Meerjarenplan
voor

Onderzoek Akkerbouwpeulvruchten

VERSLAG OVER HET EERSTE JAAR
1958

UITGAVE VAN DE PEULVRUCHTEN STUDIE COMBINATIE
WAGENINGEN

INLEIDING
In de loop van het jaar 1955 kwam het bestuur van de Peulvruchten
Studie Combinatie tot de conclusie dat het gewenst was om tekomen tot
coördinatie en intensivering van het peulvruchtenonderzoek. Besloten
werd om in eerste instantie te komen tot het opstellen van een programma van onderzoek op lange termijn betreffende de akkerbouw-peulvruchten. Dit programma zou het gehele peulvruchtenterrein omvatten
t.w.: veredeling, teelt, bewerking, verwerking, afzet en konsumptie.
In tweede instantie zou dit programma van onderzoek-projekten beoordeeld worden op de orde van urgentie, om daarna vast te stellen welke
Projekten, die nog niet in voldoende mate of in het geheel niet waren
aangepakt, in aanmerking zouden komen om, middels financiering van
de zijde van de P.S.C., te worden geïntensiveerd dan wel begonnen.
De deskundige van de P.S.C, werd belast met het opstellen van een
concept-meerjarenplan. Dit kwam in de loop van 1956 gereed, waarna
een commissie ad hoc: de akkerbouwcommissie werd ingesteld om aan
de hand van dit concept, te komen tot het opstellen van bovenaangegeven urgentie-volgorde in de vorm van een advies aan het bestuur.
Met de verschillende betrokken instanties, als kwekers en instituten,
werden meer of minder uitvoerige besprekingen gevoerd; allereerst om
te komen tot overeenstemming inzake de te entameren projekten van
onderzoek en vervolgens om een kostenbegroting op te stellen.
Speciale vermelding verdienen de uitvoerige besprekingen met de kwekers en de Stichting voor Plantenveredeling en die in de sector ziekten
en plagen, waaraan onderzoekers van de landbouwhogeschool, het Instituut voor Plantenziektenkundig Onderzoek en de Plantenziektenkundige Dienst deelnamen.
In de loop van 1957 kreeg het meerjarenplan inclusief de financiering
zijn beslag en kon in 1958 begonnen worden aan het navolgende programma voor dat jaar.
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Veredeling
A.Landbouwerwten-veredelingsonderzoek

Instelling
Stichting voor Plantenveredeling, Wageningen . . . .

B.Warenhuis ten dienste van Stichting voor Plantenverhet landbouwerwten- en edeling, Wageningen . . . .
landbouwstambonenveredelingsonderzoek
(eenmalig)

Bedrag
ƒ 2140ƒ 8000-

Ill Teelt

IV

A. Slambonen-wortelonderzoek

Instituut voor Bodemvruchtbaarheid, Groningen . . . .

ƒ 1000,-

B. Stambonen-rijenbemesting

Instituut voor Bodemvruchtbaarheid, Groningen . . . .

ƒ 2060,-

Ziekten

en

Plagen
Instituut voor Plantenziektenkundig Onderzoek, Wageningen ƒ

350,-

B. Onderzoek vroege verbruining

Instituut voor Plantenziektenkundig Onderzoek, Wageningen

500,-

C. Onderzoek verband
vruchtopvolging en aaltjesaantasting met betrekking tot erwten

Plantenziektenkundige Dienst,
Wageningen

ƒ 1000,-

Instituut voor Bewaring en Verwerking v. Landbouwprodukten,
Wageningen

f 2350,-

Proefstation Akker- en Weidebouw, Wageningen . . .

ƒ 5000 —

A. Onderzoek betreffende
eiwitvoedingswaarde
van erwten

Centraal Instituut voor
Voedingsonderzoek, Utrecht

ƒ 5100,-

B. Bestudering voedingsgewoontes buitenland

Proefstation Akker- en Weidebouw, Wageningen . . . .

ƒ

A. Bestrijding erwtcnbladluis

V

ƒ

Oogst, dorsen, drogen,
bewaren
A. Bewaaronderzoek - erwten en stambonen

B. Renteloos voorschot
Proefboerderij voor het
drogen „De Eest" in de
Noordoostpolder (eenmalig)

VI Kwaliteit- en voedingswaarde

500,-

ƒ 28000.-

Het totale bedrag wekt de indruk dat het ondernomen programma zeer
bescheiden is. Dit is echter niet juist, omdat in feite niet alle kosten,

speciaal die van het betrokken personeel, ten laste worden gebracht van
de projekten.
Het is voorts duidelijk dat vooral de nadruk valt op de landbouwerwten, als zijnde het belangrijkste gewas van de peulvruchten. De veldbonen, lupinen en wikken, die wel in het oorspronkelijke programma
waren opgenomen, vielen voor het meerjarenplan voorlopig af in verband met de geringe mate van urgentie, voortspruitende uit de geringe
omvang van de teelt en uit de beperkte verwachtingen t.a.v. de uitbreidingsmogelijkheden in de nabije toekomst.
De financiering werd voor 50% door het bedrijfsleven verzorgd, terwijl de andere 50% uit de landbouwbegroting kon worden betrokken.
Voor de volgende jaren zal dit bedrag uit het zgn. „Stimuleringsfonds",
dat beheerd wordt door de Nationale Raad voor Landbouwkundig
Onderzoek - T.N.O. worden betrokken.
Het bedrijfsleven is hier gerealiseerd inhet „Produktschap voor Granen,
Zaden en Peulvruchten". Dit produktschap beschikt over het z.g.
„Fonds Kwaliteitscontrole, Exportpropaganda, Voorlichting en Wetenschappelijk Onderzoek Zaden en Peulvruchten" dat tot stand komt
door bepaalde heffingen te leggen op uitgevoerde peulvruchten en
zaden. Voor in Nederland geteelde konsumptiepeulvruchten, met uitzondering van veldbonen en witte bonen, wordt b.v. ƒ0,30 per 100
kg geheven.
Uit dit fonds nu kan het Produktschap onder de rubriek „Wetenschappelijk Onderzoek Peulvruchten" gelden beschikbaar stellen.
De opstelling van de financiering zag er als volgt uit:
Rijk
Produktschap voor Granen, Zaden en Peulvruchten

ƒ11.500,—*
. ƒ 16.500,—
ƒ28.000,-

Er is hier sprake van een meerjarenplan; er is daarmede uitdrukking
gegeven aan een zekere mate van continuïteit.
Inderdaad is het de bedoeling om de activiteiten gedurende een reeks
van jaren voort te zetten.
In ieder geval is, zowel van de zijde van het bedrijfsleven als van de
kant van de Nationale Raad voor Landbouwkundig Onderzoek, op
basis van een globaal werkprogramma, de toezegging verkregen dat de
financiering voor 5 jaren, dus 1958 t/m 1962, is verzekerd.
Onderhavig verslag over het eerste jaar 1958 is uiteraard, vooral voor
*

Het lijkt dat het Rijk de bijdrage van het bedrijfsleven niet volledig verdubbelt. Dit is schijn, omdat het Rijk reeds op andere wijze ƒ5000,—
bijdroeg aan de proefboerderij voor het drogen „De Eest".

bepaalde projekten, kort van stof. Ook de vorm van publikatie is nog
zeer eenvoudig gehouden.
Dit neemt niet weg dat er reeds zeer veel werk is verzet, terwijl niet
onvermeld mag blijven dat er over de hele linie een zeer prettig contact was met de Akkerbouwcommissie.
de secretaris der
Akkerbouwcommissie
IR. R. P. LAMMERS

PROJEKT I-A.
LANDBOUWERWTEN-VEREDELINGSONDERZOEK.
R. J. HERINGA

Stichting voor Plantenveredeling, Wageningen
In 1958 werd door de Stichting voor Plantenveredeling begonnen met
het veredelingsonderzoek bij landbouwerwten. In dit eerste jaar werd
een indruk verkregen van verschillende problemen bij de veredeling van
de erwten en werd een reeks waarnemingen tijdens de groei en de ontwikkeling van het gewas verricht.
Een rassencollectie van het I.V.P. en een aantal rassen (voornamelijk
wild materiaal) van het I.V.T. werd aan gaas geteeld.
In het laatste sortiment kwamen slechts enkele kortstrotypen voor.
Ziekten als topvergeling, Pisum virus 1 en valse meeldauw traden op.
Op een zwaar door Amerikaanse vaatziekte besmet perceel werd, in
samenwerking met het I.P.O., een aantal nummers uit boven aangeduide collectie uitgezaaid. Hiervan bleek een gedeelte resistent, zowel tegen
Amerikaanse vaatziekte als tegen topvergeling.
De S.V.P. heeft dus nu, naast de bestaande resistente rassen, de beschikking over resistent wild en primitief materiaal.
Een onderzoek naar resistentie tegen het erwtencystenaaltje werd, in
samenwerking met LP.O. en P.D., door laatstgenoemde instantie uitgevoerd. Dit onderzoek heeft dit eerste jaar nog geen resultaten opgeleverd.
Problemen betrekking hebbende op de veredeling van landbouwerwten
werden met diverse deskundigen besproken, terwijl met het door de
akkerbouwcommissie ingestelde meerjarenplan zo veel mogelijk rekening wordt gehouden.

