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INLEIDING
Het meerjarenplan kwam in haar tweede jaar 1959 wat meer op dreef.
Met name geldt dit voor het erwtenveredelings-onderzoek, het onder
zoek over het verband tussen vruchtopvolging en aaltjesschade aan
erwten en het onderzoek over het drogen en bewaren. De extreme
droogte in 1959 speelde ons helaas parten.
Door slechte opkomst mislukten de projekten rijenbemestingsonderzoek, het morphologisch wortelonderzoek en het schoffelschade-onderzoek, alles bij stambonen.
Voor het rijenbemestings-onderzoek was dit wel bijzonder jammer om
dat in 1960 voor dit projekt geen geld beschikbaar was.
Het programma voor 1959 zag er als volgt uit:
Projekten

Instelling

Bedrag

I. Veredeling
A. Erwten-veredelingsonderzoek
B. Onderzoek invloed regen
en hitte in de bloei op
zaad- en peulzetting

Stichting voor Plantenverede
ling, Wageningen
Instituut voor Biologisch en
Scheikundig Onderzoek, Wa
geningen

ƒ

5.0001.500,-

III. Teelt
A. Wortelonderzoek erw
ten en stambonen
B. Schoffelschade-onderzoek stambonen
C. Stambonen rijenbemesting

Instituut voor Bodemvrucht
baarheid, Groningen . . .
Instituut voor Biologisch en
Scheikundig Onderzoek, Wa
geningen
Instituut voor Bodemvrucht
baarheid, Groningen
. . .

1.000,—
500,—
2.500,—

IV. Ziekten en Plagen
A. Onderzoek schimmel
ziekten erwten
B. Onderzoek verband
vruchtopvolging en aal
tjesschade aan erwten

Instituut voor Plantenziektenkundig Onderzoek, Wagenin
gen
Plantenziektenkundige Dienst,
Wageningen

6.000,—

1.000,—

V. Oogst, dorsen, drogen en bewaren
A. Erwten droogonderzoek

B. Erwten en stambonen
bewaaronderzoek

Instituut voor Bewaring en
Verwerking van Landbouwprodukten, Wageningen . . .
Proefstation voor de Akker
en Weidebouw, Wageningen .
Instituut voor Bewaring en
Verwerking van Landbouwprodukten, Wageningen . . .

1.300,—

600,—
1.850,—
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VI. Onderzoek kwaliteit, voedingswaarde en voedingsgewoontes
A. Kwaliteitsonderzoek ten
dienste van verschillende
Projekten
B. Eiwitvoedingswaardeonderzoek
C. Onderzoek voedingsge
woontes etc. buitenland

Proefstation voor de Akker
en Weidebouw, Wageningen .
Centraal Instituut voor Voe
dingsonderzoek, Utrecht . .
Proefstation voor de Akker
en Weidebouw, Wageningen .

ƒ

5.000,4.000,—

1.000,-

VII. Publikaties
Jaarlijkse publikatie van de
resultaten van het meer
jarenplan

Peulvruchten
natie

Studie

Combi
1.750,ƒ 33.000,—

Financiering
Produktschap voor Granen, Zaden en Peulvruchten
Stimuleringsfonds T.N.O

ƒ 16.500,„ 16.500,ƒ 33.000,-

Volledigheidshalve dient in deze inleiding melding gemaakt te worden
van het voornemen van de overheid om binnenkort (1961) de finan
ciering van landbouwkundig onderzoek uit het z.g. T.N.O.-stimulerings
fonds stop te zetten. Deze maatregel moge op zichzelf te begrijpen zijn,
zij schept voor onderhavig meerjarenplan, dat in het vertrouwen van
continuïteit is opgezet, zeer onaangename consequenties.
Met name geldt dit voor projekten als veredelingsonderzoek, schimmel
ziekten-onderzoek, het onderzoek over vruchtopvolging. Mocht geen
andere wijze van financiering worden gevonden, dan zou men kunnen
stellen dat de reeds in genoemde projekten gestoken gelden lang
niet het normale rendement zullen opleveren. Het lijkt dringend ge
wenst dat, mocht inderdaad de financiering uit het stimuleringsfonds
worden gestaakt, een regeling wordt getroffen die in het bijzonder van
de langjarige projekten een goede voortgang verzekert.
Uit de verslagen van de projekten moge de lezer blijken dat er belang
rijk werk is verricht. De Akkerbouwcommissie spreekt hierover haar
erkentelijkheid uit, niet in het minst ook voor de prettige wijze waarop
ook weer in 1959 het contact werd onderhouden.
De secretaris van de Akkerbouwcommissie
IR. R. P. LAMMERS
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PROJECT I-A
LANDBOUWERWTEN-VEREDELINGSONDERZOEK
R. J. HERINGA

Stichting voor Plantenveredeling, Wageningen
De kas, die mede dank zij de financiële steun van de P.S.C. ter be
schikking kwam, werd gebruikt voor de uitvoering van een omvangrijk
kruisingsprogramma tussen land- en tuinbouwrassen en reeds verkregen
lijnen, waardoor een combinatie van gunstige kenmerken en resistentie
tegen enkele hier voorkomende ziekten (topvergeling, enation mozaïek
en Amerikaanse vaatziekte) werd verkregen. Een gedeelte van het krui
singszaad werd hetzelfde jaar vermeerderd.
Op het selectieveld van de S.V.P. kwamen dit jaar een groot aantal
herkomsten uit binnen- en buitenland voor; hierin was een groot aan
tal veelbelovende typen te zien. Geselecteerd werd op het juiste planttype (stevig kort stro, goede vertakking) vroegrijpheid, peulzetting en
produktie.
De ontwikkeling was goed; door de droogte bleef het stro kort. Een
aantal nummers werd voor verdere bestudering aangehouden.

