Kwaliteitsaspecten bij doperwten
Qualityaspects with viningpeas
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Inleiding
Sinds 1981 worden de proeven met doperwten op
het PAGV op een gestandaardiseerde wijze uitgevoerd. Erisveelcijfermateriaal verzameld vanteelten rassenproeven dat gezamenlijk verwerkt kan
worden. Hoewel de resultaten die hier worden vermeld, niet het primaire doel van de proeven betrof,
is het toch mogelijk om enkele verbanden met betrekkingtotkwaliteitensorteringteanalyseren.

Werkwijze
Het veldgewas van de netto veldjes wordt met een
proefveld maai-oplader (Hege 211) in oogstzakken
opgevangenennawegen meteenstationaire proefvelddorsmachine (Schepers Techniek BV) gedorst.
Het toerental van de schoepenas van de dorsmachine wordt ingesteld aan de hand van dorsresultaten van bruto randstrookjes. De gedorste korrels
worden geschoond met eenwindschoningsmachine
(Femia) voorzien van twee zeefplaten. De onderste
plaat heeft sleufgaten van 4 mmendient terverwijderingvantefijne erwten;opdebovenste plaatmet
ronde gaten van 11 mm 0 worden nog eventuele
peulenopgevangen.Nawegenvanhetgeschoonde
produkt wordt van een monster het Tm-getal
bepaald en de rest van het produkt wordt gesorteerd. Desorteermachine (TFDL) mettrommels van
eendoorsneevan40cmsorteert op7,5 en8,2mm.
Na vaststelling van het gewicht per sortering wordt
het Tm-getal van de afzonderlijke sorteringen
bepaald. Voor uitsplitsing van de erwten groter dan
8,2 mm is in enkele gevallen gebruik gemaakt van
schudzeven met eveneens ronde gaten. Ook is in
een aantal proeven het gemiddeld zaadgewicht
vastgesteld.
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Gemiddeldzaadgewichten
sorteringsverhouding
In het streven naar fijnzadige erwten is het rassensortiment steeds inbeweging. Ookvandaag dedag
bestaat de wens om de meest fijnzadige rassen te
telen. Doperwten (zowel rond- en gekreuktzadig)
worden volgens EG-voorschriften op diameter
gesorteerd. De meeste belangstelling gaat uit naar
de sortering extra fijn (< 7,5 mm 0), maar ook de
sortering zeer fijn (7,5-8,2 mm 0) heeft een goede
marktwaarde. Dewaardevandegroveresorteringen
is in Nederland maar heel gering. Omde fijnheid in
één getal uit te drukken,spreekt men vaak over het
gewichtspercentage van de sorteringen extra fijn en
zeer fijn te zamen. Naarmate de rassen fijner worden, geeft dit echter onvoldoende informatie. Uit de
waarnemingen die in de proeven zijn verricht, blijkt
dat het gemiddeld zaadgewicht een goede maat is
om de fijnheid in één getal uit te drukken. In de
proeven varieerde het van 100tot 300 mg. Intabel
88 is de relatie weergegeven tussen het gemiddeld
zaadgewicht en de sorteringsverhouding. Bij een
gemiddeld zaadgewicht van 100 mgzijn alle erwten
kleiner dan 7,5 mm; bij 150 mg verschijnen de
eerste erwten groter dan 8,2 mm, het gewichtspercentage indesortering <7,5 mmisdan afgenomen
tot 70%. Door toename van het gemiddeld zaadgewicht van 150 naar 200 mg neemt het gezamenlijke gewichtspercentage van de sorteringen < 8,2
mm af van 95 naar 80%; bij de toename van 200
naar 250 mg verschuift dit van 80 naar 50%. Het
laatste traject is dus veel gevoeliger voor schommelingen in de sorteringsverhouding. De gevonden
relatiegeldtzowelvoor rondzadige alsgekreuktzadigerassenenisonafhankelijkvanhetTm-getal.

Tabel 88. Relatie tussen gemiddeld zaadgewicht ensorteringsverhouding van doperwten. Gemiddelde
resultaten PAGV-proeven 1981 t/m 1986.
Table88. Relation between average seed weight and sieve size of vining peas. Average results
PAGV-trials1981 up toandincluding1986.
gemiddeld
zaadgewicht inmg

verdel ng in gewichtsprocenter over de sorteringen
mm0 : < 7,5
7,5 - 8,2
8,2 -8,75
8,75 -9,3

100
150
200
250
300

100
70
35
15
10

0
5
15
40
50

0
25
45
35
10

Uitde resultaten vanoogsttijdenproeven is gebleken
dat bijhethuidige inNederland geteelde sortiment
de verandering vande sorteringsverhouding door
later teoogsten,opdevolgende wijze kan worden
weergegeven: verlating van het oogsttijdstip met10
Tm-punten geeft 4% minder erwten indesortering
< 7,5mm. Alsbijvoorbeeld bijeen perceel bij Tm
120 40 gewichtsprocenten < 7,5 mmwordt vastgesteld,dan mag menverwachten datdit bijTm 130
isafgenomentot36%enbijTm 140tot32%.

