacteriën en schimmels hierbij een rol.
Naast de eerder genoemde bloem-enpeul-
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abortie kan er in een latere fase ook nog
embryo-abortie optreden. Hierdoor kunnen
grote verschillen in de zaadzetting per peul
optreden.
Wanneer de erwteplant is uitgebloeid stopt
ook de wortelgroei. De veroudering van de
plantverloopt daarna snel. Hetzaadgaatin
dezeperiodezeersterkvoedingsstoffen aan
de rest van de plant onttrekken,en er vindt
eenherverdelingvandedrogestofplaats.
De peulwand levert door fotosynthese ook
een belangrijk aandeel in de produktie van
assimilaten (20-25%). In de periode na de
bloeivindtdanookdegrootstedrogestofproduktie per tijdseenheid plaats. Hieruit wordt
duidelijkdatindeperiodevaneindebloeitot
begin afrijping het grootste gedeelte vande
opbrengst wordt gevormd. Droog weer (dus
een droog gewas) en een goede aanvoer
vanvocht uit de bodemzijn indezeperiode
ergbelangrijkvoorhetbehalenvaneenoptimale produktie. In dichte gewassen kan te
donker weer nog wel eens voor extra peulabortie zorgen.
2.1.5 Rijpingsfase
De rijpingsfase van de erwt kenmerkt zich
door een zeer snelle veroudering van het
gewas. Het bladgroen van de peulen wordt
als eerste afgebroken. Ze verkleuren dan
lichtbruin en worden perkamentachtig.
Hiernavolgende bladeren enals laatstede
stengels.Naafbraakvanhetbladgroenvindt
ergeen fotosynthese meer plaats.Welworden door redistributie assimilaten en bouwstoffenvanafstervendeplantedelen naarhet
zaad getransporteerd. Deze redistributie levert een belangrijke bijdrage aan de opbrengstvorming. Een te snel afstervend gewas(doordroogteofziekte-aantasting) geeft
kleineerwtentezieneneenlageopbrengst.

2.2 Factoren die het groeipatroonbeïnvloeden
De belangrijkste factoren die het groeipatroon beïnvloeden zijn: daglengte enlichtin-

tensiteit, temperatuur, vochtvoorziening en
devoorziening metvoedingselementen.
2.2.1 Daglengteenlichtintensiteit
De in Nederland geteelde rassen zijn overwegend daglengte-neutraal. Dat wil zeggen
dat ze onafhankelijk van de daglengte na
een bepaalde tijd tot bloei overgaan. (De
bloemafsplitsing inhetgroeipunt vindt reeds
plaatsophetmomentdataandeplant6à7
bladeren zijn afgesplitst.) Er zijn echter een
aantal late rassen die bloeien vanaf de 15e16e etage (vooral doperwten) die in enige
matelangedag-typenzijn.
De lichtintensiteit isvan invloed op de snelheid van ontwikkeling van de plant. Bij veel
licht verloopt de ontwikkeling sneller enomgekeerd. Ookde mate vanbloem-,peul- en
embryo-abortie wordt door de lichtintensiteit
beïnvloed.
2.2.2 Temperatuur
De temperatuur heeft een belangrijke invloed op de groei en ontwikkeling van een
erwteplant.Ondergroeiverstaanwedehoeveelheid gewasmassa die door de plantgevormdwordt;onder ontwikkeling hetdoorlopenvan degewasstadia. Detemperatuur is
albij de kieming vangroot belang. Deminimumtemperatuur voor kieming is ongeveer
1°C. Bij lage temperaturen verloopt de opkomstbijzonder traagenkanhetwelviertot
vijf weken duren voordat de erwten boven
staan. Bij een temperatuur van 20°C staan
de erwten invijf dagenboven.Ook heeftde
temperatuur invloed op de groei van de
stengel en de bladeren en de vorming van
de fertiele etages. Bij lage temperaturen in
hetbeginvandebloei'vindternogeensterkevegetatieve groei plaats.Vooral hetbladenstengelapparaatontwikkeltzichenerontstaat een zwaar gewas met relatief weinig
peulen. Bij hogere temperaturen wordt juist
een korter gewas gevormd, dat ook minder
de neiging heeft om door te bloeien. Erg
hoge temperaturen tijdens de bloei kunnen