Zinken bak waarin een aantal rassen op met filtreerpapier bedekt gazen
raampje. Eindstadium van de Ascochyta-toetsing
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Ziekten
Het veredelingsonderzoek op resistentie tegen ziekten werd voortgezet.
In samenwerking met het I.P.O. werd een groot aantal nummers (vnl.
primitief materiaal) getoetst op resistentie tegen Amerikaanse vaat
ziekte.
Op een veld, waarop met virus besmette lucerne planten waren ge
poot, werden 180 nummers, eveneens vnl. bestaande uit primitief
materiaal in tweevoud, getoetst op resistentie tegen het topvergelingsvirus. Door de droogte werd het onderkennen van het ziektebeeld be
moeilijkt.
In een aan de P.D. gezonden collectie erwten werd geen resistentie ge
vonden tegen het erwtencystenaaltje.
Ascochyta pisi
De vlekkenziekte bij erwten wordt veroorzaakt door de schimmel Asco
chyta. Hiervan zijn een drietal soorten bekend, nl. Ascochyta pisi,
Ascochyta pinodella en Mycosphaerella pinodes. Voor ons land is
waarschijnlijk alleen de eerste van belang. Het veroorzaakt kleine brui
ne of zwarte vlekjes op stengel, blad en peul. Vooral in natte zomers
kan de aantasting door deze schimmel erg zijn, hetgeen een duidelijke
oogstdepressie tengevolge heeft. Het treedt meer op in rijp te oogsten
erwten dan in die welke voor conservendoeleinden worden geteeld. Uit
de literatuur (2) is bekend, dat er resistentie bestaat tegen deze ziekte;
het optreden van physio's bemoeilijkt echter de toetsing hierop.
Toetsing van erwten (Visum sativum) op resistentie tegen Ascochyta pisi
Bij de toetsing van erwten op resistentie tegen Ascochyta pisi is gezocht
naar een methodiek, waarbij het mogelijk is, de niet aangetaste planten
op te kunnen kweken tot zaadproducenten.
V. d. Giessen en van Steenbergen (1) beschrijven een methode, die
wordt toegepast bij de toetsing van bonen op resistentie tegen vlekken
ziekte. De daar beschreven methode is nu gebruikt voor de beoordeling
van erwten op aantasting door Ascochyta.
De erwten worden ontsmet met een kwikbevattend preparaat, waarna
ze te kiemen worden gelegd in een zinken bak met filtreerpapier. Na
± 3 dagen worden de gekiemde zaden overgebracht op met filtreer
papier bedekte gazen raampjes, die in een ondiepe zinken bak passen.
Het geheel wordt daarna geplaatst onder een plastic kap, waarin de
relatieve vochtigheid 100 % en de temperatuur 18° C. is. Met behulp
van een kappersspuit wordt een suspensie van Ascochyta pisi over de
jonge kiemplanten gespoten.
Na ± 14 dagen volgt dan de beoordeling op aantasting door de schim
mel (Ascochyta pisi). De niet aangetaste planten kunnen gemakkelijk
overgeplant worden in bloempotten - de wortelontwikkeling op het
6

Voorbeeld van resultaat van de Ascochyta-toetsing
Links: onvatbaar ras. Rechts: vatbaar.

filtreerpapier is zeer goed - voor verdere zaadproduktie. Het is gewenst
om gedurende het winterseizoen continu licht te geven, daar anders de
planten te lang en slap worden.
Men krijgt bij toepassing van deze methode geen misplaatsen, daar men
de kiemplantjes voor de bespuiting kan uitzoeken.
LITERATUUR
1. Glessen, A. C. v. d. en A. van Steenbergen - Een nieuwe methode voor de
toetsing van bonen o p resistentie tegen vlekkenziekte. Zaadbelangen 11 (2),
1957, blz. 26-27.
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2. Wark, D. C. - The inheritance of resistance to Ascochyta pisi Lib. in Pisum
sativum L. Australian Journal of Agricultural Research, 1 (4), 1950.
3. Walker, J. C. and W. W. Hare - Pea diseases in Wisconsin in 1942. Research
Bulletin 145; Agricultural Experiment Station of the University of Wisconsin,
Madison.
4. Hare, W. W. and J. C. Walker - Ascochyta disease of canning pea. Research
Bulletin 50; Agricultural Experiment Station of the University of Wisconsin,
Madison.
5. Weimer, J. L. - Resistance of Latyrus spp. and Pisum spp. to Ascochyta
pinodella and Mycosphaerella pinodes. Journal of Agricultural Research 75
(5 and 6) September 1 and 15, 1947.
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PROJECT I-B
HITTE- EN REGENSCHADEPROEVEN
MET ENIGE ERWTENRASSEN
IR. TH. A. HARTMAN

Instituut voor Biologisch en Scheikundig Onderzoek, Wageningen
Inleiding
Het is niet eenvoudig een vermindering van de opbrengst aan een be
paalde factor toe te schrijven. Een periode van hoge temperaturen
gaat in het algemeen gepaard met droogte, terwijl veel regen tijdens de
bloei samengaat met een zekere mate van legering, met een hoge lucht
vochtigheid vooral in het micro-klimaat en met een vochtige grond,
die eventueel minder zuurstof ter beschikking stelt van het wortel
stelsel, bovendien een lagere temperatuur heeft. Ook kunnen onder
natte omstandigheden parasitaire schimmels beter hun slag slaan. In
beide gevallen is de oogstderving dus niet alleen het gevolg van de
hitte resp. de regenval, maar voor een gedeelte ook aan de daarmee
gepaard gaande of de daarop volgende toestand van grond en gewas.
Willen we de invloed van een bepaalde factor nagaan, dan moet er
een mogelijkheid gezocht worden om slechts in die ene factor te vari
eren, terwijl de andere omstandigheden zoveel mogelijk gelijk blijven.
Deze voorwaarden kunnen in een kas worden verwezenlijkt.
Bij de hierna te bespreken hitteschadeproeven is als doel gesteld een
snelle methode te vinden om van verschillende erwtenrassen een ver
gelijkbare waarde te vinden van de mate van resistentie tegen hoge
temperaturen. Tevens moeten de behandelingsperioden zó kort worden
genomen, dat de invloed van hitte tijdens een zeer bepaald ontwikke
lingsstadium van de plant kan worden nagegaan, wat inhoudt, dat met
extreem hoge temperaturen moet worden gewerkt. Bij het onderzoek
met temperaturen van 40°, 45° en 47° C. bij behandelingsperioden
van resp. y2, 1, 2 en 4 uren heeft 45° de meest bruikbare resultaten
gegeven.
Ook bij de regenschadeproeven is niet getracht de omstandigheden in
de natuur na te bootsen, maar is de invloed nagegaan van een over
matige bevochtiging van de bloemen met uitschakeling van de tempe
ratuurdaling en het verminderde licht, waarmee een regenperiode ge
paard pleegt te gaan. Daartoe werden de planten geplaatst in een kas,
waarin de temperatuur constant op 26° werd gehouden en gedurende
verscheidene dagen aan een continuberegening blootgesteld, waarbij de
temperatuur in de beregende ruimte ca. 3° lager was dan die van de
kas. Het neerslaan van het gewas werd voorkomen door de planten op
te binden.
9

