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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.
Ondergetekende verzorgde de eindtekst. Bij de samenstelling van deze eindtekst is dankbaargebruik gemaaktvandekritischecommentaren,praktischesuggesties enhetbeschikbaarstellen van illustratiemateriaal van een groot aantal deskundigen. Behalve aan deauteursenderedacteur isdaaromdankverschuldigdaan:
L.R. Bouwer;H.J.Lutgert;
R.Zwemer

Cebeco-Handelsraad,Steenwijk-Rotterdam

P.H.M.Dekker;A.Ester;
J.Jonkers;R.Meier;
J.J.Neuvel;P. Oyarzun;
D.A.vanderSchans;
P.M.Spoorenberg

PAGV,Lelystad

P.H.Hotsma;J.T.M.Huinink

CADBodem-,Water-enBemestingszakenAT,
Wageningen

J.G.M,vanKuyk

CADBedrijfsuitrustingAT,Wageningen

C.M.A.Nijenhuis

CATTiel

P. vanVelde

CADGewasbescherming,Wageningen

R.D.Timmer,PAGV
Lelystad,maart1989

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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3. Bodemenbemesting
3.1 Grondsoort
Erwten kunnen op vrijwel alle grondsoorten
geteeldworden,mitsdestructuur, devochtvoorziening en de ontwatering in orde zijn.
Problemenkanmenechterverwachten:
- op humusrijke gronden, met veel gemakkelijk opneembaar vocht. Hier ontstaat
veelal een weelderige groei die leidt tot
strorijke gewassen. Dekans op hetoptreden van schimmelziekten is in deze gewassenbijzondergroot.
- op droogtegevoelige gronden, zonder de
mogelijkheidvanberegening.Dooreen intensieve beworteling kan de erwteplant
goed gebruik maken van het beschikbare
vocht in de bodem. Op gronden met beperkingenvoordewortelontwikkelingen/of
meteengeringe hoeveelheid beschikbaar
vocht bestaat echter welkans opdroogteschade.Zonderde mogelijkheidvanberegening kan de teelt op deze gronden riskant zijn. Hoewel erwten minder afhankelijk zijn van de beschikbare hoeveelheid
vocht dan bijvoorbeeld veldbonen, kan
door een periode met aanhoudende
droogte het gewas toch geheel ofgedeeltelijkmislukken.
- op onkruidrijke gronden. Aangezien de
mogelijkheden van zowel een chemische
als een mechanische onkruidbestrijding in
een erwtegewas beperkt zijn, kan men
hierproblemenverwachten.
3.1.1 Hetprofiel
Deerwt iseenplantdie,indien mogelijk,vrij
diep zal wortelen. Een goede bewortelingsdiepte biedt garantie voor voldoende vochtaanvoer, ook inperiodenvandroogte. Inde
praktijk komen vaak storingen voor in het
profiel, die een diepe beworteling sterk belemmeren. Erwten zijn hiervoor minstens zo
gevoelig als aardappelen. Enkele voorbeel20

den van veel voorkomende profielstoringen
zijn:
- Versmeringen in de bouwvoor. Deze ontstaanvooralwanneer dezaaibedbereiding
plaatsvindtondernatteomstandigheden.
- Verdichtingen in de bouwvoor in de wielsporen.
- Verdichtingen en versmeringen net onder
de bouwvoor (ploegzool) door ploegen en
berijden van de grond met zware machinesenwagens.
- Onverteerde stroresten en groenbemestersonderindebouwvoor.
- Plotselinge overgangen in het profiel, bijvoorbeeld klei opveenof zandopgeringe
diepte (plaatgronden). Veen is zuur en
zandisvaakmoeilijkdoordringbaar.
- Een hoge grondwaterstand. Hierdoor
wordt de bewortelingsdiepte beperkt en
hetwerktverdichtingenindehand.
Menkandegeschiktheid van het profielbeoordelen met behulp van een penetrograaf,
een profielkuil of een grondboor. Wanneer
verdichte lagengeconstateerdworden ishet
gewenst dat deze verbroken worden, liefst
onder goede veldomstandigheden en bij
voorkeur in de herfst voorafgaande aan de
teelt.
Eenverdichte laagopeendiepte tot ca.3040cmkanveelalmetdeopheteigenbedrijf
aanwezige werktuigen verholpen worden.
Voorhetlosmakenvandegrondopeengroterediepte iseenspeciaalwerktuignodigen
veel trekkracht, enzal eendaartoegespecialiseerd loonbedrijf moeten worden ingeschakeld.
3.1.2 pH-KCIenkalktoestand
Voor een optimale stikstofvoorziening viade
stikstofknolletjes is het nodig om te streven
naareenvoldoende hogepH-KCI.Bijeente
lage pH-KCI komen de wortelknolletjes niet
of onvoldoendetot ontwikkeling. Ditheefttot

gevolg dat de natuurlijke stikstofvoeding niet
(goed) kan plaatsvinden. Op zand- enveenkoloniale gronden moet de pH-KCI minstens
4,5 zijn, liefst 5,0 of hoger. Op kleigronden is
echter 6,0-7,0 gewenst. Bij lagere pH's verdient de voorziening met magnesium de nodige aandacht (zie 3.3.5). Wanneer de pH te
laag is voor de teelt van erwten moet een
bekalking worden uitgevoerd. Deze behoort
in de herfst voorafgaande aan de teelt te
worden uitgevoerd. Voor een goede werking
dient de bekalking onder droge weers- en
veldomstandigheden uitgevoerd te worden,
en na aanwending ingewerkt te worden. De
te gebruiken soort kalk is niet zo belangrijk.

3.1.3 Waterhuishouding
Wateroverlast kan reeds na korte tijd groeistagnatie veroorzaken door luchtgebrek in
de wortels. Op klei- en zavelgronden en laag
gelegen zandgronden is een goed werkend
drainagesysteem dan ook noodzakelijk. Op
zandgronden is de afstand tussen wortels
en grondwater al snel te groot voor een voldoende vochtaanvoer. Als op deze gronden

niet beregend kanworden zal indroge perioden het gewas niet groeien en zelfs te vroeg
kunnen afsterven.
3.1.4 Beregening
Erwten zijn minder droogtegevoelig dan
veldbonen, maar onderzoek van o.a. het
CABO heeft aangetoond dat op droogtegevoelige gronden beregening tot een flinke
opbrengstverhoging kan leiden. Met name
vochttekort tijdens de bloeiperiode kan bij de
erwt leiden tot een slechte peulzetting, terwijl
in de periode na de bloei vooral de korrelvulling stagneert bij onvoldoende beschikbaar
vocht. Op gronden waar de vochtaanvoer
vanuit de ondergrond beperkt is, moet daarom indroge perioden zowel tijdens als nade
bloei beregend worden. Door beregening
neemt de kans op de ontwikkeling van
schimmelziekten toe, aangezien schimmels
zich in een vochtig gewas snel kunnen vermeerderen. Plan de beregening daarom zo
dat hetgewas de kans krijgt te drogen. Beter
grotere giften met tussenliggende droge perioden, dan regelmatig kleine giften waar-

Wateroverlast kanreedsnakortetijdgroeistagnatieveroorzaken.
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doorhetgewasvakernatis.
Het beregeningswater mag maximaal 300
mg chloor per liter bevatten. Bij hogeregehalten zal het zoutgehalte in de grond zo
hoog worden dat de zoutschade (veel) groter is dan de droogteschade. Het chloorgehalte van het beregeningswater is vrij eenvoudig vast te stellen, en de meeste
laboratoria kunnen deze bepaling doen.
Informatie hierover is te verkrijgen bij o.a.
hetWaterschap.

3.2 Grondbewerking
3.2.1 Doelstellingvandegrondbewerking
De doelstelling van de grondbewerking is
een zo gunstig mogelijk milieu te scheppen
voor de kieming, opkomst en beworteling
vanhetgewas.Bijdeuittevoerengrondbewegingen dient rekening te wordengehoudenmetdeeisendieerwtenstellenaanmet
name:
- kiemingenopkomst
- gewasgroeienzaadproduktie
- verzorgingenoogstvanhetgewas
Kiemingenopkomst
Erwten zijn bijzonder gevoelig voor een
slechtestructuurvande grond.
Piasvorming op het land nazaaien kaneen
slechte opkomst en het optreden van voetziekte veroorzaken.Grofkluiterige grondkan
een onregelmatige opkomst veroorzaken.
Fijne grond leidt vaak tot verslemping en
korstvorming. Hierdoor wordt de zuurstofaanvoer bemoeilijkt. Bovendien ondervinden
dekiemengroteweerstandbijdeopkomst.

plant gedurende het groeiseizoen van stikstof moeten voorzien. Het belang van een
goed doorwortelbaar profiel is dan ook erg
groot. Slechte structuur, storende lagen en
plotselinge overgangen leiden vaak tot ondiepe beworteling,waardoor eengrote kans
op vochttekort en N-gebrek ontstaat in een
drogeperiode.
Verzorgingenoogstvanhetgewas
De verzorging en de oogst van het gewas
kan alleen met goed gevolg worden uitgevoerd, wanneer de toestand van de grond
aan bepaalde eisen voldoet. Grofkluiterige
grond staat een succesvolle toepassing van
bodemherbiciden indeweg. Eenvlakke liggingvandegrondisvangrootbelang bijde
oogst. Een erwtegewas zakt in de loop van
het groeiseizoen in elkaar en ligt ten tijde
van de oogst dikwijls plat tegen de grond.
Om oogstverliezen en -problemen tegen te
gaan dient de grond zo vlak mogelijk te liggen.
3.2.2 Methodevangrondbewerking
Dekeuzevande methode van grondbewerkingendekeuzevandewerktuigenworden
onder meer bepaald door degrondsoort,de
voorvrucht en de toestand van de grond op
het moment dat de grondbewerking wordt
uitgevoerd. Het is dan ook erg moeilijk aan
te geven wat in het algemeen de beste
grondbewerkingis.
Bij de grondbewerking kunnen we onderscheiden:
- stoppelbewerking
- hoofdgrondbewerking
- nabewerking hoofdgrondbewerking
- zaaibedbereiding

Gewasgroeienzaadproduktie

3.2.3 Stoppelbewerking

Het wortelstelsel van de erwt is niet alleen
belangrijk in verband met de opname van
waterenvoedingsstoffen.Opdewortelsontwikkelenzichookdestikstofknolletjes diede

Wanneer de voorvrucht graan, koolzaad of
graszaadisgeweestwordtnadeoogsteerst
een stoppelbewerking uitgevoerd. Hierdoor
wordendeoogstresten enonkruiden losge-
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maakt,enwordt eenkiembedgemaaktvoor
achtergebleven zaden en in de grond aanwezige onkruidzaden. Het inwerken van
oogstresten bij de stoppelbewerking bevorderteensnellevertering.
Destoppelbewerking kanuitgevoerdworden
door eerst ondiep te ploegen met eenstoppelploeg en daarna een bewerking uit te
voeren meteentriltandcuItivator en/ofanderestoppelbewerkingswerktuigen.
3.2.4 Hoofdgrondbewerking
Vanwege de structuurgevoeligheid van erwten is een bewerking onder droge omstandigheden van het grootste belang. Daar
waar storende lagen indeondergrondvoorkomen, dienen deze voor of tijdens de
hoofdgrondbewerking te worden gebroken.
Een losse woelpoot of ondergronders aan
de ploeg of spitmachine voldoen hiervoor
goed. Wel moet men opletten dat er geen
versmeringindeondergrondoptreedt.
Het tijdstip van de hoofdgrondbewerking is
afhankelijk vandezwaarte vandegronden
de grondsoort. Op klei- en zavelgronden is
het gewenst om de grond voor de winter te
ploegeninverbandmetverweringdoorvorst
enbezakking.Hierbijishetbelangrijk datde
grond niet te fijn wordt gemaakt endat een
vlakkeliggingwordtverkregen.
Voor de hoofdgrondbewerking komen de
ploeg ende spitmachine in aanmerking.De
spitmachine heeft als nadeeldatstoppelrestennietwordenondergewerkt. Ditkanbijhet
zaaien en bij de onkruidbestrijding problemen opleveren. De veelal losse ligging van
de bouwvoor bij spitten geeft een grotere
kans op sporen bij hierna uitgevoerde bewerkingen.Dezesporenkunnenbijdeoogst
van de erwten aanzienlijke oogstverliezen
totgevolghebben.Onder natte omstandigheden heeft de spitmachine het voordeel dat versmering in de
ondergrond(ploegzool)wordtvoorkomen.
De zand-, dal- en lössgronden worden
meestalnietindeherfstgeploegd.
Ook bijvoorvrucht aardappelen wordtgeadviseerd om voor de winter geen kerende

grondbewerking uit te voeren. Als reden
hiervoor geldt dat de op het land achtergebleven verliesknollen op deze manier de
grootste kans hebben stuk te vriezen. Zo
wordt voorkomen dat de aardappelopslagplanten als een lastig onkruid gaan fungeren.Welwordtdegrondinditgevalmeteen
vastetandcultivator diep losgemaakt om
piasvorming te voorkomen. Op zand- en
veenkoloniale gronden wordt deze methode
algemeen aanbevolen. In verband met de
intensiteitvandeaardappelteelt zaldevoorvrucht voor erwten in dit gebied in veelgevallen aardappelen zijn. Echter ook na suikerbieten als voorvrucht kan op dit type
gronden bovengenoemde methode toegepastworden.
3.2.5 Nabewerking hoofdgrondbewerking
De vlakligging na het ploegen/spitten op
zwaregrondlaatnogaleenstewensenover.
Op niet verslempende gronden dient in dat
geval alsnog een egaliserende bewerking
uitgevoerd te worden. Als werktuig hiervoor
kaneenzwareveertandcultivator, eenvastetandcultivator of een aangedreven eg dienen. Een dergelijke bewerking kan het best
direct na het ploegen of over (nacht)vorst
worden uitgevoerd. Men dient echter op te
passenvooreenaltefijneligging(slemp)en
een te diepe bewerking (structuurbederf).
Ookdevorenpakker, dietijdens hetploegen
verkruimeling envlakligginggeeft,komtvoor
dezebewerkinginaanmerking.
3.2.6 Zaaibedbereiding
Hetklaarmakenvanhetzaaibedmoetonder
droge weers- en veldomstandigheden gebeuren.Eengoedestructuurvandegrondis
belangrijker dan eenvroege zaaidatum.Het
isdaaromookaantebevelenzo minmogelijk bewerkingen uit te voeren en te werken
met een lage banddruk om verdichting te
voorkomen. Dewerkdiepte vandezaaibedbereiding moet overeenkomen met de zaaidiepte van 4 à 5 cm. De fijnheid van het
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zaaibed dient afgestemd te worden op de
slempgevoeligheidvande grond.
Op zand- , veenkoloniale- en lössgronden
wordt, nadat de bemesting is uitgevoerd,
voorafgaand aan het zaaien geploegd.
Veelal gebeurt het ploegen in combinatie
met een enkele of dubbele vorenpakker. Zo
wordt een voldoende aangedrukt zaaibed
verkregen en spoorvorming tijdens de zaaibedbereidingvoorkomen.Aangezien erechter bijzonder hoge eisen aan de vlakligging
vanhetzaaibedwordengesteld,moeterna
het ploegen en voor het zaaien vaak nog
een bewerking worden uitgevoerd.Roterende werktuigen worden hiervoor op deze
grondenontraden,omdatzevaakeentefijn
zaaibed maken met alle nadelige gevolgen
vandien,zoalsstuivenenverslempen.
Het komt steeds vaker voor dat gebruik
wordt gemaakt van een zogenaamde zaaibedcombinatie. In één werkgang wordt dan
het zaaibed klaargemaakt en gezaaid. Dit
bespaart arbeid, en spoorvorming wordt
voorkomen. Deze combinatie is vaak uitgerust met cultivatortanden, een egje en een
aandrukrol.
Op klei- en zavelgronden, die in de herfst
gespit of geploegd zijn, bestaat dezaaibedbereiding uit een oppervlakkige, egaliserendebewerking metbijvoorbeeld eenschudeg
of rotorkopeg. Op de zwaardere gronden
kaneenaangedrevenwerktuigwordeningezet om een voldoende fijn zaaibed te creëren. De rotorkopeg heeft echter als nadeel
dat vaak te diep wordt gewerkt, waardoor
versmering van de ondergrond kan optreden.
Ook op klei- en zavelgronden wordt steeds
vakereenzaaibedcombinatiegebruikt.

3.3. Bemesting
Het doel van de bemesting is de bodemvoorraad aan te vullen zodat een erwtegewas steeds over een zodanige hoeveelheid
voedingselementen kan beschikken dat het
voorspoedigkan groeien.
Bij een opbrengst van 5000 kg zaad (86%
ds) per hawordt er afgevoerd:180kgN,50
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kg P 2 0 5 en 60 kg K20. Als het stro (3000
kg, 80% ds) wordt geperst wordt er nog
eens afgevoerd:45kg N, 10kg P 2 0 5 en35
kgK 2 0.
Totale afvoercijfers: 225 kg N, 60 kg P 2 0 5
en95kgK 2 0.
De hoeveelheden van deze voedingselementendietijdens hetgroeiseizoendoorhet
gewaswordenopgenomen liggenechterhogerdandeafvoercijfers bijdeoogst.Immers
van zowel zaad als stro wordt niet allesgeoogst wat er gegroeid is. Bovendien zijnde
gehalten (met name aan Nen K20) tijdens
het groeiseizoen hoger dan bij de oogst.
Voor NenK 2 0kunnendaaromdeopnamecijfers wel 100 kg/ha hoger liggen dan de
hierbovenvermeldeafvoercijfers.
3.3.1 Bemestingstoestand
De bemesting moet goed op de behoefte
worden afgestemd. Dit isalleen mogelijk als
mendoor middel vangrondonderzoek informatieheeftoverdebemestingstoestandvan
de bouwvoor. Een teler moet goed geïnformeerd zijn over de kalktoestand, omdat
deze van groot belang is voor de structuur
van kleigronden en de pH van de grond.
Vooral op zand- en dalgronden komt vaak
eenpHvoordieveeltelaagisvooreenoptimale produktie. Ook met betrekking tot fosfaatenmagnesiumiseengoedebemestingstoestand van de grond gewenst. Inverband
met een te weelderige groei is een hoge
stikstofvoorraadvandebodemnietgewenst.
3.3.2 Stikstof
De N-behoefte van erwten wordt grotendeels gedekt door de stikstofbinding uit de
lucht via de wortelknolletjes. Daarnaast
wordtookstikstof aandebodemonttrokken.
Uit onderzoek is gebleken dat een stikstofbemesting bij erwten, zowel bij het zaaien
alstijdens debloei,niettot hogereopbrengsten leidt (zie tabel 4). Onder normale omstandigheden is daarom geen aanvullende
stikstofbemesting nodig.Bijdeteeltvanerw-

Tabel4. Effect van stikstofbemesting (in kg N/ha) op de
rij Rusthoeve (gemiddelde cijfers 1983/1985).
meststof

tijdstip toepassing
voor
opkomst

geen
kas
kas
ureum
kas

opbrengst van droge erwten op proefboerde-

begin
bloei

opbrengst
einde
bloei

40
40
40

ten opzand-endalgronden moet menzelfs
voorzichtig zijn met een stikstofbemesting,
omdat daar het risico bestaat van teveel
strovorming. Op zware grondsoorten (met
over het algemeen juist korte gewassen)
kan het effect van iets meer strovorming
echtergunstigzijn methetoogopgeringere
oogstverliezen. Men geeft dan ongeveer 40
kgNperhaalsstartgiftvoorhetzaaien.
Devormingen/of activiteitenvandestikstofknolletjes komen in hetgedrangalsdeerwten worden aangetast door voetziekte, als
larven van de bladrandkever de knolletjes
aanvreten, bij een lage pH (zie 3.1.2) of bij
gebrek aandesporenelementen molybdeen
of borium.Wanneer tijdens hetgroeiseizoen
een of meerdere van deze problemen zich
voordoen, zal men met een stikstofbemesting moeten bijspringen. De hoogte van de
gift is afhankelijk vandeernst vandesituatie, het gewasstadium, de verwachte stikstofnalevering en de opbrengstverwachting.
Ineenernstiggevalvroeginhetseizoenzal
ongeveer 100-150kgN/ha gegevenmoeten
worden. Naarmate later in het seizoen stikstof gegevenwordt zalde gift geringer kunnen zijn. In dat geval kan ook gebruik gemaaktwordenvanureumbespuitingen.

40

kg/are
14%vocht

relatief

53,5
53,6
54,0
53,7
53,8

100
100
101
100
100

Wm il^

Wortelknolletjes binden stikstof uit de lucht en
voorzien daarmee in eengroot deel van de stikstofbehoeftevan erwten.
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3.3.3 Fosfaat
Erwten nemen moeilijk fosfaat op.
Fosfaatbemesting stimuleertvooraldebeginontwikkeling van de plant omdat hetwortelstelsel dan nog zwak ontwikkeld is. Erwten
nemenca.60 kgfosfaat op (waarvan 50kg
inhetzaad),maarmoetenzwaarderworden
bemest (zie ook 3.3). Ze worden gerekend
tot de categorie van de meest fosfaatbehoeftige gewassen zoals aardappelen en
maïs. Bij een voldoende hoge fosfaattoestand vande grond (Pw-getal25-35) iseen
gift van 100-140 kg P205/hade juiste hoeveelheid(zietabel5).
De fosfaatbemesting dient bij voorkeur als
wateroplosbaar fosfaat in het voorjaar voor
hetzaaientewordengegeven.
Fosfaatgebrek uit zich in een vertraagde
groei. De planten hebben dunne stengels,
terwijl het bladdof of blauwgroen kleurt.De
onderstebladerenverwelken enaanderandenvandebladerenontstaandonkerbruine,
afgestorvenvlekjes.
3.3.4 Kali
De kalivoorziening levert bijerwten normaal
gesproken geen problemen op. Kaligebrek

komtzeldenvoor. Intabel5ishetkalibemestingsadviesweergegeven.
Voor zand-,dal- en veengronden is hetadviesgelijkaanhetadviesvoorgranen.
Voordekleigronden ishetgelijk aanhetadvies voor industrie-aardappelen. Bij eenvoldoende hogekalitoestand (kaligetalopzand
11 en klei 18, KHCI op loss 15) is een gift
vanongeveer 120kgK 2 0dejuistehoeveelheid, tenzij op klei al een meerjarengift is
toegediendaandeaardappelen.
Erwten kunnen in het voorjaar met chloorhoudende meststoffen worden bemest.
Jonge planten met kaligebrek zijn dof geelgroen, oudere bladeren krijgen grauwgele
randen. Denerven blijvengroen,de planten
groeien gedrongen, de peulen blijven klein
en bevatten te weinig zaden. De onderste
bladerensterventevroegaf. Dekansophet
optreden van een Botrytisaantasting wordt
door kaligebrek verhoogd. Men kan kaligebrek bestrijden doorvoor debloeitespuiten
met 1000liter/havaneen2%-oplossingvan
zwavelzurekali.
De advisering vindt plaats per afzonderlijk
Pw- en K-getal. Tabel 5 is een verkorte
weergave van de tabel uit de "Adviesbasis
voor bemestingvanbouwland"vanhetCAD
voorBodem-,Water-enBemestingszaken.

