normale fosfaattoestand. Er werden vier niveaus
van (tripel)fosfaatbemesting (0-60-120-180 kg P 2 0 5
per ha) vergeleken zowel bij een breedwerpige toedieningvoor hetzaaienalsbijeenrijenbemestinggelijktijdig met hetzaaien,waarbij de meststof opkorte
afstand bij het zaad in de grond werd gebracht.
Daarnaast werd ook een rijenbemesting uitgevoerd
mettwee NP-mengmeststoffen (11-52-0 en20-34-0)
bijtweefosfaatniveaus (60en 120kgP 2 0 5perha).
Ingeenvan de zes proeven werd deopbrengst van
veldbonenverhoogddoor éénvandefosfaatbemestingen. Rijenbemesting had ook geen effect op de
opbrengst. De resultaten geven aan dat de hoogte
van de fosfaatgift en de wijze van toedienen een
zeer beperkte rol spelen bij de teelt van veldbonen
opkleigronden meteennormalefosfaattoestand.

Literatuur
Habbekotte A., RIJP-Rapport 1981.Het verloop van de gehaltes
aan kali, koolzure kalk en fosfaat in jonge zware zeekleigrond
over eenperiode vanongeveer 15jaar inOostelijk Flevoland.
Habbekotte A. en G.J. de Jong, RIJP-Werkdocument 1984. Fosfaatbemesting inhet grootlandbouwbedrijf.
Prummel J., Bedrijfsontwikkeling 10(1979)1, Fosfaat- en kalibemestingvantuinbonen oplandbouwgronden.
Prummel J., Bedrijfsontwikkeling 12(1981)12, Rijenbemesting
metfosfaat bijbonenenaardappelen.

Timmer R.D., Jaarverslagen proefboerderijen Westmaas en Rusthoeve (1987-1989), Fosfaatbemesting bijveldbonen.
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Summary
From 1987 until 1989 fieldexperiments have been
carried out at the experimentalfarms Westmaas
and Rusthoeveinvestigating the phosphatedressing of field beans. Theresearch was carriedout
on soils with a normalphosphate content. Triplesuperphosphate at fourlevels(0-60-120-180 kg/ha
P205) was compared either broadcast over the
seedbedbeforesowing orplaced in a singleband
to the side of the seed. In addition twonitrogenphosphate fertilizers (11-52-0 and 20-34-0) were
included at two levels (60-120kg/ha P205) also
applicatedbyplacing.
In none of the six experiments the yield of field
beanswas increasedbyanyofthe phosphate dressings.Placingthe(nitrogen)phosphate hadalsono
effect. The resultsindicatethattheamountandthe
way of appplicationof thephosphate dressingon
fieldbeans isofminorimportance onclaysoils with
anormalphosphate content.

Vergelijking van opbrengstpotentie en opbrengstvariabiliteit bijerwten (PisumSativum)enveldbonen (Vicia Faba)
Comparison ofpotential yield andyield variability ofpeas (Pisum Sativum) and field beans
(Vicia Faba)
ing. D.A.vanderSchans, PAGV

Inleiding
Sinds 1978isereen EG-subsidie vooreiwithoudendezaden.Ditheeft ertoegeleiddat hetareaaldroog
te oogsten erwten en veldbonen vanaf 1980 tot
1987 sterk uitbreidde. Door de dalende prijzen na
1987entegenvallende opbrengsten in1987en1988
daalde hetareaaldrasties.
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De opbrengstzekerheid van droog te oogsten peulvruchten laat te wensen over. Van jaar tot jaar tredengrote variaties inopbrengsten op maar ookverschillen de opbrengsten in een jaar van perceel tot
perceel. Om de factoren die deze variatie veroorzakeninkaarttekunnenbrengenenzomogelijkdeinvloeden vandezefactoren opde erwten-enveldbonenopbrengsten te kwantificeren, is gedurende de