Uitvoering van de proeven
Vergeleken werden de rassen Rondo, Pride x Venlona, Conserva VIII
en Wando, waarbij Rondo als belangrijk praktijkras tot norm werd
gekozen ten aanzien van de resistentie tegen hitte- en regenperioden
tijdens de bloei. Pride x Venlona, een kwekers-stam, kenmerkt zich in
de praktijk door zeer weinig abortie, waaronder het niet tot zaad uit
groeien van een deel der eicellen in de peul wordt verstaan. Daaren
tegen staat Conserva VIII bekend als een ras, waarbij regelmatig abor
tie wordt geconstateerd. Van Wando werd in Amerika vastgesteld, dat
het bijzonder tolerant is voor hitte in de bloeiperioden.
De planten werden gekweekt in mitscherlich-potten (5 per pot) en groei
den tot het opengaan van de eerste bloem in een open kas.
Hitteschade
Voor de korte behandelingsperioden met hoge temperaturen werd ge
bruik gemaakt van de methode van Coffman (1). Deze bepaalde nl. bij
verschillende haverrassen de relatieve hitteresistentie door planten met
ca. 5 bladeren gedurende 45 minuten aan een hitte van 48-51^° C.
bloot te stellen, waarbij de potten in 3 cm water stonden. Bij onze
hitteschadeproeven werd een cel van 5 bij 6 meter door 8 elementen
van 500 W. op een temperatuur van 45° C. gebracht, welke door een
kwikcontact-thermoregelaar constant werd gehouden. Na het opengaan
van de eerste bloem werden de planten, na goed te zijn begoten, in de
cel geplaatst gedurende resp. l/2, 1, 2 en 4 uren, waarna de potten
weer werden teruggebracht naar de open kas.
Regenschade
De planten werden na het opengaan van de eerste bloem in een kas bij
26° gebracht, waar ze door middel van een sproeiboom met spuitdoppen gedurende resp. 2, 7 en 12 dagen continu aan een fijn verdeelde
regen werden blootgesteld. De grond in de potten was hierbij afgedekt
door een laag vette watten, zodat de planten niet in deze watervloed
zouden verdrinken. De temperatuur in de beregende ruimte was onge
veer 23° C. Na de behandeling werden de potten weer teruggeplaatst in
de open kas.
Waarnemingen
Algemeen
De door de hittebehandelingen teweeggebrachte schade komt voor
namelijk tot uiting in de reductie van het aantal korrels en van het ge
wicht van de korrels, waarbij in enkele gevallen de vermindering van
het korrelgetal enigszins wordt gecompenseerd door een verhoging van
het 1000-korrelgewicht. Ook in het aantal peulen per plant treedt
10
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enige vermindering in. De strogewichten daarentegen blijken door de
behandelingen weinig te zijn beïnvloed, waaruit valt af te leiden, dat
de opbrengstdaling niet aan een reductie van het assimilatie-oppervlak
is toe te schrijven, maar veeleer gezocht moet worden in de beschadi
ging en bij de langere behandelingstijden de vernietiging van de vrucht
beginsels. De toenemende beschadiging bij langduriger hitteperioden
kan misschien evenals bij de granen aldus worden verklaard, dat de
bloempjes minder resistent zijn naarmate ze jonger, dus minder ge
differentieerd zijn. De jongste bloempjes zijn dan het meest gevoelig en
worden reeds door een korte hitteperiode gedood, terwijl bij de langere
hittebehandelingen de oudere bloemen naargelang de ontwikkeling meer
of minder worden beschadigd.
De regenbehandelingen blijken niet alleen verrassend weinig schade aan
te brengen, maar enkele rassen vertonen zelfs een aanzienlijke ver
meerdering in korrelaantal en korrelgewicht. Bij rogge en tarwe heeft
beregening een opbrengstvermindering tengevolge en wel te groter naar
mate de beregeningsperiode langer is genomen. Wat de rogge betreft
ligt de verklaring hierin, dat de windbestuiving een overwegende rol
speelt, maar bij de tarwe is dit niet het geval. Zoals ook bij de erwten
komt bij tarwe zelfbestuiving voor. De reden van deze resistentie tegen
de beregening zal waarschijnlijk gezocht moeten worden in de meer
gecompliceerde bouw van de bloem bij de erwt, waardoor de stuifmeeldraden en stamper beter tegen indringend vocht zijn beschermd.
Het toenemen van de strogewichten ten opzichte van de controle wijst
erop, dat de vochtvoorziening van de controleplanten in de open kas
door de hete droge zomer ondanks regelmatig begieten suboptimaal
was. Hoewel de vermeerdering van het groenblad-oppervlak zijn weer
slag heeft op de opbrengst, maakt dit voor een vergelijking van de 4
rassen weinig uit.
Rondo (tabel 1)
Een hittebehandeling van x/i uur doet het korrelgetal slechts weinig
teruggaan, maar de schade komt tot uiting in de vermindering van het
korrelgewicht. Door een hitteperiode van 1 uur wordt echter ook het
aantal korrels gereduceerd, terwijl de achteruitgang van het gewicht der
korrels slechts weinig toeneemt. Bij een x/2 uur hitte worden de vrucht
beginsels der jongere bloemen blijkbaar slechts beschadigd, waardoor
ze nog in staat zijn, weliswaar minderwaardige, korrels te vormen, wat
tot uiting komt in de korrelgewichten. Een behandeling van 1 uur ech
ter doodt deze bloempjes, wat tot het kleiner korrelgetal leidt en het
korrelgewicht iets doet afnemen. De overblijvende bloemen blijken
reeds voldoende ontwikkeld te zijn, daar een voortduren van de hitte
tot 2 en 4 uren het korrelgewicht en het korrelgetal relatief weinig doet
verminderen.
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Ds regenbehandelingen hebben weinig schade teweeggebracht. Bij 2 en
7 dagen continu-beregening zijn de korrelaantallen achteruitgegaan,
maar dit wordt gecompenseerd door de verhoging bij de 1000-korrelgewichten.
Pride x Venlona (tabel 2)
Dit ras blijkt gevoeliger voor hitte dan Rondo. Terwijl bij Rondo de
langere hittebehandelingen van 2 en 4 uren de verliespercentages van
de korrelaantallen en van de korrelgewichten slechts weinig doen stij
gen, nemen deze bij Pride x Venlona beduidend toe en bereiken een
waarde van bijna 40 %. De resistentie van de bloempjes tegen de hoge
temperaturen is hier veel geringer en de na de hittebehandeling over
blijvende bloemen zijn merendeels te zeer beschadigd om nog volwaar
dige korrels te kunnen vormen. De kleine toename bij de 1000-korrelgewichten biedt slechts weinig compensatie.
Ook ten aanzien van de beregeningen toont Pride x Venlona zich min
der bestand, wat vnl. tot uiting komt in de reductie van het korrelgetal,
wat bij een behandeling van 12 dagen ca. 20 % bedraagt. Dit wordt
echter door een evenredige stijging van de 1000-korrelgewichten vol
doende gecompenseerd, waardoor uiteindelijk de opbrengstderving klei
ner is dan bij Rondo.
Conserva VIII (tabel 3)
Bij dit ras wordt een opmerkelijk goede resistentie tegen hoge tempe
raturen gevonden, daar zelfs een hittebehandeling gedurende 2 uren
weinig effect heeft op het korrelgetal en op het korrelgewicht. Pas bij
een hitteperiode van 4 uren vindt een aanzienlijk opbrengstverlies door
verlaging van het aantal en het gewicht van de korrels met ca. 20 %,
terwijl het 1000-korrelgewicht gelijk blijft aan dat van de controle.
Ook tegen perioden van grote vochtigheid blijkt Conserva VIII zeer
goed bestand. Beregening gedurende 7 en 12 dagen hebben niet alleen
geen schade aangebracht, maar de objecten tonen zelfs een aanzienlijke
stijging in korrelgetal en korrelgewicht, terwijl de 1000-korrelgewichten
slechts kleine schommelingen vertonen. Deze ten aanzien van de con
trole grote opbrengstvermeerdering moet op rekening gesteld worden
van de vergroting van het groenbladoppervlak, daar het strogewicht
van het 12 dagen-object een stijging vertoont van 53 %. Bij Rondo en
Pride x Venlona echter, waar ook vermeerdering van het strogewicht
optreedt resp. met 31 % en 36 %, wordt de invloed hiervan teniet ge
daan door de aan de bloemen toegebrachte schade.
Wando (tabel 4)
Iets minder dan bij Conserva VIII moet de resistentie tegen hitte bij
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Wando toch heel goed genoemd worden. Bij een hittebehandeling ge
durende 2 en 4 uren is de reductie in het korrelgetal groter, waartegen
over echter staat, dat de korrelgewichten en ook de 1000-korrelgewichten bij de behandelingen tot en met 2 uren een beter beeld tonen. Bij
de hitteperiode van 4 uren wordt echter meer schade aangebracht bij
het korrelgetal en het korrelgewicht, welke niet door een evenredige
stijging van het 1000-korrelgewicht wordt gecompenseerd.
Bij de beregeningsobjecten toont Wando zich eveneens vrijwel gelijk
waardig aan Conserva VIII, daar tegenover de grotere stijging in de
korrelaantallen en in de korrelgewichten een hoger verliespercentage
bij de 1000-korrelgewichten staat. Ook hier zien we ten opzichte van
de controle een aanzienlijke toename van het assimilatie-oppervlak,
waaraan de belangrijke opbrengstvermeerdering moet worden toege
schreven.
Samenvatting
Voor het bepalen van de mate van resistentie tegen perioden van hoge
temperatuur is hier gebruik gemaakt van een extreem hoge temperatuur
(45°), waaraan de planten gedurende korte tijden (y2, 1, 2 en 4 uren)
worden blootgesteld. Deze methode biedt het voordeel, dat de behande
ling kan worden ingezet en beëindigd bij een bepaald ontwikkelings
stadium van de plant. Om te voorkomen, dat de opbrengst ook door
droogte wordt beïnvloed, worden de potten vóór de hittebehandeling
goed begoten.
In de tabellen 1-4 is resp. voor ieder der 4 rassen bij verschillende be
handelingstijden de graad van beschadiging weergegeven in % ten op
zichte van de controle. De fig. 1-3 geven voor de 4 rassen het verloop
weer van de beschadiging bij de diverse hittebehandelingen, resp. ten
aanzien van het korrelgetal, korrelgewicht en 1000-korrelgewicht. De
rasverschillen, tot uiting komende in de meerdere of mindere resisten
tie tegen hitte, komen hier duidelijk naar voren.
Opvallend is de geringe schade bij de beregeningsproeven, waar zelfs
een continu-beregening gedurende 12 dagen alleen bij 2 rassen een rela
tief klein opbrengstverlies tengevolge heeft. De regenschade bij de op
het veld staande gewassen zal klaarblijkelijk moeten worden toege
schreven aan andere factoren.
Ook hier treden rasverschillen op, zoals duidelijk blijkt uit de fig. 4-6,
waarin voor de 4 rassen bij de verschillende behandelingstijden de toe
name/afname in % ten opzichte van de diverse controles zijn weer
gegeven resp. voor het korrelgetal, het korrelgewicht en het 1000korrelgewicht. Evenals bij de hittebehandelingen blijken de rassen Con
serva VIII en Wando in de omstandigheden, waarin de proeven zijn
genomen, superieur aan de rassen Rondo en Pride x Venlona.
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Aantal korrels per plant: toename/afname in % t.o.v. controle.