Invloedopbrengstniveauop
sorteringsverhouding
Met hetrasMinarette zijn inde periode 1981t/m
1986zaaitijdenproeven uitgevoerd. Het raswas ook
opgenomen inhet rassenonderzoek. Het vele cijfer-

0
0
5
10
25

>9,3
0
0
0
0
5

materiaal datmetdit rasis verzameld, maakthet
mogelijk om derelatie tussen desorteringsverhouding en hetgerealiseerde opbrengstniveau nader te
bekijken. Uitde resultaten,zietabel 89,blijktdat een
hoog opbrengstniveau gemiddeld genomen samen
gaat met een grovere sortering. Het opbrengstniveau bijTm 120 varieerde van 3tot8ton/ha.De
sorteringsverhouding varieerde vrij sterk, maarde
genoemde tendens komt toch naar voren. In deze
tabel isook het berekende gemiddelde zaadgewicht
vermeld. Ditgeeft meer inzicht inde beoordeling van
de gevonden resultaten. Detamelijk grote variatiein
sorteringsverhouding wordt waarschijnlijk veroorzaakt door verschillen inuitstoeling van deplanten
tussen de proeven,inlengte vande bloeiperiode, ili
aantal peulen per plant, in het percentage platte
peulen bijde oogst en inhet aantal zaden per peul.
Deweersomstandigheden hebben eengrote invloed

Tabel 89. Relatie tussen sorteringsverhouding en opbrengstniveau bij het doperwtenras Minarette bij
oogst bijTm 120. PAGV 1981 t/m 1986.
Table89. Relation between sieve size and yield with the variety Minarette at tenderometer reading
120.PAGV-trialsin 1981 up toand including1986.
opbrengst
ton/ha
3
4
5
6
7
8

berekend gemiddeld
zaadgewicht (mg)
200
207
214
221
228
235

sortering in gewichtsprocenten
mm 0 : <7,5
7,5-8,2
35
32
29
26
23
20

51
49
47
45
43
41

>8,2
14
19
24
29
34
39
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op hetgroeigedrag vanerwten enop deze wijze
kunnen zijdesorteringsverhouding sterk beïnvloeden.

worden vergeleken, danishetTm-getal vande afzonderlijke sorteringen hoger naarmate hetrasmeer
fijnzadig is.Ditverbandisweergegeven intabel 90.
Uit onderzoek ophetSprenger Instituut isgebleken
dat dekwaliteit vandesortering <7,5mmnietzo
sterk afhankelijk isvandekeuze vanhetoogsttijdstipendefijnheid vanhetras. Ditisooknietzoverwonderlijk, omdat in de tijd gezien de erwten
weliswaar harder worden, maar tegelijkertijd
doorschuiven naar eengrovere sortering. Defijnste
sorteringsklasse bevat steeds dejongste erwten. De
kwaliteit van de sortering 7,5-8,2 mm kanwel
gemakkelijk ingedrang komen. Intabel 90istezien
dat metname bijfijnzadige rassen hetTm-getalvan
de sortering 7,5-8,2 mmookbijeenvroeg oogsttijdstip al op een betrekkelijk hoog niveau ligt.
Fabrieken diehoge kwaliteitseisen stellen, wensen
voor hunA-merk over hetalgemeen geen erwtenin
de sortering 7,5-8,2 mmteverwerken meteen Tmgetal hogerdan 135. Bijdehuidige fijnzadige rassen
betekent dit,datmen scherp moet letten ophet Tmgetal vanhetongesorteerde produkt. Eengoedgepland zaaischema eneenregelmatige perceelsbemonstering zijn noodzakelijke voorwaarden om bij
degeplande hardheidtekunnen oogsten. Intabel 91
is weergegeven hoe hetoogsttijdstip (Tm-getal van
het ongesorteerde produkt) moet worden afgestemd
op defijnheid vanhetprodukt alsTm 135voorde
sortering 7,5-8,2 mmals oogstcriterium wordtge-