jaren 1987, 1988 en 1989 vergelijkend onderzoek
uitgevoerdnaardeopbrengstpotentieendeopbrengstvariabiliteit van erwten en veldbonen. Dit onderzoek
werd uit EG-gelden gefinancierd. Op het Centrum
voor Agrobiologisch Onderzoek was eerder gevonden, dat met name de variabiliteit bij develdbonenopbrengsten voor een belangrijk deel verklaard kon
worden uit het optreden van droogtestress. Bij erwten zijn schimmelinfecties in belangrijke mate verantwoordelijk voor opbrengstderving. Deze infecties
tredenvooralopinjaren meteennatte periode inde
peulvullingsfase entijdensdeafrijping.
Het onderzoek werd op een aantal locaties uitgevoerd. In 1987opde locaties Nieuw-Beerta, Valthermond, Lelystad en Wijnandsrade, in 1988 naast de
locaties van 1987 op de locatie Vredepeel en in
1989 op de locaties Nieuw-Beerta, Lelystad enVredepeel.Opelke locatiewerdenerwtenenveldbonen
met elkaar vergeleken, met en zonder ziektebestrijding. Op de locaties Vredepeel en Nieuw-Beerta
werden de gewassen vergeleken met en zonder
aanvullende beregening. In totaal werden er in de
drie onderzoeksjaren onder 39verschillendeomstandigheden erwten en veldbonen met elkaar vergeleken. In dit artikel wordt ingegaan op een beperkt
aantal aspecten van het onderzoek. Het volledige
eindverslagverschijnt in1990.

Opzetvanhetonderzoek
Voor de erwten werd het ras Solara en voor veldbonen het rasAlfred als toetsgewas gekozen. Inhet
eerste jaar werden naast deze rassen nog het erwteras Finale en het veldboneras Minica in de proefopzetopgenomen.Dezelaatstetwee rassenwerden
om praktische redenen in de volgende jaren niet
meer beproefd. Het onderzoek werd gedurende drie
jaar enopvijf locaties uitgevoerd.Opde meestelocaties werd er nog een onderzoeksobject in de
proefopzet opgenomen. Dit waren: zaaitijd, beregeningenziektebestrijding.

Locaties
De locaties verschilden sterk wat betreft grondsoort.
Bijdekeuzevandeproefveldlocatieswarendehydrologische eigenschappen textuur en vochtleverend
vermogen, alsmede de bewortelbaarheid debelang-

rijkste criteria. Hieronder volgt een korte omschrijvingvandelocaties:
- Regionaal onderzoekscentrum (ROC) Ebelsheerd
teNieuw-Beerta.
Deze locatie ligt op zeer zware kleigrond,dieonder natteomstandigheden sterkzwelt, hetgeende
bewortelingsdiepte endeontwatering hindert.Onderdrogeomstandighedenontstaanerdiepe scheuren, waarlangs de wortels naar beneden gaan en
hetopgroterediepteaanwezige vocht kunnenbereiken. Door de textuur is slechts een beperkte
hoeveelheid bodemvocht gemakkelijk beschikbaar,terwijldecapillaire naleveringtraagverloopt.
- ROC't KompasteValthermond.
Dit proefbedrijf ligt op een veenkoloniale zandgrond (dalgrond). Het perceel is niet gemengwoeld waardoor de grond onder de bouwvoor
heterogeen is. Onder droge omstandigheden kan
dit tot grote verschillen in de vochtvoorziening
leiden.
- PAGV-proefbedrijfteLelystad.
De bodem bestaat uit een opdrachtige lichte kleigrond met 25%afslibbare delen.De bewortelbaarheid van het profiel is goed en de vochtvoorziening vanuit profiel en grondwater vormt geen
probleem. De ontwateringsdiepte bedraagt 1,2
meter. Onder natte omstandigheden wordt het
overtolligewater goedgedraineerd.
- ROCWijnandsradeteWijnandsrade.
Deze locatie ligtopeenzware lössgrond met25%
afslibbare delen. Het hangwaterprofiel heeft uitstekende bewortelingsmogelijkhedeneneengroot
vochtleverendvermogen.
In1988werdnaast debovengenoemde locatieseen
proefveldaangelegdop ROCVredepeel.
- ROCVredepeelteVredepeel.
Dit proefbedrijf ligt opeenzandgrond meteenbeperkt vochtleverend vermogen en een beperkte
bewortelingsdiepte. Deontwateringsdieptebedraagt
1,0-1,2 m. Door de heterogene ondergrond ende
daardoor veroorzaakte verschillen in capillaire
vochtlevering zijn, kunnen er grote verschillen in
vochtleverantieoptreden.
- Op ROCValthermond lagdeproef ditjaar opeen
gemengwoeld perceel, waardoor de ondergrond
homogener engoeddoorwortelbaar was.
In 1989werden de proefvelden aangelegd opdelocaties Nieuw-Beerta,VredepeelenLelystad.
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Weersomstandigheden
Door de geografische verspreidheid van delocaties
waren er verschillen in weersomstandigheden tussen deverschillende locaties. Degroei-omstandigheden inde drie onderzoeksjaren verschilden eveneens aanzienlijk.
Het jaar 1987werd gekenmerkt door een zeer natte
juni- enjulimaand,waardoor opalle locatiesvan een
zeer ruime vochtvoorziening sprake was.Opde
zand-, loss- en lichte kleigronden veroorzaakte dit een
zeer weelderige gewasontwikkeling. Opde zware
kleigrond ontstonden erechter structuurproblemen;
de grondscheurde nietwaardoor erop20cm minus
maaiveld anaerobe omstandigheden optraden.De
beworteling stagneerde, terwijl voetziektepathogenengoedgedeiden en het gewas aantastten.
In 1988was er sprake van een zeer natte julimaand
na een droog voorjaar. Ook inaugustus viel erveel
neerslag, met uitzondering van de locatie Wijnandsradewaar het inaugustus vrij droog bleef. Ook in dit
jaar veroorzaakte de overvloedige neerslag in juli
weer problemen op de zware kleigrond van de locatie Nieuw-Beerta waar debeworteling oppervlakkig
bleef ener voetziekte optrad. Dezeer drogeomstandigheden in april enmei veroorzaakten voorts
een onregelmatige kieming enopkomst. Zowel bij
erwten als bijveldbonen kwam twee- en driewassigheidvoor bijde eerstezaaitijd.
Het jaar 1989 werd gekenmerkt door een hoge gemiddelde temperatuur zonder dater periodenmet
extreme droogte optraden. Door de hogetemperatu-