Rondo
x

x

Pride x Venlona

0

o

Wando

+

y

Conserva VIII

18

%

Fig. 2.

UREN HITTEBEHANDELING BIJ 45° C.
Gewicht korrels per plant: toename/afname in % t.o.v. controle

.

#

Rondo

x

x

Pride x Venlona

o

o

Wando

+

(.

Conserva VIII

19

%
+20

-20-

-30-

O '/2

Fig. 3.

1

UREN HITTEBEHANDELING BIJ 45° C.
1000 k.-gewichten: toename/afname in % t.o.v. controle.

Rondo

x

x

Pride x Venlona

o

O

Wando

+

h

Conserva VIII

20

2

%

DAGEN CONTINU BEREGENING.
Aantal korrels per plant: toename/afname in % t.o.v. controle.

x
—o
—+

Rondo
Pride x Venlona
Wando
Conserva VIII

II

0

Fig. 5.

o

+

22

2

I

7

•

12

DAGEN CONTINU BEREGENING.
Korrelgewicht per plant in gr.: toename/afname in % t.o.v. controle.

o

+

Rondo
Pride x Venlona
Wando
Conserva VIII

%

-1

1

0

Fig. 6.

I

2

V

I

12

DAGEN CONTINU BEREGENING.
1000 k.-gewichten: toename/afname in % t.o.v. controle.

•

•

Rondo

x

x

Pride x Venlona

o

o

Wando

+

+

Conserva VIII

LITERATUUR
1. Cojfman, F. A. - Factors influencing heat resistance in oats. Agron. J. 49,
7 (1957) 368-373.
2. Hartman, Th. A. - De gevoeligheid van zomergranen ten aanzien van hitteperioden voor, tijdens en na de bloei. Jaarb. I.B.S., 1959, 107-115.

23

PROJECT III-A
VERGELIJKEND ONDERZOEK NAAR DE SNELHEID VAN DE
WORTELONTWIKKELING EN HET BEWORTELINGSVERMOGEN VAN EEN AANTAL ERWTENRASSEN IN 1959
DR. J. J. SCHUURMAN

Instituut voor Bodemvruchtbaarheid, Groningen
In 1959 werden 5 mvtenrassen in het onderzoek opgenomen. Deze
erwten werden verbouwd op een daarvoor uitgezocht perceeltje van
de heer Bentema te Warffum (Breede). Het profiel heeft de volgende
opbouw:
0-18 bouwvoor, zavel afslibbaar 20-22%;
18-41 zavel met hier en daar iets zandige plekjes of bandjes;
41-43 sterk zandhoudende laag;
43min of meer geleidelijk lichter wordende zavel, met hier en
daar een dun zandlaagje.
De rassen Rondo, Kelvedon Wonder, Double One, Pauli en Vares
werden op 1 april uitgezaaid op een rijenafstand van 35 cm; Kelvedon
Wonder en Double One stonden op ± 4 cm afstand in de rij; de landbouwrassen op ± 6 cm.
Er werd een behoorlijk goed gewas verkregen. Het opbrengstniveau
van de landbouwrassen was ongeveer 3000 kg/ha.
Het bewortelingsonderzoek werd uitgevoerd met behulp van naalden
planken. Hiermee werden op karakteristieke momenten tijdens de
vegetatieperiode van het gewas monsters genomen. Er zijn 4 of 5 stadia
bemonsterd. De monsters werden dwars op de rij genomen.
Bij het ras Rondo vonden de bemonsteringen plaats op de volgende
data:
1 mei - hoogte gewas ± 5 cm;
4 juni - vlak voor de bloei;
12 „ - volle bloei
7 juli - oogstrijp.
Er had zich op 1 mei, toen het gewas 5 cm hoog was, reeds een penwortel ontwikkeld tot een diepte van 25 à 30 cm. Deze penwortel had,
vooral in de bouwvoor, reeds een aantal lange zijwortels. In de tweede
periode tot 4 juni had de penwortel een diepte bereikt van ongeveer
55 cm. In de bouwvoor was het aantal zijwortels sterk toegenomen.
Toen het gewas in volle bloei stond op 12 juni, was de maximale diep
te, die door de penwortel werd bereikt, toegenomen tot ± 70 cm. Ook
tijdens de bloei ging de wortelontwikkeling nog in een flink tempo
door, zodat er, toen de planten op 7 juli oogstrijp waren, een maximale
worteldiepte was bereikt van ruim 80 cm. De penwortel had zich sterk
24