PROJEKT I-B.
VEREDELING EN VEREDELTNGSONDERZOEK
LANDBOUWSTAMBONEN
R. J. HERINGA

Stichting voor Plantenveredeling, Wageningen
Aan dit projekt wordt sinds 1956 door de Stichting voor Plantenveredeling gewerkt, in verband met het feit dat de kwekers zich, wegens
onvoldoende financiële baten, geleidelijk van dit terrein terugtrekken.
Een belangrijk deel van het onderzoek omvat de toetsing op resistentie
tegen de bonenziekten: vlekkenziekte, vetvlekkenziekte en rolmozaïek.
In het aanwezige materiaal blijkt resistentie tegen deze ziekte al of niet
gecombineerd voor te komen.
Naast dit resistentieonderzoek wordt speciaal gelet op de habitus van
de plant, stevigheid, vertakking, peulzetting, bladgrootte enz. en op de
produktie.
Wild materiaal zoals Phaseolus lunatus, -angularis, -mungo, -dumosus
wordt getoetst op eventuele bruikbaarheid als géniteur.
Op het selectieveld vielen enkele nummers sterk op door hun grote
mate van resistentie tegen verschillende ziekten; een aantal stammen
was bovendien zeer vroegrijpend.
In een opbrengst-proefveld blonken enkele nummers uit door gezondheid en hoge produktie.
Nieuwe veredelingsmethoden, om te komen tot verbetering van het
landbouwstambonen-sortiment, zullen in de komende jaren bestudeerd
en toegepast worden.

PROJEKT 1II-A.
KORTE SAMENVATTING VAN DE RESULTATEN VAN HET
BEWORTELINGSONDERZOEK BIJ 15 BONENRASSEN OP HET
PROEFVELD PR 1301, PATERSWOLDE, 1958
D R . J. J. SCHUURMAN

Instituut voor Bodemvruchtbaarheid, Groningen
Doel van het onderzoek
Bepalen of er verschillen in de beworteling, resp. wortelontwikkeling
bestaan tussen diverse bonenrassen in verband met mechanische onkruidbestrijding.
In eerste instantie werd bijzonder gelet op de breedte en diepte van het
wortelstelsel, alsmede op het al of niet oppervlakkig wortelen der rassen.
Wijze van onderzoek
Bemonsteringen werden uitgevoerd in 4 à 5 stadia d.m.v. naaldenplanken. In het algemeen kunnen de volgende stadia worden onderscheiden:
Ie bemonsteringsstadium: hoogte van het gewas << 10 cm.
2e
„
„
: kort voor de bloei.
3e
,,
: bloei.
4e
„
„
: begin vruchtzetting.
5e
,,
„
: tijdens de pluk.
Op het proefveld kwamen 2 bodemtypen voor: de uitgesproken „zh 1"
grond (jonge ontginningsgrond) en een overgangsgrond van zh 1 naar
zs 2 (slibhoudende humeuze zandgrond). Het kenmerkende verschil
tussen deze beide gronden is, dat zh 1 grond een tamelijk scherp begrensde humeuze laag heeft van 21 tot 46 cm. Onder deze humeuze
laag vinden we dan vaak een donkerbruine zone of zelfs het begin van
een koffiebank, tenslotte gevolgd door geel of geel-wit steriel zand: de
C laag. Bij de zs 2 gronden is de humeuze laag meestal iets dikker
(25-67 cm), maar belangrijker is, dat de humeuze laag heel geleidelijk
overgaat in de C laag.
In het vervolg wordt gemakshalve alleen over „zh 1" en „zs 2" gesproken.
Breedte van het wortelstelsel
Hierover is onder de op ons proefveld geldende omstandigheden het
volgende gebleken:
Ie bemonstering: hoogte van het gewas < 10 cm.

rif;.1.
Wortelstelsel run de
KABOON kort voor
de bloei.
M)-35cm hoog gen-as.

F-.en smal wortelstelsel hebben: Kuboon, Processor, de Witte Pronker,
Erecta, Tenderlong en Rode Pronker.
2e bemonstering: kort vóór de bloei.
Een smal wortelstelsel hebben: Nanko, Kuboon en Walcherse Witte.
Processor, die bij de vorige bemonstering smal was, ontbreekt in onze
preparatenserie; van dit ras kunnen we in dit stadium dus niets zeggen.
In de praktijk houdt men op met schoffelen, zodra het gewas gesloten
is. Dit heeft meestal plaats kort voor de bloei. Tijdens en na de bloei
wordt niet meer geschoffeld. De breedte van het wortelstelsel is dan
eigenlijk niet meer van belang, in verband met de onkruidbestrijding.
Volledigheidshalve gaven we hieronder echter ook nog de breedten der
wortelstelsels tijdens en na de bloei.
3e bemonstering: bloei.
Een uitgesproken smal wortelstelsel heeft Kaboon bij het begin der
10

Fig. 2. Wortehtelsel veinBEKA, begin bloei. ± 25 cm h

•oog.

bloei. Aan het einde der bloeiperiode heeft Kaboon juist een uitgesproken breed wortelstelsel.
Een overgang tussen werkelijk smalle en brede wortelstelsels vormen:
Beka, Kornacker Vil, Processor, Prélude en Rode Pronker.
Nanko en Kieviet Koekoek ontbraken helaas in dit stadium in onze
preparaten.
Hier zij tevens gewezen op het gevonden gedragspatroon wat betreft
de verhouding worteldiepte/breedte. Omstreeks de bloei heeft in de
verhouding diepte/breedte een kentering plaats. Een meer diep dan
breed wortelstelsel gaat in vele gevallen geleidelijk over naar een bredere dan diepe beworteling. Bij Kaboon kwam dit bijzonder sterk tot
uiting: aan het begin der bloei een smal, bij het einde van de bloei een
breed wortelnet!
Bij de bespreking van de verhouding diepte en breedte van het wortelstelsel komen we hierop nog terug.
4e bemonstering: begin vruchtzetting.
Een smal wortelstelsel, in verhouding tot de andere soorten, heeft:
Nanko. Kornacker VII, Processor, Dubbele Witte zonder draad en
11

Tenderlong vormen een tussengroep tussen smalle en brede wortelstelsels.
5e bemonstering: tijdens de pluk.
Een smal wortelstelsel in verhouding tot de andere soorten, hebben:
Beka (soms), en Prélude. Alle andere hebben een breed wortelstelsel.
Tussen de dikte der humeuze laag, resp. het bodemtype en de maximum breedte van het wortelstelsel, bleek geen aanwijsbaar verband te
bestaan.
N.a.v. de tendens der P.S.C, om i.v.m. het machinaal schoffelen smalle
wortelstelsels boven brede te prefereren, werd de bedenking gemaakt,
of breedwerpig gestrooide bemesting dan wel tot zijn recht zou komen.
Mest, vooral kunstmest wordt immers alleen in de bovenste lagen gevonden, ook tussen de planten. In droge zomers, als er dus niet veel
verspoeling is, zou dit een nadeel kunnen zijn. Dit laatste nadeel zou
door beregening zijn te voorkomen, doch bij veel beregening treedt
door meer veronkruiding, waardoor meer geschoffeld moet worden,
ook meer wortelbeschadiging op. Een andere mogelijkheid om nadeel
door schoffelen te voorkomen schuilt misschien in rijenbemesting.
Verhouding diepte en breedte van het wortelstelsel
In het algemeen kunnen we zeggen, dat bij de eerste bemonstering (gewashoogte < 10 cm) de worteldiepte groter was dan de breedte van
het wortelstelsel. Slechts in één geval was dit juist omgekeerd (Kornacker VII) en in één geval was het juist 1 : 1 (ïmuna).
Bij de volgende twee bemonsteringen (globaal gezegd: tegen en tijdens
de bloei treedt een kentering op, naar een toestand waarin het wortelstelsel breder dan diep wordt. In deze periode is er uit de ons ten
dienste staande gegevens geen touw aan vast te knopen.
Tijdens de rijping is het beeld geheel veranderd en is de breedte van
het wortelstelsel steeds groter dan de diepte. Met een tabelletje is een
en ander heel duidelijk te zien:
nog geen
bloei

bloei

begin
peulzetting

plukrijp

"

