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Focus op veredeling, teelt en
vermarkting van erwten
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In Europa zijn erwten de belangrijkste
teelt voor diepvriesgroenten. Elk jaar
wordt er zo’n 600.000 ton van verwerkt.
In België worden 9400 ha geteeld, goed
voor ongeveer 11% van de Europese productie. De teelt komt in ons land voor op
bedrijven met vooral akkerbouwmatige
vruchten. Vermits ze behoefte heeft aan
een ruime vruchtafwisseling, zeer weersafhankelijk is en de opbrengst sterk kan
schommelen, is het een risicovolle teelt.
Bij zijn rassenproeven legt inagro de
nadruk op nieuwigheden behorend tot
de types donkergroene fijne tot zeer fijne
kreukerwten. Bijzondere aandacht gaat
daarbij naar opbrengstpotentieel, kwaliteit
en ziektegevoeligheid. Syngenta is in alle
segmenten van de Europese erwtenmarkt
actief. Planbaarheid, opbrengst, resistentie
en sortering zijn voor de veredelaar sleutelwoorden. Luc Sanders verbouwt al meer
dan 20 jaar erwten voor de diepvriesindustrie. Van hem leren we hoe belangrijk een
gelijkmatige opkomst en de hardheid van
erwten is. We gingen ook langs bij diepvriesgroenteproducent d’arta in Ardooie,
die jaarlijks ongeveer 18.000 ton erwten
verwerkt en een strategie van teeltspreiding volgt.
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Erwten, dé diepvriesgroenteteelt in Europa
Erwten vormen de belangrijkste teelt voor diep-

werkt voor diepvries), gevolgd door Frankrijk met 25.500 ha. In België wordt het
areaal voor 2010 geraamd op 9400 ha (zie
tabel 1). Voor 2011 wordt een kleine toename verwacht. Wallonië neemt het grootste
deel van het areaal voor zijn rekening; in
Vlaanderen bedraagt dit slechts ongeveer
2500 ha. De belangrijkste teeltgebieden
in Vlaanderen zijn het zuiden van de provincies West- en Oost-Vlaanderen, en in
mindere mate ook Vlaams-Brabant. De
Belgische telers staan in voor ongeveer
11% van de Europese productie (of ongeveer 65.000 ton). De diepvriesverwerkers
in Vlaanderen contracteren ongeveer
15.000 ha erwten. Ze kopen niet alleen
erwten in België, maar ook in Frankrijk,
Nederland en Spanje. Het aandeel van de
Belgische verwerkers binnen de Europese
productie kan geraamd worden op ongeveer 18%. Voor andere groenten zoals
bloemkool, spinazie, prei, courgettes, …
ligt dit aandeel rond 50%.
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vriesgroenten in Europa. Jaarlijks wordt er ongeveer

600.000 ton van verwerkt. Het Europese areaal voor
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diepvriesverwerking bedraagt ongeveer 100.000 ha. In

België is het een kleine, weliswaar belangrijke, teelt die
sterk afhankelijk is van het weer.
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Beroepswerking –

– Patrick Meulemeester,

totale erwtenareaal in Europa bedraagt
meer dan 182.000 ha. Daarvan is ongeveer 100.000 ha bestemd voor diepvries
(vooral West-Europa) en 82.000 ha voor
conserven (vooral Oost-Europa). Koploper
in Europa is Groot-Brittannië met een areaal van 31.000 ha (dat volledig wordt ver-
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In veel Europese teeltgebieden – zoals het
Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Zweden,
Denemarken en Spanje – zijn erwten, in
tegenstelling tot Vlaanderen, een van de
belangrijkste groenten. Op wereldvlak is
er een enorme markt voor verse (handgeplukte) erwten in Afrika en Azië. Het

Het aanbod bepaalt vaak de prijs
Elk jaar wordt in oktober in de Boerenbondstructuren met erwtentelers overlegd hoe het seizoen is verlopen en of er wijzigingen aan
de contractprijs of -voorwaarden noodzakelijk zijn. Nadien wordt
met meerdere afnemers overlegd om wijzigingen in het volgende
seizoen aan te kaarten. Vaak wordt in deze discussie verwezen naar

stijgende kosten en een dalende rentabiliteit. De afnemers kijken
vooral naar vraag en aanbod en zoeken naar nieuwe productiegebieden. De nieuwe contracten worden in het najaar afgesloten. Erwten zijn vaak een alternatief voor graangewassen, of omgekeerd. De
contractprijzen schommelen de laatste jaren zeer sterk (zie tabel 1).

Tabel 1 Areaal- en prijsevoluties voor erwten sinds 2001 (Bron: vbt-ramingen, Vegebe)
2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Areaal verwerkt in België (ha)

17.900

17.900

19.400

17.500

15.800

17.800

17.000

17.100

18.500

15.600

2011

Areaal geteeld in België (ha)

10.000

10.500

10.700

9.750

9.600

10.100

9.000

9.000

9.500

9.400

9.500

237

243

260

325

329

260

283

+ 2,5%

+ 7,0%

+ 25%

+ 1,2%

- 21%

+ 8,8%

Contractprijs fijne erwten
Hardheid 120-124 (euro/ton)

235,5

Evolutie contractprijs
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247,9
+ 5,3%

247,9

247,9

- 4,4%

3000
2500

arbeidsinkomen

en

1500
1000
500

Bo

0

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Figuur 1 Evoluties omzet, kosten en arbeidsinkomen voor erwtenteelt (Bron: Boerenbond
boekhoudingen)

omzet. In combinatie met hoge opbrengsten (jaren 2002, 2003 en 2009) en lage
opbrengsten (jaren 2001, 2005 en 2007)
zorgt dit voor enorme schommelingen in
de omzet/ha.
De kosten stegen sinds 2000 (en vooral sinds 2007) met meer dan 20%. De
totale kostprijs ligt rond 1750 euro/ha.
Inclusief een bepaald arbeidsinkomen
moet een teler minimum een omzet van
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variabele kosten

vaste kosten
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De rentabiliteit van erwten hangt heel
sterk af van de opbrengst. Aangezien die
sterk kan schommelen – al naargelang
de invloeden van het klimaat – blijft dit
een risicovolle teelt. Uit figuur 1 kan je
afleiden dat goede en slechte jaren elkaar
opvolgen. Sinds het jaar 2000 zijn er 5
zeer slechte jaren geweest, waarbij het
arbeidsinkomen tussen 0 en 250 euro/ha
lag. De jaren 2002, 2003 en 2004 waren
redelijk normaal met een arbeidsinkomen
van ongeveer 500 euro/ha. 2008 en 2009
waren zeer goede jaren met een arbeidsinkomen van meer dan 700 euro/ha. De
terugval van de prijs in 2010 is duidelijk