Tm-getalvandeafzonderlijke
sorteringen
Het oogsttijdstip vandoperwten wordt bepaald aan
de hand vanhetTm-getal. Omdeteler financieel
niet afhankelijk te doen zijn vanhet oogsttijdstip,
wordt deprijs perkggerelateerd aanhetTm-getal.
In beide gevallen wordt onder Tm-getal verstaande
hardheidsbepaling vanhetongesorteerde produkt.
Deconsument heeft echter altijd met een gesorteerd
produkt temaken. De diametersortering alleen geeft
echter onvoldoende informatie over de inwendige
kwaliteit; fijnzadige erwten kunnen ookhard zijn. Op
het Sprenger Instituut isonderzoek verricht om op
de verpakking vande verwerkte erwten vande sorteringen extra fijnenzeer fijn eennadere kwaliteitsaanduiding meete geven diegebaseerd isop het
AlS-getal (Alcohol Insoluble Solids). HetAlS-getal
hangt nauw samen methetdrogestofgehalte en het
Tm-getal vanhetverse produkt. HetTm-getal van
de afzonderlijke sorteringen issterk afhankelijkvan
het oogsttijdstip, maar ookdefijnheid vanhetprodukt onder andere door derassenkeuze, heeft nierop grote invloed. Wanneer rassen bij gelijkeTmwaarde van het gesorteerde produkt met elkaar

Tabel90. Tm-getal per sortering in afhankelijkheid van het oogsttijdstip en de fijnheid van het produkt.
Gemiddelde relatie in PAGV-proeven 1981t/m 1986,sortering inmm 0 .
Table90. Tenderometerreading per sieve size in dependence of harvest time and smallness of the
produce. Average relation in PAGV-trials 1981up to and including 1986,sieve size in mm
diameter.
vroeg oogsttijdstip
Tm 100 ongesorteerd
zaadgewicht(r n 9 r <7,5
7,5-8,2 >8,2

berekend
gemiddeld

150
180
210
240

90
82
73
69

122
111
99
94

137
131
124
121

optimaal oogsttijdstip
Tm 120ongesorteerd
<7,5 7,5-8,2 >8,2

103
94
86
82

Zietabel88voor bijbehorende sorteringsverhouding.
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143
132
121
116

165
156
148
144

laat oogsttijdstip
Tm 140 ongesorteerd
<7,5 7,5-8,2>8,2

124
112
100
94

172
159
145
138

176
173
169
167

Tabel 91. De invloed van de mate van fijnheid
van het produkt op het Tm-getal van
het ongesorteerde produkt als de
waarde Tm 135 voor de sortering 7,58,2 mmals basiswordt genomen.
Table91. The influence of the smallness of the
produce on the tenderometer reading
of the ungradedproduce based on TR
135forthesievesize 7,5-8,2mm.
berekend
gemiddeld
zaadgewicht (mg)*

150
180
210
240

Tm-getal
sortering
7,5 -8,2 mm

Tm-getal
ongesorteerd
produkt

135
135
135
135

110
120
130
140

Zie tabel 89 voor bijbehorende sorteringsverhouding.

bruikt. Voor de meest fijnzadige rassen betekentdit
dat zij beneden eenTm-getal van 120van hetongesorteerde produkt geoogst moeten worden om aan
degestelde kwaliteitseis tevoldoen.

Tm-getalendrogestofpercentage
Om naverwerking van de doperwten de kwaliteit op
een objectieve manier te kunnen vaststellen, is de
tenderometer niet meer bruikbaar. HetTm-getal zakt
dan naar een laag niveau van ongeveer 50 en geeft
onvoldoende de aanwezige verschillen in rijpheid
weer. Het Produktschap voor Groenten en Fruit