10

10

6

15

13

5

3

1

1

3

5

2

14

2

2

3

1

<10cm
aantal waarnemingen
aantal keren dat de diepte
groter is dan de breedte

!

aantal keren dat de breedte groter is dan de diepte
aantal keren gelijke afmetingen
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1

Ogenschijnlijk lijkt er soms enig verband te bestaan tussen de diepte
der grote massa en de diepte waarop zich de grootste breedte van het
wortelstelsel bevindt.
Onder „grote massa" verstaan we het dichtste deel van het wortelnet,
dat echter niet tot de zode hoort, indien er een zode aanwezig is. Is
er geen zode aanwezig, dan kan de grote massa dus direct onder het
maaiveld beginnen.
Van de 56 waarnemingen waren er slechts 7 waarbij de grote massa
en de grootste breedte van het wortelstelsel samenvielen. In 24 gevallen was dit ongeveer zo, er was dus een geringe speling. In de rest
van de gevallen was er van enig samengaan niets te merken.
Oppervlakkigheid van het wortelstelsel
Weer in verband met het schoffelen is het belangrijk of het wortelstelsel zich al of niet dicht onder het bodemoppervlak uitbreidt ! Omdat aangenomen mag worden, dat kort voor de bloei het gewas toch
gesloten is en er dus niet meer geschoffeld wordt, werd dit onderdeel
van het onderzoek slechts tot de bloei bekeken.
Uiteraard zijn onze gedroogde preparaten niet volkomen betrouwbaar, doch een eventueel verschuiven der wortels kan in principe nooit
meer dan 5 cm bedragen. Onze ervaring is echter, dat een algehele
verschuiving der wortels in verticale richting nooit plaats vindt.
Dit alles in aanmerking genomen, blijken de volgende rassen een wortelstelsel te hebben, dat heel dicht onder de oppervlakte begint: Kievit
Koekoek, Kornacker VII, Widusa, Dubbele Witte zonder draad, Florida Bella en Imuna.
Hoe breed de wortelstelsels hier zijn is niet van belang daar men met
schoffelen zo dicht mogelijk bij de stam van de plant probeert te
komen.
Diepte van beworteling
Alle beschikbare gegevens wijzen erop, dat er enig verband bestaat
tussen het bodemtype en de gemiddelde bewortelingsdiepte der beschreven monsters. Het gemiddelde tussen de worteldiepten (per bemonsteringsstadium) gegroeid op zh 1 grond en gegroeid op zs 2 is
weergegeven in onderstaand tabelletje.
Stadium

gemiddelde
worteldiepte

< 10 cm

nog geen
bloei

bloei

peulzetting

pluk

zhl

zs2

zhl

zs2

zhl

zs2

zhl

zs2

zhl

zs2

22.7

21

41.7

51

44.8

54

54.1

66

52.6

60.8
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Hieruit zou dus blijken dat, behalve in het eerste stadium de zh 1
gronden een iets geringere worteldiepte toelaten dan de zs 2.
Uit de gegevens blijkt verder, dat de grote massa zich wel bijna
steeds binnen de bouwvoor bevindt, maar dat er geen specifieke werking in deze van de bouwvoor uitgaat. De benedengrens der grote
massa bereikt namelijk slechts zelden de benedengrens der bouwvoor.
Behalve bij de pronkbonen is de worteldiepte altijd groter dan de
loofhoogte. Dit geldt voor alle bemonsteringsstadia. Bij de pronkbonen geldt dit wél voor de eerste bemonstering (gewashoogte < 10
cm), bij de volgende bemonsteringen is het loof echter steeds groter.
De aanwezigheid van z.ijwortels
Vooropgesteld zij, dat het vaststellen van de orde der zijwortels bij
onze gedroogde preparaten erg moeilijk is en wellicht niet helemaal
betrouwbaar. Toch, zoals de cijfers thans liggen, is er een kleine aanwijzing dat de orde van de zijwortels enigszins gebonden is aan het
ontwikkelingsstadium. Er is een kleine opgang met de leeftijd van de
plant:
Orde v. d. zijwortels. Gemidd. van
alle veldjes:

< 10 cm

Nog geen bloei

Bloei

1.8—2 —

2.2—2.4

2.3—2.4

Peulzetting j
2.5—2.7

Pluk
2.4—2.8

Ook is nagegaan of de orde van de zijwortels gebonden is aan het
bodemtype.
Hier is echter niets van gebleken. In een aantal gevallen lijkt het er
ook op alsof er een verschil in vertakking bestaat tussen zijwortels
gegroeid in de bouwvoor en de grote massa enerzijds en anderzijds
de daaronder liggende zone. Op het totaal aantal waarnemingen is
het aantal gevallen waarbij dit misschien het geval is, echter te gering
om er conclusies uit te trekken.
Diversen
Sterke kronkelingen bij enige (of vele) dikke wortels komen in beide
bodemtypen voor. Opvallend is, dat ze in de Ie bemonstering ( < 10
cm hoog gewas) bijna niet voorkomen.
Verdikkingen aan de worteleinden komen bijna alleen in de zh 1
gronden voor. Slechts in één enkel geval (van de 59 waarnemingen)
komt ook een verdikking in de zs 2 voor. Verdeeld over de verschillende ontwikkelingsstadia komen verdikkingen ongeveer even vaak
voor (ook in de Ie bemonstering).
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Samenvatting
Doordat onze proeven alleen gedurende één jaar werden verricht en op
één proefveld, gelden onderstaande conclusies uiteraard alleen onder de
in 1958 op het betreffende proefveld heersende omstandigheden!
1. Er blijken enkele wetmatigheden in de breedte- en dieptegroei van
bonenwortels voor te komen:
Vóór de bloei zijn bij bijna alle rassen de wortelstelsels dieper dan
breed.
Vlak vóór en tijdens de bloei treedt een kentering op en na de
bloei zijn de wortelstelsels van haast alle rassen breder dan diep.
2. Ondanks het gevondene in pt. 1 kunnen we zeggen dat er bonenrassen zijn met smallere en met brede wortelstelsels. Tot kort voor
de bloei hebben: Kaboon, Processor, Nanko, Erecta (witte pronker), Walcherse Witte, Tenderlong en Rode Pronker een smal wortelstelsel.
Tijdens en na de bloei is de breedte van het wortelstelsel niet meer
belangrijk, omdat er dan toch niet meer geschoffeld wordt.
3. Tussen de dikte der humeuze laag, resp. het bodemtype en de
maximum breedte van het wortelstelsel bleek geen aanwijsbaar verband te bestaan.
4. De wortels komen bij Kieviet Koekoek, Kornacker VII, Widusa,
Dubbele Witte zonder draad, Florida Bella en Imuna heel dicht onder de bodemoppervlakte. De andere beproefde rassen lagen alle
met hun wortels iets dieper.
5. Verdikkingen aan de worteleinden komen bijna alleen in zh 1
grond voor (grond met een tamelijk dunne humeuze laag en scherpe overgangen naar B- en C-laag).
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PROJEKT III-B.
PROEFNEMINGEN MET FOSFAATRIJENBEMESTING BIJ
STAMSLABONEN IN 1958
I R . J. P R U M M E L