bruto-opbrengst

2000

Sterk fluctuerende rentabiliteit

2150 euro/ha halen. Gemiddeld werd de
laatste 10 jaar een opbrengst gehaald van
net geen 7 ton/ha. Dit betekent dat de
contractprijs eigenlijk 310 euro/ton (fijne
erwten, hardheid 120-124 tenderometer)
moet bedragen.
De variabele kosten zijn (ook sinds
2000) toegenomen met 25%. Dit was
vooral merkbaar in de kosten voor meststoffen, gewasbeschermingsmiddelen en
onderhoud. Dat alles duurder wordt op
een landbouwbedrijf merken we aan het
feit dat de vaste kosten, vooral van pacht
en machinekosten, ook zijn toegenomen.
Erwten blijft dus een risicoteelt, waarbij
de ervaring van een producent met betrek-
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merkbaar. Het arbeidsinkomen is meer
dan gehalveerd. Het gemiddelde arbeidsinkomen ligt sinds 2000 op ongeveer
350 euro/ha, maar is zoals reeds aangegeven sterk wisselend van regio tot regio.
Ter vergelijking: het arbeidsinkomen
voor wintertarwe – een teelt met minder
risico’s – bedroeg over dezelfde periode
gemiddeld 320 euro/ha.
In 2008 werd een gevoelige prijsstijging (+25%) doorgevoerd (zie tabel 1). Dit
is duidelijk merkbaar in een stijging van
de omzet/ha. In de jaren 2005 (bijna -5%)
en 2010 (-21%) werd een grote daling van
de prijs doorgevoerd. Ook deze verminderingen zijn merkbaar in een daling van de
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De erwtenteelt komt in België voor op
bedrijven met vooral akkerbouwmatige
vruchten. De teelt wordt opgenomen in
het teeltplan, maar heeft wel behoefte
aan een ruime vruchtafwisseling. Erwten
kunnen dan ook gemakkelijk eens weggelaten worden uit het teeltplan. Ze zijn
zeer weersafhankelijk. Extreme hitte kan
ertoe leiden dat bloemknoppen verdrogen, waardoor de productie lager uitvalt.
In warme perioden kan de hardheid van
de erwten snel toenemen. Dit moet een
aandachtspunt zijn bij het plannen van de
oogstperiode. Erwten vragen van een teler
heel veel zorg. De toenemende duivenschade is er bij bepaalde telers te veel aan,
zodat ze de teelt soms weglaten. Toch blijft
het een alternatief op akkerbouwbedrijven
als er in het najaar minder graan kan worden uitgezaaid. Verder is het ook mogelijk
om na erwten een tweede teelt te oogsten,
zoals bonen. Maar het blijft wel een groot
risico om 2 teelten die sterk weersafhankelijk zijn allebei tot een goed einde te
brengen. Gemiddeld wordt er gestreefd
naar een opbrengst van 7,5 ton/ha. De
oogstresultaten kunnen echter enorm verschillen, variërend van een opbrengst van
minder dan 5 ton/ha tot 10 ton/ha.

euro

Een risicovolle teelt

king tot zijn opbrengst en het contact met
de afnemer van doorslaggevend belang
zijn om deze teelt al dan niet voort te zetten. Zowel de producent als de afnemer
moeten beseffen dat erwten telen meer
kosten met zich meebrengt dan alleen de
directe kosten. Een producent moet zijn
vaste kosten nu eenmaal afschrijven over
zijn volledige areaal. r

Soorten erwten

C

Er bestaan verschillende soorten erwten. De bekendste zijn de
groene erwten of doperwten. Ze hebben een harde vruchtwand die
niet eetbaar is. De erwten moeten uit de peul worden gehaald, ook
wel ‘erwten doppen’ genoemd. We onderscheiden glad- of rondzadige en gekreuktzadige soorten. De gladzadige soorten kunnen
zeer vroeg worden uitgezaaid en hebben een meer aromatische
erwtensmaak. De gekreuktzadigen zijn zoeter van smaak, maar
kunnen niet zo vroeg worden verbouwd. Doperwten worden veelal
akkerbouwmatig geteeld voor de verwerkende industrie, in blik,
glas en diepvries. In Japan en andere landen van het Verre Oosten
wordt de erwt geroosterd en gezouten als snack gegeten. De teler
kan kiezen tussen hoge (meer dan 120 cm), halfhoge (tussen 60
en 120 cm) en lage rassen (tussen 30 en 60 cm). Alleen de lage

rassen kunnen worden geteeld zonder draadwerk of rijshout (zoals
takken van knotwilgen) aan te brengen. De kwaliteit van de hoge
soorten is iets beter en de oogst is meer gespreid. Sluimerwten of
peulen moeten niet ‘gedopt’ worden. Ze worden geoogst als ze
volgroeid zijn, maar wel nog vóór de erwten in de peul dikker worden. Je kan peulen herkennen doordat de erwten in de vruchthuid
gespannen zitten. Ook peul- of suikererwten hoeven niet gedopt
te worden. Met het oogsten kan men wachten totdat de peul goed
met erwten is gevuld. Ze hebben een dikke, vlezige peulwand en
worden vaak gebruikt in salades. De gele erwt wordt geteeld voor
de veevoederindustrie.
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Erwten zijn een van de belangrijkste teelten
voor de groenteverwerkende industrie in
Vlaanderen. De teelt is dan ook niet weg te
denken uit het praktijkgericht onderzoeksprogramma van inagro in Beitem (het vroegere
povlt). De thema’s voor het onderzoek komen
Foto: inagro

stand.
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tijdens het jaarlijkse technische comité tot
– Sofie Darwich & Danny Callens, inagro –
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Natuurlijke vijanden zoals de larven van het
lieveheersbeestje kunnen het aantal bladluizen in onbehandelde erwtenveldjes gevoelig
verminderen.
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Rassenonderzoek
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Het rassenaanbod van erwten om groen
te oogsten is zeer ruim. Het Franse onder-