ren kwamen erveel luizen voor wat een zware aantasting van develdbonen door virussen tot gevolg
had, met name het bonescherpmozaïekvirus, hettopvergelingsvirus en het enatiemozaïekvirus. Op de
zandlocatie trad verscheidene malen droogtestress
opwaardoor de gewassen zeer kortbleven.
In het algemeen bleven de gewassen veel korter
dan indetwee regenrijke jaren 1987 en 1988.De
oogst wasinditjaar vroeger dan bij vergelijkbare
zaaitijdstippen inde twee voorgaande jaren. In tabel
44 isde neerslag gedurende de verschillende groeiseizoen weergegeven.

Behandelingen
Erwten enveldbonen werden steeds ineen blokkenproefopzet in viervoud metelkaar vergeleken. De
onderzoeksobjecten zijn niet in deze opzet geloot
maar steeds apart aangelegd, naast de strook waaropgeen behandeling werd uitgevoerd.
In 1987 werd eropalle locaties opdrie tijdstippen
gezaaid: beginapril, eindapril en eind mei.Door het
voorkomen van voetziekteverwekkende pathogenen
bleven deopbrengsten opdelocatie Nieuw-Beerta
zeer laag. Bijdeverdere verwerking van deonderzoeksgegevens werden deze niet meer betrokken.
In 1988 werd op ale locaties op twee tijdstippen gezaaid enwerd opdelocaties Vredepeel enNieuwBeerta een strook beregend, terwijl opde locaties
Wijnandsrade en Valthermond op een strook wel en
op eenstrook geen preventieve bespuiting tegen
Botrytis werd uitgevoerd. Wederom bleek het proefveld te Nieuw-Beerta een matige besmetting met

Tabel44. Neerslagsommen van het groeiseizoen van erwten (mei tot en met juli) en veldbonen (mei
toten metaugustus) indedriejarenvanonderzoek opdeverschillende proefveldlocaties.
Table44. Precipitation totals of thegrowing season ofpeas, Pisum sativum, Mai till August and field
beans, Viciafaba, Mai tillSeptemberin thethreeyears ofresearchat thedifferent trialsites.