Instituut voor Bodemvruchtbaarheid, Groningen
Zeer gunstige resultaten werden verkregen bij toediening van fosfaatmeststof in banden dicht bij het gewas bij opgrote rijenafstand verbouwde stamslabonen. De werking van de meststof is bij rijenbemesting bijna zeven maal zo goed als bij breedwerpig uitstrooien. Bij een normale
praktijkbemesting voor landbouwgewassen (70 kg/ha P 2 0 5 ) gaf rijenbemesting vergeleken met breedwerpige bemesting — in gevallen waarin de fosfaatmeststof werkt — een aanzienlijke opbrengstverhoging. Dit
deed zich niet alleen voor op een fosfaatarm perceel, maar ook op een
perceel, waarvan de fosfaattoestand normaal was, maar waar het gewas
niettemin op fosfaat reageerde. De opbrengstvermeerdering bedroeg in
deze gevallen resp. 6.7 en 5.7 ton/ha bonen. De conservenwaarde van
de bonen werd eveneens gunstig beïnvloed door rijenbemesting.
Uit vroeger onderzoek is gebleken, dat de meststof bij rijenbemesting
bij andere gewassen ongeveer twee maal zo goed werkt als bij breedwerpig uitstrooien. Bij erwten bedraagt dit vier maal. Erwten en bonen
bij grote rijenafstand in nog sterkere mate, reageren dus veel gunstiger
op een plaatselijke ophoping van fosfaat dan andere gewassen. Rijenbemesting verdient daarom vooral bij deze gewassen, mede in verband
met hun grote fosfaatbehoefte, de voorkeur boven breedwerpig uitstrooien.
Uitvoeriger gegevens zijn te vinden in „Technische Berichten" nr. 82.
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PROJEKT IV-A.
BESTRIJDING ERWTENBLADLUIS (Acyrthosiphon pisum Harris)
ALS VECTOR VAN DE TOPVERGELING
DR. IR. C. J. H. FRANSSEN en DR. H. J. DE FLUITER

Instituut voor Plantenziektenkundig Onderzoek, Wageningen
Op Zeelands Proefbedrijf in de Wilhelminapolder werd een proefveld
aangelegd, waarop de erwtenbladluis met enige middelen werd bestreden. Deze luis brengt de topvergelingsziekte over. Lucerne is de belangrijkste winterwaardplant voor bladluis en virus; daarom spelen lucernevelden bij de erwtecultuur dan ook een zeer belangrijke rol als infectiehaarden van bladluizen en virus (zie de Fluiter en Hubbeling, Tijdschr.
Plantenz. 61, 1955).
Het doel van de proef was na te gaan in hoeverre door behandeling
van de erwten o.a. met systemische middelen de besmetting met het
topvergelingsvirus kan worden tegengegaan.
Wegens de zeer grote vatbaarheid werd Unica als erwtenras gekozen.
Met elkander vergeleken werden de objecten:
a) onbehandeld,
b) bespoten met een parathion bevattend middel in een dosering van
400 gram w.b./ha,
c) bespoten met het systemisch werkende middel Metasystox in een
dosering van 400 gram w.b./ha,
d) bespoten met een DDT bevattende olie-emulsie in een dosering van
600 gram w.b./ha.
De objecten werden driemaal herhaald; elk veldje had een oppervlakte
van 1 are.
Nadat op 20 mei voor het eerst gevleugelde erwtebladluizen in een
lucerneveld in de omgeving waren gevonden, werd het proefveld nog
dezelfde dag bespoten. Tengevolge van een onkruidbestrijding met
chemische middelen trad er op het proefveld een ernstige bladbeschadiging op, waarvan het gewas zich echter herstelde; daarom werd op 4
juni nog eens gespoten. De derde en laatste bespuiting (aanvankelijk
was er op slechts 2 bespuitingen gerekend) werd op 19 juni uitgevoerd.
Het Metasystox werd toen vervangen door Ekatin (thiometon) in een
dosering van 400 gram w.b./ha; dit middel mag tot 12 dagen vóór de
oogst worden verspoten tegenover 6 weken bij Metasystox. Op 18 juni
werd de eerste telling van het aantal zieke planten uitgevoerd; in de 3
onbehandelde veldjes bleken er tesamen 75 voor te komen, in het parathion object 39, in het Metasystox object 39 en in het DDT object 45.
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De tweede controle geschiedde op 3 juli; toen werden de volgende aantallen zieke planten gevonden: onbehandeld 232, parathion 142, metasystox-ekatin 154 en DDT 154. Een derde telling zou op 14 juni hebben plaats gevonden, doch enigszins betrouwbare tellingen waren toen
niet meer mogelijk in verband met een begin van afsterven van het gewas. Betrouwbare verschillen in opbrengst werden niet gevonden.
Ter registratie van de luizenvlucht werden op 21 mei aan de zuid- en
westzijde van het proefperceel zogenaamde „gele vangbakken" geplaatst; daarin werd de eerste gevleugde luis gevangen op 26 mei; het
aantal luizen in deze bakken bleef zeer gering tot 26 juni; daarna werden de vangsten iets groter; zij bleven ongeveer constant tot 21 juli,
toen de waarnemingen werden gestaakt. De conclusie uit de vangbakwaarnemingen is, dat er in 1958 in de Wilhelminapolder betrekkelijk
weinig erwtebladluizen zijn geweest en dat het proefperceel om deze
reden slechts in geringe mate is geïnfecteerd met het topvergelingsvirus.
Gezien de korte overdrachttijd van het topvergelingsvirus door de erwtebladluis waren de verwachtingen niet hoog gespannen; blijkens de
resultaten was dit pessimisme niet misplaatst. Het telen van erwterassen, resistent tegen de topvergeling, zal een veel praktischer oplossing
van het probleem zijn dan meerdere malen spuiten met chemische middelen op vatbare rassen, waarmede het gestelde doel nimmer volledig
kan worden bereikt.
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PROJEKT IV-B.
ONDERZOEK OVER VROEGE VERBRUINING VAN ERWT
DR. IR. J. P. H. VAN DER WANT, DR. IR. L. BOS en
IR. N. HUBBELING

Instituut voor Plantenziektenkundig Onderzoek, Wageningen
Het vroege verbruinings-virus van erwt blijkt thans voor te komen in
vrijwel alle erwteteelt gebieden van ons land. In totaal werd de ziekte
gedurende dit groeiseizoen met zekerheid vastgesteld in een 17-tal percelen op grond van eigen waarnemingen ter plaatse, of aan ingezonden
materiaal, of afgeleid uit betrouwbare mededelingen van derden. De
ziekte is thans bekend van Texel, Anna Paulownapolder, Wieringermeer, Haarlemmermeer, Noord Groningen, Noord-Oostpolder, NoordWest-Brabant, Hoogerwaardpolder (grens Zeeland/Brabant), Schouwen
Duiveland en Zeeuws-Vlaanderen.
Ten einde na te gaan of ook andere gewassen tot de instandhouding of
vermeerdering van dit, in de grond overwinterende, virus kunnen bijdragen, werd dit jaar op een besmette plek te Slootdorp een proefveld
aangelegd. In dit proefveld werden diverse land- en tuinbouwgewassen
en andere plantensoorten, welke in de kas kunstmatig te infecteren
bleken, opgenomen. Het gehele veld werd omgeven met een strook
erwten om de mate van besmetting van de grond te controleren. Het
volgend jaar zal het gehele veld worden bezaaid met gevoelige erwten
om een indruk te verkrijgen van de invloed van de voorvrucht op de
mate van aantasting. De toetsing van wortelmonsters van dit proefveld
op de aanwezigheid van het virus is nog gaande. Vanwege het feit, dat
de ziekte dit jaar ter plaatse slechts in zeer geringe mate optrad, heeft
deze proef tot dusver slechts weinig resultaten opgeleverd. De waarnemingen op dit proefveld en op proefvelden in het landbouwconsulentschap Noord-Noord Holland zijn verricht door de Heer IR. W.
MARKUSSE van genoemd consulentschap.
Uit een witte-klaverplant afkomstig uit de Wieringermeer werd een virus
geïsoleerd dat grote overeenkomst vertoont met het vroege verbruinings-virus, maar veel heftiger verschijnselen geeft op een aantal toetsplanten.
Deze isolatie en het vroege verbruinings-virus worden thans nader bestudeerd op hun eigenschappen en daarin vergeleken met het ratelvirus.
Te Anna Paulowna werd een rassenproef met erwten aangelegd op een
terrein, dat in 1957 zwaar besmet bleek te zijn met vroege verbruining.
Behalve het volledige I.V.R.O. rassensortiment werden er een 4-tal
doperwten uitgezaaid. Merkwaardig was, dat de ziekte aanmerkelijk
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minder schade teweegbracht dan in 1957, toen een groot deel van de
erwteplanten afstierf.
De resistentie van de getoetste erwterassen was niet voldoende. Alleen
Aureool vertoonde enige resistentie. Het lijkt derhalve de moeite
waard in 1959 een groter sortiment uit te zaaien om hogere resistentie
te vinden.

