CENTRAAL INSTITUUTVOORLANDBOUWKUNDIG ONDERZOEK
WAGENINGEN

Gestencilde Mededelingen
jaargang1956
nr9

VERSLAGVANHET KWALITEITSONDERZOEK
VAN GROENE-ERWTENRASSEN
(oogst 1954en1955)

Mej.A.Veenbaas

INHOUDSOPGAVE

biz.
I

1

Onderzochte rassenenherkomstvandemonsters

II Methodenvanonderzoek
1•Onderzoek aanhetgekookte produkt
2,Onderzoek aanhetrauweprodukt

2
2

III Dekwaliteit diedeproefveldenin1955e n 1954leverden
1.Deproefveldenin1955en1954
2.Vergelijkingoogst 1955en1954
J.De samenstellingvandegrond endekwaliteitvande gekookte
erwt

8

6
8
10

U

IV Dekwaliteitvanderassen

^«

V

'7

Enigebeschouwingenoverdekwaliteitseigenschappen
1•Dekookkwaliteit
2.De smaak
3.De zachtheidvandeschil
4»Dekorrelgrootte ende zeefsortering
4a.Dekookkwaliteit vandeonderscheidene fracties
5.Depercentagesuiterlijk afwijkende erwten

VI Samenhangtussendegegevens
1.Dekookkwaliteitna50enna90minutenkoken
2.Dekookkwaliteit ende smaak
3«De groottevandekorrelenhetoptredenvangebarstenerwten
VII Samenvatting
Literatuur

2

'
27

30
3*
32
33
34
34
34
34
38
39

-1I ONDERZOCHTERASSEN E NHERKOMST VAND EMONSTERS
OOGST 1955

In1955werdenmonstersvanonderstaande20proefveldenonderzocht.
Proefveldnr

ZGr
N'F
ZWF
VoNOP

ZGe
U
NNI!NNÏÏ
ZNÏÏ

NZH
NZH
Z
ZV1
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OB
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ZL
NOP
Cl
Cl

1127 ,
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526
901
894
1752
1766

431
700
705
1826

645
2259
3437

240
1814
1401
1867
1868

Plaats

Kielwindeweer
Temaard
N.Wonseradeel
Marknesse
Andelst
Odijk
Wieringerwerf
Slootdorp
Hoofddorp
Woubrugge
Bleiswijk
Wilhelminadorp
Nieuw Namen
Werkendam
Middelbeers
Arcen
Wijnandsrade

D 30
Lunteren
Randwijk

Grondsoort

veenk.
klei
klei
zavel
klei
klei
klei
zavel
klei
klei
klei
klei
klei
e.klei *)
zand
klei
loss
lichte zavel
zand
klei

Onderzochterassen:
Rondo,Vares,Virtus,CB(CentraalBureau)482l
+ Servo; Mansholt'e 2295
+ Servof Mansholt's2295
* Servo; Mansholt's 2295;Unica
+ Servoi Mansholt's 2295en2152;Unica
+ Servo, Mansholt's2295;Unica
•f Servo, Mansholt's2295
+ Servoj Mansholt«s 2295en2152;CB4919
+ Servoj Mansholt's 2295;Unica
+ Servo Mansholt»s 2295;CB4919
+ Mansholt's2295en2152;CB4919
+ Mansholt's 2295en2152;CB4919
+ Servo;Mansholt's 2295en2152
+ Mansholt's 2295en2152
+ Mansholt's2295en2152
+ Servo ;Mansholt's 2295en2152
+ Servo ;Mansholt«s2152
+ Servo ;Mansholt's 2295en2152;Unica
+ Servo ;Mansholt's 2295
+ Servo ;Mansholt's 2295en2152;Unica
+- Servo iMansholt's 2295en2152;Unica

OOGST1954
Hetonderzoekhetrofmonstersvandevolgende9proefvelden.