Tabel5. Fosfaat-enkalibemestingsadviesvoorerwten.
Geadviseerde hoeveelheid fosfaat
(P 2 0 5 ) in kg/ha

Geadviseerde hoeveelheid kali (K 2 0)
in kg/ha

Pw-getal

K-getal
(op loss
K-HCI)

5
15
25
35
45
55
65
75
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diluviaal
zand,
dalgrond,
rivierklei
240
180
140
110
80
60
40
20

zeeklei,
alluviaal
zand

200
160
120
100
80
60
40
20

4
8
12
16
20
24
28
32
36
40

zand- en
dalgrond,
veengrond
220
160
110
70'
50
30
0
0
0
0

rivierklei,
zeeklei <10%
org.stof
330
290
210
140
100
70
40
0
0
0

zeeklei
>10%
org.stof

290
260
200
150
110
90
70
50
40
0

loss

340
270
160
80
30
0
0
0
0
0

3.3.5 Magnesium

3.3.6 Mangaan

Het Mg-bemestingsadvies voor zand- en
dalgrondenvoor losshangt medeafvande
dikte van de bouwvoor en van het volumegewichtvandegrond:

Op lichte kalkrijke kleigronden en te zwaar
bekalkte zavel-,zand- en veengronden kan
mangaangebrek in erwten voorkomen. In
wielsporen enopverdichte grond komende
symptomen het eerst naar voren.
Mangaangebrek uit zich door het geel wordenvanhetbladtussendenerven.Debloei
stopttevroegenhetgewasisslapper.
Behalve een lagere opbrengst kan mangaangebrek ook het verschijnsel "kwade
harten"veroorzaken. Dit ishetoptredenvan
bruinzwarte vlekjes opdebinnenzijdevande
zaadlobben en het afsterven van het groeipunt van de kiem.Zowel bij zaaizaad als bij
consumptie-erwten betekent het optreden
van kwade harten een ernstig kwaliteitsverlies.
Geadviseerd wordt ombijmangaangebreksverschijnselen het gewas te bespuiten met
15kgof22l/ha mangaansulfaatopca.1000
literwaterperhaof5l/hamangaanchelaat.
Bij een kwaliteitsteelt (zaaizaad- of consumptieteelt) op mangaangebrekgevoelige
grond wordt geadviseerd om eenpreventieve bespuiting uit te voeren als het gewas in
vollebloeistaatomzokwadehartentevoorkomen. Aan het eindevan debloei dientde
bespuiting zo nodig herhaaldte worden (zie
ooktabel6).

Mg-bemesting=75kgMgO/ha minusMgOgehaltexdiktebouwvoor indmxvolumegewichtvande grond.
Meestal zal op genoemde gronden eenbemesting van 60 kg MgO per ha voldoende
zijn.
Op zavel- en kleigrond heeft bemesting
geenzin.Zodragebreksverschijnselenzichtbaar worden dient men een bladbespuiting
uittevoerenmet60-80kgbitterzout in600I
water/ha.
Vooral op lichte grondsoorten kan vrij gemakkelijk magnesiumgebrek optreden.
Symptomen van magnesiumgebrek zijn dat
de bladeren tussen de nerven geel worden
met langs de nerven eengroene strook.De
bladrandblijftietslangergroen.

Tabel 6.

Invloed van bespuiting met m langaansulfaat op de opbrengst (kg/ha, 14%
erwten. Rusthoeve 1983-1986

bespuitingstijdstip
voor de
bloei

volle
bloei

opbrengst
10 dagen
na de bloei

X

X

vocht) bij droge

X

X

X

X

gemiddeld 3 proeven op
Mn-gebrekgevoelige grond
kg/are
relatief
57,9
61,1
59,2
60,1

100
106
102
104

gemiddeld 3proeven op niet
Mn-gebrekgevoelige grond
kg/are
relatief
63,8
64,2
61,6
62,7

100
101
97
98

27

Deze bezwaren zijn op stro-arme gronden
(minder vruchtbare en/of moeilijk vochtafgevende gronden) minder groot en hier kan
eenorganische bemestingzelfsgunstigwerken. Wel kan het van belang zijn deze bemesting geruime tijd voor het zaaien uit te
voeren.

Behalve een lagere opbrengst kan mangaangebrek ook het verschijnsel "kwade harten" veroorzaken.

3.3.7 Sporenelementen
Andere sporenelementen zoals borium en
molybdeen spelen bij erwten niet zo'n grote
rol. Een gebrekssituatie komt dan ook weinig voor. Wanneer een perceel regelmatig
met drijfmest wordt bemest dan zijn deze
elementen meestal in voldoende mate aanwezig en zijn er geen problemen te verwachten.

3.4 Organische bemesting
In het algemeen is een organische bemesting bijdeteelt vandroge erwten nietaante
raden. Dit geldt met name voor gronden
waar een weelderige gewasontwikkeling te
verwachten is. Dekans op ontwikkeling van
schimmelziekten wordt erdoor vergroot, terwijl ook bij de oogst problemen kunnenontstaan.
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4. Perceelskeuzeenvruchtwisseling
Erwten kunnen in principe op alle grondsoorten worden geteeld. Bij de perceelskeuze kan een aantal factoren een rol spelen,
zoals de ontwatering. Een goede ontwatering is noodzakelijk om tijdig te kunnen zaaien, en vanwege de gevoeligheid van erwten
voor wateroverlast. Verder spelen een rol bij
de perceelskeuze: de gezondheidstoestand,
de bemestingstoestand, de kalktoestand en
de onkruidbezetting van het perceel. In verband met een uniforme afrijping is ook de
homogeniteit van een perceel van belang.
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4.1 Gezondheidstoestand
Het advies is om erwten niet vaker dan eenmaal in de zes jaar op hetzelfde perceel te
telen. Naarmate een intensievereteeltfrequentie aangehouden wordt is de kans groter dat
zich inde grond bepaalde ziekten en plagen
(o.a. voetziekte en aaltjes) gaan ontwikkelen. Deze kunnen grote schade doen aan
een erwtegewas en tot ernstige opbrengstdervingen leiden. Wanneer bovendien een
perceel eenmaal ernstig besmet is kan het
bijzonder lang duren (soms wel 20 jaar of
langer) voordat een erwteteelt weer mogelijk
is.
Om langdurige ongeschiktheid van een perceel te voorkomen is het advies om ook bij
een slechts beperkte aanwezigheid van (bodemgebonden) ziekten en plagen geen erwten te telen. Hierbij dient te worden opgemerkt dat ook andere peulvruchten dan
erwten de ziekten en/of plagen in stand kunnen houden (zie 4.4.3).

Met een biotoets isvast te stellen inwelke mate
eenperceelisbesmetmetvoetziekte.
4.1.1. Voetziekte
Van de bodemgebonden ziekten en plagen
bij de erwt is met name "voetziekte" een belangrijke schadeverwekker. Voetziekte kan
worden veroorzaakt door een vrij brede
groep van schimmels die inde grond kunnen
overblijven in de jaren dat er geen erwten
wordengeteeld.
Om vast te stellen hoe ziek of gezond een
bepaald perceel is, is er bij het PAGV een
zgn. biotoets ontwikkeld. Daarmee is het
mogelijk om aan te geven welke risico's een
teler loopt wanneer erwten op het onderzochte perceel verbouwd gaan worden. Zo
kunnen behalve misoogsten ook een verdere opbouw en uitbreiding van voetziekte wordenvoorkomen (zie ook 8.1.1).
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4.1.2. Aaltjes
Vanuit de bodem kunnen ook verschillende
aaltjessoorten een erwtegewas aantasten
metalsgevolggroeiremming,ongelijke afrijping en een vroegtijdige afsterving. Dit kan
ernstige consequenties hebben voor zowel
de opbrengst als de kwaliteit. Alleen door
een grondontsmetting zijn de aaltjes te bestrijden. Deze maatregel is echter voor een
erwteteelttekostbaar. Bijeengrondontsmetting met vloeibare middelen ten behoeve
vande teelt vanaardappelen of bietenwordenechter ook devoor deerwtenschadelijkeaaltjesgedood.
Eenperceeldatbesmetismetheterwtecysteaaltje, geel bietecysteaaltje of wortelknobbelaaltje kan men beter niet bestemmen
voordeteeltvanerwten.

teelt. Ook door het spuiten van eenbodemherbicide of het afbranden van het onkruid
kortvoordeopkomst ishetmogelijk eenonkruidvrijeuitgangssituatietecreëren.
De humushoudende gronden zijn vanwege
de vaak hoge onkruiddruk en de slechte
werking van bodemherbiciden minder geschikt voor de erwteteelt. Vooral overjarige
onkruiden zoals akkerdistel, akkermunt, akkermelkdistel, klein hoefblad en veenwortel
zijnnietofnauwelijksinerwtentebestrijden.
Percelen die met deze onkruiden bezet zijn
kunnen daarom beter niet voor de teelt van
erwtengebruiktworden.

4.4 Vruchtwisseling
4.4.1 Deerwtalsvoorvrucht

4.2 Bemestingstoestand
Percelen met een zeer hoge stikstofvoorraad of een sterke stikstofnaleverende werking zijn minder geschikt voor de teelt van
erwten omdat de kans groot is op een te
weelderige groei en een ziektegevoelig gewas. Ook eenonvoldoende kalktoestand (te
lage pH) kan reden zijn af te zien van de
teelt van erwten op het betreffende perceel
(zie ook 3.1.2 en 3.3.1 en verder).
Daarnaast isdekalktoestand(samenmetde
ontwatering en het gehalte aan organische
stof) van invloed op de structuur van de
grond. Erwtenzijn,zoals eerder gezegd,bijzondergevoeligvooreenslechtestructuur.

4.3 Onkruidbezetting
Deontwikkeling vanonkruidineenerwtegewas kan leiden tot een onregelmatige afrijping, problemen bij de oogst enopbrengstderving. Omdat de mogelijkheden van een
onkruidbestrijding in een erwtegewas beperkt zijn moet men zorgen voor een onkruidvrije situatie aanhetbeginvandeteelt.
Ditkanhetbestgebeurendooralleen"schone" percelen te bestemmen voor de erwte-
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Deerwt wordt inhet algemeen alseengoedevoorvrucht beschouwdvoor diverselandbouwgewassen. Belangrijkste reden hiervoor is dat een erwtegewas weinig stikstof
en andere voedingsstoffen aan de bodem
onttrektenvrijrijkegrondachterlaat.Hetgewas heeft een positieve invloed op de
bodemstructuur en biedt goede mogelijkheden tot het zaaien van een (gras)groenbemester.
Voor uien en vlas is de erwt echter een
minder goede voorvrucht, omdat de kans
bestaat dat deze gewassen door het stengelaaltjewordenaangetast.
Erbestaanook aanwijzingen dat rijpteoogsten erwten minder geschikt zijn als voorvruchtvoorconsumptie-aardappelenvanhet
ras Bintje. Reden hiervan zou de schimmel
Verticillium dahliae zijn. Deze schimmel
komt opveel dicotyle (tweezaadlobbige) gewassen voor en kan zich op erwten vermeerderen. Door de uitstoot van microsclerotiën(sporen) inenopdegrondkanzoeen
volgend aardappelgewas aangetastworden.
Niet alle aardappelrassen zijn gevoelig voor
dezeschimmel.Verticillium dahliaemanifesteertzichpaslaat inhetseizoenopafrijpende gewassen,daarom zullen pootaardappelen en vroeg afrijpende consumptie-aardap-

pelen aan een opbrengstderving ontsnappen. Het is nog onvoldoende duidelijk in
hoeverre ook andere peulvruchten dandrogeerwteneen minder goed voorvruchteffect
kunnenhebbenopaardappelen.
4.4.2 Voorvruchtenvoorerwten
Totdegoedevoorvruchtenvoorerwtenkunnenwordengerekenddegranen,uien,graszaad, suikerbieten en maïs. Door het oogstenvansuikerbieten enmaïsonder minder
gunstige bodemomstandigheden lijdt de
structuur vandegrondsomserg.In dergelijkegevallenzijndezegewassenenpercelen
niet geschikt als voorvrucht voor erwten.
Erwtenkunnenopklei-enzavelgrondenook
naaardappelenverbouwdworden,maaropslag van aardappelen kan erg lastig zijn.
Bovendien kan een ontwikkeling van
Verticilliumdahliae bijdeteelt vaneensommigeaardappelrassenookweleensernstige
gevolgen hebben voor het navolgende erwte- of veldbonengewas. Op zand- en dalgronden bestaat er na aardappelen enbieten kans op een aantasting door het
wortelknobbelaaltje. Koolzaad en karwij zijn
alsvoorvrucht afte radenomdat opslagvan
koolzaad in erwten erg lastig is, en beide
voorvruchtendekansverhogenopeenaantastingdoorSclerotinia.
Gescheurdgraslandenkunstweidenkunnen
als voorvrucht dienen, maar op strorijke
gronden (zavel- en humeuze zandgronden)
zullen in dat geval nog langere en slappere
gewassen ontstaan en de ziektegevoeligheid doen toenemen. Laat scheuren van
graslandvermindertdekansoplangenveel
stro.

4.4.3 Teeltfrequentie
Aangezieneenerwtegewasdoordiversebodemgebonden pathogenen kanwordenaangetast, iseen ruimevruchtwisseling vanbelangvoor eengoede opbrengst en kwaliteit,
envoor de continuïteit van deteelt. Hetadvies is dan ook om niet vaker dan eenmaal

inzesjaar erwtenopeenbepaaldperceelte
verbouwen.
Voor "erwten" moet men eigenlijk lezen
"peulvruchten", omdat ook andere peulvruchten dan erwten een rol kunnen spelen
bij de instandhouding van min of meer dezelfde schimmels. Veld- en tuinbonen en
bruinebonenzijnechterwelmindergevoelig
voordespecifiekeerwteschimmels.Wanneer
erwten en veldbonen (en/of andere peulvruchten) worden afgewisseld kan een 1op
5teeltfrequentiewordenaangehouden.
De 1op6teeltvanerwten iseenalgemene
richtlijn,uitgaandevaneengezondesituatie.
Hethoudt echtergeengaranties invooreen
probleemloze teelt. Groei- enweersomstandighedenzijnvanminstenszogrotebetekenis bij het ontstaan van voetziekte als de
teeltfrequentie.
Wanneer ernstige voetziekte optreedt is het
perceel voor langere tijd ongeschikt voorde
teelt van erwten. Door het vitaal overblijven
in de grond van sommige schimmels kan
ook na 15tot 20jaar een erwtegewas aangetastworden.
4.4.4 Deerwtinhetbouwplan
In veel akkerbouwgebieden hanteert men
eennauwbouwplanmeteenhoogpercentage rooivruchten (vooral aardappelen en suikerbieten) vanwege de hoge financiële opbrengsten van deze gewassen. Op langere
termijn kan dit echter leiden tot ernstige
(ziekte)problemen en lagere opbrengsten.
Zowel de fysieke toestand als de gezondheidvandegrondgaatopdezemanierachteruit.
Het is dus noodzakelijk om tot een verruiming van de vruchtwisseling te komen,ook
in een graanbouwplan, en de erwt vormt
hiervoor een mogelijkheid. Hetgewas isgemakkelijk in de meeste bouwplannen in te
passen aangezien zaaien, verzorging en
oogst kangebeuren metbestaande enveelalbeschikbareapparatuur.
Aangezien hetgewas relatief vroeg hetveld
ruimt zijn er mogelijkheden voor eengrondontsmetting, het bestrijden van meerjarige
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onkruiden in de stoppel en/of het telen van
eengroenbemester.
Een inpassing van de erwt in het bouwplan
kan echter ook een aantal negatievegevolgenhebben.Deerwtoefenteenwaardplantfunctie uit voor verschillende pathogenen
(o.a. Verticillium, Sclerotinia) en dit kangevolgen hebben voor de gezondheid vanandere gewassen in het bouwplan. Ook zijn
onkruiden in het gewas moeilijk te bestrijden,metnamewortelonkruiden.
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5. Rassen
5.1 Veredeling
Een van de belangrijkste zaken bij de veredeling van erwten is het verkrijgen van rassen die een zo hoog mogelijke opbrengst
hebben en daarnaast een zo gering mogelijke opbrengstvariabiliteit vertonen. De veredeling isvooral gericht op:
- hogere zaadopbrengst
- betere stro-stevigheid
- betere ziekteresistentie
- hoge peuldracht
- geringe gewaslengte
- hoger eiwitgehalte
Deteelt van rijpe erwten is indejaren '60 en
70 van geringe omvang geweest. Hierdoor
waren de activiteiten bij het kweekwerk in
deze periode ook beperkt. Door de stimulerende maatregelen vanuit de Europese
Gemeenschap, die er op gericht zijn om een
hogere zelfvoorzieningsgraad van eiwit voor
de krachtvoederindustrie te bewerkstelligen,
is de teelt vanaf 1978 weer sterk toegenomen. Dit is ook van invloed geweest op het
kweekwerk. Meerdere kweekbedrijven zijn
een veredelingsprogramma begonnen en er
kan gesproken worden van een inhaalrace.

Hierdoor zal in de komende tijd het rassensortiment nog een belangrijke uitbreiding en
verbreding kunnen ondergaan. Een voorbeeld hiervan zijn de zogenaamde semibladlozeerwterassen.
5.1.1 Bladrijke rassen
Tot voor kort bestond het rassensortiment
uitsluitend uit bladrijke rassen. Bijdezetraditionele typen wordt op" iedere etage een
bladsteel gevormd met daaraan twee of drie
paren eivormige blaadjes. Aan de voet van
de bladsteel bevinden zich de steunbladeren
die rondom de stengel zijn gevormd. De
bladsteel gaat aan het einde over in een
rank. Het bezwaar van deze bladrijke rassen
is de geringe strostevigheid waardoor het
gewas snel gaat legeren. Gelegerde gewassen blijven lang nat en hebben daardoor een
verhoogd ziekterisico. Bovendien kunnen ze
problemen geven bij de oogst. Tot de groep
van de bladrijke rassen behoren momenteel
de rassen Finale, Maxi, Calypso, Miranda en
Belinda. De eerste drie genoemde rassen
zijn ronde groene erwten en de twee laatste

Tabel7. Verschillen ingewaskarakteristieken en grootte van opbrengstcomponenten bij hettraditionele,bladrijkeras FinaleenhetsemibladlozerasSolarabijeenstanddichtheidvan55planten/m2.GemiddelderesultatenPAGVLelystad1984t/m1986.
gewaskarakteristiek/
opbrengstcomponent
bodembedekking (%) bijbeginbloei
gewashoogteincmbijdeoogst
plantlengteincmbijdeoogst
bloeiduurindagen
aantalpeuldragendestengelsperplant
aantalfertieleetagesopdehoofdstengel
aantalpeulenperfertieleetage (hoofdstengel)
aantalpeulenperplant
aantalzadenperpeul
duizendkorrelgewicht ingram,14%vocht
zaadopbrengst inkg/are,14%vocht

Finale
traditioneelbladtype

85
20
68
21
2,0
4,3
1,4
10,2

3,9
306
52

Solara
semibladloos

75
47
80
26
1,7
6,1
1,2
9,9
3,8
313
54
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rondegeleerwten.

5.1.3 Bladlozeerwten

5.1.2 Semibladlozerassen

Naastsemibladloosheid isookhet"bladloze"
type bij erwten bekend. Beide zijn mutanten
die van nature voorkomen. Bij het bladloze
erwtetype zijn naast de verandering van de
jukblaadjes in ranken ook de steunbladeren
sterk verkleind. Het kweekmateriaal van dit
type heeft echter een te laag opbrengstniveau en de verwachting is niet dat er inde
nabije toekomst rassen van dit type op de
rassenlijstzullenverschijnen.

De introductie van semibladloosheid heeft
geleid tot rassen die een andere plantopbouw eneengeheel andere gewasstructuur
vertonen. Bijdesemibladloze rassenzijnde
eivormige blaadjes (jukbladeren) vanhetsamengestelde blad veranderd in ranken. De
steunbladeren, die te vinden zijn aan de
voet van de bladsteel, zijn nog wel aanwezig. De geringere hoeveelheid blad zorgt
voor eenmeeropengewastype datsnelopdroogt, en door de vele extra ranken die in
elkaar grijpen blijft het gewas langer overeind staan. Beide eigenschappen gaan het
optreden en de uitbreiding van schimmelziektentegen.Er komenverschillende soortensemibladloosheid voor,maarhetmeeste
perspectief biedt momenteel hetzogenaamde "afila"- type, waarbij de jukbladeren zijn
veranderdinranken.Totdittypebehorende
rassenSolaraenAscona(zieooktabel7).

5.1.4 Gekreuktzadigen
Op grond van de vorm van het rijpe zaad
wordt bij de erwten een onderscheid gemaakt in rondzadige en gekreuktzadige rassen. Het verschil tussen beide typen wordt
veroorzaakt door eenverschil inzetmeelsamenstelling. Het zetmeel van de kreukerwten heeft een groter waterbindend vermogen. Bij de afrijping houden de kreukerwten
daarom langer hun vocht vast. Wanneer de
zaadhuid zijn uiteindelijke grootte al heeft
bereikt, droogt uiteindelijk het endosperm
van de kreukerwt verder in, waardoor de
zaadhuidgaat rimpelenenhetzaadeengekreukt uiterlijk krijgt. In het onrijpe stadium
zijn geen verschillen zichtbaar tussen rondzadige en gekreuktzadige rassen. Zowel in
het doperwtestadium als afgerijpt hebben
rondzadige erwten een lager suikergehalte
eneenhogerzetmeelgehalteindedrogestof
dan kreukerwten. Kreukerwten zijn daarom
over het algemeen zoeter en minder melig
van smaak. Gekreuktzadigen worden in
hoofdzaak gebruikt voor de verwerkendeindustrie.

5.2 Rassenonderzoek
Eensemibladloosraswaarbijdejukbladerenvan
hetsamengesteldeblad veranderdzijnin ranken.
Structuur enstevigheidvanhetgewaszijnhierdoorverbeterd.
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Door de sterke uitbreiding van de teelt van
droge erwten in de EG-landen zijnverschillende kweekbedrijven veredelingsprogramma'sgestart omnieuwe enbetere rassente
kweken. Het kweken van nieuwe rassen is
een werk van vele jaren en mede daardoor

erg duur. Door het Rijksinstituut voor
Rassenonderzoek (RIVRO) worden de aanmeldingenvannieuwe rassen uitgebreidonderzocht, te beginnen met een registratieonderzoek. Is het ras bij het registratieonderzoek veelbelovend gebleken op het
punt van produktiviteit en andere voor
Nederland belangrijke eigenschappen, dan
wordt het aan een verder gebruikswaardeonderzoek onderworpen. Ditgebeurt opeen
aantaloverhetgehelelandverspreidliggende rassenproefvelden. Zodoende is op verschillende grondsoorten een goedevergelijkingmogelijk metdealgangbarerassen. De
Commissie voor de Samenstelling van de
Rassenlijst voor Landbouwgewassen beslist
uiteindelijk aan de hand van de resultaten
van de rassenproeven over opname op de
rassenlijst.