jaren wordt bij een aantal rassen de waarde van insecticidecoating onderzocht (zie
band onderaan). Naast opbrengstpotentieel en kwaliteit wordt in deze proeven ook
bijzondere aandacht geschonken aan de
ziektegevoeligheid. Tolerantie tegen echte
meeldauw is reeds lang bekend, maar tolerantie – of zelfs resistentie – tegen valse
meeldauw is vrij nieuw.
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zoekscentrum voor vollegrondsgroenten bestemd voor de verwerking, Unilet,
maakte in maart van dit jaar gewag van
32 rassen die goed zijn voor 30% van het
uitgezaaide areaal bij hun aangesloten
leden in Frankrijk. Het resterende areaal
wordt ingevuld met liefst 93 andere variëteiten. Voor inagro is het uiteraard niet
haalbaar om al deze rassen te beproeven.
Bij de rassenproeven wordt de klemtoon
steeds gelegd op nieuwigheden behorend
tot de types donkergroene fijne tot zeer fijne kreukerwten. Jaarlijks worden er 2 rassenproeven uitgezaaid: een vroege uitzaai
in de regio Heuvelland en een late uitzaai
in de regio Kortrijk. Per proef wordt het
aantal rassen beperkt tot 15. Het plukken
van de peulen gebeurt immers manueel in
3 herhalingen en is zeer arbeidsintensief.
Voor het ontdoppen, sorteren en bepalen
van de hardheid van de erwten wordt het
laboratorium van inagro ingeschakeld. Al
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Het technische comité is samengesteld uit
onderzoekers van inagro, teelttechnici van
de verwerkende industrie, vertegenwoordigers van de vakorganisaties, telersverenigingen en de diverse overheden. Het
comité komt elk jaar samen in november om de thema’s voor het onderzoek
te bepalen. De rassenproeven vinden elk
jaar plaats. Gewasbeschermingsproeven
worden eerder ad hoc aangelegd, indien
specifieke teelttechnische problemen zich
voordoen. Daarnaast worden jaarlijks, in
het kader van het gesloten kennissysteem,
diverse proeven in opdracht van derden
uitgevoerd. De proefvelden worden doorgaans aangelegd op praktijkpercelen bij
telers die vertrouwd zijn met de teelttechniek.
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Onderzoek
leidt tot kennis

Gewasbescherming
Erwten kunnen door allerlei ziekten en
plagen worden belaagd. Inagro legt diverse klemtonen in het onderzoek. Vroege
erwten kunnen vooral onder schrale, droge weersomstandigheden schade ondervinden van de bladrandkever. Deze grijsbruine snuitkever (4 à 5 mm groot met
lichtbruine strepen op de dekschilden)
vreet aan de jonge blaadjes, terwijl de larven zich voeden met de wortelknobbeltjes
en later ook met de wortels, wat kan leiden

De meerwaarde
van insecticidecoating

Type bladluisbestrijding is afhankelijk
van de weersomstandigheden

Inagro onderzoekt al jaren de waarde van insecticidecoating bij een aantal rassen. Vooral bij de late uitzaai
gaf dit soms zeer mooie resultaten. Behandelde planten waren langer, bleken langer te bloeien en door een
beter wortelgestel ook beter bestand tegen vochtgebrek. In de vroege zaai is zo’n coating ook voordelig
indien de bladrandkever voorkomt. In sommige gevallen kan hij een insecticidebehandeling vervangen, of
toch minstens uitstellen (zoals bij bladluizen). Bij een
late zaai verdwijnt dit laatste voordeel vaak, omdat de
bladluispopulatie op dat moment hoger is.

In een insecticidenproef, die dit jaar in Waarmaarde in 4 herhalingen werd aangelegd (zaai 21 april, ras Cher van Agro Seeds), werd
de directe werking én de nawerking van enkele middelen onderzocht (figuur 1). Er werd eenmalig behandeld op 12 juni. Op 17 en
24 juni werd telkens het aantal bladluizen per plant geteld. Enkele
dagen na de behandeling werd vastgesteld dat bepaalde insecticiden (Okapi, Pirimor) de bladluizen perfect bestreden, terwijl andere middelen iets trager werkten en pas na 2 weken een volledige
bladluisvrije plant gaven. In deze proef scoorde Biscaya 240 od
een stuk beter dan in de vroege teelt (met aanhoudende droogte).
In deze periode en op dit perceel viel voldoende neerslag, waar-
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efficiënte bestrijding van de jonge larven
is ook beperkt tot 1 à 2 dagen; de tijd tussen het ontluiken van het eitje en het binnendringen in de peul. De mot zelf kan
men opvolgen met feromoonvallen, maar
uit onderzoek is gebleken dat de druk in
Vlaanderen doorgaans zeer laag is en een
bestrijding niet nodig is. Veel middelen
die ingezet worden tegen bladluizen vertonen overigens een zeer goede nevenwerking.
Vooral onder koele (maximum 18 °C)
en vochtige omstandigheden kan valse
meeldauw grote economische schade veroorzaken. De primaire aantasting gebeurt
via de bodem. Ze wordt vermeden door
behandeld zaaizaad te gebruiken. Vanuit
de primaire infectie kunnen sporen via
wind en regen zich verder verspreiden en
aanleiding geven tot secundaire infectie
van hoger gelegen plantendelen. Bij een
zware aantasting kunnen hele stengels
en peulen worden aangetast. In de peulen
vindt men soms schimmelpluis en in de
peul komen er minder erwtjes tot ontwikkeling of ze blijven klein, terwijl grotere
erwtjes kunnen verdrogen. Diverse cultivars zijn minder gevoelig en bepaalde
zelfs helemaal resistent. In het verleden
legde inagro diverse fungicidenproeven
tegen secundaire infectie aan. Op basis
hiervan werden onlangs enkele fungiciden erkend voor preventieve bestrijding
van valse meeldauw.
Bij aanhoudend droge en warme
omstandigheden met nachtelijke dauwvorming kan dan weer echte meeldauw
verschijnen, vooral in laat gezaaide erwten. Symptomen zijn een wit schimmelpluis dat later grijs wordt op de bladeren,
stengels en peulen en leidt tot verwelking,
vergeling en afsterven van de plant. Ook
de erwtjes kunnen grijsbruin verkleuren
door verdroging. Resistente cultivars zijn
al lang beschikbaar. Ook een preventieve
bestrijding is mogelijk. r
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door het product goed werd opgenomen door de planten. De pyrethroïden werkten zoals verwacht minder goed door het warme en
zeer zonnige weer tijdens de behandeling. Wellicht werden ze vrij
snel afgebroken onder invloed van licht en warmte. Deze resultaten werden bevestigd tijdens de bloei. Op 24 juni werd via een
score de felheid van de bloei weergegeven (hoe hoger de score,
hoe feller de bloei). De producten met een onmiddellijke werking
vertoonden duidelijk een langere bloeiperiode en zullen dus ook
meer peulen opbrengen. De middelen met een slechte werking
waren op dit tijdstip amper nog in bloei.