20

PROJEKT IV-C.
ONDERZOEK VERBAND VRUCHTOPVOLGING EN
AALTJESSCHADE ERWTEN
DR. IR. M. OOSTENBRINK

Plantenziektenkundige Dienst, Wageningen
In 1958 zijn in Oudeschip (Gr.), Nw Buinen (Gr.) en Hoog-Keppel
(Gld.) vruchtwisselingsproeven op gang gebracht.
De opzet van deze proeven is de volgende:
Per gebied worden de 4 à 6 belangrijkste gewassen als lange stroken
verbouwd. In het volgende jaar worden dezelfde gewassen (zo mogelijk
ook dezelfde rassen) dwars over de stroken van het voorafgaande jaar
verbouwd. Eventuele vruchtwisselings-effecten worden dan vastgesteld
en onder meer gecorreleerd met de verschillen in de aaltjespopulaties
in de grond.
Pas in de komende jaren kan verslag uitgebracht worden omtrent de
resultaten. Thans kan worden volstaan met het vermelden van enkele
gegevens van de aangelegde proeven.
1. Proefveldhouder: G. O. van Hoorn te Oudeschip (Gr.)
Grondsoort: klei
In 1958 werden in stroken uitgezaaid, resp. geplant: aardappelen,
bieten, zomergerst, erwten en haver.
2. Proefveldhouder: J. W. Huisman, Noorderdiep 39 te Nw Buinen
Grondsoort: Veenkoloniale grond
In 1958 uitgezaaid of geplant: zomertarwe, aardappelen, haver, bieten, erwten, klaver en rogge.
3. Proefveldhouder: G. A. H. Kets, Tussen IJssel te Hoog-Keppel
Grondsoort: zavel
In 1958 uitgezaaid of geplant: zomertarwe, aardappelen, haver, bieten, erwten en gras/klaver.
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PROJEKT V-A.
BEWAARPROEVEN MET PEULVRUCHTEN
uitgevoerd door en in bewerking bij het I.B.V.L., Wageningen
J. KREYGER

Instituut voor Bewaring en Verwerking van Landbouwprodukten.
Afdeling Droogtechnisch Laboratorium, Wageningen
Reeds in 1955 werden, in overleg met de PSC, enkele oriënterende
proefnemingen gedaan betreffende het bewaren van peulvruchten gedurende een jaar of langer.
De proeven werden genomen met Kapucijners (Aureool) en Rozijnerwten (Koroza). Het volledige proefschema alsmede de resultaten zijn
beschreven in: „Technische Berichten" no. 77, maart 1958.
Op deze plaats menen wij te kunnen volstaan met de vermelding dat
het er in eerste aanleg naar uitziet, dat peulvruchten gedurende een
jaar uit de markt kunnen worden genomen, mits enige maatregelen
worden getroffen om het vochtgehalte constant te houden, en de bewaartemperatuur tussen 2 en 10 graden Celsius blijft.
Dit is uiteraard slechts een voorlopige conclusie. Het werd dan ook
wenselijk geacht een soortgelijke proefneming op wat grotere schaal te
verrichten.
Daartoe werden in 1958 twee proeven aangezet, te weten:
A. een min of meer fundamentele proef
B. een semi-technische bewaarproef
Het proefmateriaal bestaat in beide gevallen uit:
1. Bruine bonen
2. Groene erwten
3. Kapucijners
4. Schokkers
Bewaaromstandigheden proef A.
2 vochtgehalte: ca 19 en ca 15%
1 verpakking: linnen zakjes à 1 kg
2 bewaartemperaturen: ca 5 en ca 10graden Celsius
bewaarduur: 4-8 en 12 maanden bij 5 en 10 graden; daarna nog
2 en 4 maanden bij kamertemperatuur.
Onderzoek monsters.
Bij de aanvang der proeven werden monsters getrokken en onderzocht
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op kookkwaliteit en vochtgehalte. Hetzelfde geschiedt opnieuw na het
verstrijken van de genoemde bewaartijden.
Werkwijze proef A.
De bewaring vindt plaats in roestvrije ijzeren vaten (inhoud 220 liter),
waarin zich groene erwten bevinden met een zelfde vochtgehalte als het
in de linnen zakjes verpakte proefmateriaal. De „vulmassa" dient
slechts om eventuele veranderingen in het vochtpercentage zo klein
mogelijk te houden, of, anders gezegd, om het bezwaar van het bewaren in kleine proefzakjes zoveel mogelijk op te heffen.
Bewaaromstandigheden proef B.
2 vochtgehalten: ca 19 en ca 15%
1 verpakking: jute zakken à 50 kg
bewaartemperatuur: zo laag mogelijk (ventilatie)
bewaarduur: 12 maanden
Onderzoek monsters.
Als genoemd bij proef A.
Werkwijze proef B.
De bewaring vindt plaats in twee 1 m hoge vierkante proefsilo's met
een bodemoppervlak van ca 1 m2. Zodra de buitenluchttemperatuur
zich daartoe leent, wordt geventileerd (discontinu) met onverwarmde
lucht.
Als in het voorjaar de buitenluchttemperaturen te hoog oplopen, zullen de peulvruchten worden opgeslagen in een temperatuurgeconditioneerde ruimte.
Proef resultaten.
Op dit ogenblik zijn nog geen resultaten beschikbaar.
BEWAARPROEF PEULVRUCHTEN IN PLASTIC- EN
CELLOFAANVERPAKKING
In 1958 eindigde een oriënterende bewaarproef met bruine bonen, witte bonen en groene erwten. Met het oog op de export van deze en
soortgelijke produkten naar tropische landen, werden vrij hoge bewaartemperaturen aangelegd.
De helft van het materiaal werd verpakt in plastic, de andere helft in
cellofaan.
De vochtgehalten van elke zaadsoort bedroegen 12-16 en 19%.
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De zaden werden bewaard bij 25 en bij 40graden Celsius.
De relatieve vochtigheid van de lucht bedroeg constant ca 80%.
De resultaten van dit onderzoek zijn beschreven in de Publikatie „Serie
B 25" van het I.B.V.L.
Wij menen dan ook hier te kunnen volstaan met de vermelding, dat
schimmels zeer snel tot ontwikkeling komen op beschadigde en opgehalveerde zaden (zorgvuldige selectie is dus nodig).
Het proefmateriaal met een vochtgehalte van 19% bleek reeds na 3 à4
weken zodanig door schimmel aangetast, dat van verkoop voor konsumptie geen sprake meer zou kunnen zijn.
Zelfs bij een vochtgehalte van 16%,werd (in beideverpakkingen) reeds
na enkele weken schimmelvorming waargenomen.
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PROJEKT V-B.
SCHETS VAN HET PROEFBEDRIJF VOOR HET DROGEN
„DE EEST", N.O.P.
J. KREYGER

Instituut voor Bewaring en Verwerking van Landbouwprodukten
Afdeling Droogtechnisch Laboratorium, Wageningen
In 1959 komt in gebruik het proefbedrijf voor het drogen in de N.O.P.,
waar voornamelijk het drogen van akkerbouwprodukten in het stro in
studie zal worden genomen.
Naast het drogen van gemaaidorste produkten (voornamelijk granen)
begint er in de praktijk steeds meer belangstelling te komen voor het
drogen van akkerbouwprodukten in het stro in een speciaal daarvoor
ingerichte droogschuur. Ook de mogelijkheid van nadrogen van akkerbouwprodukten in het stro in de tas (dus tijdens de opslag trekt nogal de
aandacht. Beide methoden zullen uiteraard als regel bij de teler moeten
plaatsvinden. De eerste heeft in hoofdzaak betrekking op het conserveren van peulvruchten en zaderijen, de laatste tot nu toe in hoofdzaak
op het drogen van granen.
Bij het drogen in een aparte droogschuur worden de produkten vanaf
het veld in de droogschuur gebracht om daar te worden gedroogd. Na
het drogen haalt men de produkten weer uit de schuur om ze te dorsen
of op te slaan.
Ten behoeve van het drogen in de tas heeft men voorzieningen getroffen om deze te kunnen ventileren met licht verwarmde lucht. Hierbij
worden de produkten in het stro opgetast en daarna tijdens de opslag
langzaam kunstmatig gedroogd. Na het drogen blijft het produkt zitten
tot het kan worden gedorst.
In een daartoe ingerichte droogschuur heeft men het droogproces
beter in de hand dan bij het drogen in de tas, de methode van schuurdrogen is dus technisch minder primitief dan het tasdrogen. De laatste
heeft beperkter mogelijkheden.
Op het proefbedrijf zal o.a. worden nagegaan, welke produkten specifiek in aanmerking komen voor het drogen in een droogschuur en welke produkten ook in de tas kunnen worden gedroogd.
Ten behoeve van het drogen van akkerbouwprodukten in het stro is
nog veel onderzoek nodig, zowel gericht op de methodiek van het
drogen (schuur- of tasdroging) als op de mogelijkheden die de verschillende gewassen bieden, de bedrijfsvoering, mechanisering, etc.
Zo mag bij het drogen van akkerbouwprodukten in het stro een arbeidsbesparing worden verwacht voorzover hokken, ruiteren of schelven kan vervallen. Verder is een arbeidsspreiding waarschijnlijk. Een
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Fig. 4. „DE EEST"
Uitbouw, waarin een der luchtverhitters mei regel-apparatuur.