5.3 Rassenlijst

ombijderassenkeuzeooktekijkennaarandere eigenschappen zoalsdestevigheid,de
geschiktheid als dekvrucht ende machinale
oogstbaarheid.
* Bijderondegroeneerwtkaneenkeusgemaakt worden uit de rassen Finale,Maxi,
Calypso,SolaraenAscona.Deeerstedrie
rassen behoren tot het bladrijke type en
de twee laatstgenoemden tot het semibladlozetype.
* Bij de ronde gele erwten is de keuze beperkttottwee rassen:MirandaenBelinda.
Zezijnvroeger rijpdandegroeneerwten.
Onder bepaalde omstandigheden, bijvoorbeelddroogte tijdens de periode van afrijping, kunnen deze vroege rassen in het
voordeel zijn. Gemiddeld over meerdere
jaren blijvenzeechter inopbrengst achter
bijdegroeneerwten.
* Bijdeschokkers is Marohetenige rasdat
op de rassenlijst voorkomt, evenals ImposantbijdekapucijnersenGastrobijderozijn-ofgrauweerwt.

In de jaarlijks verschijnende Beschrijvende
Rassenlijst voor Landbouwgewassen zijnde
toegelaten rassentevinden,iseenbeschrijving van deze rassen opgenomen enwordt
informatie gegevenoverdespecifiekeraseigenschappen. Het rassensortiment voor de
rijp te oogsten erwten kan worden verdeeld
in ronde groene erwten, ronde gele erwten,
schokkers, kapucijners en rozijn- of grauwe
erwten. De ronde groene en gele erwten
worden in hoofdzaak geteeld voor de veevoederindustrie; de groene erwten hebben
ook een goede consumptiekwaliteit. De
schokkers worden geteeld voor menselijke
consumptie (export) en de kapucijners voor
binnenlandse consumptie. De verbouw van
rozijnerwtenisvanzeergeringeomvang.

5.4 Rassenkeuze
Bijdekeuzevanhetraswordtoverhetalgemeen eerst gekeken naar de opbrengstcapaciteit van de beschikbare rassen. Deopbrengstverschillen zijn echter niet zo groot.
De invloed van de teeltomstandigheden op
deopbrengst isveelgroter.Verstandig ishet
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6. Zaaien
6.1 Zaaizaad

6.1.3 Zaadbehandeling

Bij de beoordeling van de kwaliteit van het
zaaizaad spelen de volgende factoren een
rol:raszuiverheid,kiemkrachtenvitaliteit,en
de gezondheid van het zaaizaad. Sinds
1984 wordt ook het duizendkorrelgewicht
(DKG) ophet labelvermeld.Daarnaastwordeneenaantal kenmerken op het labelvermelddievanbelangkunnenzijnbijeventuele reclames. Het is daarom aan te bevelen
delabelsenigetijdtebewaren.

Voorbeschermingvanhetzaaizaadwordtbij
de erwteteelt algemeen een zaadbehandeling toegepast tegen kiem- enbodemschimmels (o.a. Pythium) en tegen het complex
van voet- en vlekkenziekten (Ascochytaschimmels).
Eenprimaire aantasting vandekiemplanten
door valse meeldauw is te voorkomen met
een zaadbehandeling (zie 8.1.4). Inteeltgebieden met een grondbesmetting met valse
meeldauw is een zaadbehandeling tegen
valse meeldauw gewenst. Daarbij moetworden opgemerkt dat er de laatste jaren een
toename vangewasaantastingen door valse
meeldauw eneenuitbreidingvandeteeltgebieden met een grondbesmetting is te constateren.
Wanneer na inzaai vogelschade wordt verwacht, kan door een aanvullende zaadbehandeling deze schade worden tegengegaan.

6.1.1 Raszuiverheid
Rasvermenging mag bij door de Nederlandse Algemene Keuringsdienst (NAK)
goedgekeurd zaaizaad niet voorkomen. Bij
de teelt van zaaizaad en bij de teelt voor
menselijke consumptie kan rasvermenging
leidentotafkeuringvande partij.
Voor de veevoederindustrie is rasvermenging minder bezwaarlijk. Zelfs het bewust
mengenvanrassenkomtbijditteeltdoelwel
voor.
6.1.2 Kiemkrachtenvitaliteit
De kiemkracht geeft het percentage zaden
aandat onder optimale omstandigheden wil
kiemen. Het wordt bepaald in zilverzand bij
20°C. Na zes dagen worden de gekiemde
zaden geteld. Ziektevrij zaad blijft drie tot
zes jaar voldoende kiemkracht behouden
mitshetdroogenkoelbewaardwordt.
Voor een voldoende hoge veldopkomst is
behalve de kiemkracht ook de vitaliteit van
hetzaad belangrijk. Onder vitaliteit verstaan
wede kracht van hetgekiemde zaadomuit
te groeien tot een kiemplant. Viaeentest is
het mogelijk om ook de vitaliteit van het
zaadtebepalen.
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6.1.4 Entingvanzaaizaad
Doorhetentenvanhetzaadofdegrondmet
Rhizobium-bacteriën is het mogelijk de vorming van stikstofknolletjes te beïnvloeden.
Meerstikstofknolletjes en/ofeenhogereactiviteitvandeknolletjes zou kunnen leidentot
een hogere zaadopbrengst en/of een hoger
eiwitgehaltevanhetzaad. Deresultatenvan
entingzijninNederlandechteroverhetalgemeenniet ergpositief geweest.Oppercelen
waar nog nooit eerder erwten hadden gestaan was de bacterie meestal toch in voldoende mate aanwezig om tot de vorming
vanstikstofknolletjes te komen.Deaanwezige bacteriestammen zijn over het algemeen
ook erg effectief. Alleen op gronden waar
door een erg lage pH de vorming van stikstofknolletjes onvoldoende is kan entingpositief werken. Daarbij moet men welbeden-

ken dat de verschillende fungiciden die als
zaaizaadbehandeling worden gebruikt het
effect van een zaadenting verzwakken.
Beter is het dezegronden regelmatig tebekalkenentestrevennaareenhogerepH.

6.2 Zaalsystemen
Erwten worden gezaaid met nokkenrad-,
schuifrad-, pneumatische- en precisiezaaimachines. Bij gebruik van de drie eerstgenoemde machines, maar met name bij nokkenrad- en schuifradmachines, is deverdeling van het zaad in de rij onregelmatig.
Tevens treedt bij deze machines tijdens het
zaaien regelmatig breuk van het zaad op.
Door 2,5 gram talkpoeder per kg zaaizaad
toe te voegen kunnen deze problemengrotendeels worden voorkomen. De verdeling
van het zaad blijft echter aanzienlijk minder
regelmatigdanbijeenprecisiezaaimachine.
Behalvedeverdelingvanhetzaadinderijis

ook dedieptevanzaaien bij de meestemachines niet optimaal. Met een precisiezaaimachine kan eenvoldoende diepe enregelmatigezaaidiepteverkregenworden.
Ondanks hetfeitdatdehuidigeprecisiezaaimachinesnietnauwer kunnenzaaiendanop
25cmrijenafstandisdeplantverdelingnagenoegoptimaal.
Nadelen van een precisiezaaimachine kunnen zijn de beperkte capaciteit en de hoge
aanschafkosten. Tegenover deze nadelen
staaneenaantalvoordelen:
- het optimale plantgetal ligt bij precisiezaai
lager dan bij nokkenradzaai waardoor 1520% besparing op de hoeveelheid zaaizaadmogelijkis.
- minder kans op vogelschade endroogliggenvanhetzaad
- bij gebruik van bodemherbiciden minder
kansopschade
- regelmatigeopkomst
- optimale plantverdeling en homogeengewas.

Erwtenwordenveelalgezaaidmetnokkenradzaaimachines,dieookvoorhet
zaaienvangraanwordengebruikt. Precisiezaaimachines hebbenwelenkele
voordelenmaargeven geen hogereopbrengst.
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Tabel8. Effect van het aantal planten/m2op de opbrengst bij droge erwten bij nokkenradzaai en precisiezaai. Gemiddelde cijfers Colijnsplaat en Lelystad, 1983-1986.
aantal
planten/m2

zaaizaad
inkg/ha

opbrengst (kg/are, 14% vocht)
nokkenradzaai precisiezaai

30
50
70
90

110
180
250
320

51
55
57
58

Ondanks deze voordelen is uit onderzoek
niet gebleken dat met een precisiezaaimachine hogere opbrengsten kunnen worden
gehaald dan met een nokkenradzaaimachine(zietabel8).

6.3 Zaaizaadhoeveelheid
Bij het zaaien dient men zich te richten op
eengewenstaantalplantenperm2.Dehoeveelheid zaaizaad die hiervoor nodig is, is
afhankelijk van het duizendkorrelgewicht
van hetzaad ende geschatteveldopkomst.
Onder goede praktijkomstandigheden is de
veldopkomst ongeveer 10% lager dan de
vermelde kiemkracht. De variatie van perceel tot perceel kan echter erg groot zijn.
Het duizendkorrelgewicht kan van jaar tot
jaar en van partij tot partij variëren van220
tot 380 gram,enstaat vermeld op het zaaizaadlabel. De formule voor de optimale
zaaizaadhoeveelheid inkg/hais:
gewensteaantalplantenperm2xdkg(ing)
geschatteveldopkomst (in%)

55
57
57
58

een sterkere uitstoeling, meer etages met
peulen en meer peulen peretage isdeerwt
instaat eenlaagplantgetaltecompenseren.
Het isdaarom niet nodig om naar eenhoog
plantgetal te streven. Dit betekent slechts
extra zaaizaadkosten en bovendien is de
kansopeenziekteaantasting bij hogeplantdichtheden groter. Wanneer met een nokkenradzaaimachinegezaaidwordt is hetadvies voor de (stro-arme) klei- en zandgronden te streven naar 60-70 planten/m2
en opde (strorijke) zand-,zavel enveenkoloniale gronden naar 45-60 planten/m2. Bij
zaaienmeteenprecisiezaaimachinekunnen
deze aantallen verlaagd worden tot respectievelijk 50-60 planten/m2 en 40-50 planten/m2.Deopbrengstdervingbijongeveer30
planten per m2ismeestal zogering,dathet
geenredenisomtebesluitentotoverzaaien
ofhetinzaaienvaneenandergewas.
6.3.2 Hoeveelheidzaaizaad/ha
Intabel9isdebenodigde hoeveelheidzaaizaad af te lezen (in kg/ha) om tot een bepaald aantal planten per m2 te komen bij
verschillende veldopkomstpercentages en
duizendkorrelgewichten.

6.3.1 Optimaalplantgetal
Uit diverse onderzoeken is gebleken dat de
invloed van de plantdichtheid op het opbrengstniveau bijdroge erwtenzeer beperkt
is (tabel 8). Binnen het traject van 40-80
planten per m2 zijn er (gemiddeld over een
aantal jaren) geen verschillen in zaadopbrengstteconstateren.Vanjaartotjaarkunnen wel kleine verschillen optreden. Door
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6.4 Zaaidiepte
Om een goede en regelmatige opkomst te
verkrijgen is het belangrijk om in voldoende
vochtige grond te zaaien. Onder optimale
omstandigheden is een zaaidiepte van 2-3
cm voldoende. Om het wegpikken van het
zaad door vogels en droogliggen tegen te

Tabel 9. Benodigdehoeveelheidzaaizaadperha bij verschillendegewensteplantgetallenin afhankelijkheidvan het duizendkorrelgewicht en degeschatteveldopkomst.
Veldopkomst

40planten/m2

in%
90
80
70
60

50planten/m2

60planten/m2

70planten/m2

duizendkorrelgewichting

300 340

260 300 340

260

116
130
149
173

144 167 189
163 188 213
186 214 243
217 250 283

133
150
171
200

151
170
194
227

gaan,wordtindepraktijkmeestalietsdieper
gezaaid(4-5cm).Bijhetvoorkomenvanvogelschade is het ook belangrijk om geen
zaad te morsen bij het vullen en het in-en
uit het werk stellen van de zaaimachine.
Ookwanneereenbodemherbicidewordtgebruikt iseengoede bedekking van hetzaaizaadnoodzakelijkomschadetevoorkomen.

6.5 Rijenafstand
Bijhetzaaienmeteennokkenradzaaimachine iseen rijenafstand van 12,5cmzeergebruikelijk geworden. Bij deze afstand wordt
bij een plantgetal van ongeveer 50 planten
perm2eenoptimaleverdelingverkregen.Bij
een goede plantverdeling wordt een snelle
grondbedekking verkregen, wat de onkruidgroeionderdrukt. Rijenafstanden kleinerdan
25 cm geven echter problemen bij eenmechanische onkruidbestrijding. Omte kunnen
schoffelen moet zelfs op afstanden van 33
tot 50 cm gezaaid worden. Een mechanische bestrijding van onkruid wordt door het
wegvallen van chemische middelen steeds
belangrijker,wateenverruimingvanderijenafstandnoodzakelijk maakt.Uitonderzoekis
bekend dat een yerruiming van de rijenafstandvan 12,5cmnaar33cmnauwelijksof
geen gevolgen heeft voor de zaadopbrengst. Hoewel hierover weinig gegevens
beschikbaar zijn wordt bij het zaaien van
erwten op een afstand van 50 cm wel een
lagereopbrengstverwacht.

260 300 340

260 300 340

173
195
223
260

202
228
260
303

200
225
257
300

227
255
291
340

233
263
300
350

264
298
340
397

6.6 Zaaitijdstip
Hetalgemeen advies isomerwtenvoorhalf
april te zaaien. Erwten hebben een vrij lage
minimumkiemingstemperatuur (1°C )eneen
zekerekouderesistentie. Hierdoor ishetmogelijk om erwten alvroeg te zaaien,zelfs al
infebruari.Bijvroegzaaienligterechtereen
langetijdtussenzaaienenopkomstenisde
kans op aantasting van zaad en kiemplant
door bodemschimmels groter. Het opkomstpercentage kan daarom bij vroeg zaaienlager zijn. Een erwtegewas kan ook schade
ondervinden van zware nachtvorsten. Op
nachtvorstgevoelige gronden kan mendaarombeter wat later zaaien.Denoodzaak om
heel vroeg te zaaien is bij erwten ook niet
aanwezig aangezien tot halverwege aprilde
opbrengst nietof nauwelijkswordt beïnvloed
door de zaaitijd. Belangrijker voor de opbrengst is het dat er gezaaid wordt onder
goede omstandigheden. Wanneer echter in
meinoggezaaidmoetwordendientmenwel
rekening te houden met een lagere opbrengst. Dekansop hetoptredenvanvirusen schimmelziekten isdan ookgroter. Later
zaaien heeft ook een latere afrijping vanhet
gewas tot gevolg. Om mogelijke droogteschadete voorkomen verdient hetaanbevelingomopdroogtegevoelige grondenwelzo
vroegmogelijktezaaien.
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7. Onkruidbestrijding
De bestrijding van onkruid is een van de
groteproblemenwaareenerwteteler meete
maken krijgt. Zowel op een chemische als
opeenmechanische manier is het nieteenvoudig een goed resultaat te behalen. De
chemische bestrijding stuit op problemen
omdat er, met name bij een toepassing na
opkomst, weinig middelen beschikbaar zijn
ennietalleonkruidenwordenbestreden.
Overblijvende onkruiden zoals klein hoefblad en distels dienen in een voorafgaand
gewas of in de stoppel daarvan aangepakt
teworden.Ookbijdebestrijdingvaneenjarige onkruiden is niet altijd een afdoende resultaat bereikbaar. Het effect van een bestrijding wordt sterk beïnvloed door de
weersomstandigheden.Ookbestaatdekans
dateralsgevolgvaneenbespuitinggewasschadeoptreedt.
Aangezien erwten op een nauwe rijenafstand (10-25 cm) gezaaid worden is een
mechanische onkruidbestrijding zeer moeilijk.Alleen eggenineenjong gewasstadium
ismogelijk. Doordebeperkte mogelijkheden
bij de onkruidbestrijding is het advies om
erwten alleen te telen op percelen waar het
onkruidbeheersbaaris.
Om tot een zo goed mogelijke onderdrukkingvanhetonkruidte komenzalhetnoodzakelijk worden de mechanische enchemische mogelijkheden van onkruidbestrijding
tecombineren.

7.1 Mechanische
ding

onkruidbestrïj-

Omdat in het verleden de mogelijkheden
van een chemische onkruidbestrijding in
erwten niet of nauwelijks aanwezig waren,
wasmenveelalaangewezenopeenmechanische onkruidbestrijding. Ditgebeurdedoor
schoffelen tussen de rijen en volvelds eggen.Meestalmoestooknogeengedeeltein
handwerk worden uitgevoerd. Op deze ma40

nier was het mogelijk het onkruid te bestrijden, maar het systeem was erg arbeidsintensief. Toen er chemische middelen beschikbaar kwamen is men dan ook van dit
systeemafgestapt.
Wanneer het gebruik van chemische onkruidbestrijdingsmiddelen echter steeds verder beperkt gaat worden lijkt een terugkeer
naar het schoffelen eneggen onvermijdelijk.
Eenbezwaarvanditsysteemis,behalvedat
het veel arbeid kost, dat door de mechanischehandelingendegrondmindervlakkomt
te liggen waardoor het oogsten, met name
het direct van stam dorsen, wordt bemoeilijkt. Bovendien is het noodzakelijk dat de
erwten op een ruimere rijafstand gezaaid
gaanworden(25-50cm)ommetschoffelsin
het gewas te kunnen. Deze verruiming van
de rijafstand zal gevolgen hebben voor de
structuur endestevigheidvanhetgewasen
voor dezaadopbrengst. Hoegrootdegevolgenzullenzijnisnietbekend.Onderzoekzal
ditmoetenuitwijzen.

7.2 Chemische onkruidbestrijding
Met behulp van chemische middelen kan
men vaak dezelfde of soms betere resultaten bereiken dan met een mechanischeonkruidbestrijding. Bovendien is een chemische bestrijding veelal gemakkelijk uit te
voerenen(totnutoe)goedkoop.
Bij de chemische onkruidbestrijding wordt
onderscheid gemaakt tussen contactmiddelen en systemische middelen. Contactmiddelen tasten alleen die plantedelen aan
die in contact komen met de spuitvloeistof.
Hetzijnallemaalbladherbiciden metgeenof
weinig nawerking. Daardoor zijn ze vooral
geschikt voor de bestrijding van eenjarige
onkruiden. Systemische middelen worden
opgenomen door de bladeren of wortels en
vervolgens getransporteerddoor hetvaatsysteem. Zewerken ook op andere plaatsen in

de onkruidplant dan waar ze zijn opgenomen.
De mogelijkheden van een chemische onkruidbestrijding zijn afhankelijk van de
grondsoort en het gewasstadium. Hieronder
worden de verschillende mogelijkheden
weergegeven. Een overzicht van te gebruikenmiddeleneneengevoeligheidstabelvan
onkruiden voor de verschillende middelen
zijntevindenindetabellen 10,11 en12.
7.2.1 Voorhetzaaien
Oponbewerkte grondbestemdvoordeteelt
van erwten zijn gekiemde en overwinterde
onkruiden en eenjarige grasachtigen met
verschillende middelen te bestrijden zoals
diquat, glyfosaat, paraquat,diquat/paraquat,
triallaatenglufosinaat-ammonium).
Speciaalvoordebestrijdingvanwilde haver
en duist kan voor het zaaien met triallaat
worden gespoten. Na toepassing hiervan
kan echter geen gras meer als ondervrucht
worden ingezaaid; karwij als ondervrucht is
nogwelmogelijk,(zieooktabel12).
7.2.2 Kortnahetzaaien
Na het zaaien bestaat de mogelijkheid om
verschillende bodemherbiciden toe te passen. Enkele vandeze middelendienenvanwege eengeringe contactwerking en/of een
mogelijk schadelijk effect op de kiemplant
kort na het zaaien te worden toegepast (simazin, methabenzthiazuron, cyanazin, linuron/monolinuron, aclonifen). Andere kunnen
tot kortvoordeopkomst vandeerwtenworden gebruikt omdat ze naast een systemischeookeencontactwerking hebben(monolinuron, prometryn/simazin, prometryn/ propazin, terbutryn/terbutylazin; zie tabellen 10
en12).
Bodemherbiciden hebben een sterk onderdrukkende werking op onkruidgrassen als
duist en straatgras. De onkruiden die ontsnappen zijn soms gevoeliger voor eenbespuiting naopkomst van hetgewas. Hetgebruik van bodemherbiciden wordt echter

beperkt doorgrondsoort, ondervrucht ennateelt.Dewerkingisnamelijksterkafhankelijk
vande vochtvoorziening indegrond.Onder
droge omstandigheden werkenbodemherbicidenmindergoed.Ookopgrondenmeteen
hoog humus- of slibgehalte valt de werking
vaak erg tegen. Wanneer gras als ondervrucht in het erwtegewas wordt geteeld is
hetgebruikvanbodemherbiciden nietmogelijk (inzaai van gras is althans niet mogelijk
binnen zesweken natoepassing). Bij karwij
alsondervrucht isalleenprometryn/propazin
alsbodemherbicidetegebruiken.
Enkele bodemherbiciden (o.a. methabenzthiazuron) hebben het nadeel dat ze door
hun lange werkingsduur invloed kunnen
hebben op een eventuele nateelt. Dit probleemtreedt echter alleen op indrogejaren
enmetnamebijbladrammenas alsgroenbemester. Bij de keuze van het middel envan
de groenbemester dient hiermee rekening
gehoudenteworden.
7.2.3 Kortvooropkomst
Indeperiodetussenzaaienenopkomstkan
zich, indien geen bodemherbicide isgespoten of deze onvoldoende heeft gewerkt, al
heelwatonkruidontwikkelen.Erbestaatdan
demogelijkheidhetaanwezige onkruid"afte
branden" met eenvande eerder genoemde
bodemherbiciden metcontactwerking ofmet
een niet selectief contactherbicide (dinoterb,
paraquat, glufosinaat-ammonium; zie tabellen 10 en 12). Deze middelen zijn goed te
gebruiken inhetgevaldatgraszaadgelijktijdigmetdeerwtenwordtgezaaidofopgronden waar bodemherbiciden niet goed werken.
7.2.4 Naopkomst
Na opkomst van de erwten kan het onkruid
meteenselectiefcontactherbicide bestreden
worden. Vooral op gronden waar geen bodemherbicidegebruikt isofwaardezeslecht
gewerkt heeft kan de onkruiddruk sneltoenemen. De mogelijkheden voor een na-op-
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Vooral op onkruidrijke (zand- en dal-) gronden kan na opkomst deonkruiddruksnel toenemen.

komst-bespuiting zijn echter zeer beperkt
vanwege het niet langer toegelaten zijnvan
eenaantalmiddelen(zietabellen 11 en12).
Momenteel zijn alleen bentazon en dinoseb
nogbeschikbaar. Na 1-1-1990zal ookdinoseb verdwijnen. Bentazon is bovendien niet
te gebruiken bij karwij als ondervrucht enin
waterwingebieden.
Afhankelijk van het onkruidassortiment kan
zo mogelijk worden gekozen voor eencombinatie van beide middelen. Hiermee iseen
bredere werking te verkrijgen. Voor een
goedbestrijdingseffect ishetbelangrijkrekening te houden met de weersomstandigheden en de grootte van de onkruiden bij het
tijdstip van toepassing. Het gewas dient bovendien droog,afgehard,gaaf engezondte
zijn. Het insecticide parathion beschadigtde
waslaag waardoor het gewas gevoeliger
wordt. Houdt daarom tussen een bespuiting
met parathion en een contactmiddel minimaalvierdagenaan.
Tegen grasachtige onkruiden zoals kweek,
duist,hanepootenwildehaver (maarmetuitzondering van straatgras) kan ongeacht het
gewasstadium een bestrijding worden uitgevoerd met sethoxydim of fluazifop-butyl. De
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lange veiligheidstermijn van deze middelenbeperktechterhettoepassingstraject.
Lastige breedbladige- en overblijvende onkruiden en aardappelopslag zijn vaak alleen
metspeciale aanstrijkapparatuur of eenchemische hakmetglyfosaattebestrijden.
7.2.5 Voordeoogst
Ineen erwtegewas kantijdens deafrijpingsfase nogeen sterke veronkruiding optreden.
Oorzaak hiervan isvaak het legerenvanhet
gewas nadebloei.Onkruiden krijgendande
kans uit te groeien en kunnen voor problemen zorgen bij de oogst. Onder dergelijke
omstandigheden kan zeven tot tien dagen
voor de oogst nog een onkruidbestrijding
worden uitgevoerd met een niet selectief
contactmiddel (diquat) of een systemisch
middel (glyfosaat)(zie tabellen 11en 12). Bij
eenonderteelt vangraszaad isalleendiquat
mogelijk; glyfosaat doodt elke onderteelt.
Omdat bij deze toepassing voor de oogst
ook het gewas wordt doodgespoten is het
belangrijk het tijdstip van toepassing nauwkeurig te bepalen. Wanneer te vroeg wordt

gespotenkrijgt menonvolgroeide zadenmet
vaak mindere kiemkracht. Dit betekent zowel schade aan de opbrengst als aan de
kwaliteit.Hetvochtgehaltevanhetzaad moet
bij de toepassing beneden de 30% zijn.
Hoewel een ongelijkmatig afrijpend gewas
geheel verdort, heeft een dergelijke bespuiting geen invloed ophet indragen vanzaad.
De oogst wordt er dus niet meevervroegd,
alleenmeevergemakkelijkt.
Vanwege een mogelijk negatief effect opde
kiemkracht van het zaad is de toepassing
vandiquat bijdeteelt vanzaaizaadaanbeperkingenonderhevig.Ditmiddel alleentoepassenalshetgewasvoldoende isafgerijpt.
Overleg met de afnemende firma is gewenst. Glyfosaat niet toepassen bij een
zaaizaadteelt.