1987

1989

1988

locatie

erwt

veldboon

erwt

veldboon

erwt

veldboon

Nieuw-Beerta
Valthermond
Lelystad
Vredepeel
Wijnandsrade

281
240
287
-328

362
306
356
392

251
209
187
277
259

334
288
290
318
289

166
—
128
133
-

206
—
179
175
-

gemiddeld

284

354

237

304

142

187
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voetziektetehebben.
In 1989 werd op één tijdstip gezaaid en werden er
opde locaties Vredepeel en Nieuw-Beerta vier stroken aangelegd met een combinatie van wel en niet
beregenen, en wel en geen preventieve ziektebehandeling.
Intotaal zijn er in dedrie onderzoeksjaren 39situaties geweest waarbij erwten en veldbonen met elkaar zijn vergeleken. Door het optreden van voetziekteendoordatin1988eenaanvullende vochtvoorziening niet noodzakelijk bleek, blijven er 26 situaties over waarin erwten en veldbonen met elkaar
vergeleken zijnendiestatistischzijnverwerkt.

Bij de verwerking van alle factoren die mogelijk van
invloed zijn geweest op het tot stand komen vande
eindopbrengsten, is allereerst een correlatiematrix
gemaakt van alle gemeten factoren. Deze factoren
zijngrofweg intedelen in:duurvandeverschillende
gewasstadia, opbrengstcomponenten en groei-omstandigheden.Vandebelangrijksteverbanden uitde
correlatiematrix is de regressie berekend. Tenslotte
is er gekeken naar de invloed van groeifactoren op
het tot stand komen van de opbrengst, waarbij later
deduur vandeverschillende gewasstadia betrokken
is.

Opbrengsten
Waarnemingen
Bij de opbrengstbepalingen zijn tevens de zaden,
peulen enfertiele etages geteld.Ook zijndetijdstippen van bloei en afrijping vastgelegd. Bij elk proefveldonderzoek, inde regel eens per twee weken,is
het gewas beoordeeld op lengte, bodembedekking,
ziekte-ontwikkeling,legeringenafrijping.
Naast deze gewasfactoren is de neerslag als een
karakteristieke weerfactor meegenomen alsmedede
bodemfactoren zuurgraad, humusgehalte,percentage afslibbare delen, Pw-getal, K-getal en de hoeveelheidbeschikbaar vochttussenpF2enpF3.

In dit verslag wordt in eerste instantie slechts ingegaan op de hoogste opbrengst per locatie per jaar.
De opbrengsten van zowel erwten als veldbonen
vertoneneengrotespreiding (tabel45).Omdejaren
endelocatiestekunnenvergelijken,zijn indetabellen45en46deresultatenvandeeerstezaaitijdmet
ziektebestrijding en beregening (locaties Vredepeel
enNieuw-Beerta)weergegeven.
Uit de gegevens die in tabel 45 vermeld zijn, blijkt
duidelijkdatdejaarinvloedengrootzijn.Deerwtenopbrengst van het proefveld op Vredepeel 1988 verstoort dit beeld. De zeer lage opbrengst van deze
locatie in 1988 werd echter veroorzaakt door een

Tabel 45. Erwten, ras Solara, opbrengsten droge stof zaad (ds-zaad) duizendkorrelgewicht (dkg) bij
0% vocht, harvest-index (hi), plantdichtheid (pl/m2) en zaden per m 2 (z/m2), geoogst op de
locaties indriejaren van onderzoek. Dedata zijn gerangschikt naar toenemende droge-stofopbrengst.
Table45. Peas, cv Solara, dry matter yield seeds (ds-zaad), thousand grain weight (dkg) at 0%
moisture content, harvest index (hi),plant density (pl/m2), and seedsper m2 (z/m2), harvested on the experimental fields during the threeyear research. Data are arranged according
toincreasingyields.
locatie

jaar

zaaidatum

Vredepeel
Lelystad
Valthermond
Wijnandsrade
Valthermond
Wijnandsrade
Lelystad
Vredepeel
Nieuw-Beerta
Lelystad

