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In de zoektocht naar een hogere bedrijfseigen eiwitproductie voert Inagro reeds enkele jaren proeven met mengteelten. In deze mengteelten wordt triticale gecombineerd met
erwten of veldbonen. Dit jaar werd een breed rassenaanbod voedererwten en winterveldbonen opgevraagd en vergeleken in een vaste combinatie met triticale.
Verschillende rassen uitgetest
In deze proef werden 7 rassen voedererwten en 6 rassen
winterveldbonen uitgetest telkens in combinatie met triticale (Vuka). Daarnaast werden ook 4 lijnen uit het biologisch
veredelingsprogramma
van
‘Getreidezüchtungsforschung Darzau’ in Duitsland opgenomen. Deze zijn niet verder besproken omdat ze net als bij
het erwtras Andrea onvoldoende aanwezig waren in de
opbrengst om ze te kunnen analyseren. De eiwitgehaltes
per ras zijn nog in onderzoek waardoor we van de gemiddelde gehaltes per soort uitgaan.
Tabel 1 geeft een overzicht van de verschillende rassen
erwten en veldbonen en de respectievelijke zaaidichtheid.
Meer info over zaaidichtheden en andere aspecten van de
mengteelt granen met erwten of veldbonen vind je in volgende documenten.


‘Praktische wenken bij zaai mengteelten graan met
erwten of veldbonen’
http://www.ccbt.be/?q=node/443



bioKennisbericht ‘Mengteelten graan met erwten of
veldbonen’
http://www.ccbt.be/?q=node/460

Teeltverloop
De proef in Lo-Reninge werd op 28 oktober 2014 in goede
omstandigheden gezaaid. De voorteelt was maïs. Bij een eerste telling op 25 november was de opkomst bij de triticale
gemiddeld 69% en kwamen de erwten en veldbonen pas op.
Bij de tweede telling op 10 december was de opkomst van de
eiwitgewassen slecht, gemiddeld 47%, vermoedelijk door
een combinatie van slakken- en vogelvraat. Er werden linten
gespannen voor vogelafweer maar dit bracht geen verbetering.
Na een relatief zachte winter was op 16 februari nog steeds
151 kg/ha NO3- aanwezig in de bodem, waarvan de helft in
de laag 60-90 cm. De gewasstand was toen vooral bij de eiwitcomponent erg schraal. Er werd niet bijbemest. De veldbonen leken zich te herpakken bij een controle op 8 april. De
erwten hadden nog steeds te maken met gepikte bladeren
en leden onder de concurrentie van de triticale waardoor
hun aanwezigheid in het gewas algemeen te laag was. Er
werd geen onkruidbestrijding uitgevoerd. De triticale stoelde
voldoende uit om onkruiden te onderdrukken en het gewas
kende dankzij het droge voorjaar verder geen problemen
met onkruid.
Na de relatief warme winter kwam het voorjaar traag op
gang met eerder koele temperaturen en met maandelijks
minder neerslag dan de gemiddelde waarden. Er was enige
ziektedruk van gele roest maar de triticale Vuka had hier
weinig last van. Vanaf juni stegen de temperaturen maar
bleven grote regenperiodes nog steeds uit. Van legering was
er geen sprake.

Tabel 1: Verschillende rassen en zaaidichtheden bij winterzaai mengteelten 2014-2015,
Lo-Reninge

Tabel 2: Gewasstand en lengtemeting van de eiwitgewassen

Toch wordt aangeraden om erwten nooit dikker dan 25 z/m²
te zaaien omwille van het risico op legering, ook in geval van
erg late zaai of zaai in slechte omstandigheden. Een tegenvallende opkomst zal gecompenseerd worden door de triticale.
Arkta, Assas en Picar zijn ondertussen gekende rassen. Andrea is eerder vroeg en zou minder wintervast zijn dan Arkta,
maar forser in groei. Dit zagen we niet in deze proef. EFB 33
en Nischkes konden zich enigszins handhaven tussen de triticale en waren iets meer zichtbaar in het gewas. Hun opbrengst was maar beperkt hoger en fors lager dan vorige
jaren. Ascension is een nieuw, witbloeiend ras dat tanninevrij is en dus ook geschikt is voor eenmagigen. Het ras is
bladloos (‘afila’) en heeft in de plaats extra ranken.
Winterveldbonen