7.3 Handleiding onkruidbestrijding
Aangezien de toelating van middelen sterk
aanverandering onderhevig isdient menaltijd de meest recente handleiding "Gewasbescherming in de Akkerbouw" te raadplegen voor een overzicht van de toegelaten
middelen. Deze handleiding wordt jaarlijks
door het Ministerie van Landbouw en
Visserijuitgegeven enisteverkrijgen bijhet
CAD-Gewasbescherming in Wageningen.
Ook de zogenaamde "Groene Berichten"
van de Plantenziektenkundige Dienst (PD)
gevenhieroverinformatie.
Bij het toepassen van onkruidbestrijdingsmiddelen moet altijd de nodige voorzichtigheidworden betracht. Leesvoor hetspuiten
de gebruiksaanwijzing nauwkeurig en handelernaar.
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Recepten ter bestrijding van onkruideninerwtenvóóropkomst.
1.Tribunile.a.
Actievestof:methabenzthiazuron.
Dosering:drietotvierkgperha.
Kosten:f31,50perliter.
Toepassing: matige werking op humusrijke
grond; spuiten op vochtige, fijnkruimelige
grond.

Kosten:f27,25perkg.
Toepassing:spuitenopkleinonkruid;nietop
humusarme grond of bij meer dan 50 procentslib.
8.DNOC 50%
Actievestof:DNOC 50%.
Dosering:zeventottienliterperha.
Kosten:f9perliter.
Toepassing:hoogstedosisbijgrootonkruid.

2.Bladex
Actievestof:cyanazin.
Dosering:ééntot2,5kgperha.
Kosten:\31,50perkg.
Toepassing:minimaaldriecmdiepzaaien.

9.HerbogilVloeibaar
Actievestof:dinoterb.
Dosering:viertotzesliterperha.
Kosten:16,50perliter.
Toepassing:spuitenopklein onkruid.

3.Topogard
Actievestof:terbutryn/terbutylazin.
Dosering:tweetotdriekgperha.
Kosten:f55perkg.
Toepassing: spuiten op vochtige grond tot
driedagenvooropkomst.

10.Gramoxonee.a.
Actievestof:paraquat.
Dosering:tweetotvierliterperha.
Kosten:f30,25perliter.
Toepassing:spuitenvoorgewasbovenstaat.

4.Simazine.a.
Actievestof:simazin.
Dosering:0,6tot0,75kgperha.
Kostend12,75perkg.
Toepassing: spuiten op onkruidvrije grond;
alleen op lichte klei en zavel die van nature
vochthoudendzijn.
5.Afarine.a.
Actievestof:linuron/monolinuron.
Dosering:ééntot1,5 kgperha.
Kosten:f45perkg.
Toepassing:spuitenopvochtige,fijneenbezaktegrond.
6.Camparole.a.
Actievestof:prometryn/simazin.
Dosering:1,25tottweekgperha.
Kosten:f56perkg.
Toepassing: onkruid moet klein zijn; niet
spuiten op grond met minder dan drie procenthumusofmeerdan50procentslib.
7.Campagard
Actievestof:prometryn/propazin.
Dosering:vijfkgperha.
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11.Finale
Actievestof:glyfosinaat.
Dosering:drietotvijf literperha.
Kosten:f42,75perliter.
Toepassing:spuitenvoorgewasbovenstaat;
300tot500literwatergebruiken.
12.Aresin
Actievestof:monolinuron.
Dosering:0,75tot1,25kgperha.
Kosten:f55,50perkg.
Toepassing: spuiten tot enkele dagen voor
opkomst; karwij als ondervrucht mogelijk,
maar mag op het moment van spuiten niet
bovenstaan.
13.Bandur
Actievestof:aclonifen.
Dosering:viertotvijfliterperha.
Kosten:f37perliter.
Toepassing:kortnahetzaaien.

Tabel10.Gevoeligheidvanonkruideninerwtenvooropkomstvanhetgewas.
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Receptenterbestrijdingvan onkruideninerwtennaopkomst.
1. DNBPe.a.
Actievestof:dinoseb.
Dosering;zestottienliterperha(grootonkruidhogeredosering).
Kosten:f5,30perliter.
Toepassing:spuitenopeenafgehardgewas;tegenkamillespuitenmogelijktot14
dagenvoordeoogst;alleentoegelatenop
zand-en dalgrond.
2.Basagrane.a.
Actievestof:bentazon.
Dosering:tweetotdrieliterperha.
Kosten:f57,75perliter.
Toepassing:spuitenopeendroogen afgehard-gewasbijzonnigweereneentemperatuurvan12tot20graden;nietmetkarwijals
onderteelt;nietinwaterwingebieden.
3.Basagran+DNBP
Actievestof:bentazon+dinoseb.
Dosering:1,5 liter+drietotvijfliterperha.
Kosten:f57,75respectievelijkf5,30perliter.
Toepassing:spuitenopeendroogenafgehardgewas;nietmetkarwijalsonderteelt;
nietinwaterwingebieden;DNBPalleenop
zand-en dalgrond.
4.Roundup
Actievestof:glyfosaat.
Dosering:volveldsdrietotvierliterperha
(tegenkweekdrieliter,tegenaardappelopslagenanderewortelonkruidenvierliter),
metonkruidstrijkervariabel.
Kosten:f62,50perliter.
Toepassing:zeventottiendagenvoorde
oogstvolveldsspuitentegenwortelonkruidenbijmaximaal30procentvochtinhet
produkt;tegenkweek 150tot200literwater
gebruiken,tegenaardappelopslagenanderewortelonkruiden200tot300literwater;
nietbijteeltvoorzaaizaad;bijgebruikonkruidstrijker ofchemischehakdetebestrijdenonkruidenaanraken; gewasnietraken.
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5.Fervinal(+olie/uitvloeier)
Actievestof:sethoxydim(+olie/uitvloeier).
Dosering:afhankelijkvandetebestrijden
soortenonkruiden.
Kosten:f70,50perliter(+f5,75perliter).
Toepassing:nietmengen;spuitenongeacht
groeistadiumgewas;karwijenrood-en
hardzwenkgrasverdragenhetmiddel.
6.Fusilade+AgralLN
Actievestof:fluazifop-butyl+uitvloeier.
Dosering:afhankelijkvandetebestrijden
soortenonkruid.
Kosten:f112,75+f5,75perliter.
Toepassing:nietmengen;spuitenongeacht
groeistadiumgewas;karwijenrood-en
hardzwenkgrasverdragenhetmiddel.
7.Reglonee.a.
Actievestof:diquat.
Dosering:tweetotvijfliterperha.
Kosten:f30,50perliter.
Toepassing:inerwtenkortvoordeoogstter
bestrijdingvanlastigeonkruidenomde
oogsttevergemakkelijken;spuitenbijdroog
enzonnigweer.

Tabel 11. Gevoeligheid van onkruiden inerwten naopkomst van het gewas.
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Tabel12.Overzicht van toepassingstijdstippen van diverse onkruidbestrijdingsmiddelen in droog te
oogstenerwten.
toepassingstijdstippen

werkzamestoffen
(middelen)
zaai
voor
zaai
aclonifen
(Bandur)
bentazon
(Basagrane.a.)
cyanazin
(Bladex)
di-allaat
(Avadex)
dinoseb1)
(diverse)
dinoterb
(Herbogil)
diquat2)
(Reglonee.a.)
DNOC
(diverse)
fluazifop-butyl3)
(Fusilade)
glufosinaat-ammonium
(Finale)
glyfosaat
(Roundupe.a.)
linuron/monolinuron
(Afarine.a.)
methabenzthiazuron
(Tribunile.a.)
monolinuron
(Aresine.a.)
paraquat2)
(Gramoxonee.a.)
paraquat+ diquat2>
(Actore.a.)
prometryn/propazin
(Campagard)
prometryn/simazin 1>
(Camparole.a.)
sethoxydim3)
(Fervinal)
simazin 1>
(Simazine.a.)
terbutryn/terbutylazin
(Topogard)
tri-allaat
(Avadex BWe.a.)

1

kortna
zaai

begin
einde
opkomst
bloei
bloei oogst
kortvoor na
bloei
afrijping
opkomst opkomst

* i '

•*

> na1-1-1990nietlangertoegelaten;dinosebin1989alleenopzand-endalgronden
2) toelatingna1-3-1989terdiscussie
middelveiligtegebruiken
3
> denkaandeveiligheidstermijn
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8. Gewasbescherming
In erwten kunnen veel verschillende schimmel- en virusziekten, insekten en aaltjes
voorkomen. Niet allemaal doenze evenveel
schade en ook doen ze niet ieder jaar in
even sterke mate van zich spreken. Debeslissing omtot een bestrijding over te gaan
wordtdoorverschillende factorenbeïnvloed,
o.a.deweers-engroei-omstandigheden,en
moet daarom weloverwogen worden genomen.

tenofwaardplantenoverblijven.De verspreiding gebeurt door middel van sporen. Door
schimmelaantasting van wortels, stengels
en/of bladerenwordtdezaadproduktienegatief beïnvloed, terwijl bij aantasting van
depeulen ookzaad-enkwaliteitsverlies kan
optreden. Een aantal schimmelziekten kunnendoor eenbehandeling van hetzaaizaad
(zie ook 6.1.3) of door een gewasbespuiting
inmeerofminderematewordenbestreden.

8.1 Schimmelziekten

8.1.1 Voetziekte

Schimmels zijn de grootste schadeverwekkers inerwten.Dedichtegewasstructuur en
het optreden van legering zijn ideale omstandigheden voor de groei vanschimmels.
Schimmels kunnen met het zaaizaad overgaan, grondgebonden zijn of via gewasres-

Tot de "voetziekte"-verwekkende pathogenenbehoorteenvrijbredegroepvanschimmels.Debelangrijkste daarvaninNederland
komen uit de Ascochyta-, Fusarium- en
Pythium-groep.Daarnaastisernogeen grote groep van schimmels (waaronder Apha-

Voetziekteschimmelstastendeschorsvanhet epicotyl,de stikstofknolletjes
endewortelsaan.
Linkseengezondwortelstelsel,rechtseenvoetziekwortelstelsel.

49

nomyces,Thielaviopsis,Rhizoctonia,Sclerotinia, Botrytis, enz.) die ook voetziekte kunnenveroorzaken.ZowelAphanomyces (veroorzaker van zachte wortelrot) als Thielaviopsis (verwekker van de zwarte wortelrot) zijn pas sinds kort in Nederland aangetoond. Vermoedelijk zijn ze altijd al aan het
voetziekte-complex verbondengeweest.
Opeenperceel erwten,zelfs op eenenkele

plant, kunnen vaak meerdere pathogenen

ziekteverwekkende pathogenen met het
zaaizaad kunnenovergaan.Belangrijk ishet
daarom uit te gaan van gezond zaaizaad
van hoge kwaliteit. Voor bescherming van
het zaad is een zaadbehandeling gewenst
(zietabel 14).Hetzaaizaadkrijgttegenwoordig een basisontsmetting tegen voet- en
vlekkenziekten. Eventueel kanfosetyl-aluminiumwordentoegevoegd indienvalsemeeldauw kan voorkomen; dit biedt enige extra

voorkomen. Het is daarom in het veld soms

bescherming tegen Fusarium.

moeilijkvasttestellenmetwelkevoetziekteverwekkendeschimmelmentemakenheeft.
Eenmaalindebodemterechtgekomenkunnen voetziekteverwekkende schimmels jarenlangvitaalindegrondoverblijven.
Deschimmels tastendeschorsvanhetepicotyl,destikstofknolletjes endewortelsaan.
Hierdoor wordt de assimilatenstroom naar
dewortelsverstoord. Ookkomt deopname
van voedingsstoffen en water in het gedrang. Al naar gelang de aard, het niveau
vande besmetting endegroeiomstandigheden(structuur enweer) kunnendezeziekteverwekkers leiden tot verrotting van zaaizaad, wegvallen van kiemplanten, voet- en
vaatziektenenloofziekten.Hetoptredenvan
voetziekte wordt zichtbaar door het achterblijven ingroei van hetgewas, het snelvergelen na de bloei en het vervroegd afsterven. Deschade kanbijzonder ernstigzijnen
nietzeldenisvoetziektedeoorzaakvaneen
geheelofgedeeltelijk misluktgewas.
Er zijn geen afdoende curatieve of preventieve bestrijdingsmogelijkheden tegen voetziekte.Eenzaadbehandelinggeeftenigebescherming tegen zaadverrotting en het
wegvallen van kiemplanten, maar kan niet
het hele groeiseizoen infectie tegengaan.
Grondontsmetting werkt onvoldoende tegen
pathogène bodemschimmels, en biedt wegensdehogekostenookgeenalternatief.
Teeltmaatregelengericht tegen opbouw van
de ziekte vormen de smalle basis voor de
aanpak van voetziekte. Opde eerste plaats
betekent dit het aanhouden van een ruime
vruchtwisseling. Erdient niet vaker daneen
maal in de zes jaar op hetzelfde perceel
erwtengeteeldteworden (zieook4.4.3).Bij
erwtenisverder bekenddateenaantalvoet-

Om nate gaan hoe groot de voetziektedruk
in de grond is op een bepaald perceel iser
door het PAGV een biotoets ontwikkeld.
Hiermee kan een voorspelling worden gedaan over het optreden van voetziekte en
eenschattingwordengegevenvandeeventuele schade. Door een biotoets te latenuitvoerenwordtdekansopeenteleurstellende
opbrengst door een voetziekteaantasting
verkleind en een opbouw van voetziekte op
het betreffende perceel tegengegaan. Maar
danwelalleenindienopgrondvanderesultatenvandetoetsbeslotenwordtophetbetreffendeperceelgeenerwtentetelen.
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8.1.2 Rattekeutelziekte (Sclerotinia sclerotiorum)
Sclerotiniaiseenschimmelziektedieopveel
gewassen voorkomt. Behalve erwten wordenook bonen,aardappelen,koolzaad,witlof, peen enz. aangetast. Door middel van
Sclerotien (rattekeutels) kan de schimmel in
de grond overwinteren. Onder vochtigeomstandighedenentemperaturentussen 10en
25°C ontwikkelen zich in het voorjaar uitde
Sclerotien paddestoeltjes waarin de sporen
ontstaandiedeplantkunneninfecteren.
Het schimmelweefsel doorwoekert de plant,
waardoor deze alvroegverwelkt enafsterft.
Zowel in als buiten aan de stengel ontstaat
een wit schimmelpluis waarin de vrij grote,
zwarte Sclerotien worden gevormd. Er tredenvaakrottingsverschijnselen opwaardoor
ook de peulen kunnen worden aangetast.
Door verrotting van de planteresten komen
deSclerotienopenindegrondterecht,waar
ze zeer lang kunnen overblijven. De ziekte

treedt meestal pleksgewijs op, speciaal in
zware gewassen, en komt vooral voor op
lichte zavel- en kleigronden en op zand- en
dalgronden. De schade aan de opbrengst
kanernstig zijn.
Mits tijdig uitgevoerd (preventief) is door een
gewasbespuiting een ernstige opbrengstderving grotendeels te voorkomen. Zo nodig
dient de bespuiting na 10-14 dagen herhaaldteworden (zie ooktabel 13en 14).

Bij de rattekeutelziekte ontwikkelen zich uit de
Sclerotien paddestoeltjes waarin de sporen ontstaandiedeplantkunneninfecteren.

8.1.3 Grauwe schimmel (Botrytis cinerea)
In erwten is Botrytis een van de meest voorkomende schadeverwekkers. De schimmel
is een zwakteparasiet en heeft dood organisch materiaal nodig om zich te vestigen.
Beschadigde, zieke of verzwakte gewassen
kunnen gemakkelijk worden aangetast.
Normaal gesproken zijn de afgevallen
bloemblaadjes het eerste dode weefsel in
een erwtegewas en na het begin van de
bloei bestaat dan ook het gevaar voor het
optreden van de ziekte. Vooral zware gewassen vormen onder vochtige omstandigheden een gunstig klimaat voor de Botrytisschimmel.
Bij infectie ontwikkelt zich op de stengels,
bladeren en peulen een grauw schimmelpluis. Aangetaste peulen worden zacht en
rotten geheel of gedeeltelijk weg. Dit kan tot
ernstige opbrengstverliezen leiden.
Evenals bij Sclerotinia is het mogelijk door
een preventieve bespuiting schade aan het
gewas tegen te gaan. Alleen onder aanhoudend vochtige omstandigheden is het zinvol
10-14 dagen later een tweede bespuiting uit
te voeren (zie tabel 13en 14).
De resultaten van het ziektebestrijdingsonderzoek in Lelystad laten zien dat het effect
van een gewasbespuiting sterk kan verschillen vanjaar tot jaar. Afhankelijk van de mate
waarin de verschillende schimmelziektenoptreden en de werkzaamheid van het middel
op deze ziekten is een meer of minder grote
meeropbrengst te behalen. Dit betekent dat
het niet zinvol en rendabel is om ieder jaar
"receptmatig" een of meerdere bespuitingen

Tabel13.Effect gewasbespuiting (2 x 1kg/ha Ronilan) opde zaadopbrengst (14%vocht) vandroge
erwten.GemiddeldecijfersrassenFinaleenSolarabij55planten/m2.Lelystad1984-1986.
jaar

optredende
schimmelziekten

1984
1985
1986

Sclerotinia, Botrytis
Mycosphaerella, Botrytis
geen

gemiddeld

opbrengst i n kg/are
onbehandeld behandeld

meeropbrengst
in kg/are

55,1
37,9
55,9

64,5
41,2
57,1

9,4
3,3
1,2

49,6

54,2

4,6
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uit te voeren. Zo kon in 1986 deschimmelbestrijding geheel achterwege gelaten worden. Alleen wanneer deweersomstandigheden daartoe aanleiding geven (vochtigweer
tijdensdebloeiperiode) dienteen (eventueel
herhaalde) schimmelbestrijding uitgevoerd
teworden.

stengels, bladstelen en peulen. De zaden
van aangetaste peulen blijven kleiner. Inde
aangetaste weefsels vande secundair geïnfecteerde plantenvormtdeschimmelopeen
gegeven moment weer dikwandige rustsporen. Deze sporen blijven met de gewasrestenophetveldachter enkomen indegrond
terecht. Hier kunnen ze ook na tien jaar of
langer nog voor primaire infecties zorgen.
Bestrijding van valse meeldauw via eengewasbespuiting is niet mogelijk en tot nutoe
ook niet nodiggebleken.Wel ishet mogelijk
om via een zaaizaadbehandeling de jonge
erwteplantjes te beschermen tegen een primaireinfectievanuitdegrond(zietabel14).

Uitgevallenbloemblaadjesdieaandepeulenblijvenklevenvormeneeninfectiebronvoordegrauwe schimmel.

8.1.4 Valsemeeldauw(Peronosporapisi)
Valse meeldauw kunnen we rekenen tot de
bodemgebonden ziekten. Overgang van de
ziekteviahetzaaizaadistotnutoenietaangetoond. Wanneer in de grond rustsporen
aanwezig zijn van valse meeldauw kunnen
de kiemende erwteplantjes aangetast worden. Deaangetaste erwteplant wordtgeheel
doorgroeid door de schimmel. Al vroeg in
het seizoen kan de in het blad woekerende
schimmel sporendragers vormen. Aan de
onderkant van het blad vormt zich dan een
grijs-violet schimmelvilt. Bovenop vertoont
hetbladgeelwitte,later meer bruingelevlekken. Deze primair aangetaste planten stervenvaak alvoor de bloei af en leverendus
geen opbrengst. Bovendien vormen ze een
infectiebron voor het gehele perceel. De
sporen worden over het hele perceel verspreid en kunnen voor secundaire infecties
zorgen. Bijde secundair aangetaste planten
kan de aantasting een groot deel van het
bladbedekkenenzichookverspreidenover
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Een primair door valse meeldauw aangetaste
erwteplant. De onderkant van het blad is overwoekerdmeteengrijs-violet schimmelvilt.

ingezonken lichtbruine vlekken met een donkere rand. In deze vlekken zijn kleine donkere puntjes waarneembaar. Ook op de zaden
kunnen vlekken voorkomen. Door een zaaizaadbehandeling kan de groei van de schimmel sterk worden geremd (zie tabel 14).

8.1.5 Echte meeldauw (Erysiphe pisi)
Behalve valse meeldauw kan ook echte
meeldauw op erwten voorkomen, met name
op laat gezaaide gewassen. De ziekte treedt
vooral op onder koele omstandigheden. Bij
aantasting ontwikkelt zich op de bladeren,
maar ook wel op de stengels en peulen, een
wit en later grauwwit schimmelovertrek.
Het optreden van de schimmel en de aangerichte schade is tot nu toe onbelangrijk geweest. Een bestrijding is daarom niet nodig.