1988
1987
1987
1987
1988
1988
1988
1989
1989
1989

14-4
7-4
6-4
3-4
5-4
6-4
18-4
4-4
4-4
4-4

ds-zaad
kg/are

dkg
0%

hi

pl/m2

z/m 2

26
35
40
44
45
47
53
58
59
64

224
180
257
206
241
255
265
267
280
217

0,48
0,45
0,56
0,60
0,58
0,54
0,58
0,60
0,66
0,60

52
40
41
57
47
40
47
57
53
50

1138
1956
1572
2155
1855
1824
2011
2161
2107
2931
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ernstige aantasting van het gewas door het enatiemozaïekvirus,dat altijdens debloeide plantenaantastte. Hierdoor werdenerweinig peulenaangelegd,
zodat eruiteindelijkweinigzadenperm2werdengevormd.
Door de ongunstige weersomstandigheden tijdens
de oogst in 1987kwam op alle locaties eenaantastingvoorvanmetnamedegrauweschimmel,Botrytis
cinerea en de donkere-vlekkenziekte, Mycosphaerellapinodes.Dezeziektenveroorzaakten respectievelijk zaadverlies tijdens de oogst envervroegde de
afrijping van het gewas waardoor de duizendkorrelgewichten laagbleven.
In 1988 traden bovengenoemde ziekten in mindere
mate op enwaren de weersomstandigheden tijdens
de oogst beter dan in 1987. De harvest indices en
deduizendkorrelgewichten warenin 1988hogerdan
in1987.In1989blevendegewassenvrijvanziekten.
In het laatstejaar van dit onderzoek werden ertopopbrengsten gehaald met hoge harvest indices en
duizendkorrelgewichten. Een uitzondering hierop
washeterwtengewas inLelystad,dat eenzeer hoge
opbrengst haalde. Dit kwam tot stand door veelzadenperm2eneenvrijlaagduizendkorrelgewicht.
Bij de veldbonenopbrengsten lijken jaarinvloeden
een minder belangrijke rol te spelen dan locatie-invloeden. Op de locaties met grondsoorten met een
kleinere hoeveelheid gemakkelijk opneembaar vocht

(de zandgronden en de zware kleigronden) waren
de opbrengsten lager dan op de locaties waar de
bewortelingsdiepte en de vochtlevering vanuit het
profiel en/of het grondwater ruim zijn. Ziekten beïnvloedden deopbrengsten in 1987het minst. Erkwamen toen bij de hierboven beschouwde zaaitijden
nauwelijks ziekten voor. In 1988 traden veelvuldig
virusaantastingen op. Later in het seizoen werden
de virusplanten aangetast door chocoladevlekkenziekte, veroorzaakt door Botrytis fabae. In dat jaar
waren op de locaties Valthermond, Lelystad,VredepeelenWijnandsrade respectievelijk 15%, 15%, 30%
en 10%vandeplantendoorvirusziekten aangetast.
In 1989 was de aantasting door virusziekten het
zwaarst: Nieuw-Beerta 75%, Lelystad 30% en Vredepeel 35%. De aantasting door schimmelziekten
bleef in ditjaar beperkt. Devirusaantastingen die in
de veldbonen voorkwamen, waren met name het
topvergelingsvirus, het bonescherpmozaïekvirus en
het enatiemozaïekvirus. Op grond van de symptomen leken de bonen door verschillende virussen
gelijktijdigtewordengeplaagd.Deeerste aantasting
kwam overeen met die van bonescherp- en enatiemozaïekvirus, terwijl later in het groeiseizoen de
aangetaste planten de symptomen van het topvergelingsvirusvertoonden.
Uit een opbrengstbepaling van viruszieke planten
van de locatie Nieuw-Beerta bleek dat deze 60%

Tabel 46. Veldbonen, ras Alfred, opbrengst drogestof zaad (ds-zaad), duizendkorrelgewicht (dkg) bij
0% vocht, harvest-index (hi), plantdichtheid (pl/m2) en zaden per m 2 (z/m2), geoogst op de
locaties in de drie onderzoeksjaren. De data zijn gerangschikt naar toenemende drogestofopbrengst.
Table46. Fieldbeans, cv Alfred, dry matter yield seeds (ds-zaad), thousand grain weight (dkg) at 0%
moisture content, harvestindex (hi),plant density (pl/m2), and seedsper m2 (z/m2), harvested on the experimental fields during the threeyear research. Data are arranged according
tomountingyields.
locatie

jaar

zaaidatum

Vredepeel
Nieuw-Beerta
Valthermond
Vredepeel
Valthermond
Lelystad
Lelystad
Lelystad
Wijnandsrade
Wijnandsrade