vertakt, zodat een dichte doorworteling was ontstaan in een volume
grond met een doorsnee van ± 40 cm tot een diepte van ± 60 cm.
De bemonsteringen bij het ras Kelvedon Wonder werden uitgevoerd op
de volgende data:
1 mei - plantjes ± 5 cm hoog;
28 „ - bloemknoppen;
12 juni - einde van de bloei;
7 juli - oogstrijp.
De penwortel bereikte op 1 mei een diepte van ± 20 cm. Evenals bij
Rondo zien we weer de sterke vertakking in de bouwvoor. Op 28 mei
zien we wederom een dichte doorworteling van de bouwvoor, terwijl
alleen de penwortel in de ondergrond gaat tot een diepte van 60 cm.
In de ondergrond was de penwortel meer vertakt dan bij Rondo het
geval was op 4 juni. Op 12 juni waren naast de penwortel ook enkele
zijwortels doorgedrongen tot een diepte van 60 cm. Dit was nog sterker
het geval op 23 juni, toen de maximale worteldiepte ± 80 cm bedroeg.
Opvallend is ook de toegenomen vertakking van de penwortel in de
ondergrond. In het oogstrijpe stadium op 7 juli was een wortelstelsel
verkregen, dat veel overeenkomst vertoonde met dat van Rondo. De
laterale spreiding was echter geringer.
Het ras Double One werd als volgt bemonsterd:
1 mei - plantjes 4 cm hoog;
4 juni - pas in bloei;
12 „ - einde bloei;
23 „ - dikke peulen;
7 juli - oogstrijp.
In het eerste stadium vonden we hetzelfde beeld als bij de twee voor
gaande. De maximale worteldiepte was ruim 20 cm. Op 4 juni had zich
echter reeds een wortelstelsel ontwikkeld, dat weliswaar het dichtst was
in de bouwvoor, maar ook in de ondergrond reeds aanzienlijk vertakt
was. Verschillende zijwortels bereikten toen al een diepte van 50 cm.
Tussen 4 en 12 juni waren het vooral de zijwortels in de bouwvoor,
die zich sterk ontwikkelden terwijl ook de maximale worteldiepte toe
nam tot ± 80 cm. Een deel van deze zijwortels drong zelfs tot ruim
50 cm door in de ondergrond. In het oogstrijpe stadium op 7 juli was
het wortelstelsel nog iets forser geworden met een maximale diepte van
± 90 cm en een horizontale doorsnee van ± 40 cm.
Het ras Pauli werd op 4 data bemonsterd:
1 mei - plantjes ± 4 cm hoog;
4 juni - vlak voor de bloei;
12 ,, - volle bloei;
7 juli - oogstrijp.
25

Kelvedon Wonder

Double One

Wortelstelsel in ongeveer vergelijkbaar groeistadium.
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Het beeld op 1 mei is in grote trekken gelijk aan dat van de voor
gaande soorten. Zijwortelvorming had echter alleen nog maar in de
bouwvoor plaatsgevonden. Tussen 1 mei en 4 juni nam de worteldicht
heid in de bouwvoor aanzienlijk toe, terwijl de penwortels een diepte
bereikten van ruim 40 cm. Tussen 4 en 12 juni drongen er meer zij
wortels uit de bouwvoor door in de ondergrond. In het eindstadium
zien we een tamelijk dicht doorwortelde ondergrond tot een diepte van
± 65 cm met een maximale diepte van ruim 80 cm. In de bouwvoor
kwam een betrekkelijk geringe hoeveelheid wortels voor. De laterale
spreiding was geringer dan bij Rondo.
Het ras Vares werd bemonsterd op de volgende data:
1 mei - plantjes 5-6 cm hoog;
4 juni - vlak voor de bloei;
12 „ - einde bloei;
7 juli - oogstrijp:
De penwortel, die op 1 mei ruim 20 cm diep was doorgedrongen ver
toonde in de bouwvoor een dichte vertakking. Tussen 1 mei en 4 juni
nam de maximale worteldiepte toe tot ruim 60 cm. Op 4 juni was de
gehele bouwvoor dicht doorworteld, terwijl de penwortel in de onder
grond ook reeds zeer sterk vertakt was. Bovendien drongen er reeds
zijwortels vanuit de bouwvoor in de ondergrond door. Tussen 4 en 12
juni had de wortelgroei niet veel te betekenen.
Bij de oogstrijpe toestand op 4 juli was de maximale worteldiepte
ongeveer 90 cm. De penwortel had zich zeer sterk vertakt, zodat, be
halve de bouwvoor, ook de ondergrond goed doorworteld was.
Op 1 mei was er in de bovengrondse groei van de rassen nog geen ver
schil waar te nemen. Eind mei bleek, dat Kelvedon Wonder iets vroe
ger ging bloeien dan de andere rassen.
Op 4 juni waren de planten van het ras Pauli het kleinst, Rondo en
Kelvedon Wonder waren iets forser, terwijl Vares en Double One op
deze datum het zwaarste gewas hadden ontwikkeld.
Op 12 juni was Pauli nog steeds het kleinst, terwijl de verschillen tus
sen de andere rassen niet groot waren.
Op 7 juli vertoonde Pauli nog steeds het fijnste gewas, gevolgd door
Double One en Vares. Rondo en Kelvedon Wonder waren veel forser.
Samenvatting
Bij alle 5 erwtenrassen ontwikkelt zich na de kieming een penwortel,
die in de bouwvoor veel en vrij lange zijwortels vormt. Na ± 2 maan
den ziet men min of meer duidelijke verschillen tussen de rassen op
treden. De planten zijn dan bijna in de bloei. Bij Rondo, Kelvedon
Wonder en Pauli bevindt zich dan de hoofdmassa der wortels in de
bouwvoor, terwijl er alleen penwortels in de ondergrond doordringen.
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Bij de rassen Double One en Vares zien we in dit stadium reeds vrij
veel zijwortels in de ondergrond. Deze rassen hadden op deze datum
ook het zwaarste bovengrondse gewas ontwikkeld. De wortelontwikke
ling blijft in alle gevallen ook tijdens de bloei doorgaan. In dit groeistadium, d.i. ongeveer tot het eind van de bloei, blijft de beworteling
van Rondo en, in mindere mate, van Kelvedon Wonder in de onder
grond nog steeds achter bij die van Double One, Vares en Pauli. In
dit stadium was het bovengrondse gewas van Pauli nog steeds kleiner
dan dat van andere rassen. Zelfs na de bloei gaat de wortelontwikke
ling door. In deze periode treedt vooral bij Rondo en, in geringere
mate, bij Kelvedon Wonder nog een sterke wortelgroei op, zodat bij
Rondo zelfs de sterkste zijdelingse groei wordt gevonden. Het boven
grondse gewas van Rondo en Kelvedon Wonder was ook forser dan
dat van de andere rassen. De maximale worteldiepte is uiteindelijk bij
alle rassen ongeveer gelijk.