aantrekkelijke zijde van het drogen op eigen bedrijf is dat deze conserveringsmethode wellicht perspektieven opent voor de teelt van nieuwe
gewassen.
Het is de bedoeling al deze vraagstukken op het proefbedrijf voor het
drogen nader in studie te nemen.
Wat betreft het drogen op het proefbedrijf is de technische outillage
als volgt:
In een kapschuur met een totaal grondoppervlakte van 24 X 25 m zijn
langs één der zijden der schuur 2 droogruimten geprojekteerd, die
luchttechnisch volkomen gescheiden zijn.
Elke droogruimte bestaat uit 2 droogcellen van 6 X 6 m. In totaal zijn
er dus 4 droogcellen met een totaal vloeroppervlakte van 144 m2.
De droogruimten zijn zo ingericht, dat ze tevens benut kunnen worden
voor het koelen van consumptie-aardappelen d.m.v. ventileren met buitenlucht.
Elke droogruimte heeft een eenvoudige indirekte luchtverhitter met
olie als brandstof, een axiaal-ventilator die de lucht via een ondergronds kanaal door het te drogen gewas perst, en automatische verversing. Er wordt gedroogd met recirculatie van lucht. In dit verband is
het gunstig dat de wanden i.v.m. aardappelbewaring geïsoleerd zijn
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Fig. 5. „DE EEST"
Kijkje in een van de twee uitbouwen.

met vlasscheven. De vloeren worden gemaakt met panlatten opde kant,
tussenruimte \x/2 cm.
Voor het drogen van produkten in de tas zijn in de kapschuur twee
tassen voor tasdroging ingericht. Elke tas heeft een grondoppervlakte
van maximaal 6 X 5 m. De hoogte van de tas kan maximaal 7 m zijn.
Voor verwarming der lucht zorgt een indirekte luchtverhitter, die buiten de schuur staat opgesteld.
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PROJEKT VI-A.
ONDERZOEK VAN DE SAMENSTELLING EN DE VOEDINGSWAARDE VAN PEULVRUCHTENEIWIT
DR. A. P. DE GROOT

Centraal Instituut voor Voedingsonderzoek T.N.O., Utrecht
Dit onderzoek omvat een kwantitatieve analyse van de aminozuren en
een biologische bepaling van de voedingswaarde van het eiwit van een
aantal soorten peulvruchten die voor de menselijke voeding in Nederland van betekenis zijn.
Het merendeel van de ca 20 aminozuren die regelmatig in allerlei eiwitten voorkomen werd bepaald met de kolomchromatografische methode volgens Stein en Moore. Hierbij passeert een hydrolysaat van het te
onderzoeken eiwit een kolom die gevuld is met een ionenwisselaar,
waardoor de verschillende aminozuren na elkaar de kolom verlaten en
gescheiden kunnen worden opgevangen. Vervolgens wordt met behulp
van een kleurreactie de hoeveelheid van de meesteaminozuren bepaald.
De aminozuren tryptofaan en methionine werden microbiologisch bepaald.
Voor de biologische beoordeling van de eiwitkwaliteit werden ratten
gevoerd met rantsoenen die als eiwitbron telkens één van de te onderzoeken peulvruchten bevatten. Bepaald werd de hoeveelheid eiwit die
de proefdieren consumeerden, de hoeveelheid eiwit die met de feces
werd uitgescheiden en de hoeveelheid eiwit die in het lichaam achterblijft in de vorm van lichaamseiwit. Uit deze gegevens kan worden berekend het percentage van het gegeten eiwit dat niet in de feces wordt
uitgescheiden (d.i. de verteerbaarheid) en het percentage van het gegeten eiwit dat in het lichaam wordt vastgelegd (d.i. de netto eiwitbenutting.
Uit de resultaten die tot dusver zijn verkregen met een 9-tal verschillende soorten peulvruchten kan o.a. het volgende worden geconcludeerd. De verteerbaarheid van de onderzochte monsters schokkers,
groene erwten, spliterwten en witte bonen was zeer goed (ca 90%),
van capucijners, doperwten en bruine bonen goed (ca 85%) en van
sperciebonen en snijbonen matig (ca 80%). De eiwitkwaliteit gaf weinig
verschillen te zien tussen de verschillende soorten peulvruchten en was
in het algemeen vrij goed. Ongeveer 50% van het peulvruchteneiwit
bleek te worden benut voor de synthese van lichaamseiwit. Alleen van
het onderzochte monster bruine bonen was de benutbaarheid aanmerkelijk minder.
De aminozurensamenstelling van de verschillende soorten peulvruchten
geeft over het algemeen veel overeenkomsten te zien. Snijbonen en
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Fig. 6.

Volwassen ratten in proefopstelling.

sperciebonen blijken echter vrij aanzienlijk af te wijken. Het peulvruchteneiwit is gekenmerkt door een relatieve rijkdom aan lysine, en een
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tekort aan methionine. In proeven met ratten kon worden aangetoond
dat de voedingswaarde van alle onderzochte soorten peulvruchten aanzienlijk verbeterde door aanvulling met methionine. Bruine bonen die
de laagste netto eiwitwaarde opleverden waren ook het laagst in methionine. Bij vergelijking van de netto eiwitwaarde met de aminozurensamenstelling werd de sterkste correlatie echter niet gevonden met de
hoeveelheid methionine, maar met de som van de hoeveelheid methionine + cystine. Dit is begrijpelijk omdat methionine voor een aanzienlijk deel door cystine kan worden vervangen.
De voedingswaarde van het peulvruchteneiwit wordt dus blijkbaar bepaald door het gehalte aan zwavelhoudende aminozuren.
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P R O J E K T VI-B.
ONDERZOEK VOEDINGSGEWOONTES M E T BETREKKING
TOT PEULVRUCHTEN IN H E T BUITENLAND
I R . R. P. L A M M E R S , M E J . A . VEENBAAS en M E J . K. SCHEYGROND