Proefveldnr

NGr
NGr

1917
1969

VoNOP 403
NNH 167O
ZNH
J88
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674

zvi
WB
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587
2159
3386

Plaats

Grondsoort

Noordhorn
Nieuw-Beerta

zware zavel
zware klei

Marknesse
Wieringerwerf
Hoofddorp
Bleiswijk
Lamswaarde
Leur
Beek enDonk

zavel
zavel
klei
klei
klei
zand
zand

Onderzochte rassen:
Rondo,Vares,Virtus,Servo, Mansholt's229|>

f Unica; 5 CB-,3 Lohmann- en 3 Mansholtrassen

f 3Mansholtrassen; 26BVen 25UV

*)Ondere.kleiwordtverstaanestuarium-klei,
St.-Elisaheth-vloedisoverstroomd.

welkein1421doorde

- 2IIMETHODENVANONDERZOEK

Zoweltijdens debewaring alsbijhetweken,gaarmaken en anderebehandelingenvandemonsters is zoveelmogelijk naar gelijke omstandighedengestreefd,hetgeenuiteraardnoodzakelijk isom toteenobjectieve vergelijking
vanderassentekomen.Debewaringhad plaats opeendroge,koele,donkere
zolder.Het onderzoek oogst 1955i3inhoofdzaak inhetnajaar 1955verricht.
Inhetvoorjaar 1956werdenbepaald:de zachtheidvandeschil (mechanisch
bepaald,tabellen 1en 3 ) , dekwaliteitnakokeninpannen (tabel4)»cle
zeefsorteringendekwaliteit vandefracties (tabellen7en8 ) .
•Oogst 1954werd inhetvoorjaar 1955beoordeeld.Overdemethodenvan
onderzoek inhet algemeen zijopgemerkt,datnogaandeverbetering ervan
wordtgewerkt.
1.ONDERZOEKAANHETGEKOOKTEPRODUKT
Demonsters zijnbeoordeeld opgeschiktheid voorbereidingtotsoep.
Bijhet onderzoek isuitgegaanvanzeergoedhandgelezenmonsters,waardoorbeïnvloedingvandekwaliteit dooreventuele afwijkingen alsb.v.bruine
vlekjesisvoorkomen.De rassenvan 6ên proefveld zijntegelijkertijd enop
volkomen gelijke wijze gaargemaakt.Steedsis daarbijeenmonstervaneen
speciaalvoorhet onderzoek aangekocht partijtje erwtenvan zeergoedekwaliteitindeproef opgenomen.Deze partijisvoorhetbehoud vaneengelijkmatigekwaliteit bijdeaanvangvandeproeven inmonstersvan1kgverdeeld.
Hetheeft indebedoeling gelegenookperras allemonsters gezamenlijk
tekoken entebeoordelen,waardooreenzeergoedevergelijkingvandeproefveldenwordtverkregen.Door tijdgebrek is ditbeperkt gebleven totdemechanischebepalingvandeschilhardheidbijRondo enVirtusvan6proefvelden
welkebepalingen tegelijkertijd zijnverricht.
a.Bepalingvan dekookkwaliteit (foto1at/m 1eblz.4)
Hiervoorwerdende volgende bepalingenverricht:
v

Mate 2^-fiJ2koken_na_90min.kooktijjd
75g erwtenwerdengoed gewassen,gedurende 20à21uur geweekt inweckglazenin3*5d-1watervangemiddeldehardheid * ) ,vervolgens indezeglazenineenweckketel in+_20min.aandekookgebracht endaarna90min«
gekookt.Hetwaterinde weckketelwerd +_10mmbovende inhoudvande
fles gehouden (1).Het gekookte produkt werdtienkerenvrijsnelgeroerd endaarnaopeenvoor allemonsters gelijke wijzemetbehulpvan
eenvergiet ineenmeervast eneenmeervloeibaar gedeelte gesplitst.
Hotvaste gedeeltewerd op schoteltjesuitgespreid,waarnadematevan
fijnkoken aandehandvangeconserveerde standaardenwerd vastgesteld
enuitgedrukt ineencijfertussen10en1:
10
-alleerwtentotmoesgekookt,
1
-alle erwtenheelenstuggebleven,
10-8-meest gewenste cijfers,indiendeerwtentot soepworden
bereid.
Opgemerkt zij,dateenmonstermetb.v.hetcijfer7naevenlangerdoorkoken dan90min.inveel gevalleneengoede soepkanleveren.Anderzijds
ishetmogelijk,datvolledigtotmeaa gekookte engelijk gewaardeerde
monsters bijeenkortere kooktijd dan $0 min.,b.v.60min.,nogzekere
verschillen zoudenvertonen.

*)Gemiddelde hardheid van allewaterleidingeninNederland,nl.2°D
blijvend hard en9.5 D tijdelijkhard.