werkt eraan omhet AlS-gehalte alskwaliteitskenmerk te gaan toepassen. Het AlS-gehalte van verwerkte doperwten hangt zeer nauw samen met het
drogestofgehalte en het Tm-getal vanverse doperwten. Bepaling van hetdrogestofgehalte geeft dus
directe informatie over zowel hetAlS-getalalsdetenderometer-waarde. Met name inproeven waar men
over te weinig erwten beschikt (tenminste 3 x 180
gram voor een betrouwbare meting isnodig) kan het
drogestofgehalte als rijpheidscriterium dienstdoen.
Inde periode 1980t/m 1986zijn van het rondzadige
ras Ytar eninde periode 1980 t/m 1982 van het
gekreuktzadige ras Starlette gegevens verzameld
over de relatie drogestofgehalte en Tm-getal.Het
blijktdater sprake isvaneen rechtlijnigverband. De
formule vande relatie tussen Tm-waarde endrogestofpercentage bijhetrondzadige ras Ytar zieter
alsvolgt uit:
Tm-waarde =7,92 x%drogestof -91,00
Gemiddeld over zeven jaar isersprake van eenR2
van 0,90. Bij iedere stijging vanhetdrogestofpercentage met 1 %-punt neemt bij dit rasde Tmwaarde toe met ongeveer 8 punten. Tussen de
proeven (jaren) komen wel verschillen voor inTmgetal bij vergelijking van eenzelfde drogestofpercentage; destandaardafwijking rond het gemiddelde is
ongeveer 10Tm-punten.
In tabel 92 zijn de gemiddelde resultaten van
Starlette en Ytar in de periode 1980t/m 1982
weergegeven en van Ytar voor 1980t/m 1986.
Tussen het rondzadige rasen het gekreuktzadige

Tabel92. Relatie tussen drogestofpercentage en Tm-getal van het rondzadige ras Ytar en het gekreuktzadige rasStarlette.
Table92. Relationbetweendrymattercontentand tenderometerreadingforthesmoothseededvariety Ytarand the wrinkledseeded varietyStarlette.
drogestofpercentage
20
24
28
32

ras:
periode:

Ytar
1980t/m 1986
67
99
131
162

Tm-getal
Ytar
1980t/m 1982
72
104
136
168

Starlette
1980t/m 1982
92
139
185
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Tabel93. Gemiddeld zaadgewicht en Tm-getal van doperwten in afhankelijkheid van de plaats van de
peulen aande plant. Resultaten plantanalyses doperwtenras Ytar, 1983t/m 1986.
Table93. Average seed weight and tenderometer reading in dependence of theposition of the pods
ontheplant. Plantanalyses 1983 uptoandincluding1986.
hoofdstengel
nummer fertiele etage
1
2
3
4
5
zaadgewicht inmg
Tm-getal

248
158

6

234 214 196 166 144
139 117 99 81 71

ras komen grote verschillen voor. Bij vergelijking bij
hetzelfde drogestofpercentage heeft de kreukerwt
een hoger Tm-getal. Wanneer het Tm-getal als uitgangspunt wordt genomen, dan is het drogestofgehalte van de kreukerwt lager dan dat van een
rondzadige erwt. Deze verschillen zijn terug tevoeren op verschil in de verhouding van amylopectine
enamyloseinhetzetmeelvanbeideerwtenrassen.

zijstengels
nummer fertiele etage
1 2
3
4

gemiddelde
hele
plant

214
111

206
118

200 185
107 95

155
82

rijpheid die ontstaan bij de bloei zijn blijkbaar in het
doperwtenstadium nog volledig terug te vinden. In
tabel 93 is ook af te lezen dat zijstengels later zijn
danhoofdstengels;de rijpheidvandeoudste peulen
op de zijstengels komt overeen met die van de
derdeetageopdehoofdstengel.

Samenvatting
Heterogeniteit aandeplant
Op het moment van oogsten zijn deeerstgevormde
peulen ongeveer 30 dagen oud, terwijl er ook nog
platte peulen of soms zelfs nog bloemen in de kop
van de plant zitten. Dit veroorzaakt grote rijpheidsverschillen binnenhetprodukt. Daaromwordendoperwten gesorteerd verwerkt en afgezet. In de
proeven met het rondzadige ras Ytar zijn inde periode 1983t/m 1986 bij de oogst gewasanalyses uitgevoerd,waarbij onder andere het gemiddeld zaadgewicht en het drogestofgehalte zijn bepaald. Deze
analyses zijn uitgewerkt per peuldragende etage
vanzowelde hoofdstengel alsvandezijstengels.In
tabel93zijndegemiddelde resultatenvandezevier
proeven weergegeven. Hetdrogestofgehalte is hierbijomgerekendnaarTm-getal.
Uitde cijfers van tabel 93 komt duidelijk naar voren
dat de eerstgevormde zaden grover en rijper zijn.
Het verschil in Tm-getal tussen de erwten van
opeenvolgende bladetages komt overeen met een
verschil inrijpheidvanongeveer driedagen.Ditcorrespondeert met de snelheid waarmee nieuwe
etages tijdens bloei worden gevormd. Verschillen in
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Door de vele waarnemingen en gewasanalyses die
in de doperwtenproeven op het PAGV te Lelystad
zijn uitgevoerd, is het mogelijk omenkele kwaliteitsaspecten die bij doperwten spelen nader te analyseren en om enkele onderlinge relaties vast te
stellen. Uit het onderzoek blijkt dat ereengoederelatie is weer te geven tussen het gemiddeld zaadgewicht en de sorteringsverhouding. Bij een hoog
opbrengstniveau zijndeerwten iets grover danwanneer de opbrengst laag is, maar de invloed van de
groeiomstandigheden in specifieke perioden is zodanig groot dat hier slechts sprake is van een
beperkte correlatie. HetTm-getal vandeafzonderlijke sorteringen is sterk afhankelijk van het oogsttijdstipenvandefijnheidvan hetprodukt. Naarmatede
sortering fijner is, is hetTm-getal vandeafzonderlijke sorteringen hoger. Vooral bij zeer fijnzadige
rassen kan hierdoor de kwaliteit van de sortering
7,5-8,2 mmingedrang komen.Het drogestofgehalte
vandeerwten hangt nauwsamen met hetTm-getal;
kreukerwten hebbeneen lager drogestofgehalte dan
rondzadige erwten.Uitplantanalyses isgeblekendat
vroegheidsverschillen in bloei tussen etages aan
dezelfde plant in hetdoperwtenstadium nogvolledig