Proefstation voor de Akker- en Weidebouw, Wageningen
Aangezien veruit de meeste peulvruchten, met name groene erwten,
naar West-Duitsland en 't Verenigd Koninkrijk worden geëxporteerd,
wordt onderhavig projekt voorshands beperkt tot deze landen.
In 1958 maakten d e dames Veenbaas en Scheygrond studie van WestDuitsland, terwijl ir. Lammers zich in beide landen oriënteerde, waarbij
het accent vooral op 't Verenigd Koninkrijk kwam te liggen.
1.
West-Duitsland
Naar schatting konsumeert West-Duitland ongeveer 95.000 ton peulvruchten waarvan ± 55.000 ton erwten, ± 20.000 ton bonen en
20.000 ton linzen.
De eigen produktie is vrij gering, zodat er een importbehoefte is van
± 85.000 ton.
De belangen van de Hollandse peulvruchten liggen praktisch geheel in
de erwtensector. In de laatste jaren ging er zo'n 30.000 ton Hollandse
erwten naar West-Duitsland.
Naast groene erwten is er ook een grote behoefte aan gele erwten van
het Viktoria-type d.i. grof, goed in de kook en fraai geel van kleur.
Deze gele erwten werden voor 1945 uit het oosten van Duitsland betrokken. Thans laat d e voorziening veel te wensen over.
De groene erwten worden gegeten als erwtensoep. Voor deze gebruikswijze is uiteraard een zeer goedkokende erwt vereist.
De peulvruchtenkonsumptie, die in de eerste jaren na de oorlog 2,2 à
2,3 kg per hoofd per jaar bedroeg, is afgezakt naar 1,7 kg of mogelijk
wat lager thans. Deze ongunstige trend hangt vrij zeker samen met de
sterk gestegen welvaart en de daarmede gepaard gaande toename in
konsumptie van dierlijke produkten (vlees, gevogelte, boter, melk), fruit
en suiker. Bovendien valt te signaleren dat in toenemende mate kwaliteitsprodukten worden gevraagd.
In het algemeen kan dus geconcludeerd worden dat wij als leveranciers
van erwten verstandig doen om te streven naar het leveren van goede
kwaliteit zowel uiterlijk als wat de kook en smaak betreft.
Dit is een ruwe schets, die in onderdelen nader zal moeten worden
uitgewerkt en geverifieerd.
Door mej. A. Veenbaas en mej. K. Scheygrond wordt vooral studie gemaakt van de voedingsgewoonten en van de wijze van gebruik van d e
peulvruchten, die van erwten in het bizonder.
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Fig. 7. Grote belangstelling voor erwtensoep op de ,,IKOFA" te München.

In 1958 werd door hen een reis gemaakt naar Keulen.
In de afd. Voeding van het Gezondheidsmuseum werd geconstateerd
dat bij de voorlichting de Amerikaanse „Basic 7 foodgroups" op andere wijze is aangepast dan in Nederland.
Amerika kent, naast de eigenlijke voedingsvoorlichting, die steunt op
een indeling naar de voedingsstoffen, een populaire voorlichting, waarbij de belangrijkste voedingsmiddelen in 7 groepen zijn ingedeeld. In
Nederland zijn de „Basic 7 foodgroups" omgewerkt tot de „voedingsschijf van vijf"; daarin zijn de peulvruchten ingedeeld bij de groep
vlees, vis, eieren. In „Die Gute Sieben" zijn ze bij een aparte groep
van aardappelen, macaronie, e.d. ondergebracht.
Voorts bezochten mej. Veenbaas en mej. Scheygrond de voedingsmiddelenafdeling en de cafetaria in enige grote warenhuizen van verschillende welstandsklassen. Hiermede werd een algemene indruk verkregen
van het aanbod van peulvruchten. Een aantal monsters peulvruchten
werd meegenomen. Bij koken bleek de kwaliteit dooreengenomen minder goed te zijn dan in overeenkomstige zaken in Nederland.
Ir. Lammers assisteerde in oktober op de stand van de „Commissie
voor Exportpropaganda van Granen, Zaden en Peulvruchten" op de
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„Ikofa* te München. Hierbij werden enkele waarnemingen gedaan in
het kader van onderhavig projekt.
In het algemeen is de belangstelling in Zuid-Duitsland voor erwten gering. De belangstelling gaat vooral uit naar linzen.
Een veel van konsumenten gehoorde klacht was dat de groene erwten
(ook spliterwten) die verkrijgbaar waren dikwijls slecht in de kook
waren.
Een grote verrassing was de enorme belangstelling en waardering die
werd ondervonden voor in genoemde stand uitgereikte koppen echte
Hollandse erwtensoep. Mogelijk zou in die richting, middels voortgezette propaganda, iets zijn te bereiken.
2. 't Verenigd Koninkrijk
't Verenigd Koninkrijk (Engeland, Wales, Schotland en Noord-Ierland)
is een belangrijke afnemer van Hollandse groene erwten, te weten
schokkers en ronde groene erwten. Daarom is onderhavig projekt
vooral op deze soorten toegespitst.
Ter algemene oriëntering volgt hieronder een schatting van de konsumptie van de verschillende soorten peulvruchten.
tabel 1. Konsumptie in tons per jaar in 't Verenigd Koninkrijk.
schokkers
60.000
ronde groene erwten
20.000
gele spliterwten
6.000
witte bonen
75.000
Lima-bonen
8.000
linzen
13.000
Totaal 182.000
De erwten- en bonenkonsumptie zijn van dezelfde orde van grootte,
terwijl er voorts een niet onaanzienlijke hoeveelheid linzen worden gekonsumeerd.
Bij een bevolking van ongeveer 52 millioen is de peulvruchtenkonsumptie per jaar per hoofd derhalve ± 3,5 kg; d.i. aanzienlijk hoger
dan in Nederland.
Het Verenigd Koninkrijk produceert een vrij belangrijk quantum
schokkers en ronde groene erwten. Het in en na de oorlog sterk toegenomen areaal is sedert 1949 weer teruggelopen.
De „Ikofa" (Internationale Feinkost- und Genuszmittel Ausstellung) kan
beschouwd worden als de Zuidduitse tegenhanger van de „Amiga" te
Keulen.
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In 1959 was de produktie aan geschoond produkt naar schatting:
± 30.000tons schokkers en
± 6.000 tons ronde groene erwten.
Naar alle waarschijnlijkheid zal de teelt in de komende jaren nog verder teruglopen.
Er is dus een grote invoerbehoefte.
Uit de studie omtrent de wijze van peulvruchtengebruik en de eisen en
wensen die er bestaan t.a.v. de kwaliteit, kan voorlopig het volgende
worden geschetst.
De groene erwten worden gebruikt als groente bij de warme maaltijd;
daarmede staan ze dus naast de verse doperwten. de blikdoperwten en
diepvriesdoperwten.
De konsumptiekwaliteit vormt als volgt een afdalende reeks: verse
doperwten, vriesdoperwten, blikdoperwten, peenerwten, schokkers en
ronde groene erwten. Uiteraard is de relatief lage prijs van de schokkers en groene erwten dè bepalende factor voor de grote konsumptie.
Begin 1959 was de prijs van blikdoperwten (15 oz. blik) ƒ0,80 à ƒ 1,—,
die van „processed peas" ( = „opgeweekte" droge erwten in blik)
ƒ 0,45 à ƒ0,50. De huisvrouw koopt de schokkers en groene erwten
of los, of verpakt in karton of ingeblikt als „processed peas". Naar
ruwe schatting wordt ongeveer ± 60% verwerkt tot „processed peas",
± 3 0 % wordt verpakt verkocht en ± 10%, los.
De „processed peas" worden voor ± 50% bereid uit schokkers, de andere helft dus uit ronde groene erwten. De verpakte en losse erwten
zijn hoofdzakelijk schokkers; naar het schijnt is er een geringe verkoop van ronde groene erwten in kartons, en dan als z.g. „imperials"*
dit is de grove, dus afgezeefde fraktie.
Voorts gaan er wel „imperials" naar de „catering" (restaurants, cantine's e.d.).
Het inblikken van opgeweekte erwten voor de produktie van „processed peas" is in 1928 door „Batchelors Peas" begonnen, op basis van
in 1927 verricht onderzoek door het „Canning Research Station" te
Chipping-Campden.
Dat dit produkt zo'n succes is geworden valt te begrijpen, wanneer
bedacht worden dat de huisvrouw een blik slechts behoeft op te warmen om de erwten kant en klaar op tafel te brengen; voorts heeft de
betreffende fabriek de erwt zo goed mogelijk gaar gemaakt en reeds op
(Engelse) smaak gebracht door toevoeging van zout en „mint", terwijl
bovendien de erwt donkergroen is gekleurd. Wanneer men bedenkt dat
in grote delen van Engeland het water hard tot zeer hard is, dan slaagt
de huisvrouw er dikwijls niet in om de erwten op de juiste graad van
gaarheid te krijgen. Anderzijds moet men nu ook weer niet denken dat
de kwaliteit van de „processed peas" ideaal is. Verre van dat. Uiter35