-3Percentagestugge erwtenna $0 min.kooktijd
Indehiervoorgenoemdevaste substantie werdnabekoeling'het aantal
-stugge erwten,dathoofdzakelijk uit "spatters"(zievolgende alinea)
bestondenverderuit erwten,diebijfijnknijpen eensterke weerstand
boden,vastgesteld.Doorherleidingmetbehulpvanhet1000-korrelgewichtwerdhet$ stugge erwtenverkregen.
Percentage erwtenmet gescheurde schiljaa^Ojnin^kooktijd;
Percentagehele erwten tevens scatters;
Percentagehele erwten, geen spatters;
50korrels werden goed gewassen,vervolgensmet 0,6 dlwatervangemiddeldehardheid 20tot21uur geweektinglazen (030-35 Jm)1
diemet eenomgekeerd laboratoriumglaasjewerdenafgedekt,ineen
houderineenweckketel,waarinhetwater+10mmbovendeinhoud van
debuizenstond,in+20min.aandekookgebracht en30min.gekookt.
Daarnawerdende erwtenineenkom overgegoten engedurende 2uurbij
kamertemperatuur afgekoeld,waarnahet aantal erwtenmetgebroken schil
werdvastgesteld,voortsbijde overgeblevene het aantal spatters dit zijnharde erwten,diebijknijpentussenduim enwijsvingerniet
fijngaan,dochuit de schil spatten -enhet aantalhele erwten,die
zichlietenfijnknijpen.Dedrukbenodigdvoorhet fijnknijpenvandeze
laatste erwtenvarieerdebijgebruikvaneensnelwegervan+400"tot
+ 13OOg.Bijhogere druk sprongendeerwtenuit de schil.Hetligtin
debedoelingvooral ditonderdeelvanhet onderzoekverderuit te,
werken.
b. Beoordelingvandesmaak'(aromatischeeigenschap")
13gerwtenwerden goed gewassen,met0.6dlwatervan gemiddelde
hardheid 20tot 21uur geweekt eninvorengenoemde glazen (zie a)en
opvorengenoemde wijze ineenwaterbad in+ 20min.aandekook gebracht
engedurende 90min.gekookt (2).Naóverschenkeninverwarmde kommen
ennadoorroerenwerd de smaak zintuigelijk bepaald enineencijfer tussen10en1uitgedrukt.
10
8
6
1

uitnemend
goed
grensvoldoende naar onvoldoende
zeerslecht

c«Bepalingvande zachtheid vandeschil
Organoleptischebegaling
Hetzelfdemonster datvoordewaarderingvandesmaak diende,werdook
gebruikt voorde zintuigelijkebepalingvandeschil.De zachtheidvan
deschilwerd eveneens in eencijfer tussen10en1uitgedrukt.
6 normaal goedvooreengroene erwt
boven 6 meerofminder zachtvoor eengroene erwt
beneden 6 meer ofminderhard voor eengroene erwt

•£Ë}aïïiE£«.-!il-Eaii2S(f0*02 aV m 2 ^ blz.5)
7*5 ë erwtenwercfengcedgewassen,met 0.35 dlwatervangemiddelde
hardheid opvolkomen gelijkewijzebehandeld alsondera. "Percentage
erwten met gescheurde schilenz."isbeschreven;demonsters werden
echterinplaats van30min.90min.gekookt,Vandeerwtenwerden
daarna2x10korrels genomen;vanelk dezerwerd eenstukjeschil,
steedsvan ongeveerdezelfde plaats,genomen,waarvandehardheid met
behulpvaneennaald van1.2mm0en eensnelwegerwerdvastgesteld.
Vervolgblz.6

IA

le

iE

AFB. IA

Monsters groene erwten klaar voor beoordeling op mate van fijnkoken.
Op de achtergrond glazen die in de weckketels geplaatst worden.
AFB. 1B T/M IE

De monstersworden na het koken een vast aantal keren op gelijke wijze en in gelijk tempo geroerd (IB),
vervolgens in een vloeibaar en meervast gedeelte gescheiden (lCenlD), waarbij de lepel een vast aantal
keren voorzichtig en op éénzelfde wijze door de erwten wordt geschoven (1D).Het meer vaste gedeelte
wordt daarna luchtigjes en gelijkmatig op schoteltjes gespreid (IE).