Gemiddeld aantal bladluizen/plant
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Valse meeldauw op erwtenpeulen.
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De bladrandkever kan vooral onder schrale,
droge weersomstandigheden heel wat schade
aanrichten bij vroege erwten.

een behandeling even uit te stellen, zodat
de natuurlijke vijanden de plaag onder
controle kunnen krijgen. In verschillende
proeven werd namelijk een grote daling
van het aantal bladluizen in de onbehandelde veldjes waargenomen dankzij de
zeer hoge aantallen natuurlijke vijanden,
die kort op de plaag volgen. Het gaat hier
voornamelijk om de larven van lieveheersbeestjes, zweef- en gaasvliegen, die elk tot
20 bladluizen per dag kunnen opeten.
De erwtenpeulboorder is een grijsbruin
motje dat tijdens het bloeistadium eitjes
afzet op de blaadjes of jonge peultjes.
De rupsen dringen na 1 à 2 dagen in de
peul en veroorzaken dan wormstekigheid van de erwtjes. De periode voor een

Bo

tot stikstofgebrek. De volwassen kevers
moeten dus bestreden worden indien de
plant door de weersomstandigheden minder goed kan recupereren, wat dit voorjaar
zeker het geval was. Uit recente proeven
blijkt heel duidelijk dat erwten uitgezaaid
met Cruiser (thiamethoxam) gecoat zaad
amper door dit kevertje waren aangetast.
Bladluizen komen elk jaar voor en in
2011 waren ze door het droge en warme
voorjaar zowel in de vroege als in de late
teelt actief. De meest voorkomende soort is
de erwtenbladluis. Bladluizen zuigen sap
uit alle delen van de plant, met een voorkeur voor de bloembasis, jonge bladeren en
scheuten. Meestal is die zuigschade amper
zichtbaar. Het gevaar ligt in de virusziekten
die de luizen overdragen. Hierdoor worden de bloemen en peulen zwaar aangetast
en misvormd (typische topvergeling en
gekrulde peulen), wat kan leiden tot grote
opbrengstverliezen. De laatste jaren nam
de interesse om insecticidegecoat zaaizaad
te gebruiken enorm toe. Zeker de eerste
generaties bladluizen in de erwten worden
er immers goed mee bestreden. Maar door
de grote druk dit jaar bleven bepaalde late
erwtenpercelen met insecticidecoating ook
niet gespaard. Een juiste keuze van insecticide voor een gewasbespuiting, aangepast
aan de weersomstandigheden en de groei
van de plant, is zeer belangrijk voor een
geslaagde bestrijding.
Indien de aantasting minder zwaar is,
zoals in 2009 en 2010, is het beter om

Figuur 1 Efficiëntie van enkele insecticiden op bladluizen in erwten (Bron: inagro)
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Veredelen om zekerheid
te verwerven
Syngenta is een van de weinige bedrijven in de groentebranche die actief is in alle segmenten van de Europese

“Planbaarheid, opbrengst en sortering zijn
essentiële onderdelen waar wij binnen de
veredeling naar zoeken”, vertelt Ruud Kaagman, portfolio manager industrie eame
(Europe, Africa, Middle East) bij Syngenta.
“Voor de verwerkers is het belangrijk dat
de fabriek zo veel mogelijk ‘in bedrijf’ is
om op die manier een zo hoog mogelijk
rendement te behalen. Sortering is veelal
de wens van de verwerkende industrie of
retailers. De planning bestaat dan gewoonlijk ook uit een divers aantal rassen; van
vroeg tot laat en van fijn tot grof. Er wordt
ook geselecteerd op de oogstbaarheid van
een ras, vermits uniformiteit van afrijping
en snelheid van oogsten ook bijdragen tot
meer opbrengst en efficiëntie.”
Naast de basiseigenschappen waarop
wordt geselecteerd, investeert Syngenta
veel in resistentieonderzoek. Zo beschikt
het bedrijf al over een groot aantal rassen met schimmelresistenties zoals valse
en echte meeldauw, resistenties tegen
wortelziektes (waaronder fusarium) en
verschillende virusresistenties. “Syngenta selecteert in diverse landen over heel
Europa om zo rassen te selecteren die op
zo veel mogelijk plaatsen inzetbaar zijn,
alsook rassen die het best aansluiten op
de wensen van de markt”, vervolgt John
van Brussel, key account manager industrie
Benelux. “Er bestaat een grote variatie aan
rassen die geschikt zijn voor de verschillende teeltomstandigheden zoals klimaat
en ziektedruk, net als rassen die aansluiten op de verschillende wensen van de
consument, zoals grootte van de erwten
en smaak (zie bandartikel).”

Foto: Syngenta

– Jan Van Bavel –

genta is in elk van deze 3 segmenten actief.
Het bedrijf (vroeger Sluis & Groot/Pannevis) houdt zich al ruim 100 jaar bezig
met de vermeerdering en de verkoop van
erwtenzaad; eerst door instandhouding
van beschikbare rassen, later met actieve
veredeling. Het veredelingsstation in het
Nederlandse Enkhuizen wordt gebruikt
voor het kruisen en laboratoriumwerk.
Er wordt onder meer op diverse ziekten
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De erwtenmarkt in Europa kan worden
opgesplitst in 3 segmenten: lichtgroene
kreuk- en ronde erwten, die uitsluitend
gebruikt worden voor de conserven (glas
en blik); donkergroene fijn- en kreukerwten, die gebruikt worden door zowel de
diepvries- als conservenindustrie; en tot
slot donkergroene grof-kreukerwten, die
hoofdzakelijk gebruikt worden voor diepvries, maar soms ook voor in blik. Syn-
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opbrengst en sortering fundamentele streefdoelen.

Assistent-veredelaar Jacco de Boer
evalueert nieuwe erwtenrassen.

Stabiliteit en planbaarheid

nd

erwtenmarkt. Voor de veredelaar zijn planbaarheid,

getoetst onder geconditioneerde omstandigheden, maar ook op smaak, inhoud,
versheid en kleur. Daarnaast wordt hier
het veredelingsprogramma ontwikkeld.
Verder worden in het veredelingsstation
in Zeewolde houdbaarheidsonderzoek en
veldselecties in een vroeg stadium verricht.

Smaak, een bepalende factor
Smaak wordt veelal bepaald door de combinatie van het ras
met de datum van oogsten. Tijdens het afrijpen wordt de
suiker in de erwt omgezet in zetmeel. Hierdoor wordt de
erwt ‘harder’ en vermindert de smaak. Ook de ‘huid’ van
de erwt wordt harder. Het juiste oogsttijdstip kan worden
bepaald met een tenderometer. Die meet de kracht die
nodig is om een monster doperwten te perforeren. Doperwten zijn oogstrijp als de tenderometerwaarde ongeveer
tussen 100 en 130 ligt. De tenderometer meet de weerstand
(tm) van de erwt en geeft hierdoor een nauwkeurige weergave van de rijpheid. Vroeger oogsten betekent een lage
‘tenderometer’. In de Benelux ligt de tm tussen 110 en 140,
in Groot-Brittannië rond 110, in Oost-Europa dichtbij 160.
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Bij het inspelen op trends zoals smaak en kleur werkt Syngenta nauw samen met partners/verwerkers uit de keten.
Dit kan zeer complex zijn, vermits smaak ‘perceptie’ is.
Dit kan alleen getest worden met panels onder diverse
omstandigheden, waarbij verwerking in de fabriek een grote invloed heeft op de smaak. Binnen Syngenta wordt de
smaak ook gemeten op basis van laboratoriumonderzoek.
Door de kennis vanuit de panels te koppelen aan diverse
genetische eigenschappen (zoals het suikergehalte) kan
smaak meetbaar worden gemaakt. Met deze informatie
wordt het veredelingsprogramma bijgestuurd.