29

PROJECT III-B
ONDERZOEK OVER DE INVLOED
VAN HET BEWORTELINGSTYPE
OP EVENTUELE SCHOFFELSCHADE BIJ STAMBONEN
DR. IR. W. VAN DER ZWEEP

Instituut voor Biologisch en Scheikundig Onderzoek, Wageningen
In de rassen Beka en Kaboon werd op zandgrond een proef aangelegd,
waarin de invloed van ondiep en diep schoffelen vrij dicht bij de rij
op de opbrengst zou worden nagegaan. Beka heeft een „breed" wortel
stelsel, Kaboon een „smal" wortelstelsel. Mogelijk zou Kaboon minder
schade ondervinden dan Beka.
Als andere objecten werden bespuitingen met chemische middelen
(DNOC, Chloor-IPC, DNBP) in de proef opgenomen.
Wegens de abnormale droogte is het ondiepe en diepe schoffelen min
der tot zijn recht gekomen. De wortelstelsels waren meer naar beneden
gericht dan in jaren met meer regenval en leden daardoor minder van
grondbewerkingen. Bij de chemisch behandelde objecten is de, door
de behandeling met DNBP, opgetreden bladbeschadiging tot aan het
einde van de verslagperiode zichtbaar gebleven.
Deze proef wordt in 1960 herhaald.
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PROJECT III-C
PROEFNEMINGEN MET FOSFAATRIJENBEMESTING
BIJ STAMBONEN
IR. J. PRUMMEL

Instituut voor Bodemvruchtbaarheid, Groningen
Het doel van het onderzoek was het effect van een plaatselijke toe
diening van fosfaat in rijen bij stambonen te vergelijken met breedwerpig uitstrooien.
Rijenbemesting met fosfaat blijkt bij peulvruchten zeer gunstig te zijn.
Er kan gemiddeld volstaan worden met yA van de fosfaathoeveelheid
die bij breedwerpige bemesting nodig is (bij stamslabonen op grote
rijenafstand zelfs met V7), terwijl bovendien vaak een hoger produktieniveau bereikt wordt, dan met breedwerpige bemesting bij normale tot
zelfs vrij zware giften mogelijk is.
Bij bonen is tot dusverre gewerkt op zandgrond. Daarom werd een
proefplan opgesteld op kleigrond in West-Brabant. De objecten waren
0 - 30 - 70 - 200 kg/ha P205 in de vorm van dubbel-superfosfaat, breedwerpig uitgestrooid en rijenbemesting.
Deze proeven zijn mislukt door onregelmatige en onvoldoende op
komst.
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PROJECT IV-A
ONDERZOEK OVER DE BESTRIJDING
VAN ASCOCHYTA PISI LIB. BIJ ERWTEN
IR. J. VAN DER SPEK
Instituut voor Planteziektekundig Onderzoek, Wageningen

Deze schimmel gaat met het zaad over. Het is een pycnide-vormer
zodat de sporen bij regenachtig weer verspreid worden. Een infectie
van een zeer gering aantal planten vanuit het zaad is al voldoende om
onder omstandigheden, die gunstig voor het optreden van de ziekte
zijn, het gewas erg ziek te maken. Dit uit zich in een opbrengstderving
en een slechte kwaliteit erwten (gevlekt).
Uit het bovenstaande blijkt, dat een volledige bestrijding verkregen
moet worden. Uit de volgende proef blijkt, dat het effect van de con
ventionele zaadontsmettingsmiddelen maar middelmatig is.
Behandeling (2 g of ml per kg zaad)
1.
2.
3.
4.

Onbehandeld
Kwik-droogontsmetter
Thiram-droogontsmetter
Gemengde droogontsmetter
(thiram plus kwik)
5. Kwik vloeibare „droog"-ontsmetter

% van-zaad-uit-zieke planten
(Ascochyta)
10.4
5,6
2,8

5,1

Daarom is nagegaan, wat met een warmtebehandeling is te bereiken.
Een warmtebehandeling door middel van infra-rood-lampen geeft bij
de vereiste bestraling een ernstige kiembeschadiging. Een warmwater
behandeling (Zweedse methode, Carlson 1956) heeft relatief weinig
resultaat. Onderzocht zal worden of het effect van deze behandeling
door verlenging van de duur of door verhoging van de temperatuur is
te vergroten. Bovendien zal nagegaan worden welk effect het weken
van het zaad in een antibioticum, gevolgd door terugdrogen daarvan,
heeft, eventueel gecombineerd met een warmwaterbehandeling.
Ten aanzien van het gezondheidsonderzoek van het zaad is gebleken,
dat het uitleggen van doorgesneden geweekte erwten op agar de voor
keur verdient boven het uitleggen van geweekte erwten op filtreerpapier.
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PROJECT IV-B
ONDERZOEK NAAR HET VERBAND TUSSEN
VRUCHTOPVOLGING EN AALTJESSCHADE BIJ ERWTEN
M. OOSTENBRINK EN S. STEMERDING