8.1.7 Donkere vlekkenziekte (Mycosphaerella pinodes)

8.1.6 Lichte vlekkenziekte (Ascochyta pisi)
De lichte vlekkenziekte wordt veroorzaakt
door een schimmel die alleen de bovengrondse delen aantast. Door veredeling van
resistente rassen heeft de ziekte in
Nederland slechts een beperkte betekenis.
Bij aantasting ontstaan op de bladeren,
stengels en peulen scherp begrensde, iets

Het optreden van de donkere vlekkenziekte
kan worden veroorzaakt door twee schimmels die ook verantwoordelijk kunnen zijn
voor het optreden van voetziekte. De schimmel Mycosphaerella is van beide de voornaamste veroorzaker van de donkere vlekkenziekte. De andere schimmel (Phoma medicaginis var. pinodella) is vooral belangrijk als
veroorzaker van voetziekte.
De ziekte manifesteert zich meestal pas laat
in het seizoen vooral onder koele en natte
weersomstandigheden. Primaire infectie kan

Tabel 14. Overzicht van de bestrijdingsmogelijkheden van schimmelziekten in droog te oogsten erwten.
(De geadviseerde doseringen hebben betrekking op de vermelde handelsprodukten en/of
handelsprodukten met hetvermelde gehalte aanwerkzame stof.)
werkzame stof
(merknaam)

voetziekte

thiram (75%)1>
(diverse merken)
benomyl (50%)2>
(diverse merken)
carbendazim(50%-500g/l)2)
(diverse merken)
carbendazim/koperoxychinolaat
(Quinolate Pro)

1,5g/kg

1,5g/kg

1,5 g/kg

4 g/kg

4 g/kg

4 g/kg

4gofml/kg

4gofml/kg 4gofml/kg

2,5 ml/kg

2,5 ml/kg

fosetyl-aluminium3>
(Aliette)
captan/metalaxyl
(Apron 70 SD)
vinchlozolin (50%-500 g/l)
(diverse merken)
iprodion (500 g/l)
(diverse merken)

rattenkeutelziekte

grauwe
valse lichte
schimmel meel- vlekkendauw ziekte

4 g/kg

donkere
vlekkenziekte

2,5 ml/kg

4 g/kg
2 g/kg
1,01-kg/ha 1,01-kg/ha
1,0l/ha

1,0 l/ha

1

) : incombinatie met benomyl of carbendazim
) : incombinatie met thiram
3
) : incombinatie met -thiram +benomyl ofcarbendazim,nf
- carbendazim/koperoxychinolaat

2
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plaatsvinden vanuit het zaad, vanuit de
grond endoor windverspreiding van sporen
die op stroresten en opslagplanten zijn gevormd. Tijdens de afrijpingsfase kan onder
vochtige omstandigheden vanuitdeprimaire
infecties het gehele perceel aangetast worden.
Op de stengels, bladeren en peulen ontstaan in eerste instantie kleine zwarte puntjes. Wanneer de aantasting zich verder uitbreidt worden onregelmatige bruine vlekken
gevormd. Devlekken kunnen klein,ronden
zwartbruin zijn, maar ook wel groter, onregelmatigvanvormenmeer paarsbruin.Een
aantasting van de donkere vlekkenziekte
gaat meestal samen met een aantasting
door Botrytis, waardoor rottende gewassen
ontstaan en peul- en zaadverliezen optre-

den.
De schade aan de opbrengst en de zaadkwaliteit kan bijzonder groot zijn. Een zaaizaadbehandeling is gewenst. Hoewel de
schimmel hierdoor niet gedood wordt (de
schimmelzitbehalveophetzaadookdieper
inhetzaad) kandegroeiervansterkgeremd
of onmogelijk gemaakt worden. Eensecundaire infectie is eventueel tegen te gaan via
een gewasbespuiting. Momenteel wordt er
onderzoek verricht naar de mogelijkheden
hiervan.

Bijeenzwareaantasting door dedonkerevlekkenziekteontstaanrottendegewassen, en treden
peul-en zaadverliezen op.

8.2 Virusziekten

Blad aangetast door donkere vlekkenziekte. In
eersteinstantieontstaankleinezwartbruinepuntjes.
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Virussenzijnsubmicroscopische verwekkers
vanbesmettelijkeziekten.Inhetalgemeenis
deinvloedopeengewasschadelijkendituit
zich in een zekere opbrengstderving. Devirussen die door insekten worden overgebracht zijn te verdelen in non-persistentevirussen (directe overgang door insekt of
schurenvanplanten)enpersistentevirussen
(pas na enige tijd infectie, niet door aanraking). Bij erwten kunnen een aantal virusziekten voorkomen die in de meestegevallen door bladluizen worden overgedragen
(en in een enkel geval door vrijlevende
wortelaaltjes). Naeeninfectiewordthetvirus

door degeïnfecteerde plantvermeerderden
is er een bron ontstaan vanwaaruit gemakkelijkverdereverspreiding kanplaatsvinden.
Deernst vandeschade binnen eenperceel
issterk afhankelijk van hettijdstipvaninfectie. Naarmatedezelater is,isdeschadegeringer. Bestrijdingsmogelijkheden zijn nietof
nauwelijks aanwezig. Eentijdige bladluisbestrijding kan bij sommige virussen deschade beperken. Het gebruik van zo mogelijk
resistente rassen envirusvrij zaaizaad isde
smallebasisvanaanpak.

terlijk en kleurloze, doorzichtige vlekjes. De
peulenzijn minof meermisvormdengebobbeld. Deziektewordtdoorbladluizenoppersistente wijze in lange zuigtijden verspreid
ende meeste rassen zijn vatbaar. Vooral bij
laat gezaaide erwten kan de ziekte nogwel
eens schade doen. Alleen via een tijdige
luisbestrijding is de aantasting enigszins te
beperken.
Bij aantasting door het enatiemozaïekvirus
zijn vaak ook enkele planten te vinden met
symptomen van het komkommermozaïekvirus. De mate van aantasting en de schade
hiervanblijft meestalzeerbeperkt.

8.2.1 Enatiemozaïekvirus
Dit virus kan het gewas pleksgewijs ernstig
beschadigen. De jonge blaadjes en steunblaadjes vertonen spoedig na de infectie
een lichtgele of roomwitte kleur, en hebben
aan de onderzijde donkergroene verdikkingenaandenerven.Deverdikkingengroeien
soms tot bladachtige woekeringen uit. De
oudere bladeren krijgen een gebobbeld ui-

8.2.2 Erwtemozaïekvirus
mozaïekvirus)

(Bonescherp-

Ook dit virus kan bij laat gezaaide erwten
nog wel eens schade doen. De ziekte kenmerkt zich door een gele mozaïektekening
met onregelmatige licht- en donkergroene
vlekken tussen de bladnerven. Het virus

Enatiemozaïekvirus (links)enkomkommermozaïekvirus(rechts)wordendoorbladluizenovergebracht.
Vooralinlaatgezaaidegewassenkomendezevirusziektenvoor.
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wordt door bladluizen in korte zuigtijden
(non-persistent virus) overgebracht. Een
luisbestrijding heeftbijditvirusgeen zin.

waskanleidentotafkeuring.

8.2.3 Erwtetopvergelingsvirus

In de loop van het groeiseizoen kan een
erwtegewas door verschillende insekten
worden aangetast. Vooral de kwaliteit van
het zaad kan hierdoor schade oplopen. Bij
dezaaizaadteelt endeteelt voor menselijke
consumptie is een bestrijding van insekten
daaromergbelangrijk. Bijvoererwtenzijnalleen die insekten van belang die de opbrengst kunnen schaden (zoals bladrandkever, bladluizen en tripsen). De bestrijding
van insekten gebeurt veelal door een gewasbespuiting waarmee meerdere plagen
tegelijkertijdaangepaktkunnenworden.

Hetvirusdattopvergeling veroorzaakt wordt
eveneens door bladluizen overgebracht,
hoofdzakelijk vanuit luzernepercelen. De
ziekte komtdaaromvooral inluzemeteeltgebieden voor. Bij infectie komen verspreid in
het erwtegewas planten voor met een gele
verkleuring in de top. De groei van deze
planten staat stil. De bladeren zijn klein en
smal,stijf endebladranden krullenomhoog.
Inwendig vertonen de stengels en wortels
een oranjerode verkleuring (zeefvatnecrose).Deaangetasteplantenverdorrenvoortijdigendewortelsendestengelvoetverkleuren bruin.Alle in de Rassenlijst opgenomen
rassen van droge erwten hebben een vrij
goede tot zeer goede resistentie tegentopvergeling.
8.2.4 Vroegeverbruining
Dit virus komt in sommige erwteteeltgebiedenvoor oplichte klei- enzandgronden.Bij
aantasting treedt vroeg in het seizoen
pleksgewijs een paarsbruine verkleuring
van het gewas op. De stengels, bladstelen
en bladeren vertonen een onregelmatige
verbruining,inhetbijzonder instengelknoppenenbladnerven.Opdeaangetaste plekken blijft het gewas achter ingroei of sterft
voortijdig af. Opdepeulenzijnsomspaarsbruinevlekkenof kringentevinden.
Hetvirusgaatover methetzaadenwordtin
de grond door vrijlevende wortelaaltjes
(Trichodorus spp.) verspreid. Tegen vroege
verbruining is geen bestrijding mogelijk. Bij
ernstigeproblemendienenervoorlopiggeen
erwtengeteeldtewordenophet betreffende
perceel. Door het gebruik van virusvrij zaaizaad is verspreiding van de ziekte tegen te
gaan. Bij de teelt van zaaizaad wordt daarom streng geselecteerd op het vroege verbruiningsvirus eneenaantastingvanhetge-
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8.3 Schadelijke insekten

8.3.1 Bladrandkever (Sitonalineatus)
De kever is 4-5 mm lang, donkerbruin en
bedekt met grijze schubjes met op de dekschilden lichtbruine strepen. De kevers komenzeeralgemeenvoorenkunnen insommigejarenvrijveelschadedoenaanerwten
enanderevlinderbloemigen.Debladrandkever verraadt zijn aanwezigheid door de typische halfcirkelvormige vreterij aan de bladranden. Deze vreterij doet over het algemeen weinig schade aan de plant. De keversleggenechtereierenwaaruitzichlarven
ontwikkelen diezichvoeden metde stikstofknolletjes en later ook de wortels. Hierdoor
komt de stikstofvoorziening van de plant in
gevaar en de beschadiging kan een invalspoortbetekenenvoorvoetziekten.
De levenswijze van de bladrandkever is als
volgt: de overwintering van de kevers vindt
plaats indegronddicht onderdeoppervlakte. Inhetvoorjaar (maart/april)komenzijboven de grond en leven aanvankelijk in klaver- en luzernepercelen waar de "rijpingsvreterij", en vaak reeds de paring, plaatsvindt. Zodra de erwten boven de grond komen trekken de kevers naar dezepercelen.
Naaankomstwordenalsneldeeierenafgezet,ennatweetotdriewekenkomendelarvenuit.Delarven levenzeswekenalvorens

ze verpoppen en na een popstadium van
twee tot drie weken komen dejonge kevers
uit. Voor deze kevers weer naar hunwinterkwartier vertrekken vertoeven ze in bijna rijpe erwten, veldbonen en in wikke die als
groenbemester isingezaaid.Erisééngeneratieperjaar.
De bestrijding moet erop gericht zijn de
schade door de vreterij van de larven te
voorkomen.Omdat de larven moeilijk tebestrijden zijn betekent dit dat de kevers bestreden moeten worden, en wel voordat ze
hun eieren hebben gelegd. Men moet dus
ergattentzijnopdeeerste keversendebestrijding beginnen zodra vreterij aan de
blaadjes zichtbaar wordt. Zo nodig moet de
bespuiting herhaaldworden(zietabel 15).
Bij het PAGVwordt onderzoek gedaan naar
de mogelijkheden om de bladrandkever te
bestrijden door middel van eenzaaizaadbehandeling met een insecticide. Een goed
werkende zaadbehandeling zou de bestrijdingvandebladrandkever eenstukeffectieverengemakkelijkermaken.

8.3.2 Bladluizen
De voornaamste op de erwt voorkomende
bladluizensoort is de erwtebladluis (Acyrthosiphon pisum). Deze isietsgroter dande
perzikbladluis, die eveneens op erwten kan
voorkomen.Alleenbijeenvroegoptredenen
bijgroteaantallenkansomsernstigeschade
ontstaan.
Deluizen komenvooral indekoppenvande
planten voor, waar zijde plantesappen wegzuigen. Hierdoor kan zuigschade ontstaan.
Bij massaal optreden van bladluizen kunnen
de planten achterblijven in groei en kan de
bloei plotseling eindigen. De erwtebladluis
kanookvirussenoverbrengen,zoalshetenatiemozaïekvirusenheterwtemozaïekvirus.
Alleen bij een vroeg en massaal optreden
kunnen bladluizen soms ernstige schade
doen. Bestrijding ismogelijk meteenvande
vele luisbestrijdingsmiddelen (zie tabel 15).
Hetverdient de voorkeur te kiezen vooreen
selectief (bijv.pirimicarb)of eenminder giftig
middel (pyrethroïden) om de natuurlijke vijanden van de luizen en het milieu zo veel
mogelijktesparen.
Vaak kunnen bladluizen tegelijk meteenbe-

Debladrandkever (links) verraadt zijn aanwezigheiddoor detypische halfcirkelvormige vreterij aande
bladranden(rechts).
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spuiting tegen de erwtegalmug of deerwtepeulboorderwordenbestreden.
8.3.3 Tripsen
Er kunnen twee soorten tripsen voorkomen
in erwten, te weten de vroege akkertrips
(Thrips angusticeps) en de erwtetrips
(Kakothrips robustus).Beidekunnenschade
veroorzakendoorhetleegzuigenvanplantecellen. De leeggezogen cellen vullen zich
met lucht waardoor op de steekplekken zilverachtigeverkleuringenontstaan.Ineenlaterstadiumgaandeleeggezogencellenverdrogen terwijl de aangrenzende cellen
afstervingsverschijnselen vertonen. Verder
ziet menopdoortripsen aangetaste planten
overalzwartestipjes:ditzijndeingedroogde
uitwerpselen.
De vroege akkertrips is klein en zwart van
kleur. Vroeg in het voorjaar ontwaken deze
tripsen entasten dan elk gewas en onkruid
aan dat ter plaatse groeit. In april-mei kunnen ze het afsterven van de groeipunten in
het erwtegewas veroorzaken hetgeen vertakking van de planten tot gevolg heeft. De
schade in erwten treedt vooral op bij verbouw van erwten na vlas of op percelen
waarnaast het vorige jaar vlas heeft gestaan. Ook (winter)granen als voorvrucht
kunnen gevaar opleveren voor een aantasting.Vooralinhetzuidwestenenwestenvan
het land kan de schade aanzienlijk zijn en
een bestrijding noodzakelijk zijn. Deze bestrijding kan samenvallen met een bestrijdingvandebladrandkever (zietabel15).
Deerwtetrips verschijnt later in hetseizoen,
nl. kortvoor het beginoftijdensdebloei.Ze
zijn klein en bruinzwart van kleur. De volwassen tripsen doen weinig schade. Zeparen in de erwtebloemen en leggen daar de
eieren.Delarvenzuigenaandebladerenen
de jonge peulen, die een typische zilverglans gaan vertonen, maar ook aan de nog
aanwezige bloemknoppenenindegroeitoppen. De jonge peulen kunnen geheel misvormdworden,enminder enkleinerezaden
bevatten. Deschade diewordt aangericht is
groter naarmate detripsen vroegerverschij-
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nen. In sommige gebieden, vooral in het
zuidwestelijk kleigebied, kan een bestrijding
nodig zijn. Deze moetworden uitgevoerdbij
hetverschijnenvandeeerste larven,enkan
samenvallenmeteenbestrijdingvandeerwtegalmug(zietabel15).
8.3.4 Erwtegalmug(Contariniapisi)
In verschillende gebieden kan het erwtegewas ernstig lijden van een aantasting door
de maden van de erwtegalmug. Degalmug
kan haar eitjes leggen zodra de blaadjes
waartussen de bloemknoppen verscholen
zitten uiteen beginnente wijken. Ditgebeurt
ongeveer eenweek voor debloei.Deuitde
eitjestevoorschijnkomendekleine,wittemaden (knopmaden) voeden zich met de inhoudvandebloemknoppen.
De bloemknoppen zwellen sterk op, gaan
niet open, verbruinen en verrotten, zodat
geen peulen worden gevormd. In ernstige
gevallen kan een aanzienlijk opbrengstverlies optreden, hoewel de schade bij droge
erwten vaak minder groot is dan bij conservenerwten.
De bestrijding is erop gericht de muggente
doden voor ze hun eitjes hebben afgezet.
Het al dan niet slagen van de bestrijding
hangt af vande keuzevan hettijdstip waarop deze wordt uitgevoerd. Het is daarom
noodzakelijk vanaf ca. 1weekvoor debloei
tecontrolerenopdeaanwezigheidvanmugjes.Alsermuggenzijnkanmenzevindenin
de koppen tussen de bloemknopjes. Wanneer muggen worden waargenomen moet
direct eenbestrijdingworden uitgevoerd(zie
tabel15).
8.3.5 Erwtepeulboorder (Laspeyresia nigricana)
De erwtepeulboorder is een klein,grijsbruin
vlindertje waarvan de rupsen schade aanrichten door het aanvreten van de onrijpe
zaden (wormstekigheid). Vanaf mei zijn de
vlinders aanwezig en zoeken ze bloeiende
erwtevelden op. Het wijfje deponeert haar

eitjes op stengels, bladeren, bloemen en zadenverlorengaan.
peulen van bloeiende erwteplanten. Zes tot Met een speciale sexval is het mogelijk de
negentien dagen na de ei-afzetting verschij- aanwezigheid van de vlindertjes vast te steinen de eerste rupsjes. Dejonge rupsjes be- lenende noodzaak van een bestrijding nate
geven zich naar de peulen, boren zich bin- gaan.Wanneer de gemiddelde vangsten per
nen 24 uur naar binnen en voeden zich met val minder zijn dan zes vlinders per drie dade zaden,
gen is een bespuiting overbodig. Wanneer
Deze vreterij veroorzaakt vooral een vermin- geen gebruik wordt gemaakt van de sexval
dering van de kwaliteit van conservenerwten wordt het tijdstip van een eventuele bespuien bij een zaaizaadteelt. Het opbrengstver- ting bepaald aan de hand van de gewasontlies bij voererwten is beperkt. Aangetaste wikkeling.Wanneer aan de rand van het perpeulen worden vaak vroeg rijp en kunnen ceel de onderste peulen beginnen te zwellen
openspringen waardoor ook niet-aangetaste kan een eerste bestrijding worden uitgeTabel15.Overzicht van de bestrijdingsmogelijkheden van insekten in droog te oogsten erwten.
(De geadviseerde doseringen hebben betrekking op de vermelde handelsprodukten en/of
handelsproduktenmethetvermeldegehalteaanwerkzamestof.)
werkzamestof
(merknaam)

bladluizen bladrand- erwtegal- erwtepeulkever
mug
boorder

bromofos(24%spp-40%vis)
(AseptaNexion)
Cypermethrin(10%-100g/l)
(Cymbush,LuxanCypermethrin)
deltamethrin(2,5%-25g/l)
(Decis,Delthamethrin)
diazinon(18%-180g/l)
(diversemerken)

0,8I -1,25kg/ha
0,25l/ha
0,3l/ha

0,3l-kg/ha

0,25 l/ha
0,3l/ha

2,5l-kg/ha

dimethoaat(40%-400g/l)
(diversemerken)
fosfamidon
(Dimecron,LuxanFosfamidon)
heptenofos
(Hostaquick)
mevinfos
(diversemerken)

0,5 l/ha

oxy-demeton-methyl
(MesodrinRL,MetasystoxR)
parathion(25%-250g/l)
(diversemerken)
permethrin(25%-250g/l)
(diversemerken)

1,0l/ha

pirimicarb
(Pirimor)
propoxur
(Undeen)
thiometon
(diversemerken)

tripsen

1,0l/ha
0,5l/ha
0,5l/ha

2,0l/ha

1,0l-kg/ha 1,5l-kg/ha 1,0l-kg/ha 1,5l-kg/ha
0,2l-kg/ha

1,0l-kg/ha
0,2l-kg/ha

0,5kg/ha
0,75kg/ha

0,75kg/ha

1,0l/ha
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voerd.Dezeiseropgerichtderupsjestedoden voordat ze zich in de peulen hebben
kunneninboren.
De bespuiting kan samenvallen met de bestrijdingvanbladluizenen/oferwtetripsen.
8.3.6 Bestedingsmogelijkheden
ten

het perceel en aantasting van het gewas te
voorkomen.Bijuitvoering vaneengrondontsmettingtenbehoevevandeteeltvanaardappelen en bieten worden ook andere,voor
erwten schadelijke aaltjes gedood. Eendergelijke maatregel alleen voor de teelt van
erwtenistekostbaar.

insek-

In tabel 15 zijn de verschillende middelen/
werkzame stoffen en hun dosering weergegeven waarmee verschillende insektensoorten in droog te oogsten erwten bestreden
kunnenworden.Voortoepassingvandegenoemde middelen dient men altijd eerst het
etikette lezenenovereenkomstig tehandelen.