Oost-Europa gaat voor conserven
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Syngenta is zeer actief binnen de ontwikkeling van de industriegewassen. Ook in
bonen, spinazie en suikermaïs heeft het

bo

Zeer actief in industriegewassen

bedrijf een sterke positie. Onlangs realiseerde het diverse overnames, waaronder
de Deense bedrijven Daehnfeldt (spinazie)
en Maribo (erwten). Ook in de groeimarkt
Brazilië werd geïnvesteerd. “Dankzij de
overname van Maribo kon Syngenta zijn
positie in Spanje en Scandinavië gevoelig
versterken”, licht John van Brussel toe.
“Ook de researchactiviteiten van Maribo
waren een perfecte aanvulling op het
programma van Syngenta. Maribo was
een onderdeel van het Deense Danisco
Foods, waar de nadruk in het verleden erg
op smaak lag.” Wereldwijd telt Syngenta
meer dan 26.000 medewerkers in meer
dan 90 landen. Dagelijks werken er meer
dan 50 personen binnen de industriegewassen, waaronder erwten, bonen en suikermaïs. Daarnaast zijn er nog veel meer
mensen zijdelings bij betrokken, zoals in
kassen, laboratoria, op het veld, zaadproductie en schoning, logistiek, ... r

Laatste kwaliteitscontrole van de erwten door
de veredelaars, net voor de oogst in het Franse
Bretagne.

C
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In de Benelux bedraagt het erwtenareaal
ongeveer 21.300 ha”, aldus Ruud Kaagman. “Er worden steeds meer erwten
geproduceerd in Oost-Europa. Recente
investeringen in Polen, Oekraïne en Rusland door zowel grote verwerkers (Bonduelle, Daucy) als (lokale) investeringsmaatschappijen tonen dit aan. De opkomst
van nieuwe bedrijven in die landen zal
zich doorzetten naarmate de consumptie
er ook toeneemt. De focus is hoofdzakelijk gericht op grove erwten met een hoge
tenderometerwaarde. Hoewel de kennis

er snel toeneemt, staat de kwaliteit van
de producties nog in schril contrast met
West-Europa. We verwachten dat ook de
Oost-Europese landen zullen evolueren
naar de fijne erwten, zodat zij ook kunnen
exporteren naar West-Europa en omdat
de plaatselijke super- en hypermarkten de
West-Europese concurrenten volgen. Er
zal ook een grote concurrentiedruk volgen vanuit Azië, waar met name China
steeds meer exporteert tegen extreem lage
prijzen. Hoewel, wanneer de interne consumptie er toeneemt, kun je je afvragen
of dit zich zal doorzetten. Gelukkig houdt
een erwt meer van een wat gematigder
(zee)klimaat; een continentaal klimaat is
minder geschikt. Dat speelt toch in het
voordeel van onze telers.”

er

Naast veredelingsactiviteiten is Syngenta
ook actief op het gebied van gewasbescherming en zaadontsmetting. “Een goed
voorbeeld waarin veredeling en zaadontsmetting prima samengaan is het gebruik
van Cruiser-zaadontsmetting in de erwten”, aldus van Brussel. Deze ontsmetting
is inmiddels toegestaan in verschillende
landen van de Europese Unie, waaronder
Frankrijk, Nederland en België. Dit middel reduceert het gebruik van insecticiden
en werkt opbrengstverhogend. Zowel voor
de fabrikant als voor de teler leidt dit tot
een verlaging van risico’s in de erwtenteelt. “De belangrijkste teeltgebieden voor
de zaadproductie liggen in Hongarije,
Frankrijk en de Verenigde Staten, maar er
is ook zaadproductie in Slowakije, Denemarken en Nieuw-Zeeland”, zegt Jaap
Reus, veredelaar erwten bij Syngenta.
“Ons bedrijf is ook continu op zoek naar
nieuwe productielocaties.”
Binnen de erwtenmarkt in België en
West-Europa zijn, naast Syngenta, diverse
bedrijven actief, zoals Monsanto, Nunhems
en Limagrain. Het aantal bedrijven dat
actief veredelt, vermindert steeds. “Vooral door de lage winstgevendheid kiezen
steeds meer bedrijven om te investeren in
hybridengewassen in plaats van zelfbestuivers zoals erwten”, stelt van Brussel.
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Zaadontsmetting en -productie

Ziektedruk is een grote uitdaging

Het weer heeft een grote invloed op het productieresultaat
van de erwtenteelt. Verandering in het klimaat, zoals droge
of lange natte periodes, kunnen veelal worden opgevangen
met een goed voorbereide rassenkeuze. “Door de grote variatie aan rassen is er voor elk klimaat voldoende beschikbaar
om een seizoensplanning te kunnen maken”, aldus Ruud
Kaagman, portfolio manager industrie eame bij Syngenta. “Een
groter risico is de toenemende mate van ziektedruk, vanwege

het zachtere weer. De druk van virussen, schimmels en luizen
neemt steeds meer toe, terwijl beschermingsmiddelen steeds
meer worden gereglementeerd. Voor de veredelaars is het
een grote uitdaging om tijdig nieuwe rassen te ontwikkelen
die resistenties bieden tegen steeds meer ziektes. Daarnaast
kunnen zaadbehandelingen een bescherming bieden. Voor de
industrie zal gezocht moeten worden naar een goede mix van
de juiste rassen en beschermingsmiddelen.”
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met akkerbouw en varkens over van mijn
vader Gaston. Ik vertegenwoordig al de
derde generatie op deze locatie. Vroeger
hadden we hier ook melkvee, maar die
tak stootte mijn vader in de jaren 70 af.
Ik heb 4 broers en 1 zus, en ben de op 1
na oudste. Een van mijn broers boert ook
in Leke; hij heeft varkens, melkvee en
akkerbouw. We hebben 1 dochter, Stefanie (21) en 2 zonen, Arne (17) en Michiel
(13). Laurine bekommert zich vooral om
de varkens; we hebben een gesloten varkensbedrijf met 160 zeugen en 1100 vleesvarkens. De totale oppervlakte van onze
hoeve bedraagt 55 ha. Akkerbouw is onze
hoofdactiviteit. Mijn teeltplan bestaat uit
de hoofdteelten wintertarwe (32 ha) en
suikerbieten (14 ha), verder verbouwen we
nog erwten (5 ha) en wintergerst (4 ha).”