aard kan van een rijp geoogste erwt geen blikprodukt worden gemaakt
dat kan wedijveren met echte doperwten. Het produkt is en blijft zeer
melig. Er zijn echter nog andere kwaliteits-afwijkingen die wèl vermeden kunnen worden. Om dit duidelijk te maken dient eerst opgesomd te worden welke eisen gesteld worden aan de ideale „processed
pea":
Deze zijn:
1. zachte schil;
2. zachte zalvige structuur;
3. heelblijvend;
4. homogene structuur;
5. uniforme kleur.
ad. 1. Onze schokkers zijn vrij hard van schil, hetgeen dus een bezwaar is. Onze ronde groene erwten vooral Rondo zijn in dit opzicht
beter. Rondo is zacht van schil.
ad 2. Onze schokkers, vooral de Emigrant, zijn nogal eens tamelijk
stug van structuur; de ronde groene erwten, vooral Rondo, Rovar en
Pauli zijn zacht van structuur. Een zalvige structuur, die dichter komt
bij de structuur van de doperwt, komt in ons huidige praktijkrassensortiment echter niet voor. Wel is deze structuur gevonden bij het doperwtenras Keuls Wonder (Laxton's Superb) en bij kwekersstammen
voortgekomen uit kruisingen met Keuls Wonder. Keuls Wonder en genoemde stammen hebben zaden van het schokkertype. Blijkbaar gaat
de zalvige structuur steeds samen met de eigenschap goed heelblijvend.
(Zie ook de Walcherse witte boon).
ad 3. Noch de schokkers, noch de ronde groene erwten zijn in dit opzicht voldoende. Hierbij moet worden opgemerkt dat de veelal onregelmatige structuur in dit opzicht een ongunstige factor is.
ad 4. Zowel bij de schokkers als bij de ronde groene erwten is veelal
de structuur na „processing" ongelijkmatig. Enerzijds komen te stugge
exemplaren voor, anderzijds te zachte met gescheurde schil. Er wordt
tenslotte een bepaalde tijdsduur gekookt, die afgesteld is op het gemiddelde van de partij.
Bij de ronde groene erwten is vastgesteld dat onvoldoende fosfaatvoorziening leidt tot slechtkokende erwten. Vrij zeker geldt dit ook voor de
schokkers. Op een bepaald perceel zal altijd wel een deel van de planten relatief minder fosfaat ter beschikking staan; is nu het fosfaatniveau
niet al te best, dan leveren die planten slechtkokende erwten. Door het
fosfaat-niveau van het perceel hoog op te voeren, krijgen ook de erwten op de plekken, die relatief minder rijk aan fosfaat zijn, nog wel voldoende fosfaat om goedkokend te zijn.
Het mengen van partijen van uiteenlopende kookkwaliteit, is in dit opzicht uiteraard ook ongunstig.
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Voorts dienen hier de kwade harten genoemd te worden. Erwten met
flinke kwade harten zijn stug van structuur en veroorzaken dus een
onregelmatige structuur van de partij.
ad 5. De gelijkmatigheid van kleur laat, vooral bij de Big Ben- en
Zelka-schokkers, dikwijls veel te wensen over, (doordat vrij veel verbleekte exemplaren voorkomen). Nu wordt er wel kunstmatig donkergroen gekleurd (met "pea-green"), doch lichte exemplaren blijven altijd
van een lichtere kleur-nuance.
Uit de met de Keuls Wonder opgedane ervaringen: zalvige structuur,
zachte schil, heelblijvende homogene structuur, is ons gebleken dat onze
kwekers bij het kweken van de ideale schokker en misschien ook van
de ideale ronde groene erwt voor het Verenigd Koninkrijk, allereerst
het Keuls Wonder-kwaliteitstype moeten nastreven.
Er is inderdaad ook een goede mogelijkheid voor een ronde groene
erwt van genoemd kwaliteitstype. Wij hebben immers reeds gezien
dat 50% van alle „processed peas" gemaakt wordt van ronde groene
erwten. De schokkers voorzien vooral in de behoefte aan een grove
„processed pea".* Men kan zich overigens voorstellen dat een grove
ronde erwt, mits van het gewenste kwaliteitstype, de schokker voor
„processed peas" zou kunnen vervangen (mededeling van de grootste
fabrikant van „processed peas"). Wat die ronde groene erwten betreft,
men gebruikt hiervoor ronde groene erwten geteeld in Engeland en in
Nederland, peenerwten idem, en Alaska erwten uit de U.S.A.
De Alaska-erwten zijn vooral in de laatste jaren sterk naar voren gekomen.
Men is over de kwaliteit van de „processed peas", uit Alaska's gemaakt, bijzonder tevreden. De Alaska's zijn zeer gelijkmatig van grofte, kleur en structuur na „processing".
Mede door het lage vochtgehalte ( ± 14%) weken ze zeer voordeligin.
Aanvankelijk had men wel eens last van erwtenkevers, doch dit
euvel schijnt zich de laatste tijd bijna niet meer voor te doen. Men
kent echter bepaalde jaren dat de kevers sterk optreden.
Overigens is de Alaska een kleine erwt, en heeft daarom slechts betekenis voor de vraag naar een kleine „processed pea", die ook wordt gemaakt uit peenerwten, die hiervoor ook zeergoed geschikt zijn. Peenerwten zijn enigszins tebeschouwen als gedroogde landbouwdoperwten. Deze
kleine „processed peas" worden verkocht onder benaming als „Little
Wonder" of „Little Sweets". Alaska is groen geoogst een doperwt van
uitstekende kwaliteit. Een oriënterende proef met rijpe zaden van de
doperwt Finette genomen leverde een zeer goede „processed pea" op,
* O.m. is een grove erwt vereist in de „mixed vegetables": de erwt mag niet
veel kleiner zijn dan de stukjes peen, enz.
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ook wat smaak betrof. Gezien deze ervaringen, kan men zich voorstellen dat het mogelijk moet zijn een ronde groene erwt te kweken, die
van dit kwaliteitstype is en die produktief en oogstzeker is. Het is nog
de vraag of dit te combineren is met een grove erwt. Finette is namelijk een erwt, die als doperwt ongeveer even groot is als Unica, doch
bij afrijping veel kleiner. De erwt groeit dus minder ver uit, hetgeen
wel eens zou kunnen correleren met het typische kwaliteitstype, dat zo
geschikt is voor „processed peas".
Met betrekking tot de kwaliteit van verpakte en losse schokkers lopen
de problemen in grote trekken parallel. Er komen nog enkele bijzondere eisen bij voor wat betreft de kleur en vorm. De kleur zal fris
groen — donkergroen moeten zijn. Dat verklaart dat de Emigrant nog
wel eens wordt geprefereerd voor „packet pea". Het moet dan echter
een mooie partij zijn zonder ronde erwten. Big Ben en Zelka slaan
dus meestal niet zo'n best figuur.
Wat de vorm betreft heeft men een zeer bepaalde voorkeur voor de
korrelvorm zoals die van de rassen Zelka en Big Ben. Emigrant is niet
plat genoeg en vaak wat rimpelig. Ook wordt een grove schokker bijzonder gewaardeerd.
Wij zien dus dat er nogal wat hapert aan de geschiktheid van onze
schokkers en ronde groene erwten voor de Engelse markt.
Doeltreffende verbetering is slechts mogelijk door een veredelingsprogramma dat toegespitst is op de vereiste kwaliteitseigenschappen.
In verband hiermede zij erop gewezen dat, zij het misschien wat langzamer dan hier te lande, in het Verenigd Koninkrijk de welvaart stijgende is en dat in het bijzonder de arbeidersgezinnen zich steeds beter
kunnen permitteren om, populair gezegd, lekker te eten. Bovendien
brengt de mechanisatie en automatisering van het werk mede dat men
lichamelijk minder behoeft te presteren. Deze trend zal resulteren in
luxueuzere en lichtere voeding. Er zal dus in ons geval, vooral neiging
bestaan om over te schakelen op de echte doperwten. Met name de
diepvriesdoperwten worden in dit verband vaak genoemd.
Aangezien Engeland met de conserven-doperwtenteelt en -produktie
beter met Nederland kan concurreren, dan met de landbouwerwten,
ligt hier voor onze erwtenexport een gevaar. Gelukkig is de prijs van
droge erwten belangrijk lager dan van doperwten, maar de beslissende
waardering ligt in het produkt van prijs en kwaliteit. Insiders in het
Verenigd Koninkrijk zijn er van overtuigd dat, mits de welvaartsstijging doorgaat, de konsumptie van droge erwten regelmatig zal afnemen. Het tempo zou echter langzaam zijn, zodat nog lange jaren belangrijke kwantiteiten droge erwten zullen worden geconsumeerd. Dit
mag ons de moed schenken om door veredeling de kwaliteit op te voeren om de teruggang zo veel mogelijk af te remmen.
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