2A

2c

2B

2D

2E

2F

AFB. 2A T/M 2F

Mechanische bepaling van de zachtheid van de schil van erwten.
Met een pincet wordt een deeltje schil 0 3 à 4 mm weggenomen (2Aeerste laborante en 2B) en gelegd
boven een in een microscoopglaasje geboord gaatje 0 2 mm. Hierop wordt een tweede microscoopglaasje,eveneens met een gaatje, gelegd(2A tweede laborante en 2C).Vervolgensworden de glaasjes met
een wasknijper op elkaar geklemd, waarbij uiteraard de openingen corresponderen (2Aderde laborante
en 2D). Met behulp van een naald 0 1,2 mm en een snelweger wordt daarna de weerstand van de schil
ingrammenbepaald(2Avierde laborante en2E).Eenblokje met opening dient voorgoede plaatsing (2F).
Aan verbetering en vereenvoudiging van deze methode wordt gewerkt.

-6Devermeldenaaldgetallen gevendeondervondenweerstand bijhetdoorprikkenvandeschil,uitgedrukt ingrammen.
Vooralook ditdeelvanhetonderzoek zalverderwordenuitgewerkt en
"gemechaniseerd".
d.Controle opdebepalingen en"beoordelingvandemonsters"bijverschillende
kooktijden
Hiervoorwerd eenaantalmonsters opdeindepraktijk gebruikelijke
wijzegaargema.akt.
25Ogerwtenwerdenmet 1^-1watervangemiddeldehardheid 20à21uur
geweekt inpannenenvervolgens inenkeleminuten aandekook gebracht
engedurende 60,90eninbepaalde gevallen120min.op eenzachtpitje
gekookt onderafentoeroeren,waarnabeoordelingvandekookkwaliteit,
de zachtheidvandeschil (bij90min.)endesmaak (bij $0 min»)zintuigelijkplaatshad.
2.ONDERZOEK AAITHETRAUWE PRODUKT
a# Bepaling1000-korrelgewicht
Vanhet zeergoedhandgelezenmonsterwerden2x100korrels gewogen,
waarnadoor omrekeninghet 1000-korrelgewichtwerdverkregen.Ingevalzich
belangrijke verschillen tussendeduplo'svoordeden,had eenderdebepaling
plaats.
b.Bepalingvanhetpercentage kwadeharten
Uitde zeergoedhandgelezenmonsters werden 2x 50korrels opkwade
harten onderzocht.De erwtenwerden16uur geweektinleidingwater (hardheid 3 tot4 D ) , daarnadoorgesneden.Erwerdeneenlichte eneenernstige
graadonderscheiden,aandehandvanafbeeldingen,o.a.gepubliceerd in
TechnischBerichtvandeP.S.C,nr 55(3)»
c»Bepalingvanhetpercentage gaveenuiterlijk afwijkende erwten
Dezebepalingwerdverricht aan2x 100korrelsuit demonsters,zoals
dezewerdeningezonden.Dezemonsters waren z.g. "boerenschoon".Denavolgende afwijkingen,gerangschiktnaarbelangrijkheid werden onderscheiden»
1.aangevreten;
2.gekiemd;verkalkt;gevlektj
vangevlekt zijnbovendiennogde4groepenonderscheiden,zoals
dezeinTechnischBerichtvandeP.S.C,nr69 (2)zijnopgenomen;
J,licht vankleur;gebroken;gebarsten;kleinerdan5mmß;diversen.
Diversenbehoevenniet zwaarteworden aangerekend;hetbetreft
hiervaak erwten,diebijhet dorsenenigszinsbeschadigdwerden,
b.v#watingedeukt ofwaarvan eenkleinstukjeis afgesprongen,
4»zwakrimpelig;deze percentages zijnwelopgenomen,echterniet als
afwijking aangerekend.
Ingevalerwtentegelijkertijd bruingevlekt engebarstenwaren,zijn
zijbijbruingevlekt ondergebracht.Infeitezijndusdeafwijkingen,metuitzonderingvanaangevreten,bepaaldineenaantalkorrels datbeneden2x
100ligt.De vermelde cijfers indetabellen zijnvooralbedoeld omeen
algemeneindrukvanderassenendeproefvelden tegeven.Alléénopvallende
verschillen tussenrassen ofproefveldenhebbenbetekenis.Indieneen
bepaalde afwijkingzeernauwkeurigonderde loep zouwordengenomen,zal
herleidingop100korrelsmoetenplaatshebben of zalin100korrels vande
oorspronkelijkemonsters debetrokkenafwijkingdienentewordenbepaald.