bo

“Het zaaien van de erwten gebeurt hier
meestal half april met een precisiezaaimachine. Dat werkje wordt uitgevoerd door
een loonwerker in opdracht van diepvriesbedrijf d’arta, waar ik al mijn erwten ook
afzet. D’arta zorgt voor een gespreide zaaiperiode – van eind maart tot half mei –
zodat het ook gespreid kan oogsten en
zo alle erwten goed kan verwerken. Zeer
belangrijk is om een gelijkmatige opkomst
van de erwten te hebben”, legt Luc uit. “In
droge jaren is het vaak nodig om te beregenen, zeker hier in de polders. Dat heb ik
dit voorjaar dan ook 1 keer moeten doen,
aan 10 l/m². Poldergrond is zware grond
en kan te kruimelig zijn van structuur. Die
gelijkmatige opkomst is ook essentieel
voor de oogst op een gelijk stadium van
de plant. Erwten die bijvoorbeeld 2 weken
later opkomen, zitten in een veel jonger
stadium en zijn nog te klein. Verder is de
erwtenplant heel structuurgevoelig; voor
een grondbewerking moet je dus wachten
tot de grond goed opgedroogd is. Erwten
zijn op dit vlak een heel kieskeurige teelt.
Hier in de polders is het een van de moei-
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Een teler moet zijn
erwten graag zien

Gelijkmatige opkomst is een must

en

Foto: Jan Van Bavel
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Het begin van een erwtenpeul.

Luc Sanders en zijn echtgenote Laurine Delanghe baten
in Pervijze, een deelgemeente van Diksmuide, een

ht

gemengd landbouwbedrijf uit. Erwten zijn voor hen een
– Jan Van Bavel –

ig

kleine maar belangrijke neventeelt.

begint de ietwat timide maar sympathieke
Luc Sanders (52) zijn verhaal. “Als boerenzoon nam ik in 1987 het gemengde bedrijf

Foto: Jan Van Bavel
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“Toen ik amper 10 jaar was, wist ik al dat
ik later zou gaan boeren. Van jongs af had
ik de landbouwmicrobe al te pakken”,
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Een ideale maar moeilijke
rotatieteelt

“Ik loop graag door mijn erwtenveld, dat is
voor mij een hobby”, aldus Luc.

Luc Sanders: “Ik verbouw al meer dan 20
jaar erwten, maar omdat de teelt zo strikt
is op het gebied van vruchtafwisseling, zaai
ik elk jaar maar 5 à 6 ha. Je kan immers niet
2 jaar na elkaar erwten zaaien op hetzelfde
perceel. Om een goede opbrengst te verzekeren, moet je eigenlijk 8 à 10 jaar wachten
voor je op dat stuk grond opnieuw erwten
zaait. Dat is zeer belangrijk. Het heeft te
maken met bepaalde schimmels die, eens
je gezaaid hebt, via het stro (loof) jaren in

Prijs blijft een discussiepunt

De erwtentelers worden betaald per kilo.
De hardheid bepaalt de prijs: hoe zachter
de erwten, hoe beter de prijs. “De gemiddelde prijs schommelde dit jaar rond
0,28 euro/kg”, aldus Luc. “De oogst hier
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Dorsen
“Na de bloei duurt het nog bijna 2 weken
voor de erwten dors- of oogstrijp zijn.
Ongeveer 1 week voor de vermoedelijke
oogstdatum worden er proefstalen genomen om de hardheid van de erwten te
meten. De hardheid bepaalt de oogstdatum. Je moet de erwten tussen je vingers
nog kunnen indrukken, anders gaat de
kwaliteit ervan snel achteruit. We telen
grove erwten. Die worden voornamelijk
in België gezet, terwijl je in Frankrijk
meer fijne erwten vindt. De gespreide
oogst vormt soms een probleem, want
door een hittegolf (zoals in 2010) worden de erwten te snel noodrijp, waardoor
ze vroeger dan voorzien moeten worden
geoogst. Gelukkig volgt d’arta dit goed

bo

“Als je veel varkensgras verwacht, zoals op
de kopakkers, kan je hiertegen spuiten in
vooropkomst”, vervolgt Luc. “Meteen na
het zaaien heb ik 150 cc Centium toegediend. Verwacht je weinig varkensgras,
dan kan je deze toepassing beter weglaten,
want Centium heeft een vrij agressieve
werking als het kort na het toedienen veel
regent. Voor de meer courante onkruidbestrijding gebruik ik 2 l Basagran + 1,5 l
Butisil. Tien dagen voor de bloei sproei ik
dan 2 keer 10 kg ureum + 10 kg Microtop (bladvoedingsmiddelen) om de erwten
nog een groeistimulans te geven. In natte
jaren vergelen de erwten vaak en sterven
ze af omdat de wortels geen zuurstof meer
krijgen en beginnen rotten. Al die bespuitingen hebben dan geen zin. Bij het begin
van de bloei, dit jaar rond 10 juni, sproeide ik 0,8 kg Cantus + 0,8 l Rovral + 1,25 l
Okapi tegen ziekten als valse meeldauw,
botrytis en sclerotinia. D’arta bepaalt wanneer de erwten gezaaid en gedorst worden.”

in de polders was heel goed, met hoge
opbrengsten van gemiddeld 8 à 9 ton/
ha. De prijs van de erwten is ook gestegen
omdat de tarwe duurder is geworden; de
tarweprijs heeft een kleine invloed op de
erwtenprijs. Indien dit niet zo was, zouden vele telers tarwe in plaats van erwten
zetten. Doordat het een zeer wisselvallige
groente is (zie ook hieronder), zou de prijs
wel iets hoger mogen liggen. De afgelopen
10 jaar schakelden al heel wat telers over
op de aardappelteelt, mede door de betere
aardappelrooiers, waardoor het erwtenareaal hier in de streek al gevoelig is gedaald.
Persoonlijk vrees ik ervoor dat de teelt hier
op termijn zal verdwijnen, omdat het zo’n
risicovolle teelt is (de structuur van de
grond, de prijs, vruchtafwisseling, sterke
weersafhankelijkheid; zie ook hieronder).
De laatste jaren heb ik dan ook wat bietenquotum bijgekocht om me wat in te dekken. De lichtere, doorlatende grond met
drogere percelen in Noord-Frankrijk lijkt
me iets meer geschikt voor erwten. Desondanks hoop ik dat het voor de Vlaamse
akkerbouwers en groentetelers, net zoals
voor mij, een aanvullend gewas in het
teeltplan kan blijven …” r
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Onkruidbestrijding

