fabel 56. Zaadopbrengsten (kg per ha bij 16% vocht) over de jaren 1988-1990.
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) Deze middelen hebben geen toelating.

Conclusie
)e bestrijding van bladziekten in wintergerst gaf in
aren met weinig ziekten een beperkte opbrengst;tijging. Perspectieven van nieuwe middelen lijken
lanwezig,maardienennaderteworden onderzocht.
Jteratuur
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Summary
Experiments were carried out at the Regional
ResearchCentreEbelsheerdto control leafdiseases in winterbarley in 1988-1990. In these years,
disease attackwaslowandconsequently the effect
of the fungicideswas rather restricted. Newfungicidesseem tohavesomepossibilities.

)ptimalisatie vandezaaizaadproduktie bijerwten
\spects of growing peas for seed-production
.C.Kempenaar,PAGV

nleiding
len belangrijk deel van de teelt van droog te oogten erwten (landbouwerwten) is gericht op zaaiaadproduktie, waarbij ook de export van belang is.
i 1985, 1987 en 1988 was de gezondheid van het
leoogste erwtezaaizaad matig door het optreden
an zaadinfecties door schimmels. Dit probleem
leed zich voor in een periode dat de zaaizaadteelt
an erwten sterk uitbreidde en de vraag naar erwteaaizaad groot was. Het NGC besloot in 1988 geld
rij te maken voor onderzoek aan dit probleem. Dit
ssulteerde in een onderzoeksproject 'Optimalisatie
an de zaaizaadproduktie bij erwten' en werd van

mei 1989tot eind 1990bij het PAGV uitgevoerd.De
schimmel Mycosphaerella pinodesstond centraal in
hetonderzoek.
Het doel van het onderzoek was tweeledig. Ten
eerste nagaan welke nadelen het gebruik van besmet zaaizaad meebrengen. Ten tweede nagaan of
door teeltmaatregelen de gezondheid van het zaaizaadverbeterd kanworden.
Ditartikelgeefteenoverzichtvandeproevendiezijn
uitgevoerdtenbehoevevan hetproject.Tevensworden de belangrijkste resultaten en conclusies kort
vermeld, alsmede verwijzigen naar de onderzoeksverslagen. Bovendien wordt in dit artikel kort ingegaanopdekwaliteitsnormenvoorerwtezaaizaad.
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Kwaliteitsnormen voor zaaizaad van landbouwerwten
De Nederlandse Algemene Keuringsdienst (NAK)
stelt kwaliteitsnormen op voor zaaizaad vanerwten.
In tabel 57 worden deze normen beknopt weergegeven. Hierbij werd geen onderscheid gemaakt
tussen prébasiszaad, basiszaad en gecertificeerd
zaad (zowel eerste als tweede vermeerdering). Wel
werd onderscheid gemaakt tussen zaaizaad van
klasse 1en klasse 2. Ineenjaar waarin veelgeoogst
zaaizaad niet aan de normen voldoet, kan de NAK
overgaantot de invoering vaneen extrawaarderingsklasse. Dit is zaaizaad van klasse 3 met maximaal
20% pikseleneenkiemkrachtvan80-84%.
Wat gezondheid betreft stelt de NAK onder andere
dat een partij erwtezaaizaad maximaal 10% door
vlekkenziekten besmette zaden mag hebben. De
zaadbesmetting wordt bepaald met een door het
Rijksproefstation voor Zaadcontrole ontwikkelde
filtreer-papiermethode. Vlekkenziekten kunnen door
drie verwante schimmels veroorzaakt worden; M.
pinodes,Phoma medicaginis var.pinodella(veroorzakers van donkerevlekkenziekten) en Ascochyta pisi
(veroorzaker van lichte-vlekkenziekte). In de laatste
jaren werden gewasaantastingen en zaadinfecties
door vlekkenziekten hoofdzakelijk door M. pinodes
veroorzaakt. Uit oogpunt van ziekteverspreiding
wordt een zaad-besmetting van 10% als ongunstig
beschouwd,daar de schimmels met zaaizaad overdraagbaar zijn en daardoor gewas- en perceelbesmettingen mogelijkworden.