1988
1989
1987
1989
1988
1989
1988
1987
1988
1987

14-4
4-4
6-4
4-4
5-4
4-4
18-4
7-4
6-4
3-4
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ds-zaad
kg/are

dkg
0%

hi

41
42
46
46
53
55
56
57
57
68

441
485
526
452
634
474
547
533
567
528

0,46
0,55
0,65
0,65
0,50
0,50
0,55
0,54
0,46

pl/m2

z/m2

21
21
22
20
18
27
25
21
27
29

930
868
867
1015
836
1165
1029
1068
1011
1282

Tabel47. Vergelijking van de drogestofopbrengsten zaad van erwten (Solara) en veldbonen (Alfred)
op alle locaties waar het onderzoek werd uitgevoerd.
Table47. Comparison of thedry matter seed yields ofpeas (cv Solara) and Fieldbeans (cvAlfred) on
thesites on whichtheexperiments werecarriedout.
veldbonen
ds-zaad
kg/are

erwten en
veldbonen

locatie

jaar

erwten
ds-zaad
kg/are

Lelystad
Wijnandsrade
Valthermond
gemiddeld

1987
1987
1987
1987

35
44
40
40

57
68
46
57

0,62
0,66
0,89
0,71

Vredepeel
Wijnandsrade
Valthermond
Lelystad
gemiddeld
gemiddeld (exclusief
Vredepeel)

1988
1988
1988
1988
1988

26
47
45
53
43
48

41
57
53
56
52
56

0,62
0,81
0,84
0,95
0,82
0,87

Lelystad
Vredepeel
Nieuw-Beerta
gemiddeld

1989
1989
1989
1989

64
58
59
60

55
46
42
48

1,15
1,26
1,40
1,26

minder zaden vormden dan de gezonde planten op
hetzelfde veld. Ondanks herhaalde bestrijding van
luizenwerdeenbesmetting metde bovengenoemde
virussen nietvoorkomen.
Over dedrie onderzoeksjaren bleken veldbonengemiddeldeenhogereopbrengst tegevendanerwten.
Ook was de laagste opbrengst van erwten duidelijk
lager dan die van veldbonen en de hoogste opbrengst van veldbonen iets hoger dan die van erwten. Dit wijst erop dat deteler meer risico loopt met
deteelt erwten dan metdeteelt vanveldbonen.Het
antwoord op de vraag of erwten nu wel of niet opbrengstzekerder zijn dan veldbonen, is echter niet
duidelijk. In de loop van de drie onderzoeksjaren
was er ook sprake van een afnemende opbrengst
voor veldbonen en eentoenemende opbrengst voor
erwten. Inhet 'droge'jaar 1989werdenduidelijk hogereerwtenopbrengstenbehaald.

lagerdeopbrengst (figuur 6en7).Delaagsteerwtenopbrengsten kwamen voor op de locaties Valthermond 1987(zaaidatum21mei)enopdelocatieVredepeel 1988 (zaaidatum 11 mei). De opbrengsten
van deze twee zaaitijdstippen liggen onder de 2ton
per ha. Dehoogste opbrengsten van erwtenwerden
in 1989 behaald op de locaties Lelystad, NieuwBeerta enVredepeel met beregening. Deopbrengsten lagen boven 6500 kg geoogst produkt bij 14%
vocht. In1989werdendeerwten op4aprilgezaaid.
De hoogste erwtenopbrengsten werden bereikt bij
een plantgetal van 50-57 planten per m2 met 38-52
zaden per plant. Bijeen laag aantal zaden per plant
waren de duizendkorrelgewichten hoog en bij een
groot aantal zaden per plant waren de duizendkorrelgewichten lager. Bijerwten,cv Solara, ligt hetoptimale aantal zaden per m2 rond de 2000 zaden
(Dekker, 1987) en een duizendkorrelgewicht van
300bij 14%vocht.

In de jaren 1987 en 1988 werd op alle locaties op
verschillende tijdstippen gezaaid. De zaaitijdstippen
liepen uiteen van begin april tot eind mei. In beide
jaren was er een duidelijk negatief verband tussen
zaaitijdstip eneindopbrengst: hoe later gezaaid,hoe

De hoogste veldbonenopbrengsten werden in deze
proeven behaald bij 1000-1200 zaden per m2 en
een duizendkorrelgewicht van 650-550, hetgeenopbrengstengeeft van 6500 kgenhoger bij eenvochtgehalte van 14%. Bij zowel erwten als veldbonen
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Fig.6.