op. De hardheid bepaalt ook de prijs die
de boer krijgt. Hoe harder de erwten, hoe
lager die prijs is. Het oogstseizoen duurt
ongeveer 6 weken. Het oogsten gebeurt
door een loonwerker, meestal met 3 oogstmachines, die ongeveer 1,5 ha/u kunnen
verwerken.” Bij de oogst overhandigen de
telers een teeltfiche die de zaaidatum, de
naam en data van alle ingezette bemestings- en gewasbeschermingsmiddelen
vermeldt. Erwten worden uiteraard ook
gecontroleerd op residu’s, waardoor een
perfecte traceerbaarheid wordt gegarandeerd. Nadat de erwten gedorst zijn, vormt
het achtergebleven erwtenloof, zodra het
gehakseld en ingekuild is, een waardevolle aanvulling in het rantsoen voor het vee
omdat het veel eiwitten bevat. “Ik neem
graag erwten op in mijn teeltplan omdat
ze vroeg geoogst worden en meestal een
goede structuur in de grond achterlaten.”
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lijkste teelten die er zijn, daarom zie je
hier ook niet veel erwten.”

C

de grond overleven. Als je op dat perceel
sneller opnieuw erwten wilt verbouwen,
zal je af te rekenen krijgen met serieus
dalende opbrengsten. Heel wat landbouwers zijn zo al gestopt met de teelt. Van
de akkerbouwers in mijn regio zet maar
10% erwten. Het past niet bij iedereen; zo
zal een melkveehouder die ook maïs heeft,
geen erwten planten. Voor mij is het een
ideale vruchtafwisselaar, die goed past in
mijn vruchtschema. Het is een echte rotatieteelt, waardoor mijn areaal ook niet zo
groot is. Uiteraard veronderstelt dit dat ik
dit op mijn jaarlijkse teeltplannen goed
moet bijhouden.”

Per plant moet je 6 dorsbare peulen hebben,
de rest is niet geschikt voor de oogst.

Sterk weersafhankelijk
De opbrengst van de erwtenoogst is sterk
afhankelijk van de weersomstandigheden. “Droge jaren zijn erwtenjaren; ik heb
dit jaar dus een goede oogst gehad. Voldoende neerslag is uiteraard nodig, maar
zware onweersbuien van 30 à 40 l zijn zeer
slecht en zware hagelbuien kunnen een
groot deel van de oogst vernietigen. De

opbrengst kan schommelen tussen 6000
en 11.000 kg/ha. Bij een goede opbrengst
is de rentabiliteit bijna evenwaardig aan die
van suikerbieten. De laatste 4 jaar was de
oogst in deze streek redelijk goed. 2000
en 2005 waren zeer slechte jaren, met een
heel nat voorjaar. De opbrengst daalde
toen meteen met 3000 kg/ha”, aldus Luc.
Landbouw&Techniek 14 – 12 augustus 2011 •
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ten voor grootdistributie maken we de
laatste jaren ook samengestelde paletten
met verschillende producten. Zo kunnen
we snel en soepel inspelen op de vraag
van elke klant.” De afzet gebeurt vooral in
onze buurlanden Engeland (24%), Duitsland (20%) en Frankrijk (14%). Daarna
volgen Portugal, Italië en een vijftal kleinere verkoopgebieden. In ons land wordt
slechts 3% afgezet. “In Portugal hebben
we sinds 1996 een aparte productieeenheid, Dardico, waar paprika, broccoli,
erwten, courgettes, aubergines, tomaten
en aardbeien worden verwerkt”, aldus De
Backere. “Hebben we – dit jaar – in onze
regio een tekort aan erwten, dan kunnen
we die in Portugal rond de jaarwisseling
zaaien, zodat ze in mei kunnen worden
geoogst. Dardico beschikt over een erwtenlijn waar de erwten worden gekuist,
gewassen, gesorteerd, geblancheerd en
ingevroren. We blancheren trouwens al
onze groenten, waardoor ze bacterievrij
worden gemaakt en 30 maanden houdbaar zijn (behalve uien en prei). Dankzij
een thermische behandeling (blancheren,

en

In 1988 stichtten de West-Vlaamse ondernemers Johan

Foto: Jan Van Bavel

D’arta, sterke speler
in diepvrieserwten
Talpe en Jean-Pierre De Backere in Ardooie het groente-

verwerkend bedrijf d’arta. Dankzij een sterke organisatie

er

en een up-to-date geautomatiseerd machinepark groeide
het uit tot een van de belangrijkste Europese spelers in
– Jan Van Bavel –

merciële dienst. De verkoop verloopt via
een negental agenturen, die exclusief voor
ons werken. We leveren intussen in 43
landen in Europa, Azië en Amerika. Onze
klanten plaatsen hun bestellingen bij ons
pas na intensieve besprekingen. Dat hoeft
niet te verwonderen als je weet dat we bijvoorbeeld 33 verschillende soorten erwten
aanbieden. We werken met jaarcontracten, maar voor iemand klant wordt bij ons
duurt dat toch 2 à 3 jaar. Wij zijn eigenlijk
distributeur geworden. Wekelijks laden
we tot 4500 paletten. Naast de volle palet-
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De keuze voor de bedrijfsnaam d’arta
moet niet ver worden gezocht. “De ‘d’ staat
voor De Backere, ‘ar’ voor Ardooie (waar
diverse familiebedrijven actief zijn in de
diepvriesgroentenproductie) en ‘ta’ voor
mijn vennoot Johan Talpe”, vertelt ceo
Jean-Pierre De Backere. “Met Johan heb ik
een 50-50 partnership. Al enkele jaren stomen we onze zonen klaar om het bedrijf
te runnen. Mijn zonen Steve (39) en Pieter
(37) ondersteunen mij in de operationele
afdeling, terwijl Dries (34) en Karel (33)
Talpe dat bij hun vader doen in de com-

Bo

de diepvriesgroentensector.

Jean-Pierre De Backere, ceo van d’arta, is 64 en werkt al zijn hele leven in de WestVlaamse diepvriesgroentensector, die zich vooral situeert rond Ardooie. De sector
ontstond eind jaren 60 om groenteoverschotten op het veld weg te werken. In 1973
stond Jean-Pierre mee aan de wieg van Ardo, waar hij mee de productieafdeling
Ardovries uit de grond stampte. De diepvriesbedrijven namen toen geleidelijk de
conservenmarkt over. De grootkeukens (catering) draaien intussen volledig op diepvriesgroenten, de retail is nog een combinatie van vers én diepvries. In 1983 stapte
Jean-Pierre over naar Haliro, waar hij de diepvriesafdeling Boreal oprichtte. Bij het
Waregemse Primeur, dat in 1988 werd overgenomen door Lutosa, was hij een tijdlang zaakvoerder samen met Johan Talpe. In mei 1988 richtten ze samen d’arta op.
“We hebben een sterk vertrouwen in elkaar en het ‘dubbele familiebedrijf’ is een van
onze grote troeven. Het commerciële en operationele luik zijn 2 eenheden die heel
goed apart functioneren. Aan- en verkoop zijn ook 2 aparte werelden.”
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Een echte ‘diepvriesman’
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Nauwgezette opvolging
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Zaakvoerders Johan Talpe
(links) en Jean-Pierre De
Backere vormen bij d’arta
een hechte tandem.