8.4 Aaltjes
Verschillende aaltjessoorten kunnen het
erwtegewas aantasten metalsgevolggroeiremming, ongelijke afrijping ensoms afsterving. Dit betekent veelal kwaliteitsverlies en
een lagere opbrengst. Door een ruime
vruchtwisseling dient men besmetting van

8.4.1 Erwtecysteaaltje (Heterodera goettingiana)
Opeenperceeldatbesmetismetheterwtecysteaaltje zienwetijdensde bloeidatplanten pleksgewijs achterblijven in groei en
gaanvergelen.Debloei lijkt sterker danvan
het gezonde gewas maar wordt veroorzaakt
door heteerder gaanbloeienvandeaangetaste planten. Het gewas op de aangetaste
plekken sterft voortijdig af en geeft geen of
onvoldoende opbrengst. Deziektewordtwel
aangeduid met de naam"St.Jansziekte"en
gaat meestal samen met een aantasting
door Fusarium. Om zekerheid te krijgen of
men met een aantasting door het erwtecysteaaltje te maken heeft kan men voorzichtig
enkeleplantenuitgraven.Bijaantastingdoor
het erwtecysteaaltje vindt men aan de wor-

Perceelbesmetmeterwtecysteaaltje. Hetgewasopdeaangetasteplekken
sterftvoortijdigaf.
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tels talrijke lichtgele bolletjes (cysten). De
aantasting kwam overwegend in Zeeland
voor, maar door een intensievere erwteteelt
eldersinhetlandisookdaareen toenemende kans op aantasting. Percelen met een
sterke besmetting met het erwtecysteaaltje
zijn vaak voor langere tijd ongeschikt voor
deteeltvanerwten.
8.4.2 Geel bietecysteaaltje (Heterodera
trifoliif.sp.betae)
Ditaaltje dankt zijn naamaandegeleovergangskleur van de cysten bij het afrijpen.
Het komt voor oppercelen in hetzuidoostelijk zandgebied waar vaak suikerbieten worden verbouwd.
Op besmette percelen dringen de larven
massaal in dewortels van deerwteplanten,
maar er worden geen cysten gevormd. Dit
betekent dat de besmetting van de grond
door de teelt van erwten niet toeneemt, het
komt zelfs voor dat de aaltjespopulatie afneemt.Heterwtegewasblijftechterwelsterk
achteringroei.
Zonder waardplanten neemt de populatie
van het geel bietecysteaaltje per jaar met
ongeveer 75% af. Op een besmet perceel
zal na een sterk aaltjesvermeerderend gewas (bieten of koolsoorten) minimaal twee
jaar gewacht moetenwordenvoordaterwten
of andere peulvruchten zonder schade geteeldkunnen worden.
8.4.3 Noordelijkwortelknobbelaaltje(Meloidogynehapla)
Hetnoordelijkwortelknobbelaaltje vormteen
groeiendprobleemopdelichtegronden.Het
aaltje tast praktisch alle dicotyle gewassen
aan. Door een aantasting van het wortelknobbelaaltje blijft het gewas pleksgewijs in
groei achter ensterft vervroegd af. Hetwortelstelsel is sterk vertakt en er komen veel
kleinewortelknobbeltjes opvoor.
Bij een vroege, ernstige aantasting sterven
jonge planten af. Wanneer een erwtegewas

opeenlatertijdstipwordtaangetastwordtde
peulzetting geremd.Deschade bij eenaantasting kan ernstig zijn, zelfs een volledige
mislukking van het gewas is mogelijk. Het
bijzondere is dat het gewas veldbonen,ook
bij hoge populatiedichtheden van het aaltje,
nauwelijks of geen schade ondervindt.
Schade kan worden voorkomen door een
ruime vruchtwisseling en voldoende monocotyle gewassen inhet bouwplan.Doorgranenenmaïsteverbouwen kandeaaltjespopulatie wel met95%afnemen.Opbesmette
percelen dient men in ieder geval dicotyle
gewassen als biet, peen, aardappelen,
schorseneer, witlof en vlinderbloemigen als
directevoorvruchtvoorerwtentevermijden.
8.4.4 Vrijlevende wortelaaltjes (Pratylenchus,Rotylenchus,Trichodorusspp)
Deze aaltjes kunnen zich, zoals de naamal
zegt,vrij door degrond bewegen enkomen
algemeen voor. Ze veroorzaken eveneens
typischemoeheidsverschijnselen.
VertegenwoordigersvanhetgeslachtTrichodorus doen vooraldirecte schade opdezogenaamde wadzandgronden. Vele landbouwgewassen worden aangetast. Op zavel- en zandgronden komen verschillende
soorten voor die bekend zijn als drager van
grondvirussen zoals vroege verbruining bij
erwten.
Vertegenwoordigers van het geslacht
Rotylenchus (en ook andere aaltjessoorten)
spelen een belangrijke rol bij het optreden
van vroege vergeling. Vooral op zandgronden waar reeds lang vrij intensief erwten
wordengeteeldtreedtdezeziekteopdiehet
gewas nogal eens doet mislukken. Vanonderuit beginnendebladerengeelteverkleurenendeplant blijft kleinengedrongen.De
vergeling kanpleksgewijs ofover hetgehele
veld optreden. Deze aaltjes vermeerderen
zich sterk op erwten, maar ook op bieten.
Hetisdaaromgewensteenruimevruchtwisseling toe te passen met inschakeling van
granen.
Tervoorkomingvandirecteschadedoorvrij-
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levendeaaltjes zijngoedecultuurzorgen,die
het gewas zoveel mogelijk bevoordelen,en
de teelt van resistente of ongevoelige rassen nodig.Vruchtwisseling biedt slechtsbeperkte mogelijkheden, terwijl de kosten van
grondontsmetting(te)hoogzijn.

8.5 Bacteriën
Bacteriën spelen bij de teelt van erwten als
schadeverwekker een vrij onbelangrijke rol.
Alleen bekend is een aantasting door de
bacterie Pseudomonas syringae f. sp.Deze
bacterieziekte komt over de gehele wereld
voorenkanondervochtigeomstandigheden
totaanzienlijke opbrengstverliezen leiden.In
West-Europawasdeaantastingtotvoorkort
nogweinig bekend,maar de laatstejarenis
regelmatig een optreden van de Pseudomonas-bacterieteconstateren.
Deziekte wordt uitsluitend overgebracht via
het zaad.Bijaantastingvanhetgewaswordenopalledelenvandeplantwaterigebruine vlekjes gevonden. De vlekken breiden
zich uit onder vochtige omstandigheden,
maar kunnen ook geheel verdrogen als de
omstandigheden zich verbeteren. Behalve

eenlagereopbrengstkanaantastingvanhet
gewas met bacterie de afkeuring van een
zaaizaadperceelbetekenen.
Mogelijkheden om de ziekte te bestrijden
zijn er niet. Selectie op het voorkomen van
Pseudomonas bij het veredelingswerk enbij
de teelt van zaaizaad is de enige methode
om de teelt te beschermen en een uitbreidingvandeziektetevoorkomen.

8.6 Vogel-enwildschade
Vooral in bosrijke streken en bij stedelijke
bebouwing kangedurende hetgehelegroeiseizoen schade optreden door vogels en/of
wild. Vogelschade wordt vooral veroorzaakt
door duiven, eenden en fazanten. Er zijn
twee kritieke perioden: rondom de opkomst
enkort voor de oogst. Omde problemen bij
de opkomst zo klein mogelijk te houden
moet men het gehele perceel uniform vrij
diepzaaien (4-5cm).Vanbelangisookniet
te morsen met het zaaizaad aangezien dit
vogels aantrekt. Bovendien is het mogelijk
het zaaizaad te behandelen met eenvogelafweermiddelzoalsMesurai(zieook6.1.3).
Artikel45vandejachtwet isvooreen grondgebruiker vangrote betekenis. Dit artikelregeltdeverplichtingtothetvoorkomenenbestrijden van wildschade (waaronder ook
vogelschade voor de oogst) door de jachthouder. De verplichting tot schadevergoeding ligt verankerd in de artikelen 1401 en
1402 van het Burgelijk Wetboek. Wanneer
schade is veroorzaakt aan het gewas door
wildof vogelsdient menditte melden bijde
jachthouder ofdeWildschade-commissiedie
inelkeprovincieaanwezigis.

8.7 Handleiding ziekte- en plaagbestrijding

AantastingdoordebacterieziektePseudomonas
syringae.
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Aangezien de toelating van middelen sterk
aanverandering onderhevig isdient menaltijd de meest recente handleiding "Gewasbescherming in de Akkerbouw" te raadplegen voor een overzicht van de toegelaten
middelen. Deze handleiding wordt jaarlijks

door het Ministerie van Landbouw en
Visserij uitgegeven enisteverkrijgen bijhet
CAD-Gewasbescherming in Wageningen.
Ook de zogenaamde "Groene berichten"
van de Plantenziektenkundige Dienst (PD)
gevenhieroverinformatie.
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9. Oogst
9.1 Oogstmethoden
In het verleden werd een erwtegewas gemaaid, gekeerd, geruiterd en daarna gedorst. Op deze manier konden erwten van
eengoede kwaliteit eneengoede kleurverkregen worden. Het enige risico was het
weertijdensdeperiodedatdeerwten inhet
zwad lagen. Regenachtig weer had als gevolg dat het zwad meerdere malengekeerd
moest worden, en dit keren gaf verlies aan
opbrengst en kwaliteit. Eenmaal geruiterd
washetgewasgrotendeelsgeborgen.
Deze methode wordt nu vrijwel niet meer
toegepast omdat die te arbeidsintensief is.
Op de kleur kan ook wel iets toegegeven
wordenvoorzoverheterwtenbetreftdiebestemdzijn voor de mengvoederindustrie. Bij
een zaaizaadteelt en een consumptieteelt
blijft de kwaliteit uiteraard vanwezenlijk belang.

Erwten worden tegenwoordig op twee verschillende manieren machinaal geoogst,namelijk door van stam te dorsen (een-faseoogst), ofwel door te zwadmaaien en
vervolgens te dorsen (twee-fasen-oogst). Bij
beide methoden dient alles erop gericht te
zijnopbrengstverliezen tebeperken,dorsbeschadigingen te vermijden en vermenging
metgrondtegentegaan.Grondineenpartij
erwten leidt tot problemen bij het drogenen
hetbewaren.
9.1.1 Een-fase-oogst
Hetmaaidorsenvindtsteeds meer ingangin
de praktijk. Technisch gezien bestaan er
geen problemen en het oogstrisico kanbovendien enigszins verkleind worden. De
teeltmethode dient echter wel op de oogstmethode afgestemd te worden, waarbij de

J « f r >« m

Inhetverledenwerdenerwtenveelalgeruiterd.Omdatdemethodete arbeidsintensiefiswordtzenietmeertoegepast.
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volgendezakenvanbelangzijn.
•*-Derassenkeuze:desemi-bladlozerassen
zijngemakkelijkertemaaidorsen.
* Degrond moet vlak zijn. Eenongelijk liggend perceel geeft verliezen tijdens de
oogst en aanleiding tot storingen: af- en
doorknippen van peulen en grond in de
maaidorser. Bij hetzaaiklaar makenmoet
daaromaandevlaklegging bijzonderveel
zorg worden besteed. Oneffenheden zijn
echter niet geheel te vermijden. Daarom
kan men het beste de werkbreedte van
de maaidorser beperken tot 3,60 m,ofer
moet gewerkt worden met een maaibord
dat zich zeer goed aan oneffenheden
aanpast.
-:{:-De rijenafstand: Wanneer met een nokkenradzaaimachine wordt gezaaid is een
nauwe rijenafstand wenselijk. Hierdoor
wordt een optimale plantverdelingverkregen en geven de planten elkaar volop
steun.Bijhetafrijpenzakthetgewasminder in elkaar, wat bij het maaidorsen een
gunstigaspectis.
-*-Om te kunnen maaidorsen moet het gewas wel volledig afgerijpt zijn. Eenregelmatige opkomst eneen homogene plantverdeling bevorderen een regelmatige
afrijping. Ditpleitvoor hetzaaienmeteen
precisiezaaimachine.
Wanneer door omstandigheden (veronkruiding, droogte, ziekte) het gewas toch
onregelmatig afrijpt kan een bespuiting
kort voor de oogst uitkomst bieden (zie
ook7.2.5en9.2).
* Aangezien het gewas meestal naar één
kant is gelegerd kan het nodig zijn het
perceel ook van één kant te maaidorsen
omzogroteoogstverliezentevoorkomen.
-*-Omzonder problemente kunnenoogsten
zijnerenkelevoorzieningen nodigaande
maaidorser, en moeten de dorsorganen
wordenafgesteldoperwten.
- De maaibalk moet om de twee vingers
uitgerust worden met gladde, smalle
arenheffers, gemaakt van goed veerstaal.
- Hettoerental vandetrommel moetwordenteruggebracht.Tenopzichtevanhet
dorsenvangranengaatmen35-50% te-

rug.
- Dedorstrommel en mantel moetenruim
worden afgesteld om beschadigingen te
vermijden.
- Er moeten zeven met grote openingen
worden gebruikt, waarop veel wind
staat.
- De omtreksnelheid van de haspel moet
gelijkzijnaanderijsnelheid.
- Debodemvandegraanvijzel kaneventueelvervangenwordendooreenzeef.
- Onder zeer droge omstandigheden kan,
tervoorkomingvanhetwegspringenvan
deerwten,bovendeschudderseenklep
aangebrachtworden.
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Het maaidorsenvindt steeds meer ingang inde
praktijk.

9.1.2 Twee-fasen-oogst
Bijhettwee-fasen-systeem ishetoogstente
verdelen intwee gedeelten, namelijk het
zwadmaaien en het opraapdorsen. Enkele
dagen voordat alle peulen oogstrijp zijn
wordt het gewas gemaaid. Inde tijd dat het
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gewas in het zwad op het veld ligt rijpt het
verder af en verwelkt het eventueel aanwezigeonkruid.Hetbezwaarvanditsysteemis
het risicodat men loopt als hetweerplotselingverslechtert. Doorhetverleggenvanhet
gewas en het overrijp wordeYi kunnen de
peulen bij het opraapdorsen openspringen
en kunnen forse verliezen optreden (tot
meerdan30%).Hetvoordeelvan hettweefasen-systeem isechterdatbijeenongelijke
liggingvandegrondeenrelatiefschoonproduktgeoogstkanworden.
Hetzwadmaaien
Hetzwadmaaienkanuitgevoerdwordenmet
een zwadmaaier, maar ook met een maaibalk aan de trekker. De zwadmaaiers hebben achter het mes twee naar elkaar toe
draaiende doeken die niet horizontaal maar
onder een hoek van 30 à40 gradenstaan.
Tussen de beide doeken is een brede opening waardoor het gewas in het midden
wordt neergelegd. Het zwad bestaat dan in
principe uit twee lagen:eenvan beidedoeken en een van het middendeel van het
mes. Het maaien metde maaibalk kan met

(N*

eendubbele messenbalkof meteenspeciale erwtemaaibalk gebeuren die uitgerust is
met korte, brede vingers, arenheffers, een
gewasverdeler en een zwadlegger. Ook de
zwadmaaier moet uitgerust worden met
arenheffers. Het zwadmaaien dient te gebeuren op het moment dat de erwten bijna
maaidorsbaar zijn. De erwten mogen maar
een zeer korte periode in het zwad liggen;
liefst niet langer dan eendag.Hetweer kan
echter de planning dwarsbomen, zodat
noodgedwongen een langere veldperiode
moetwordenaangehouden.
Door het uitstellen van het opraapdorsen,
waarbijhetzwadvaakverlegdmoetworden,
kunnenaanzienlijkeverliezen optreden.Ook
de kleur en de kwaliteit van de erwten kunnen in deze periode sterk teruglopen. Derisico's van een gezwadmaaid perceel zijn
groterdanvaneenopstamstaandperceel.
Bij bijna volledig afgerijpte erwtegewassen
willentijdens het maaiendepeulenweleens
openspringen.Ter voorkoming van zaadverliezen moet er bij voorkeur 's ochtends of 's
avonds worden gemaaid. Het gewas is dan
iets vochtig en de peulen zijn wat taai.
Wanneer hetgewasgoedafgerijpt is,enhet
isfelzonnigweer,dan kanmen'sochtends
maaienen'smiddagsopraapdorsen.

•*»-.bt»*j£m"'*•*» j S ^ a j

Hetzwadmaaiendienttegebeurenophetmomentdatdeerwtenbijna maaidorsbaarzijn.
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Dorsenvanuithetzwad
Hetdorsenvanuit hetzwadgebeurt meteen
maaidorser dieisuitgerust meteenopraper;
dit kanzijn een doekopraper of eentandenopraper. De opraper verwerkt in het algemeen één zwad in een werkgang. De tanden van de opraper moeten zover van de
grond verwijderd zijn, dat het gewas net
schoonwordt opgepakt. Desnelheidvande
tanden moet zo groot zijn, dat het erwtezwad bij het opnemen niet uit elkaar wordt
getrokken of wordt opgeschoven. Ditzelfde
geldt ook voor de doekopraper. De doeksnelheid moet vrijwel gelijk zijn aan de rijsnelheid. De afstelling van de dorsorganen
ishetzelfdealsbijdeeen-fase-oogst.
Door dorsbeschadiging kan de kwaliteit van
eenpartijsterkverminderen.

9.2 Oogsttijdstip
In principe is de mate van afrijping van de
erwten bepalend voor het oogstttijdstip. Het
gewas dient voor het dorsen goed uitgerijpt
te zijn,d.w.z. dat ook de laatste peulen per-

kamentachtig zijn verkleurd. Het weer kan
echterspelbrekerzijnendeoogstwerkzaamhedendoenuitstellen.Bijwisselvalligweeris
het beter nog niet te zwadmaaien. Dit omte
voorkomen dat het gewas te lang in het
zwadmoetliggen.
Men dorst de erwten als het vochtgehalte
gedaald is tot ongeveer 20%. Wanneer er
tengevolge van een onregelmatige afrijping
en/of veronkruiding van het perceel problemen dreigen te ontstaan bij de oogst is het
mogelijk door een bespuiting het gewasbeterdorsklaar te maken (zie7.2.5). Hetindrogen van het zaad gaat niet sneller, wel verdort het gewas. Daardoor heeft men minder
problemen met de maaidorser (bijv. vastlopen). Het tijdstip van toepassing moetzorgvuldig worden gekozen. Men moet spuiten
als de peulen in de top van de plant perkamentachtig zijn. Het vochtgehalte moet dan
beneden de 30% gezakt zijn. Het te vroeg
toepassen van de bespuiting geeft kans op
verschrompelen van nog niet geheel volgroeide erwten. Bij een te late toepassing
kunnen de onderste peulen reeds zijnopengesprongen. In beide gevallen betekent dit
eenlagereopbrengst.

Het dorsen vanuit het zwadgebeurt met een maaidorser die is uitgerust met
eenopraper.
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Alsgevolgvanveronkruidingkunnen problemenontstaanbijdeoogst.

9.3 Kwaliteitsaspecten
9.3.1 Kwaliteit
Hetbegripkwaliteit heeft eenveelzijdige betekenis enisafhankelijk vandebestemming
van hetprodukt. Eenpartij erwten kanverschillende bestemmingen hebben (o.a.zaaizaad,menselijke endierlijkeconsumptie)en
heeft dusverschillende kwaliteiten.Eenpartij bestemd voor zaaizaad zal moeten voldoen aandenormen diedeNAK stelt. Ook
voor de andere bestemmingen wordenbepaalde eisen gesteld. De kwaliteitsnormen
kunnen echter worden aangepast aanhetgeen aangeboden wordt (jaareffect). Kwaliteitis dusnieteenondubbelzinnigkenmerk.
Bij kwaliteitskenmerken vanerwten kunnen
wedenkenaankleur,gehalteaaneiwit,sortering,vocht,gezondheidenverontreiniging.
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9.3.2

Verontreiniging

Alles wat geen erwt is, dusonkruidzaden,
graan,koolzaad,grond,steentjes,stroresten
endergelijkewordenaangemerktalsverontreiniging. Door hetnemenvanenkele monsters wordt het verontreinigingspercentage
bepaald. Debeoordeling gebeurt echtervisueelenisdaaromminofmeersubjectief.
Bijvoedererwten bestaateentolerantiegrens
van 3% verontreiniging. Daarboven moet
men betalen voor het uitschonen. Hiervoor
geldt een basistarief tot 10%verontreiniging
vanf3,70-f4,70per100 kg.
9.3.3 Vochtgehalte
Voer-enconsumptie-erwten wordenverhandeldopbasisvan 14% vocht.Partijenboven
deze norm moeten teruggedroogd worden,
waarvoor eenkorting wordt gehanteerd(tot
1%bovendenorm)vanf1,45-f2,00per 100
kg produkt. Voor iedere procent extra vocht
wordt f0,80 per100 kggerekend.Voor erwten afgeleverd op 20%vocht moeten dus
drogingskosten betaald worden vanf5,45 f6,00per100kgprodukt.

9.3.4 Beschadiging
Dooreenverkeerde afstellingvandemachinebijhetdorsenofdoor hetoogstenopeen
onjuist tijdstip kunnen erwten beschadigingenoplopen.Ditkanvariërenvankleinebeschadigingen aan de zaadhuid tot volledig
gespleten of geplette zaden. Bij een zaaizaadteelt of een bestemming voor menselijke consumptie kan dorsbeschadiging tot afkeuring van de partij leiden. Het dient
daarom zoveel mogelijk te worden voorkomen. (Zie hiervoor 9.1.2 en 9.2). Beschadigde erwten,ookafkomstig uitconsumptieen zaaizaadpartijen door schoning, kunnen
echterwelalsveevoerwordengebruikt.
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10. Drogenenbewaren
De nieuwe mechanische oogstmethoden
hebben,invergelijkingtotde meerhandmatige oogst uit vroegere tijden, de nadelige
bijkomstigheid dat bijeen hogervochtgehalte wordt geoogst. De norm van 14%vocht
voor voererwten, op basis waarvan erwten
worden verhandeld (9.3.3), wordt bij het
oogsten vrijwel nooit bereikt zodat er gedroogd zal moeten worden. Dit kan gedaan
worden ophet eigen bedrijf of door de ontvangende handelofcoöperatie.Opdegrote
graantelende bedrijven waar voorzieningen
zijn voor het drogen en bewaren van graan
kan dit gedaan worden met de aanwezige
apparatuur. Wanneer ergeen voorzieningen
zijn en men wil toch zelf drogen en tijdelijk
bewaren, dan zullen er enkele voorzieningengetroffenmoetenworden.Ditkandoor:
- hetmakenvaneendroogvloer
- de aardappelbewaarplaats ervoor inrichten
- gebruik van aparte drooginstallaties (discontinudrogers/mansholtdrogers)
- hetdrogeninkuubs-oftonkisten
Het vochtgehalte endetemperatuur vande
erwten bepalen in belangrijke mate de bewaarbaarheid. Zaad is levend materiaal en
er vindt ademhaling plaats. Hierdoor wordt
warmteontwikkeldenontstaanerdrogestofverliezen.
Beneden een vochtgehalte van 14-15% is
de ademhaling echter zeer gering. Is de
temperatuur vande erwten laag,dan isook
de ademhaling gering ondanks een hoog
vochtgehalte. Eenlaagvochtgehalte eneen
voldoende lage temperatuur zijn nodig om
een produkt langdurig en met behoud van
kwaliteittekunnenbewaren.

10.1 Droogtechniek
Voordat de bewaring begint moet het produkt voldoen aan de eisen die worden gesteld aan het vochtgehalte. Veelal zal hier70

aan alleen kunnenwordenvoldaan door het
produkttedrogen.Desnelheidwaarmeezaden zich laten drogen, d.w.z. de bereidheid
omvochtaftestaan,iseeneigenschapvan
het produkt. Peulvruchten behoren tot de
langzaam drogende zaden. Dat betekent
o.a. dat de drooglucht langzaam verzadigd
raakt en het droogproces lang duurt.
Peulvruchten moeten door deze eigenschap
hoger gestort worden om een vergelijkbaar
rendementtekrijgenvaneenbepaaldehoeveelheid drooglucht. Het langzamer afstaan
van vocht betekent ook dat bij peulvruchten
minderkansopcondensvormingbestaat.De
eisen die aan het drogen gesteld worden
hebben betrekking op het behouden blijven
vandekwaliteit,ofhetnuzaaizaad,veevoer
of erwten voor menselijke consumptie betreft. De toe te passen droogtechniek moet
hieropwordenafgestemd.
10.1.1 Drogenvanzaaizaad
Bij hetdrogenvanzaaizaad is het uitgangspunt dat de kiemkracht behouden blijft. De
kiemkracht kan (nadelig) beïnvloed worden
door de temperatuur van de drooglucht en
de duur van,de drogingsperiode. Hetvochtgehalte vanhet produkt isbepalendvoorde
duur vande droging,endus indirect vaninvloed op de kiemkracht. In tabel 16 vindt
men praktische waarden betreffende desamenhangtussen laagdikte, luchthoeveelheid
en temperatuursverhoging van de lucht bij
het ladingsgewijs drogen van erwten bestemdvoorzaaizaad.Bedoeldwordthetdrogen op droogvloeren, in kisten of in lagesilo's.