Opzetvanhetonderzoek
In 1989 werd begonnen met onderzoek op praktijkpercelen. Vervolgens werden veldproeven (op drie

locaties) en kasproeven uitgevoerd. Ook werder
waarnemingen in veldproeven van collega-onder
zoekers gedaan. Het onderzoek werd uitgevoerd ir
jaren met relatief droge groeiseizoenen. Hierdoo
werd alleen in Lelystad in 1990 enige ziekte-ontwik
kelingvanbetekeniswaargenomen.
Puntsgewijs zullen de uitgevoerde proeven metresul
taten en conclusies worden besproken, voor eer
deelaangevuld metresultaten uitanderonderzoek.

Resultatenenconclusies
Gebruikvan besmetzaaizaad
In kas- enveldproeven werd de invloed bestudeerc
van zaadbesmettingen op de opkomst, de groei er
het ziektebeeld. In tabel 58 zijn de resultaten kor
samengevatweergegeven.
Ongeveer tweederde deel van de zaden met eer
besmetting door M. pinodes was in de opkomst
proeven in staat een kiemplant te vormen. En eer
groot deel van de planten uit besmette zaden ver
toonde groeiremming. Op gewasniveau betekent di
dat gebruik van besmet zaaizaad leidt tot eer
vermindering van de uniformiteit en de stevigheic
van het gewas, zodat legering van het gewas er
opbrengstdervingverwacht mag worden.
Systemische kiemplantinfecties vanuit besmet zaai
zaad werden niet geconstateerd. Een verklaring
hiervoor wordt gezocht in de droge groeiom
standigheden van 1990. Inhet natte enkoudevoor
jaar van 1988 werden dit soort infecties wel ge
constateerd. Vanuit kunstmatig besmet zaaizaac
waren systemische kiemplantinfecties wel mogelijk
Op grond van de beperkte onderzoeksresultater
wordt verspreiding van M. pinodesvia luchtsporer
van groter belang geacht dan verspreiding via zaai

Tabel57.Beknopte weergave vande kwaliteitsnormen voor zaaizaad van landbouwerwten.
zaadfractie <6,25 mm
rasonzuiverheden
zaden met piksel
kiemkracht

maximaal 3% (gewicht)
maximaal 7zaden per 50 kgzaad
klasse 1 ;maximaal 5% (gewicht),
klasse 2;maximaal 10% (gewicht)
klasse 1; 90-100%
klasse 2;85-89%

gezondheid
- vlekkenziekten
maximaal 10%besmette zaden
bron: NAK
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zaad. De vraag of een perceel besmet kan worden
door gebruik van besmet zaaizaad, kon niet beantwoord worden.

epidemischeopbouwvandeziektenodigzijn.

Zaaizaadbehandeling
In kas- en veldproeven bleek geen effect van een
zaaizaadbehandeling met carbendazim (zie tabel57).
Opkomst engroeivan deerwten werden niet bevorderd door carbendazim. Eenverklaring voor het uitblijven van enig effect wordt gezocht in het niet optreden van systemische infecties vanuit het besmettezaaizaad.Uit eenproef in 1988bleekweleen
positief effect van carbendazim. Een zaai-zaadbehandeling metcarbendazim lijktalleenzinvolwanneer besmet zaaizaad onder ongunstige omstandighedenmoetopkomen.

Verschillende oogstmethoden (zoals stamdorsen,
zwaddorsen, ruiteren en toepassing van chemische
loofdoding met Reglone) bijverschillende stadiavan
afrijping werden in 1990 onderzocht op hun invloed
opde zaadkwaliteit. Door het droge weer tijdens de
afrijping hadden de methoden nauwelijks effect op
de zaadkwaliteit. Alleen het stadium van afrijping
hadduidelijk effect. Bijzaadvochtgehalten lager dan
24% kon met een conservendorsmachine gedorst
worden zonder dat te veel kwaliteitsverlies optrad.
Dorsen bij hogerevochtgehalten veroorzaakte zaadbeschadigingen en zaadbesmettingen door secundaireschimmels (zoals Rizopusen Mucoi).