Droge-stofopbrengsten vanveldbonen,cvAlfred,bijverschillendezaaitijdstippen
opdeverschillendelocatiesin1987en 1988.
Fig.6. Dry matteryields offield beans, cvAlfred, atdifferent dates ofsowing in 1987
and 1988atdifferentsites.
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Fig.7.

Droge-stofopbrengsten vanerwten,cvSolara,bijverschillendezaaitijdstippenop
deverschillendelocatiesin1987en 1988.
Fig.7. Drymatteryields offieldbeans, cvSolara, atdifferentdates ofsowing in 1987
and 1988atdifferentsites.

blijkt datbijeen hoger plantgetal,vanaf respectievelijk 40 en 20 planten per m2, het aantal zaden per
m2 constant blijft en het duizendkorrelgewicht niet
wordtbeïnvloed.Bijdelagereopbrengstenvallende
lage duizendkorrelgewichten en het lage aantal zaden per m2 op. Bij de erwten is het verschil tussen
het hoogsteenhet laagsteaantalzadenperm2veel
groter danbijdeveldbonen,terwijl het relatieve verschil tussen het hoogste en het laagste duizendkorrelgewicht ongeveer gelijk is. De spreiding van
deeindopbrengsten isbijerwtendanookveelgroter
dan bij veldbonen. Tijdens de bloei en de eerste
peulaanleg zijndeerwten gevoeliger danveldbonen
terwijl erwten ook gevoeliger zijnvoor zaaduitval tijdensafrijpingenoogst.
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Discussie
Bij de statistische verwerking van de gegevens van
26verschillende situatieswaaronder erwtenenveldbonen zijn vergeleken, bleek met name de zaaidatum van grote invloed op de eindopbrengst. Erwten
reageerdensterkdoordat degewassen indedesbetreffende jaren door ziekten werden aangetast. De
later gezaaide erwten werden in eenjonger ontwikkelingsstadium door ziekte aangetast. Door de ziekten werden er minder zaden gevormd en bleven de
zadeninhetalgemeen kleiner. Bijdeveldbonenwas
eenzelfde tendens zichtbaar maar bij de berekening
van de multipele regressie met een aantal vastgelegde omgevingsfactoren bleken bewortelingsdiepte

en hoeveelheid gemakkelijk beschikbaar vocht factoren te zijn die de eindopbrengsten voor een groot
deelverklaarden.
De opbrengstzekerheid van veldbonen is beter dan
die van erwten. De veldbonenopbrengsten varieerden van 41 tot 68 kgdroge stof zaad per are ende
erwtenopbrengsten van 26 tot 64 kg per are. Beide
gewassen worden door ziekten belaagd, maar bij
erwten leiden ziekten eerder tot totale misoogsten
danbijveldbonen.
Derisico's bijdeveldbonenteelt zijnbelangrijk groter
op gronden met een beperkte vochtvoorziening. Dit
zijn niet alleen humusarme, ondiepe zandgronden
maar ook de zware kleigronden, waarvan het bodemvocht sterk indeporiëngebonden isenmoeilijk
beschikbaar is voor opname door de plant. Uit worteltellingen bleek dat het aantal wortels bij veldbonen 25-50% lager was dan bij erwten. Dit kan een
verklaring zijn voor de grotere gevoeligheid van
veldbonen voor droogte. Debewortelingsdiepte was
voor beidegewassen hetzelfde.Alsdegrondverder
uitdroogt, verloopt het transport van water in de
grond trager en zal een intensievere doorworteling
dekansopdroogtestressverkleinen.
Bij erwten blijken de opbrengsten van jaar tot jaar
sterk te verschillen. Deze verschillen worden vooral
veroorzaakt doorschimmelinfecties. Doordegewasstructuur, een laag dicht gewas dat gemakkelijk legert, is het moeilijk om deze schimmelinfecties te
voorkomen. Teeltmaatregelen als een lage plantdichtheid eneengoede plantverdeling (precisiezaai)
kunnendeomstandigheden voor ziekte-ontwikkeling
minder gunstig maken maar zijn niet afdoende.Ook
chemische middelen werken niet afdoende enmoeten altijd preventief worden toegepast. De semibladloze rassengevenweleenbeterestructuurwaar
luchtenmiddelenbeter indoor kunnendringen.
Bij veldbonen kwamen in de jaren 1988 en 1989
zware aantastingen door virussen voor. Het rasAlfred bleek erg gevoelig voor devirusinfecties en luizenbestrijding bleekweinig effectief.