Plantenziektenkundige Dienst, Wageningen
Inleiding
Sedert enkele jaren wordt op verscheidene proefvelden nagegaan welke
vruchtwisselingseffecten in de praktijk bij erwten van belang zijn. Ver
der wordt stelselmatig nagegaan, in hoeverre deze groeiverschillen in
verband staan met aantasting door wortelaaltjes. Wanneer het effect
van een parasitaire wortelaaltjessoort dat van andere groeifactoren
overheerst, kan een duidelijk verband worden verwacht. Meestal even
wel komen gemengde populaties van twee of meer van deze wortel
aaltjes voor en zijn nog andere, bekende en onbekende bodemziekten
en bemestingsinvloeden van betekenis. De gevarieerdheid van het pro
bleem maakt het vruchtwisselingsonderzoek ingewikkeld en is aan
leiding geweest tot een meerjarige opzet met veel proefvelden.
Dit onderzoek is reeds een aantal jaren op gang, o.a. in de „Inter
provinciale Proeven" als Serie 329. Sedert 1958 is het in het raam van
het „Meerjarenplan onderzoek akkerbouwpeulvruchten" geïntensiveerd,
zoals in het verslag 1958 reeds werd aangeduid. De hiernavolgende
gegevens van de bestaande en de dank zij het Meerjarenplan aangeleg
de proeven vormen een tussentijds rapport. De met een * gemerkte
proeven worden in elk geval voortgezet.
PROEVEN EN PROEFVELDEN
A. Proefveld Borssele (met Rlbc. Goes)
Op dit perceel zware kleigrond werden erwten in 1949 zwaar door
erwtecystenaaltje geschaad. Andere bekende wortelparasieten kwamen
in noemenswaardige aantallen niet voor. Met ingang van 1950 werden
hier vergeleken twee verschillende bemestingen (kunstmest en stalmest
+ aanvullend kunstmest) en zes verschillende vruchtomlopen (altijd
erwten en erwten om de twee, drie, vier, vijf en zes jaar). In het jaar
1958 werd, afsluitend, het hele proefveld met erwten beteeld.
De bemesting bleek niet van doorslaggevende invloed. Geen der vrucht
omlopen bleek ruim genoeg om de schade bevredigend te vermijden,
hoewel de invloed van de vruchtwisseling duidelijk merkbaar was. Dit
blijkt onder meer uit afb. 1, die het verband tussen aaltjesbesmettingsgraad van de grond en groei van de erwten in het jaar 1958 aantoont.
Dat de besmettingsgraad bij V« erwten (één keer erwten sedert 1949,
nl. in 1955) veel hoger was dan bij Y5 erwten (ook één keer erwten
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Standcijfers erwten
13 juni 1958

Aantal levenskrachtige
cysten per 100 ml grond
vóór het gewas 1958

sedert 1949, ni. in 1954), komt doordat de aaltjesvermeerdering op het
erwtengewas 1955 veel sterker is geweest dan op het erwtengewas 1954.
Voordien was dit verschil niet aanwezig. Deze grillige aaltjesvermeer
dering hangt niet met groeiverschillen in het gewas, maar met andere,
nog niet bekende factoren samen.
Uit inoculatieproeven is bekend, dat erwtecystenaaltje in de hier aan
wezige concentraties verschijnselen van slechte groei en vergeling kan
veroorzaken. Het is hier vrijwel zeker de beperkende factor voor de
teelt. Dit aaltje blijkt zich dus onberekenbaar te gedragen wat zijn
vermeerdering betreft en een eenmaal opgebouwde populatie blijft in
de grond lang op een schadelijk niveau. Grondonderzoek op aaltjes zal
bij dit grillige gedrag van de populatie waarschijnlijk kunnen helpen om
het risico van de teelt te verminderen. Voor een meer volledig verslag
van het proefveld zie men Nematologica 5S: 97-100. De kans, dat naast
de aaltjes een andere, door eenzijdige erwteteelt ingebrachte, negatieve
groeifactor hier ook nog invloed heeft gehad, is evenwel niet uit te
sluiten.
B. Pottenproef Wageningse Berg
In een particuliere tuin op lichte zandgrond bleken erwten slechte groei
te vertonen welke gepaard ging met aantasting door enkele soorten
polyfage wortelaaltjes, waaronder Rotylenchus röbustus (syn. Hoplolaimus uniformis), Tylenchorhynchus dubius, Pratylenchus crenatus
(tot voor kort tot P. pratensis s.1. gerekend) en het wortelknobbelaaltje
Meloidogyne hapla. Alle genoemde soorten kunnen de wortels van
erwten aantasten. Een grondontsmetting met nematiciden was hier zeer
effectief en verhoogde de opbrengst van 833 kg/ha tot het viervoudige.
Inoculatieproeven bevestigden, dat M. hapla erwten schaadde en dat
dit aaltje hier in elk geval een der oorzaken van de slechte groei moet
zijn.
Van drie verschillende perceeltjes van deze tuinderij werd voorjaar
1958 grond in 10-1 potten gebracht (drievoud) en met erwten beteeld.
Deze groeiden na geen der voorvruchten zeer goed. Na aardappelen
was de stand evenwel veel slechter dan na erwten. Dit ging samen met
een zwaardere besmettingsgraad van en een ernstiger aantasting door
één der genoemde aaltjessoorten, M. hapla. Zie tabel 1. De andere
soorten kunnen hier ook schade hebben veroorzaakt, maar waar M.
hapla voorkomt kan deze voor de groei van erwten blijkbaar van door
slaggevende betekenis zijn.
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Tabel 1.

Pottenproef 1957/'58 met zandgrond van drie verschillend beteelde
percelen van dezelfde tuin. Erwten in 1958. Besmettingsgraden van
irieloidogyne en gewichten zijn gemiddelden van drie herhalingen.
** = significant bij het 1 % punt.

Voorvrucht
1957
Erwt
Aardappel I
Aardappel II

Meloidogynelarven per
100 ml grond
1957/1958

Erwten in '58
Gewicht
bovengrondse
delen in g/pot

30
630
720

32
19
9

Kleinste signifie, verschil 5 %
1 %
F — waarde

12
18

7 J **

Meloidogyne-larven najaar 1958
per 10 g
per 100 ml
wortels
grond
21
472
1217
348
522
24,1 **

20
3700
3033
1689
2534
10,6 **

M. hapla komt op lichte grond, in tuinen en kwekerijen, veelvuldig
voor. Granen onderdrukken dit aaltje. Aardappel is reeds vaker een
zeer efficiënte waardplant gebleken. Ook andere gewassen, zoals peen,
bieten en vlinderbloemigen kunnen evenwel dit aaltje vermeerderen tot
een voor erwten schadelijk niveau (zie J. J. s' Jacob in Nematologica
5S: „Der Einflusz von einigen Gewächsen auf die Population von M.
hapla", zie ook onder C).
C. Proefveld Wageningse Berg
Op de in het voorjaar van 1958 zwaarst met M. hapla besmette grond
van B (Aardappel II van tabel 1) werden in 1958 veldjes gelegd met
de gewassen peen, kroot, erwt, aardappel, stamboon en Tagetes. Voor
jaar 1959 waren de besmettingsgraden van M. hapla na alle gewassen
hoger dan 235 larven per 100 ml grond (het hoogste getal was 2835 na
aardappel) met als uitzondering Tagetes (46 larven per 100 ml grond).
Naast M, hapla kwamen ook de andere, onder B reeds genoemde
wortelaaltjes voor. Tagetes staat bekend als een aaltjesdodend gewas
en bleek voorjaar 1959 de populaties van elk der genoemde parasitaire
aaltjessoorten te hebben verminderd tot ver beneden het niveau van
enig ander gewas (gemiddelde vermindering vergeleken met alle andere
gewassen 94 % voor M. hapla en 84 % voor alle wortelaaltjes). In
1959 werden erwten geteeld. Deze groeiden matig tot slecht, met als
enige betrouwbare verschil een duidelijk betere ontwikkeling en een
1^-3 keer zo grote opbrengst na Tagetes dan na de andere gewassen.
Dit groeiverschil is vrijwel zeker een gevolg van het nematicide-effect
van Tagetes op M. hapla en mogelijk op de andere soorten. Wat betreft
de andere soorten bleek nog, dat T. dubius het meest door stamboon
en erwt en R. robust us het meest door kroot en peen werd vermeer
36