zijn terug tevinden inverschillen inzaadgrootteen
die inhetTm-getalvandeafzonderlijke etages.

Summary
Inthisarticlequality aspects havebeen analysedof
viningpeas inPAGVtrialsintheperiod 1981up to
and including 1986. There isa very good relation
between average seed weightandpartioning ofthe
peas over thedifferent sieve sizes. The average
seed weight is therefore used as parameter to express thesievesize.
Trialswiththe variety Minarette showed that therelation between yield at tenderometer reading120

and average seed weight is positive but rather
weakly. Thetenderometer reading of each sieve
size is strongly influenced bythetime of harvest
and thesmallness of the produce. A lowaverage
seed weight corresponds withahigh tenderometer
reading of the different sieve sizes. There is a
strong correlation between tenderometer reading
and drymatter content. The drymatter contentof
wrinkled seeded varieties is lower than that of
smooth seeded varieties. Plant analyses have
shown that there are large differences in seed
weightand tenderometer reading ofpods in dependenceof theirposition ontheplant.

Biotoetsvoorvoetziektein groeneerwten
Bioteston footrotdiseaseingreenpeas
P.Oyarzun,NGC,projector. 87.3.08

Inleiding
Tot de eerste helft van deze eeuw schommeldehet
erwteareaal in Nederland tussen de40.000 en de
50.000 ha. De ongunstige ontwikkeling van het saldo leidde midden jaren '70 praktisch tothet verdwijnen van de teelt. Het dieptepunt werd in1976
bereikt meteentotaal van1650ha.Sinds de instelling in 1977van een EG-garantieprijs is de
groene erwt, met circa 35.000 hain 1987, volledig
opde Nederlandse akkersteruggekeerd.
Aan de moderne teelt van erwten kleven echter nog
veel problemen. Erwten staan bekend alseenopbrengstonzeker en zelfonverdraagzaam gewas.
Deze eigenschappen worden in belangrijke mate
bepaald door degevoeligheid van hetgewas voor
ziekten. Dezelfonverdraagzaamheidvanerwten kan
grotendeels aanaantasting vande ondergrondse
delen door bodemschimmels toegeschreven worden. Deverrotting van dewortels enhetonderste

deel vande stengel wordt doorgaans "voetziekte"
genoemd. In feite is dit een verzamelnaam voor
ziekten veroorzaakt door pathogenen van verschillende aard.
Als gevolg van voetziekte treedt in hetgewaseen
verstoring van de assimilatenstroom naar de wortels
op, waardoor deze minder kunnen groeien en slecht
functioneren. Ditwortelstelsel isdus niet in staat om
voldoende water en mineralen op te nemen.Het
gewas vergeelt en wordt noodrijp, waarbij in ons
landdeopbrengst enorm kan achterblijven.
Als verwekker van voetziekte in groene erwten staat
een brede groep schimmels bekend. Totde meest
relevante pathogenen binnen deze groep behoren
Fusarium solani, Mycosphaerella pinodes en Phoma
medicaginis var.pinodella (deze veroorzaken een
donkerbruine tot zwarte, droge verrotting van het
epicothyl); Aphanomyces euteiches, Pythium soorten, onder andere P. debaryanum en P. ultimum
(zacht doorzichtig tot licht bruine verrotting);
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