Conclusies
- De hoogste opbrengsten van zowel erwten als
veldbonen liggen rond de 7500 kg per ha bij een
vochtgehaltevan14%.
- De erwtenopbrengsten worden sterk door weersfactoren beïnvloed;ertradeensterk'jaareffect'op

-

-

-

-

-

-

in de proeven. Veldbonenopbrengsten worden
sterk door locale omstandigheden beïnvloed,met
namevochtvoorziening vanuitdebodem.
De hoogste opbrengsten bij erwten werden in
1989 behaald, terwijl er in de nattere jaren 1987
en1988groteopbrengstverschillenoptraden.
Dehoogsteveldbonenopbrengsten werdenin1987
en1988behaald.
Bij de erwten kwamen extreem lage opbrengsten
voor (<3 ton per ha) terwijl bij veldbonen de opbrengsten steeds boven de vier ton uitkwamen,
metuitzonderingvandegewassenwaar voetziekteoptrad.
In 1988 en 1989drukten virusinfecties develdbonenopbrengsten aanzienlijk.
In1987en1988bleekdatlaterzaaien,tussenbegin april en eind mei,een sterk negatief effect op
de opbrengst heeft doordat ziekten in een jonger
gewasstadium deplantenaantasten.
Het geteelde veldboneras Alfred is gevoelig voor
deopveldbonenvoorkomendevirussen.
De semi-bladloze erwtenrassen zijn nog steeds
gevoelig voor legering tijdens de peulvullingsfase.
Bij legering kunnen schimmels zoals Mycosphaerella pinodes en Botrytis cinerea een vervroegde
afrijping en grote zaadverliezen tot gevolg hebben.
Het voorkomen van bodempathogenen die voetziekte veroorzaken, kunnen zowel bij erwten als
bij veldbonen grote opbrengstreducties veroorzaken.
Een hoge opbrengst is realiseerbaar maar kan
sterk worden beïnvloed door oncontroleerbare
omgevingsfactoren die een grote invloed hebben
opdeziektegevoeligerassen.

Samenvatting
Gedurende dejaren 1987, 1988 en 1989 is op een
aantal locaties onder verschillende omstandigheden
eenstudiegedaannaardeopbrengstpotentie envariabiliteit bijerwtenenveldbonen.Later zaaienbleek
inde'natte'jaren 1987en 1988totlagere produkties
te leiden. Erwten bleken zeer gevoelig voor jaarinvloeden en de veldbonenopbrengsten werden juist
sterk door perceelsomstandigheden beïnvloed. De
vochtvoorziening vanuit de bodem en het grondwater bleek hierbij van grote invloed. Met name virusziektentraden bijdevoortgangvan hetonderzoek in
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toenemende mate op bij veldbonen. Bij erwten varieerde het aantal geoogste zaden per m2veel sterker dan bij veldbonen hetgeen voor een belangrijk
deelte wijten isaan ongunstige omstandigheden tijdens afrijping en oogst. Ook een vroege besmetting
metschimmelsenvirussen kanhetaantalgevormde
zaden sterk beperken. In juni 1990 verschijnt het
eindverslagvanditonderzoek.
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Summary
Duringtheyears 1987, 1988and 1989 thepotential
yield and theyield variabilityof field beans (Vicia
faba)andpeas(Pisumsativum)werestudiedunder
differentgrowingconditions. A late sowingdatein
the 'wet'years 1987and 1988appearedtocause
yield depressions.Peayield wasstrongly affected
by weather conditions, whereas field bean yield
was influencedmostbysiteconditions. From statisticalanalyses it appearedthat waterretention from
soil and groundwaterhad an importantimpacton
finalseedyields.Inthecourseofthethreeyearresearchthefieldbeanswere moreandmore subject
to virus infections. The number of harvestedpea
seedsper m2 varriedmuchmore than the number
ofharvestedfieldbeanseeds.Peas aremuch more
sensitive to seed losses during ripeningand harvest.An early infection of the plant by fungiand
virussesalsostronglyreducedthenumberofmaturingseeds.
In 1990 thefinalreportofthisresearch willappear.