Tabel16.Samenhangtussenlaagdikte,luchthoeveelheidenopwarmingvandeluchtbijhetladingsgewijsdrogenvanerwtenbestemdvoorzaaizaad.
Opwarming
lucht
(in °C)

vochtpercentageerwten
20

22

24

26

28

30

2,50

1,75

1,25

1,00

0,75

0,60 maximalelaagdikte(inm)

80

150

280

400

530

670

minimalehoeveelheidlucht
(inm3perm3produktperuur)

1,50

1,25

1,00

1,00

170

240

400

500

10

Uit tabel 16wordt duidelijk dat bij een hoger
vochtgehalte van het produkt er minder
hoog gestort kan worden en er meer lucht
nodig is om het produkt te drogen en te verwarmen. De term "minimale hoeveelheid
lucht" houdt in dat er niet minder maar wel
meer lucht door mag. Bij een grotere hoeveelheid lucht krijgt deze echter onvoldoende gelegenheid om vocht uit de erwten op te
nemen. Hierdoor wordt een gedeelte van de
vochtopnamecapaciteitvan de lucht onbenut
gelaten. Vooral bij lage(re) vochtgehaltes zal
dit het geval zijn aangezien de snelheid
waarmee vocht door het produkt wordt afgegeven dan afneemt.
In figuur 3 wordt het verband aangegeven
tussen storthoogte, luchtweerstand enventilatorcapaciteit.
10.1.2 Drogen van consumptie-erwten
Een zeer langzame droging bij zeer gematigde temperatuur leidt tot de beste kookkwaliteit. Zelfs drogingen met betrekkelijk
kleine temperatuursverhogingen (zoals in de
voorgaande tabel aangegeven) leiden niet
tot de maximaal mogelijke kookkwaliteit. De
beste kookkwaliteit wordt verkregen door
een droging tijdens de opslag door middel
van het ventileren met niet of zeer weinig
verwarmde lucht. In tabel 17 zijn hiervoor
enkele praktische waarden aangegeven.

0,75

-

maximalelaagdikte (in m)

670

-

minimalehoeveelheidlucht
(inm3perm3produktperuur)

storthoogte:

hypothetische ventilatorcapaatett

Fig.3.Luchtweerstand in Pa bij verschillende
storthoogtenvanerwten.
Dezedroogmethode geldt uiteraard ook voor
de geventileerde opslag in bulk. De periode
van onafgebroken ventileren is ongeveer
een à anderhalve maand.
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Tabel17.Samenhangtussenlaagdikte,luchthoeveelheidenopwarmingvandeluchtbijhet geventileerdbewarenen langzaamdrogenvan erwtenvoorconsumptiedoeleinden.
Opwarming
lucht
(in °C)

vochtpercentage erwten
19

20

22,5

25

27,5

30

4,00

3,00

2,50

2,00

1,50

1,00

maximale laagdikte (inm)

75

120

200

300

450

650

minimale hoeveelheid lucht
(inm 3per m 3 produkt per uur)

3,00

2,50

2,00

1,50

1,25

-

maximale laagdikte (inm)

60

80

120

200

280

-

minimale hoeveelheid lucht
(in m 3 per m 3 produkt per uur)

0

2

10.1.3 Drogenvanvoererwten

vochtigheidsgraad of de temperatuur heeft
een grote verandering op de houdbaarheid
tot gevolg. Inde praktijk hebben we te makenmetpartijenwaarbinnen detemperatuur
enhetvochtgehalte plaatselijk nogalkanvariëren. Om te voorkomen dat er een vochtof broeiplek ontstaat is het nodig een partij
omte zettenen/of teventileren.Debewaarduur wordt door ventileren aanzienlijk verlengd.

Aan erwten bestemd voor veevoederdoeleindenwordenweinigeisengesteld metbetrekking tot de kiemkracht en/of de uiterlijke
of inhoudelijke kwaliteit. Wel belangrijk is
dat ze goed droog en daardoor langhoudbaarzijn.

10.2 Bewaring
Het vochtgehalte van het produkt endebewaartemperatuur bepalen in hoofdzaak de
bewaarbaarheid. De bewaring is gericht op
het schimmelvrij houden van het produkt,
het behouden van de kiemkracht en/of de
kleurenkookkwaliteit.
Het bewaren van erwten levert als ze goed
droog zijn geen enkel probleem op. Intabel
18isaangegevenwatde maximalebewaarduur is met het oog op het behoud van de
kiemeigenschappen.Eenkleinverschilinde
Tabel18.Getaxeerdemaximalebewaarduurvan erwteninweken (zonderventilatie).
Bewaartemperatuur
(in °C)
20
15
10
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vochtgehalte in % '
11

12

13

14

15

17

19

80
160
350

55
110
230

38
70
150

26
45
95

15
26
55

8
15
30

4,5
7,5
16

23
2
3,5
6

27
0,5
1
1,5

11. Afzet en verwerking
11.1 Leverantieverklaring

11.2 ProduktieinNederland

Deteeltvandrogeerwtenvoordemengvoederindustrie is in principe een vrije teelt; er
wordt niet op contract geteeld en er zijn
(nog) geen produktiebeperkende maatregelen, ledere teler komt zodoende in aanmerkingvoordesteunregelingvooreiwitrijkegewassen die sinds 1978 van kracht is. Met
ingang van het teeltseizoen 1983 is deze
steunregeling echter zodanig gewijzigd dat
de erwten bij aankomst op het collecterend
bedrijf direct onder controle moeten worden
gesteld en de (financiële) steun moet wordenvastgesteld.Dithoudtindatnietdeteler
doch het collecterend bedrijf de steun ontvangt. Doorberekening aan de teler vindt
plaats door het bedrijf waaraan de erwten
worden geleverd. Hoewel er bij deteelt van
voererwtendusgeensprakeisvaneencontractteelt, is het wel noodzakelijk dat ertussenhetcollecterende bedrijf endeteler een
zogenaamde leverantieverklaring (voorbeeld:zie einde vandit hoofdstuk) wordt afgesloten. Deze dient ingevuld en ondertekend te zijn voordat de daadwerkelijke
afleveringvandeerwtenplaatsvindt.

De binnenlandse produktie wordt enerzijds
bepaalddoordebeteeldeoppervlakteen anderzijds door de gemiddelde opbrengst per
ha. Naeen sterke achteruitgang indezestiger enzeventigerjaren neemt deteelt sinds
1982weerinomvangtoe.
Ookdeopbrengstenperhahebbenindeafgelopen jaren een stijging laten zien, al zijn
zenogweinig stabielte noemen.Intabel19
is het verloop van de gemiddelde opbrengst/haweergegeven.
Dehoogste gemiddelde opbrengst werdgehaald in 1986 met ruim 5500 kg per ha.De
laagste gemiddelde opbrengst van 2300 kg
per ha werd geregistreerd in 1972. Als gevolgvandezefluctuatiesindeopbrengstper
ha en een variërend areaal bedroeg de inlandse produktie in 1972 slechts 5000 ton
terwijlerdelaatstejaren(1986t/m 1988)bijna120.000tonwerdgeproduceerd.Tabel20
geeft een beeld van het verloop van de inlandse produktie aan droog te oogsten erwtenindeafgelopenjaren.

Tabel19. Gemiddeldeopbrengstinkg/havoordrogegroeneerwteninNederlandeneenaantalteeltgebiedeninNederland (1971-1988).
jaar

Nederland

Zeeland

Groningen

Drenthe

71/75
76/80
81/85

3200
3800
4400

3200
3900
4600

_
-

.
-

3850

4470

1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988

4050
4800
4250
5200
3650
5550
3450
4100

4100
4650
4100
5650
4550
5450
3950
4750

3500
4500
3850
4450
2950
5500
2850
3550

4200
5050
4550
5050
3500
5050
3400
3500
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Tabel20. Binnenlandse produktie aandroog te oogsten erwten (inclusief spliterwten).
1970

1975

1980 1981 1982 1983 1984

1985

1987

1986

oppervlakte (ha) 9550 4350 2550 2900 4400 6400 9700 18350 21500
opbrengst/ha
2950 3700 3800 4050 4800 4250 5200 3650 5550
produktie
28
16 '
9
11
21
27
50
66
119
(x 1000ton)

1988*

34550 26500
3450 4100
118
119

*voorlopigecijfers

11.3 ProduktieindeEG
Het besluit van de EGomde produktie van
eiwitrijke gewassen te stimuleren door het
invoeren van een steunregeling heeft het
areaal droog te oogsten erwten in Europa
sterk doen toenemen. Met name in
Frankrijk, Denemarken en Engeland (VK)
heeft de teelt in korte tijd een enorme omvanggekregen.In1978bedroegdeproduktie in de EG nog 200.000 ton,in 1984was
dit 1,2 miljoen ton en in 1987 meer dan 3
miljoen ton. In tabel 21 is de produktieontwikkelingaandrogeerwtenindeEG-landen
weergegeven. Hierbij zijn de cijfers van de
als laatste tot de EG toegetreden landen
Spanje en Portugal niet betrokken. In 1987
werd er in deze landen samen nog eens
86.000tonaandrogeerwtengeproduceerd.
Nietalleen hetareaalerwten kentdelaatste

jaren een sterke uitbreiding, ook van het
eveneens onder de steunregeling vallende
gewas veldbonen worden steeds meer ha's
ingezaaid. Door deze ontwikkelingen is de
totale produktie aan droge peulvruchten in
onsland (enandere EG-landen) nogsterker
gestegendanintabel21isweergegeven.

11.4 Import
Hoeweldeproduktieaandrogepeulvruchten
ookinonslandsterkistoegenomenwordter
lang niet voldoende geproduceerd om aan
de vraag te voldoen. Het verbruik van peulvruchten in de mengvoederindustrie in
Nederland is zelfs sterker toegenomen dan
de produktie, zodat er in ons land jaarlijks
grote hoeveelheden erwten en veldbonen
moeten worden geïmporteerd (in 1986/87

Tabel21.Ontwikkelingvandeproduktieaandrogeerwtenin deEG (x1000ton)(1980-1988).
1980

1981

1982

1983

1984

1985

1986

1987

1988*

Frankrijk
249
Denemarken
10
Engeland (VK)
111
Nederland
9
West-Duitsland
overige EG-landen 49

228
12
88
11
43

450
29
75
21
60

539
75
138
27
37

650
265
227
50
21
36

961
506
270
66
58
32

1175
514
330
119
122
34

1894
500
328
118
151
37

2253
490

totaal EG (10)

382

635

816

1249

1893

2294

3028

voorlopigecijfers

74

428
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DesteunregelingvandeEGheeftdeproduktievandrogeerwteninEuropa
zeersterkdoentoenemen.
ruim650.000ton).Tabel22geefteenduidelijk overzicht omtrent de produktie- en verbruikscijfers van droge erwten + veldbonen
in ons land. (Het verschil tussen de cijfers
voor"produktie +invoer" en"verbruik enexport" geeft aan of er voorraad gevormd is
danweiverbruikt.)
De invoer aanerwten vindt momenteelvoor
80%-90% plaats vanuit andere EG-landen.
Vooral Frankrijk (ca.50%) en Engeland(ca.
20%) zijn voor ons land de belangrijkste le-

veranciers. In 1970maakte de invoer vanuit
andere EG-landenslechts25%uitvandetotale invoer. In die periode waren vooral
Rusland en Roemenië belangrijke handelspartners. Inde afgelopenjaren ishier enige
verandering ingekomen. De invoer uitzogenaamde derde landen varieert ook nogal
sterk van jaar tot jaar. In 1986 werd o.a.
66000 ton ingevoerd uit Australië en 34000
tonuitCanada.

Tabel22.Voorzieningsbalans drogeerwten (inclusief spliterwten) +veldbonenvoor Nederland(hoeveelhedenx1000ton).
seizoen

75/76

80/81

81/82

82/83

83/84

84/85

85/86

86/87

produktie
invoer

16
87

10
167

13
140

23
202

31
302

61
395

76
466

150
681

verbruik en export
waarvan:
- zaaizaad
- veevoer
- menselijke
consumptie
- uitvoer

84

179

149

225

335

456

539

891

1
45
9

1
120
8

1
96
9

1
173
9

5
288
9

13
381
9

15
478
9

26
685
9

29

50

43

42

33

53

37

126

75
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12.Saldoberekeningenarbeidsbehoefte
Inditlaatstehoofdstukzijnenkelegegevens
opgenomen betreffende de arbeidsbehoefte
ensaldoberekeningen (tabellen23en24.
Deze gegevens zijn overgenomen uit de
jaarlijks verschijnende PAGV/CAD-publikatie
"Kwantitatieve Informatie voor de AkkerbouwendeGroenteteelt indevollegrond".
Het financiële resultaat van een erwteteelt
hangt uiteraard af van de kg-opbrengst, de
prijs die voor de erwtenwordt verkregen en
van de teeltkosten. Uit de tabellen blijkt dat
de opbrengsten sterker variëren vangebied
tot gebied dan de toegerekende kosten.
Aangezienookdeprijsvoorvoererwtenvoor
ieder gebied gelijk is, bepaalt de opbrengst
inhoofdzaakdehoogtevanhetsaldo.
Door de introductie van nieuwe rassen en
een verbeterde teelttechniek is het opbrengstniveau van erwten sterk verhoogd.
Hierdoor is de concurrentiepositie van het
gewasverbeterd.Deopbrengstvarieertechter vanjaar totjaar sterk, waardoor deteelt
van erwten wel een onzekere bron van inkomstenis.
Nude financiële ondersteuning vandeteelt
door de EGwordtverminderd daalt deprijs,
en gaat ook het saldo omlaag. Omde concurrentiepositietebehoudenishetnodigom
erwtegewassen tetelen met hogeenoogstzekereopbrengsten.
Dearbeidsbehoefte vanhetgewasisvergelijkbaarmetdievan granen.
Veel van de werkzaamheden kunnen ineigen mechanisatie worden uitgevoerd,zodat
de kosten voor loonwerk beperkt kunnen
zijn.
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Tabel23.Saldoberekeningperhagroeneerwtenvoordrieteeltgebieden.
Omschrijving
Opbrengsten
Hoofdprodukt
Bijprodukt
Bruto-opbrengst (a)
Toegerekende kosten
Zaaizaad (ontsmet) (precisiezaaien)
Bemesting: N
P205
K20
Onkruidbestrijding:
bentazon
prometryn/propazin
simazin50%
promethryn/simazin
methabenzthiazuron
Gewasbescherming:
vinchlozolin 500 g/l
parathion 25%
Verzekering
Rente
Keuring/certif./heff.')
Drogen/schonen
Touw
Tot.toeg.kosten (b)
Saldoper ha E.M. (a-b)
Indien In loonwerk
uitgevoerd:
Ploegen
Zaaiklaar maken
Zaaien (precisie)
Kunstmeststrooien
Spuiten
Maaien
Zwaddorsen
Stro persen (incl.touw)
Cultivateren
Indien
uiigevoera
meteigen
mechanisatie

Aantal

perso- bewerkinnen
gen
Ploegen
1
1
Zaaikl. maken
1
1
Zaaien
1
1
Kunstm.str. N
1
1
P205
1
1
K20
1
1
Spuiten:
-prometryn/propazin 1 1-0-0
- bentazon
1
1
-simazin
1 0-1-0
- promethryn/simazin 1 0-0-1
-vinchlozolin
1
1
- methabenzthiazuron 1
1
- parathion
1
2
Maaien
1
1
Zwaddorsen
1
1
Zaadafvoer
1
1
Stro-persen
1
1
Stro-afvoerenklauwv. 1
1
Cultivateren
1
3
1) Bijteelt vanzaaizaad.
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Zuidwestelijk kleigebied
hoev.
prijs bedrag

Noordelijk kleigebied
hoev.
prijs bedrag

Centraal kleigebied
hoev.
prijs
bedrag

4.200
2.000

0,65
150/ton

2.730
300
3.030

5.200
0,65
2.000 150/ton

200
20
120
120

1,95
1,25
0,95
0,52

390
25
114
62

140
20
120
120

1,98
1,15
0,90
0,53

277
23
108
64

180
20
120
120

1,30
1,20
0,85
0,51

234
24
102
61

2
5

60,45
29,00

121
145

1,5

60,45

91

2

60,45

121

1,5

59,65

89

1

99,80
10,15
0,8%
7%
121
5,50
7,00

0,5x0,7
0,5 x4
1
2x1,5
3.000
380
42
2,0

99,80
10,15
0,8%
7%
114
5,50
7,00

Aantal
Prijs
bewerk.
1
240
1
80
1
130
3
50
4
45
1
245
1
350
1 2,0 X 40
3
80
Werk- Werk- Taakbreed- sneltijd
te
heid
in
inm km/u u/ha

100
30
24
27
P.M.
231
14
1.283
1.747
3edrag

99,80
10,15
0,8%
7%
123
4,00
7,00

52
2,0

240
80
130
150
180
245
350
80
240
Periode
van
uitv.

Werk- Werk- Taakbreed- snel- tijd
te heid
in
in m km/u u/ha

5
6
6
6
6
6

2,8
0,8
1,1
0,6
0,6
0,6

101-11=
32

21
21

6
6

0,5
0,5

4»

32
32
22

91

42

21

6

0,5

6'

21
1,8
3,6

6
5
5
5-12
6
6-12
6

0,5
1,8
1,5
1,5
1,0
1,5
2,7

42-6'

3

1
2x1,5
3.700
320

Aantal
Prijs
bewerk.
1
215
1
80
1
135
3
50
5
40
1
220
1
375
1 2,0x40
3
80

1,2
4
3
12
12
12 .

3,6

13,60
38,00

8'
8'
8'
8'
8'
81-92

3.380
300
3.680

5

100
30
30
22
P.M.
220
14
1.112
2.620
Bedrag
215
80
135
150
200
220
375
80
240

2x1,5

3.600
300
50
2,0

100
30
29
21
P.M.
275
14
1.216
2.450
Prijs Bedrag

Aantat
bewerk.
1
220
1
80
1
135
3
50
5
45
1
205
1
350
1 2,0 X 45
3
80

220
80
135
150
225
205
350
90
240

Peri- Werk- Werk -Taak- Perioode breed- snel
tijd
de
in
van
te heid
van
uitv.
in m km/i
u/ha
uitv.

5
6
6
6
6
6

2,8
0,8
1,1
0,6
0,6
0,6

101-112

21
21

6
6

0,5
0,5

42

21
21
21
1,8
3,6

6
6
6
5
,5
5-12
6
6-12
6

0,5
0,5
1,0
1,8
1,5
1,5
1,0
1,5
2,7

61

3

3.250
300
3.550

76

1,2
4
3
12
12
12

3,6

5.000
0,65
2.000 150/ton

3'
3'
3'
22

9'

3'
42
42-61
72

8'
8'
8'
8'
8'-92

1,2
4
3
12
12
12

5
6
6
6
6
6

2,8
0,8
1,1
0,6
0,6
0,6

101-112
31
31
31
22
22

21
21
21
21

6
6
6
6

0,5
0,5
0,5
0,5

42
31
31

6
5
5
5-12
3,6
6
6-12
3
6

1,0
1,8
1,5
1,5
1,0
1,5
2,7

42-61
72

21
1,8
3,6

6'

8'
81
81
8i
81-92

Tabel24.Saldoberekeningperhagroeneerwtenvoordrieteeltgebieden.
Omschrijving
hoev.
Opbrengsten
Hoofdprodukt
Bijprodukt

4.700
2.000

Bruto-opbrengst (a)
Toegerekende kosten
Zaaizaad (ontsmet) (precisiezaaien)
Bemesting: N

PA

K20
MgO
Onkruidbestrijding:
bentazon
dinoseb
methabenzthiazuron
promethryn/simazin
Gewasbescherming:
vinchlozolin 500 g/l
parathion 25%
Verzekering
Rente
Keuring/certif./heff.')
Drogen/schonen
Touw
Tot.toeg.kosten (b)
Saldo per ha E.M. (a-b)
Indien in loonwerk
uitgevoerd:
Ploegen
Zaaiklaar maken
Zaaien (precisie)
Kunstmeststrooien
Spuiten
Maaien
Zwaddorsen/Maaidorsen
Stro persen (incl.touw)
Cultivateren
Indien
uitgevoerd
met
eigen
mechanisatie

Aantal

perso- bewerkinnen
gen
Ploegen
1
1
Zaaikl. maken
1
1
Zaaien
1
1
Kunstm.str. N
1
1
P205
1
1
K20
1
1
MgO
1
1
Spuiten:
- bentazon
1
1
- methabenz./
prometryn/simazin 1 1-0-1
- vinchlozolin
1
1
-parathion
1
2
Maaien
1
2
Zwaddorsen
1
1
Zaadafvoer
1
1
Stro-persen
1
1
Stro-afvoeren klauwv. 1
1
Cultivateren
1
3

Rivierkleigebied
prijs bedrag
0,65
150/ton

3.055
300

hoev.

Veenkoloniën
prijs
bedrag

4.500
2.000

0,65

3.355

2.925
P.M.

Zuidoostelijk zandgebied
hoev.
prijs bedrag
4.700
2.000

0,65

3.055
P.M.
3.055

2.925

160
30
120
170

2,02
1,25
1,00
0,53

323
38
120
90

140
20
120
120
30

2,03
1,20
1,00
0,62
1,13

284
24
120
74
34

140
30
120
120
70

1,87
1,25
0,95
0,52
1,00

262
38
114
62
70

2

60,45

121

2
2,5

60,45
6,40

121
16

2
4

60,45
6,40

121
26

4

38,00

152
1,25

59,65

75

1,5
2x1,5
3.100
340

99,80
10,15
1,4%
7%
118
4,70

150
30
43
24
P.M.
221

1
2x1,5
3.400
370
47
2,0

99,80
10,15
1,2%
7%
119
4,00
7,00

Aantal
Prijs
bewerk.
1
220
1
85
1
120
2
60
4
45
1
215
1
375
1 2,0 X 50
3
85
Werk- Werk- Taakbreed- sneltijd
te
heid
in
inm km/u u/ha
1,2
. 4
3
12
12
12

5 2,8
6 0,8
6
1,1
6 P.M.
6 0,6
6 0,6

100
30
41
26
P.M.
188
14
1.295
2.112
Bedrag
220
85
120
120
180
215
375
100
255
Periode
van
uitv.