Op 2 augustus werden de mengsels geoogst als droog graan.
Het groeiseizoen was optimaal voor de triticale, die in pure
teelt 11,4 ton/ha behaalde. De mengteelt met voedererwt
gaf gemiddeld 11,0 ton/ha met een miniem aandeel erwt
(<0,5 ton/ha). In mengteelt met veldbonen was de opbrengst
meer gebalanceerd: 7,5 ton/ha triticale en 2,5 ton/ha veldboon. Uitgaande van de theoretische eiwitgehaltes per gewassoort is de gemiddelde eiwitopbrengst bij triticale/
voedererwt geschat op 1,07 ton/ha en bij triticale/
winterveldboon op 1,34 ton/ha.
Voedererwten
De voedererwten in combinatie met triticale hadden het
moeilijk in de winter en het vroege voorjaar door vraat van
vermoedelijk slakken en vogels. Ook het vrij koude en droge
voorjaar was ongunstig. Door deze groeiachterstand tegenover de triticale konden de erwten zich onvoldoende ontwikkelen en waren ze nauwelijks aanwezig in de opbrengst. De
verleiding is groot om na een dergelijke ervaring de zaaidichtheid te verhogen.

Met een gemiddelde opbrengst van 10,0 ton/ha waarvan
een kwart veldboon, bevestigen de winterveldbonen in combinatie met triticale hun teeltpotentieel voor een meer eiwitrijke voederbron.
Diva, Irena en Organdi zijn de gekende rassen. Diva is het
meest winterhard en ontwikkelde iets minder fel, met een
lager aandeel veldboon in de opbrengst. Hetzelfde voor Organdi, een witbloeiend, eerder vroeg ras. Organdi is vrij kort
en minder zichtbaar in het gewas. Irena haalt opnieuw een
goede opbrengst met een groter dan gemiddeld aandeel
veldboon.
Hiverna werd voor de tweede keer in proef opgenomen en
deed het dit jaar goed. Dit ras is algemeen in de Duitse biologische teelt dankzij een goede winterhardheid. Het ras is laat
maar was op 2 augustus toch goed afgerijpt. Axel is een
nieuw ras dat een goede korrelopbrengst haalde. Arthur is
ook nieuw en maakte een fors gewas met een goede korrelopbrengst. Met het hoge aandeel veldboon, ongeveer de
helft, bracht dit gewas het meeste eiwit aan.

Tabel 3: Korrelopbrengst en vochtgehalte van de verschillende mengteelten bij oogst op 2 augustus 2015, Lo-Reninge

Foto: voedererwt Ascension met ranken (‘afila’-type)

Foto: Winterveldboon Arthur was opvallend competitief tegenover de triticale Vuka.

Figuur 1: Totale korrelopbrengst (kg/ha) voor de verschillende mengteelten en opbrengst pure teelt triticale Vuka op 2 augustus 2015, Lo-Reninge
Besluit
In de relatief zachte winter van 2014-2015 trad geen vorstschade op. Bij de erwten stond vraatschade aan de jonge
planten een goede ontwikkeling in de weg, waardoor hun
aandeel in de opbrengst minimaal bleef. De erwtrassen konden daarom niet vergeleken worden. Arkta en Assas blijven
hier de referenties, aangevuld met EFB 33. De veldbonen
ontwikkelden in het voorjaar zonder problemen. Standaardras Diva bevestigt, maar ook de andere rassen in het
aanbod presteerden goed dit seizoen. De combinatie met
Arthur zorgde voor een hoge eiwitopbrengst.
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