een hoge mate van bloem- en peulabortie
veroorzaken. De vorstgevoeligheid van de
erwt ishetgrootst indeperiodekortvooren
tijdens de bloeiperiode. Dealdeelsgevormde bloemknoppen kunnen bevriezen en afsterven.
2.2.3 Vochtvoorziening
Vooral in de vegetatieve fase is een goede
vochtvoorziening nodigvoordevormingvan
eenvolensterkgewas.Eente ruimevochtvoorzieningbevordertechterdeontwikkeling
van lange, weelderige en daarmee slappe
en ziektegevoelige gewassen. Tijdens de
bloeiperiode is een zekere droogtestress
gunstig. Hierdoor komtdeerwttot maximale
bloei envindt een goede peulzetting plaats.
Een ruime vochtvoorziening indeze periode
heeft tot gevolg dat de plant in bladvorming
blijft investeren en er minder bloemen worden gevormd. Te hevige droogtestress tijdens de bloei kan leiden tot een verkorting
vandebloeiperiode enabortie vanbloemen
en peulen.
In de periode van peulvulling is een ruime
vochtvoorziening positief voor de produktie.
Gaat deze ruime vochtvoorziening echter
gepaard met langdurig natte gewasomstandigheden, dan kan door schimmelvorming en bacteriën eengroot deelvande
peulenenzadenaangetastwordenenverlorengaan.Optimaalvoor degroei enontwikkeling van de erwt is een ruime vochtvoorziening vanuit de bodem tijdens de periode
vanpeulvulling enafrijping.Hierbijdientvermeld te worden dat erwten beter opgewassen zijn tegen droge omstandigheden dan
veldbonen.
2.2.4 Voedingselementen
Van de voedingselementen hebben vooral
stikstof en fosfaat invloed op het groeipatroonvandeerwt.Eenovermaataanstikstof
(bijvoorbeeld bij een teelt op stikstofrijke of
sterk mineraliserende grond) heeft dikwijls
zwarebladrijkegewassen meteenlaagpeul-
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aandeel tot gevolg. Te weinig stikstof betekent een vroegtijdig geel worden en afstervenvanhetgewas(zieverder3.3.2).
Fosfaat bevordert de beginontwikkeling van
de erwteplant, met name de ontwikkeling
van het wortelstelsel. Een erwtegewas
neemt echtervrij moeilijk fosfaat op.Eentekort aan fosfaat uit zich in een vertraagde
wortelontwikkelingeneenverhoogdebovengrondsegroei(zieverder3.3.3).

2.3 Produktie
Onder produktie verstaan we de toename
van de hoeveelheid drogestof van een gewas. De produktie per dag wordt bepaald
door het ras, de lichtonderschepping, de
hoeveelheid licht, detemperatuur, devochtvoorziening endebeschikbaarheid vanvoedingsstoffen. De lichtonderschepping van
eengewaswordtbepaalddoorhetaantalen
de grootte van de bladeren. Voor een optimalebenuttingvanhetlichtishetnietalleen
noodzakelijk dat er voldoende blad is, het
blad moet ook gezond zijn. Het optreden
vanziektenkandeproduktiesterkbeïnvloeden. De hoeveelheid licht is een gegeven.
Ze isafhankelijk vandetijd vanhetjaar,en
kanvariërendoorhetalofnietaanwezigzijn
van bewolking. Detemperatuur en devoorziening van vocht en voedingsstoffen zijn
vaninvloed opdegroeienontwikkeling van
de planten. Gewassen die lijden aan gebreksziekten of droogtestress kunnen niet
optimaalproduceren.

wordt een deel van de drogestof uitwortel,
stengel,bladenpeulwandnaarhetzaadgevoerd.Vandetotaledrogestofproduktiekomt
bijdeerwtuiteindelijk 50-60%inhetzaad terecht. De rest blijft op het land en in de
grondachter.
2.3.2 Opbrengst
De opbrengst van erwten is weer te geven
viadevolgendeformule:
planten/m2 x peulen/plant x zaden/peul x
duizendkorrelgewicht x0,01=....kg/ha
Voorbeeld:50x 10x4x250 x0,01 =5000
kg/ha

ds-produktie
bovengronds

1/6

totale massa
bovengronds

-c—i—i
i i
11/6 21/6 1/7

vegetatieve
fase

bloei

11/7

i—i—i—i—i—i—r
21/7 31/7 10/8
afrijpingsfase
korrelvullingsfase

Fig.2.Verloop van de drogestofproduktie en
-verdeling van de bovengrondse massa
vaneenerwtegewas tijdens hetgroeiseizoen.

2.3.1 Produktieverloop
In figuur 2 is het verloop van de drogestofproduktie en -verdeling te zien van de bovengrondse massa van een erwtegewas.
Het produktieverloop is in drie delen op te
splitsen. Voor de bloei wordt slechts een
klein deel van de totale drogestofopbrengst
geproduceerd. Na de bloei wordt vrijwel de
gehele drogestofproduktie in de zaden gestopt. Tijdens de afrijpingsfase vindt een
herverdeling plaats van drogestof. Hierbij
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Depotentiëlepraktijkopbrengst vandehuidige erwterassen wordt geschat op ongeveer
7,5ton(tervergelijking:veldbonenongeveer
9,5 ton/ha). De gemiddelde opbrengst over
de laatste vijf jaar die in de praktijk in
Nederland isgehaald bedraagt daarentegen
slechts4,5ton/ha.
Daarnaast is de opbrengstvariabiliteit bij
erwten erg groot. Van jaar tot jaar en van
perceel tot perceel varieert in Nederland de
opbrengstvan2,5-7,5ton/ha.

was en het openspringen van peulen blijft
een meer of minder groot deel vandeopbrengstachterophetland.

Een dergelijk gewas belooft een goede opbrengst.

De voornaamste oorzaken van deze opbrengstvariabiliteitzijn:
- weersomstandigheden: grote invloed van
minder goede weersomstandigheden tijdens de bloei en de afrijpingsfase op de
groeienproduktievanhetgewas.
- perceelsomstandigheden: grote gevoeligheid van het gewas voor een slechte bodemstructuur enwateroverlast.
- ziekten enplagen:er zijneengroot aantal
schimmels, insekten, aaltjes en virussen
die op het gewas kunnen voorkomen en
(ernstige) schadekunnendoen.
- vogelschade: door de gelegerde situatie
tijdens de afrijpingsfase is het gewas gemakkelijk toegankelijk voor vogels die
schadekunnendoen.
- oogstverliezen: door legering van het ge-
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