100
30
23
22
P.M.
225

Aantal
bewerk.
1
1
1
3
4

Prijs

1.073
1.852
Bedrag

150
75
120
60
50

150
75
120
180
200

1

385

385

3

75

225

45

Werk- Werk- Taakbreed- snel- tijd
te heid
in
in m km/u u/ha
1.2
4
3
12
12
12
8

5 2,8
6 0,8
6 1,1
6 P.M.
6 0,6
6 0,6
6 0,8

21

6

6

0,5

42

21
21
21
1,8
3,6

6
6
6
5
5
5-12
6
B-12
6

0,5
0,5
0,5
1,8
1,5
1,5
1,0
1,5
2,7

42
6'
42-6'
72
8'
8'
8'
8'
8'-9 2

3

99,80
10,15
0,8%
7%
117
5,00

10'-112
31
3'
3'
22
22

21

3,6

1
2x1,5
2.900
320

21
21
1,8
3,6
3,6
3

6
6
5
5
5-12
6
6-12
6

0,5
0,5
1,0
1,8
1,5
1,5
1,0
1,5
2,7

47

Aantal
bewerk.
1
1
1
3
4

1.236
1.819
Prijs Bedrag
210
95
130
50
45

210
95
130
150
180

1

415

415

3

95

285

Peri- Werk- Werk - Taak- Perioode breed- snel
tijd
de
van
te heid
in
van
uitv.
in m km/L
u/ha
uitv.
10'-112
3'
3'
3'
22
22
gi-102

1,2
4
3
12
12
12
8

5
6
6
6
6
6
6

2,8
0,8
1,1
0,6
0,6
0,6
0,8

10 1 -11 2
3'
3'
3'
22
22
22

42

21

6

0,5

42

6
6
6
5
5
5-12
3,6
6
6-12
3
6

0,5
0,5
1,0
1,8
1,5
1,5
1,0
1,5
2,7

42
6'
42.61
72
8'
8'
8'
8'
8'-92

6'
42-61
72
8'
8'
8'
8'
8'-92

21
21
21
1,8
3,6

'I Bijteelt vanzaaizaad.
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* Knelpunten bij de produktie, afzet en verwerking van
droge peulvruchten, Uitgave Stichting Nederlands
Graancentrum,Wageningen,32 blz.
* Kwantitatieve informatie 1988-1989, Uitgave CADAGV en PAGV.
* Lammers, R.P. Syllabus peulvruchten, Uitgave
Ministerie van Landbouw en Visserij,20 blz.
* Marcelis, R.A.L. Onkruidbestrijdingsmiddelen en hun
risiko's, Uitgave Centrum Landbouw en milieu,
(1987),86 blz.
* Onkruidbestrijding door kennen en kiezen,
Actualiteiten no.36, Uitgave van CAT Goes, FVB
Zeeland en SBLO Zeeuws-Vlaanderen.
* Oudman, A. Gewasbescherming in de landbouw,
Culemborg(1978), 129blz.
* Oyarzun, P. Biotoets maakt voetziektedruk in de
grond zichtbaar, Boerderij/Supplement Akkerbouw 73
(1988),pag. 20-21.
* Oyarzun, P.Voetziekten ingroene erwten, in informatiebundel "Droog te oogsten peulvruchten", Uitgave
CAD-AGV (1987).
* Oyarzun, P.enJ.van Loon. Eengezonde erwtenteelt
vereist prima zaaizaad, Boerderij/Supplement
Akkerbouw 72 (1987),pag. 20-21.
* Teeltadvies voor droog te oogsten erwten, Uitgave
Cebeco, Rotterdam (1988).
* Timmer, R.D. Bestrijding van donkere vlekkenziekte
in rijp te oogsten erwten, in informatiebundel "Droog
te oogsten peulvruchten", Uitgave CAD-AGV (1987).
* Verhoeven, W.B.L. Ziekten en beschadigingen van
landbouwgewassen en hun bestrijding, (1977), 272
blz.
* Verhoeven,W.B.L. De bestrijding van ziekten, plagen
en onkruiden inde landbouw, (1979), 145blz.
* Wander, J.G.N. Invloed van bespuiting met mangaansulfaat op droog te oogsten groene erwten, in
Jaarboek 1986, PAGV-publikatie nr. 38, (1987), pag.
186-191.
* Wander, J.G.N. Invloed van stikstofbemesting op
droog te oogsten groene erwten, in Jaarboek 1986,
PAGV-publikatie nr.38, (1987),pag. 191-194.
* Wander, J.G.N. Plantdichtheden en zaaimethoden bij
droog te oogsten groene erwten, in Jaarboek 1986,
PAGV-publikatie nr. 38, (1987),pag. 195-200.

Totnutoeverschenen PAGV-uitgaven
Verslagen
1. Epipré-achtergrondinformatie;ir. I.van Leeuwen-Pannekoek,ir. K. Reinink en ir.F.H.
Rijsdijk(LH),maart1982
"
2. Epipré-instructiemap 1982;ir.I.vanLeeuwen-Pannekoek enir. K. Reinink,maart 1982 ƒ 5,3. Bedrijfseconomische evaluatie over 1975 t/m 1980 van de intensiteit van het grondgebruikop"DeSchreef";ing.H.Preuter,april1982
ƒ 5,4. Stikstofhoeveelheden op grasgroenbemesting en de invloed daarvan op het gewas
suikerbieten;C.Mulder,augustus 1982
"
5. Deinvloedvanhet rooitijdstip opdestikstofbehoefte vandrie suikerbietenrassen;ing.
Th.Huiskamp,september 1982
ƒ 10,6. Debetekenisvanvrijlevende wortelaaltjes bijmaïs;ir.C.A.A.A.Maenhoutetal,januari1983
ƒ 10,7. Epipré-evaluatieverslag 1982;ing.H.Drenthenir.K.Reinink,december 1982
ƒ 10,8. Onderzoek naar verschillen in opbrengst en kwaliteit van consumptie-aardappelen in
hetzuidwestenvanNederland;ir.C.B. Bus,ing.K.W. Bosma(CA-Barendrecht) enir.
D.W.deHoop(LEI),februari 1983
ƒ 10,9. Acht jaar grondbewerkingssystemenonderzoek te Westmaas; ing. L.M. Lumkes,ing.
I.Ovaa(Stiboka)ening.H.Preuter,april1983
"
10. Epipré-instructieboekje 1983;ir.K.Reininkening.H.Drenth,april1983
ƒ 10,11. Stomen van sorteergrond van aardappelen. Verslag van een praktijkproef; ir. CD.
vanLoonenW.Th.Runia(ProefstationvoorTuinbouwonderGlas),augustus 1983
**
12. Een geautomatiseerd begeleidingssysteem voor de onkruidbestrijding in wintertarwe;achtergrondeneninstructie.Ir.H.F.M.Aartsening.H.Drenth,augustus 1983
**
13. Het effect vande intensiteit vandezaaibedbereiding op het kiembedendeopkomst,
opbrengstenkwaliteitvansuikerbieten;ing.Th.Huiskamp,september 1983
14. Verslag van een driejarig onderzoek naar de optimale stikstofgift voor bruinebonen;
G.J.Bom, september 1983
15. Epipré-evaluatieverslag 1983;ing.H.Drenthenir.KReinink,januari 1984
ƒ
16. Factoranalyse-onderzoek insnijmaïsinOost-Overijssel in 1981en 1982.Ing.J.Boer,
januari 1984
17. Contactdagconservenpeulvruchten 1984.Ir.P.H.M.Dekker,januari1984
18. Rendabiliteit van continuteelt en nauwe rotaties van aardappelen en suikerbieten op
hetproefveldPAGV1(1978t/m1982)Ing.H.Preuter,maart 1984
ƒ
19. Biologie enecologie vankleefkruid (Galium aparine). Ir.W.G.M, vanden Brand,april
1984
20. Pootafstanden engebruik vanAlar en Rovral bij de teelt van Alpha-pootgoed. Ing.J.
AlblasenB.v.d.Spek,januari 1984

ƒ 10,ƒ 10,10,ƒ 10,**
10,ƒ 10,ƒ 10,-

21. Epipré1984-instructieboekje. Ir.K.Reininkening.H.Drenth,maart1984
ƒ 10,22. Resultaten van diep losmaken van zavelgronden in zuidwest-Nederland; 1978-1982.
Ing.J.Alblas,april1984
ƒ 10,23. Resultaten kalibouwplanproeven op zeeklei. Ir. J. Prummel (IB) en dr. ir. J.Temme
(Nederlands KaliInstituut),mei1984
ƒ 10,24. Oogstplanningvanbloemkoolin"deStreek".Ir.R.Booij,oktober 1984
ƒ 10,25. Beregeningsonderzoek bijaspergesopdeproeftuin "Noord-Limburg". Ing. D.vander
Schansenir.A.J.Hellings,oktober 1984
ƒ 10,26. Kalibemesting voor aardappelen inde Brabantse Biesbosch en het LandvanAltena.
Ing.J.Alblas,november 1984
ƒ 10,27. Spruitkoolbewarenaandestam.Ing.J.A.Schoneveld,november 1984
ƒ 10,28. VerslagInventarisatieGraanziekten 1984.Ing.W.Stol,januari 1985
ƒ 10,29. Epipré-evaluatieverslag 1984.Ir.K.Reinink,februari 1985
**
30. Deinvloedvangrotegiftenrunderdrijfmestopdegroei,opbrengstenkwaliteitvansnij-

maïsenopdebodemvruchtbaarheid;Heino(zandgrond) 1972-1982. Ir.J.J.Schröder,
maart 1985

ƒ 10,-

31. Deinvloedvangrotegiften runderdrijfmestopdegroei,opbrengstenkwaliteitvansnijmaïsenopdebodemvruchtbaarheid enwaterverontreiniging;Maarheeze 1974 -1984.
Ir. J.J.Schröder,maart 1985
ƒ 10,32. Deinvloedvangrote giften runderdrijfmest opdeopbrengst enkwaliteit vansnijmaïs
enopdebodemvruchtbaarheid;Lelystad1976-1980.Ir. J.J.Schröder,maart1985
ƒ 10,33. Intensieveteeltsystemenbijwintertarwe.Dr.ir.A.Darwinkel,maart1985
ƒ 10,34. Bedrijfseconomische gevolgen van beperking vande stikstof-bemesting op hetakkerbouwbedrijf. Ir.B.A.tenHag,ing.S.R.M.Janssens,ir. H.H.H.Titulaer,april1985
**
35. Biologie en ecologie van zwarte nachtschade (Solanum nigrum). Ir.W.G.M,vanden
Brand,maart1985
ƒ 10,36. Epipré 1985instructieboekje. Ir.K.Reinink,april1985
ƒ 10,37. Chemische onkruidbestrijding in de teelt van snijmaïs. Ir.C.L.M, de Visser, ir. H.F.M.
Aarts,april1985
ƒ 10,38. Zuiveringsslib indeakkerbouw; Ir.S.de Haanening.J.Lubbers (IB),Ing.A.deJong
(PAGV),maart 1985
ƒ 10,39. Chemische onkruidbestrijding in de teelt van Engels en Italiaans raaigras, veldbeemdgrasenroodzwenkgras.Ir.C.L.M,deVisser,juni1985
ƒ 20,40. Chemischeonkruidbestrijding indeteeltvanuienensjalotten. Ir.C.L.M.deVisser,juni
1985
ƒ 10,41. Chemische onkruidbestrijding in de teelt van spruitkool, sluitkool, bloemkool,boerenkool,Chinese kool,koolraap,koolrabi enbroccoli. Ir.C.L.M,deVisser enJ.Jonkers,
juli1985
42. Themadag effecten van diepe grondbewerking in de akkerbouw en de vollegrondsgroenteteelt,juli 1985
43. Chemische onkruidbestrijding in de teelt van aardappelen, Ir. C.L.M, de Visser,
augustus 1985
44. Chemische onkruidbestrijding in de teelt van erwten, stambonen en veldbonen. Ir.
C.L.M,deVisser,augustus 1985
45. Chemischeonkruidbestrijding indeteeltvanwortelen.Ir.C.L.M, deVisser,september
1985
46. Chemische onkruidbestrijding indeteelt vanwinterkoolzaad.Ir.C.L.M,deVisser,september 1985
47. Biologie en ecologie van melganzevoet (Chenopodium album). Ir. W.G.M, van den
Brand,december 1985
48. Verslaginventarisatiegraanziekten1985.Ing.H.P.Versluis,december 1985
49. Natriumbemesting en natriumbehoefte van suikerbieten. Dr. ir. J. Temme en dr.
J.G.H.Stassen,december 1985
50. Epipréinstructieboekje 1986.Ing.W.Stol,april1986

"
ƒ 10,ƒ 10,ƒ 20,ƒ 10,ƒ 10,ƒ 10,ƒ 10,ƒ 10,ƒ 10,-

51. Studiedagkluitplanten.Ir.R.BooijenN.J.Snoek,juli1986
ƒ 10,52. Biologie en ecologie van hanepoot (Echinochloa crus-galli). Ir. W.G.M, van den
Brand,juli 1986
ƒ 10,53. Opkomstperiodiciteit bij 40 eenjarige akkeronkruidsoorten en enkele hiermeesamenhangendeonkruidbestrijdingsmaatregelen. Ir. W.G.M,vandenBrand, oktober 1986
ƒ 10,54. De teelt van wintertarwe als dekvrucht voor veldbeemd- en roodzwenkzaadgewassen.Ir. W.J.M.Meijer,oktober 1986
ƒ 10,55. De stikstofbemesting van zaadteeltgewassen Engels raai, veldbeemd en roodzwenk.
Ir. W.J.M.Meijer,oktober 1986
"
56. De invloed van het maaien van de tarwestoppel op ondergezaaide veldbeemd- en
roodzwenkzaadgewassen.Ir.W.J.M.Meijer,oktober 1986
ƒ 10,57. Benuttingafvalwarmtebijvollegrondsteelten.Ing.J.A.Schoneveld,november1986
ƒ 10,-

58. Verslaginventarisatiegraanziekten.Ing.J.M. vandenHoek,november 1986
59. Het bestrijden van verstuiven op landbouwgronden. Dr. ir. A. Darwinkel, november
1986
60. Stikstofbemestingvanwintertarwe.Ir.K.Reinink,december 1986

**
ƒ 10,ƒ 10,-

61. Toedienenvandrijfmestinmaïs.Ir. J.J.Schröder,februari 1987
62. Bedrijfseconomische evaluatie van fabrieksaardappelen in continuteelt en in rotaties
met suikerbieten en granen op het vruchtwisselingsproefveld AGM 600 (1982 t/m
1985).Ing.H.Preuter,februari 1987
ƒ IQ,63. De invloed van teeltmaatregelen bij winterkoolzaad op de zaadproduktie in NoordNederland.S.Vreeke,maart1987
ƒ 10,64. Themadag"Werkbaarheidentijdigheid",13mei1987
ƒ irj,65. Invloed van plantaantal en potermaat op de opbrengst ende sortering vanpootaardappelen.Ing.J.K.Ridder,mei1987
ƒ 10,66. Bewarenenvoorkiemenbijpootaardappelen.Ing.J.K. Ridder,mei1987
ƒ 10,67. HetglobaleinformatiemodelOpenTeelten,juni1987
ƒ 10,68. Vervroegingvanvollegrondsgroenten metafdekmaterialen.Ir.C.F.G. KramerenJ.T.K.
Poll,september 1987
ƒ 10,69. Biologie enecologie vanvogelmuur (Stellaria media).Ir.W.G.M, vanden Brand, september 1987
ƒ 10,70. Ontwikkeling van een biotoets voor het Noordelijk wortelknobbelaaltje (Meloidogyne
hapla).Ing.A.A.W.Zondervan,november 1987
ƒ 10,71. Het EPIPRE-adviesmodel, een kritische analyse. Werkgroep EPIPRE, december
1987
ƒ 10,72. Teelttechnische eneconomischeaspectenbijdeteeltvankleinewittekool. Ing.C.van
Wijk,ir.C.Kramer,ing.G.Schroënenir. R.Booij,januari1988
ƒ 10,73. Hetoptimaleoogsttijdstipvansnijmaïs.Ing.H.M.G.vanderWerf,april1988
ƒ 1o,74. Ontwikkelen van teeltbegeleidingssystemen voor aardappelen en suikerbieten. Ir.
C.LM.deVissere.a.,mei1988
ƒ 10,75. Bedrijfseconomische aspecten van de grondontsmetting in rotaties met consumptieaardappelen, suikerbieten en wintertarwe op het proefveld te Westmaas (1981 t/m
1986).Ing.H.Preuter,mei1988
ƒ 10,76. Invloedvandeverkruimelingvandegrondopverslempingenzuurstofgehalte inrelatie
totdegroeivandeaardappelen.Ing,J.K. Ridder,ir.C.B.BusenJ.F.Houwing, november 1988
ƒ 10,77. Jaarverslag 1986proefproject Borgerswold.Ing.J.Boerma,december 1988
ƒ 10,78. Bijzaaien en overzaaien van snijmaïs. H.M.G. van der Werf en H. Hoek, december
1988
ƒ 10,79. Teeltvervroegingbijsnijmaïs.H.M.G.vanderWerf,februari1989
ƒ 1o,80. Economische aspecten van de plantdichtheid bij witlof. Ir. C.F.G. Kramer, februari
1989
ƒ 10,81. Stikstofbemesting van ijssla. Dr. ir. J.H.G. Slangen (LU), ir. H.H.H. Titulaer (PAGV),
ir.H.Niers(IB)endr.ir.J.vanderBoon(IB),februari 1989
ƒ 10,-

Publikaties
1. Kwantitatieve informatievoordeakkerbouw endegroenteteelt indevollegrond 1977-1978;oktober 1977
2. Jaarverslag1977,mei1978
3. Kwantitatieve informatie voor de akkerbouw en de groenteteelt in de vollegrond 1978 - 1979;
oktober 1978
*•
4. Jaarverslag 1978,mei1979
5. Kwantitatieve informatievoordeakkerbouwendegroenteteelt indevollegrond1979-1980;september1979
6. Witloftreksystemen, eenvergelijking van produktie,arbeidsbehoefte, enfinancieel resultaat;ing.
M. v.d.Ham,ir.G.vanKruistumening.J.A.Schoneveld(IMAG),januari1980
ƒ g 50
7. Virusziekteninpootaardappelen;ing.A.Schepersenir.C.B.Bus, februari1980
ƒ 350
8. Verkortwerkplan1980,mei1980
« '
9. Jaarverslag 1979,juli1980
10. Kwantitatieveinformatie 1980-1981,september 1980
11. 15jaar"DeSchreef";ing.O.Hoekstra,februari1981
t 12 50
12. Continuteeltennauwerotatiesvanaardappelenensuikerbieten;ir.J.G.Lamers,februari1981 ... t 1013. Werkplan 1981,maart1981
*• '
14. Kwantitatieveinformatie1981-1982;september 1981
«
15. Jaarverslag 1980, september 1981
16. PAGV-Handboek;augustus1981
*•
17. Volgteeltvanstamslabonennadoperwten;ing.L.M.Lumkesenir.U.D.Perdok,oktober1981
f 1018. Werkplan 1982,april1982
« '
19. Jaarverslag 1981,mei1982
* 15.
20. Kwantitatieveinformatie 1982-1983;september 1982
** '
21. Werkplan1983, februari1983
* -\Q .
22. Jaarverslag 1982,juli 1983
t 15'_
23. Kwantitatieveinformatie 1983-1984;september 1983
t 20'24. Werkplan1984,februari1984
ƒ 1 0 '.
25. Jaarverslag1983,juni1984
t 10'26. Kwantitatieveinformatie1984-1985,september 1984
ƒ 2o[27. Jaarverslag 1984,februari1985
ƒ irj.
28. Werkplan1985,februari1985
ƒ 10'29. Kwantitatieveinformatie1985-1986;september 1985
t 20]30. Effectenvangrotedrijfmestgiftenbijdeteeltvansnijmaïs;ir.J.J.Schröder,september 1985
ƒ ig'31. Werkplan1986,maart1986
ƒ 10'32. Jaarverslag 1985,april1986
ƒ 15'.
33. Kwantitatieveinformatie1986-1987,september 1986
/ 2034. Werkplan1987,maart1987
t 1 0 '.
35. Jaarverslag1986,april1987
t 15].
36. Informatiemodel'OpenTeelten'-bedrijf,juni1987
t 10'.
37. Kwantitatieveinformatie 1987-1988;augustus1987
t 20'38. Jaarboek1986;november 1987
y 3 0 '.
39. Werkplan1988,maart1988
ƒ -\Q'.
40. Jaarverslag 1987, april1988
ƒ 15'.
41. Kwantitatieve Informatie1988-1989,augustus1988
t 20J42. Optimaliseringvandestikstofvoedingvanconsumptie-aardappelen.Ir.CD.vanLoonen J.F.Houwing
januari1989
ƒ 2043. Jaarboek 1987/'88;februari1989
ƒ 35^
Themaboekjes
1. Wintertarwe;maart1979
2. Vruchtwisseling;februari1981
3. Consumptie-aardappelen;december 1982
4. Snijmaïs;maart1984
5. Zomergerst;november1985
6. Kwaliteitszorgbijdeteeltvanwitlof;december 1985
7. Organischestofindeakkerbouw,februari1986
8. Geïntegreerdebedrijfssystemen,17november 1988
OBS-uitgaven
1. Verslagover1980(mei1983)
2. Verslagover1981(december 1983)
3. Verslagover1982(mei1984)
4. Verslagover1983(augustus1985)
5. Verslagover1984(augustus 1986)
6. Verslagover1985(mei1988)

t 75g
t 1 0 |.
ƒ -JQ]ƒ ig'_
t i0'.
t 1 0 '.
ƒ 1 5 |.
ƒ 25 t 25'.
't 25'.
y 2 o'* 2o'.
ƒ 2Q\.
" Uitverkocht

Tot nutoe verschenen PAGV-uitgaven
Teelthandleidingen
1. Blauwmaanzaad, april 1977
2. Zaaiuien,maart 1985
3. Knolselderij en bladselderij,augustus 1977
4. Bleekselderij,september 1977
5. Bos-enwaspeen,april 1982
6. Winterpeen, mei 1981
7. Spruitkool,december 1982
8. Raaigrassen,augustus 1978
9. Plantuien, maart 1979*
10. Sjalorten,februari 1981*
11. Prei,december 1985
12. Teelt entrek vanwitlof, augustus 1982
13. Voederbieten,april 1983
14. Doperwten,augustus 1983
15. Bestrijding van onkruiden in suikerbieten (incl. de gids "Akker-onkruiden en hun kiemplanten
f 15,-"),maart 1985
".
16. Knolvenkel,maart 1984
17. Sluitkool, mei 1985
18. Bloemkool,oktober 1985
19. Sla,oktober 1985
20. Broccoli,juni 1986
21. Suikerbieten,december 1986
-.
22. Andijvie,augustus 1987
23. Wintertarwe, september 1987
24. Kroten,juli 1988
25. Luzerne,september 1988
26. Graszaad,oktober 1988
27. Stamslabonen, november 1988
28. Teeltvan droge erwten, maart 1989

ƒ 5,ƒ 10,**
ƒ 5,ƒ 10,**
ƒ 6,**
ƒ 10,ƒ 10,ƒ 10,ƒ 12,50
ƒ 10,ƒ 10,ƒ 10,ƒ 10,ƒ 10,ƒ 15,ƒ 10,ƒ 15,ƒ 15,ƒ 15,ƒ 15,ƒ 15,ƒ 15,-

* Deze teelthandleidingen zijn ookverkrijgbaar bijde SNUiF inColijnsplaat, girorekening 26233.
** Uitverkocht
Korte teeltbeschrijvingen
1. Teunisbloemen, maart 1986
2. Roodlof, maart 1986
3. Paksoi en amsoi, augustus 1996
4.
Bosui,december 1986
5. Suikermaïs, maart 1987
6. Groene asperge,september 1988
7. Courgette enpompoen,december 1988

ƒ 5,ƒ 5,ƒ 5,ƒ 5,ƒ 5,ƒ 5,ƒ 5,-

Niet opgenomen ineen reeks
Bouwboek (inhoud +ringband;voor het bijhouden van uiteenlopende bedrijfsadministratie), januari 1988
ƒ 35,Phoma bijaardappelen. Ing. A. Schepers en ir.C D . van Loon,maart 1988
ƒ 5,-

Ukunteenjaarabonnement nemenopdePAGV-uitgaven.Erzijndriemogelijkheden:
1.
Praktijk-abonnement à ƒ 100,-. U ontvangt dan alle publikaties, teelthandleidingen, korte
teeltbeschrijvingenendethemaboekjes dieinhetbetreffende kalenderjaarverschijnen.
2.
Verslagen-abonnement àƒ 100,-.Uontvangt eenkalenderjaar langalleverslagendiewijuitgeven.
3.
Eentotaal-abonnement (=1+2)àƒ200,Bij elk abonnement zijn bovendien inbegrepen het PAGV-Jaarverslag en -Werkplan, en het OBSJaarverslag.
Voortkunt ulosseexemplaren bestellendoor hetpertitelvermelde bedragoverte makenoppostgirorekening nr.2249700 van het PAGV,Lelystad,metvermelding vande uitgave(n) die uwiltontvangen.