“Bij de opvolging van de teelt is de landbouwer zeer belangrijk. Bij een probleem
moet hij onze teeltverantwoordelijken
meteen op de hoogte brengen, die hem
dan een teeltkundig advies geven om
eventueel correctieve maatregelen te
nemen. Een goede opbrengst impliceert
immers een goede kwaliteit. De landbouwer draagt hierin de volle verantwoordelijkheid; de samenwerking is gebaseerd op
een goede vertrouwensrelatie. Onze teeltbegeleiders gaan ook ter plaatse kijken,
nemen stalen en bepalen nadien wanneer
er wordt geoogst. Net voor het oogsten
beoordelen onze teeltbegeleiders de toestand van het veld en meten ze de hardheid van de erwten. De contracten met de
landbouwers variëren van zachte erwten
die heel vroeg geoogst worden tot harde
exemplaren die meer gerijpt zijn. Per 5
eenheden van tenderometer, van 100 tot
155, wordt er een prijs bepaald. Boven de
150 zijn de erwten te rijp. We oogsten ze
nog, maar verwerken ze nadien in mengelingen. Onze loonwerker oogst exclusief voor ons met 7 oogstmachines. Elke
ochtend bepalen we of we 1 of 2 productielijnen erwten inzetten. Met onze eigen
transportfirma worden de geoogste erwten
zeer snel aangevoerd. Dag en nacht hebben we 6 vrachtwagens op de weg.” r
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Naast zijn kernactiviteit (diepvriesgroenten) heeft d’arta ook nog groentemixen,
fruit, geblancheerde en voorgebakken
aardappelproducten en kant-en-klaarmaaltijden (d’arta menu) in zijn assortiment. Het huismerk Greens groeide uit
tot een internationaal symbool van kwaliteit. In het groentesegment vormen erwten steeds het basisproduct. “In veel van
onze 300 soorten mengelingen is het een
heel belangrijk product. We hebben zo’n
2600 ha erwten in eigen beheer. Het aandeel erwten in onze totale jaarproductie
bedraagt ongeveer 18.000 ton; dat betekent 15% van onze omzet. Daarmee is het
een van onze belangrijkste groenten. We
volgen een strategie van teeltspreiding. In
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De optische sorteerder verwijdert erwten met
kwaliteitsgebreken en vreemde voorwerpen.

Erwten zijn basisproduct

Foto: d’arta

“De 9 West-Vlaamse diepvriesbedrijven,
die aan de wereldtop staan op het vlak
van technologie en distributie, staan in
voor bijna 40% van de groentebehoeften
in Europa. Ze realiseren een jaarproductie van ongeveer 800.000 ton. Daarvan
neemt d’arta circa 130.000 ton voor zijn
rekening. In Ardooie produceren we
105.000 ton, waarmee we bij de grootste
producenten behoren.” D’arta telt 250
medewerkers, die worden ingezet in de
afdelingen aankoop (teeltdienst), productie (wassen, schillen van knolproducten,
blancheren, invriezen, sorteren en kwaliteitsbepaling), laboratoria, verpakking,
verzending (distributie) en de commerciële dienst. De productie wordt verzekerd
door 3 week- en 2 weekendploegen, waardoor het bedrijf kort op de bal kan spelen.
“Zodra de groenten geoogst zijn, worden ze verwerkt om de versheid ervan te
garanderen. Typisch voor de sector is dat
we in de vakantiemaanden juli en augustus een kwart minder laden. In piekperio-

onze 5 teeltgebieden – Frankrijk, NoordFrankrijk, de Polderstreek, Brabant en
Wallonië – sluiten we contracten met zo’n
250 telers, waarvan een dertigtal in België. Onze teeltbegeleiders bepalen wanneer er gezaaid wordt. Het zaad wordt van
hieruit aangevoerd. Een loonwerker zaait
de erwten exclusief voor ons. Zo zijn we
zeker dat de velden tijdig zaaiklaar zijn en
er in goede omstandigheden kan worden
gezaaid. We starten vroeg in het seizoen
– vanaf de maand maart – met het uitzaaien in Noord-Frankrijk, omdat dit gebied
de warmste temperaturen kent.”

er

Grootste West-Vlaamse producent

de, zoals september, laden we tot 3000 ton
per week. Veel van onze klanten vullen
dan hun stocks aan.” Zowel in de productie als bij de verpakking houden kwaliteitscontroleurs een oogje in het zeil. Perfecte
traceerbaarheid vormt de rode draad doorheen het bedrijf. Dit traceerbaarheidssysteem gebaseerd op barcodering maakt het,
op basis van de eindverpakking, mogelijk
het volledige productie- en oogstproces
van de groente in kaart te brengen tot en
met het specifieke veld van herkomst.

Bo

koken, grillen) verandert de celstructuur
van de vitaminen, waardoor 60% van die
vitaminen in het bloed wordt opgenomen, terwijl dat bij verse producten 10%
bedraagt.”

Inspelen op erwtentekorten
Jean-Pierre De Backere: “Als we merken dat we met het areaal in België en Portugal
niet rondkomen, kopen we ook erwten aan in Polen, Spanje of Hongarije om ons
in te dekken. Het tekort in België is te wijten aan de droogte in het voorjaar, die na
een fantastische zaaiperiode (februari tot april, met een kiemkracht van bijna 100%)
veel schade heeft aangericht. De meeste landbouwers spaarden hun beregeningswater immers op voor hun bloemkool, spinazie en aardappelen. Erwten zijn voor onze
verkoop zo belangrijk, dat het tekort duidelijk naar onze commerciële dienst werd
gecommuniceerd. Ook in andere landen waren er tekorten door de weersomstandigheden. De uitzonderlijke vorst gedurende 2 dagen, begin mei in Engeland, vernietigde
de erwtenopbrengst bijna voor de helft. Voor ons was dat geen slecht nieuws, zeker als
je weet dat de Engelsen bijzonder veel erwten consumeren. In de plaatselijke catering
nemen ze bijna een derde van de groenten in. Ook de opbrengsten in Portugal (-20%)
en Spanje (-10%) vielen tegen.”
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