Plantdichtheid

Peul-enzaadinfecties

In1990werdengewaswaarnemingen gedaanineen
proefveld met verschillende plantdichtheden van
erwten. Het proefveld was aangelegd in Lelystad
voor onderzoek aan dekvruchten bij de graszaadteelt. Gewasaantastingen door M. pinodesen legeringvan hetgewastraden bij hoge plantdichthheden
eerder in het seizoen op. Uit het oogpunt van
zaadkwaliteit kan het zinvol zijn om naar 40-50
planten per m2te streven. Ditsluit aan bij resultaten
uitSchotsonderzoek.

In 1990 werden uit erwtepercelen peulen en zaden
verzameld en beoordeeld op schimmelinfecties.
Peulen enzaden,die opvochtige plaatsenafrijpten,
vertoonden meer schimmelinfecties. Een voorbeeld
hiervanwas de besmetting van erwtezaden uit peulen die op aangereden ondergrond van wielsporen
van spuitmachines lagen. Een aanzienlijk deel van
deze zaden (>15%) was besmet door schimmels.
Uit het oogpunt van kwaliteit kan het zinvol zijn om
zaad uit wielsporen niet voor zaaizaadproduktie te
bestemmen.
Infectieproeven in de kas enop het veld gaven aan
dat M.pinodesonder droge omstandigheden moeilijk door de peulwand heen kan groeien. Blijkbaar
heeftdeschimmel natteomstandigheden nodigvoor
zaadinfectie. Dezeconstatering onderschrijft hetbelang van groei en afrijping van erwtezaad onder
drogeomstandigheden.

Ziektebestrijding
Er zijn voor erwten alleen toelatingen voor volveldstoepassingen van chemische middelen tegen de
schimmels Botrytis en Sclerotinia. In veldproeven
werd het effect van een chemische bestrijding van
M. pinodes in de korrelvullingsfase onderzocht.
Resultaten geven aan dat deze bestrijding alleen
zinvol kan zijn bij zware gewasaantastingen. Curatieve bestrijding bleek niet mogelijk. Ter beperking
van preventieve bestrijdingen zal meer inzicht inde
fabel 58. Opkomst van zaden met verschillende

Oogstmethoden
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2
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1
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)G = gezond, L= licht aangetast, Z = zwaar aangetast, A = afwijkende zaden (kleur, vorm, beschadigd).
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Summary
Inyears with wetgrowingseasons,such as1985,
1987and 1988,the production of sowing-seed of
peas isdifficultin theNetherlands becauseofseed
contamination by fungi. Seed contamination by
Mycosphaerellapinodesisaparticularproblem. This
fungus canbe transmitted topeacropsandsoils by
the useof contaminated sowing-seed. In 1989 and
1990 researchwascarriedouton thissubject. The
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mainobjectives of thisresearchweretoassess tht
disadvantages of the use of contaminated sowing
seed and to see if seed contamination can be
preventedby cultivation measures.Thisarticleis e
summaryof the main conclusions of this research
Fordetailedinformation thereaderisreferred to the
researchreports.
Seeds, contaminatedbyM. pinodes,showeda 33°A
reduction ingermination andemergence. Peaplants
ofcontaminatedseedsshowedareductioningrowth
which resulted in yield reduction (less seedspei
plant). Due to the dry growing conditionsof 198i
and 1990, disease development was rare. The
quality of the harvestedseeds was therefore quite
good and seed contamination was low (<2%) ir,
theseyears. Systemicinfection of pea plantswas
onlyfoundwhenseedswereartificiallycontaminatec
by M.pinodes. Seed treatmentswith carbendazim
didnothaveanyeffectongermination, plantgrowth
or systemic plant infection. Chemical croptreatments to prevent infection by M. pinodes causée
littleeffectin 1990.
This research was ended in 1990because of a
sharp reduction in of the area devoted to pea
sowing-seedproductionsince 1988.