derd. Over hun betekenis kon hier, bij deze zware M. hapla-aantasting,
geen nadere aanwijzing worden verkregen.
D. Proefveld Driesum (met PD Leeuwarden)
Op deze met tuinbouwgewassen beteelde lichte zandgrond leed peen in
1956 ernstige schade door aantasting van R. robustus. Dit aaltje kwam
in grote aantallen voor; andere parasitaire wortelaaltjes waren niet of
nauwelijks aanwezig. In 1957 werden hier veldjes beteeld met erwt,
peen, biet, aardappel, stamboon, maïs, Tagetes en braak (drievoud).
In 1958 werd een strook erwten over alle veldjes gelegd.
De populatie van R. robustus was na alle gewassen hoog gebleven (453
tot 609 per 100 ml grond), behalve na Tagetes en na braak (191 en 297
per 100 ml grond). De erwten groeiden overal vrij goed. Zij groeiden
hier iets slechter na braak en Tagetes, dan volgden erwten en de andere
voorvruchten. Tagetes was hier dus niét een opvallend goede en erwt
niét een opvallend slechte voorvrucht. Dit feit en de aangeduide aaltjescijfers wijzen erop, dat R robustus voor de groei van de erwten niet
van betekenis is geweest, ook niet waar erwten na erwten stonden.
E. Proefveld Heiligerlee (met PD Winschoten) *
Op dit perceel dalgrond in een boomkwekerij kwamen oorspronkelijk
vrijwel geen wortelaaltjes voor, reden waarom het voor een veeljarige
proef werd gekozen. In 1956 werden stroken aangelegd met twaalf ver
schillende gewassen, inclusief Tagetes en braak. In 1957 werden de
zelfde gewassen dwarsover geteeld; in 1958 weer in de oorspronkelijke
richting, in 1959 weer dwarsover.
In 1958 werd voor het eerst een strook erwten geteeld ter vervanging
van een der oorspronkelijke gewassen. Het gewas was overal goed en
vertoonde weinig groeiverschillen. Tagetes was niet beter dan vele
andere voorvruchten.
De in 1959 geteelde erwten (Rondo) waren in het algemeen ook goed,
maar thans traden wèl duidelijke vruchtwisselingseffecten op. De erw
ten waren het beste na Tagetes, na braak en verschillende boomkweke
rijgewassen waren ze ook goed, na erwt en vervolgens na biet, aard
appel, Laburnum-zaailingen, klaver en haver werden ze steeds slechter.
Erwt als voorvrucht was gelijk aan het gemiddelde van alle gewassen.
Uit de jaarlijks op de monocultuurveldjes verrichte bepalingen blijkt,
dat onder Tagetes, braak en de boomkwekerijgewassen de aaltjespopu
laties laag zijn gebleven, terwijl de voor erwt minder gunstige voor
vruchten hoge, gemengde populaties hebben opgebouwd van Tylenchorhynchus dubius, Pratylenchus crenatus met enkele P. penetrans, Rotylenchus robustus en nog enige andere soorten (Laburnum geeft verge
leken met de andere boomkwekerijgewassen een sterke aaltjesvermeer
dering, hetgeen aan de hand van vroeger onderzoek reeds is gemeld).
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Of de slechtere groei van de erwten, bij de gevolgde wisselbouw met
landbouwgewassen, met aantasting door een of meer van deze aaltjes
samenhangt, is uit de beschikbare cijfers van dit proefveld evenwel niet
te beoordelen.
Erwt bleek als voorvrucht voor de meeste andere gewassen middel
matig, maar zij was hier opvallend slecht voor rode klaver en opval
lend goed voor roze- en appelzaailingen.
F. Proefveld PD-tuin, Wapeningen *
Dit proefveld werd gelegd op een willekeurig gekozen perceel lemige
zandgrond, waarop tot nu toe bij de teelt van erwten of andere ge
wassen geen bijzondere groeistoornissen waren opgemerkt. De grond
bevatte het reeds onder B genoemde wortelaaltjescomplex, waarbij
evenwel M. hapla nauwelijks aantoonbaar was. Een grondontsmetting
met nematiciden in 1958 op een ander deel van dit perceel verhoogde
de opbrengst van erwten tot 158 % van onbehandeld.
In 1958 werden acht gewassen in stroken geteeld, nl. erwt, Tagetes,
gras/klaver, haver, aardappel, peen, biet en „braak". In 1959 werden
dezelfde gewassen dwarsover geteeld. De erwten (Rondo) groeiden in
1959 in het algemeen goed (gem. opbrengst ruim 5400 kg zaad/ha),
hetgeen echter scherpomlijnd met de voorvrucht samenhing. Voor
tijdige vergelingen traden niet op, maar wèl opvallende groeiverschillen.
Tagetes was veruit de beste voorvrucht met 6936 kg/ha. Erwt was voor
zichzelf hier duidelijk de slechtste voorvrucht met 3997 kg/ha. Wan
neer de opbrengst na Tagetes op 100 wordt gesteld, dan werd na erwt
58 % en na de andere gewassen 74-80 % geoogst. Zie tabel 2.
Tabel 2.

Vruchtwisselingsproef PD-tuin Wageningen.
Opbrengst van het erwtengewas 1959 na verschillende voorvruchten
en aaltjespopulaties op de betreffende veldjes.
P = Pratylenchus crenatus, T = Tylenchorhynchus dubius, R =
Rotylenchus robustus.

Voorvruchten
1958

Aantallen wortel
aaltjes per 100 ml
grond, voorjaar '59
P.

T.

R.

Erwten 1959
Zaadop
1000brengst
korrelnajaar '59 gewicht
kg/ha

4

3

2

1

Aantallen wortel
aaltjes per 100 ml
grond, voorjaar
1960
P.
T.
R.

185

205

245
tot
910

365
tot
655

60 1300

165

0

45

355

6936

285

5

6 andere
gewassen

120
tot
375

40
tot
870

920
tot
2020

5102
tot
5570

271
tot
282

90
tot
155

Erwt

195

425

1425

3997

258

Tagetes
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Tagetes had ook op dit proefveld in het voorjaar van 1958 de totale
wortelaaltjespopulaties gedrukt tot ver beneden het niveau na de andere
gewassen. Dit gold voor Pratylenchus en in mindere mate ook voor
Tylenchorhynchus en Rotylenchus. De betere groei van de erwten (en
ook van de andere gewassen) na Tagetes is waarschijnlijk een gevolg
van dit aaltjesdodend effect. Tagetes bleek volgens grondonderzoek
geen stikstofeffect te hebben.
De verschillen in opbrengst na andere gewassen waren niet groot. De
opbrengst daalde in de volgorde: braak, peen, aardappel, biet, haver,
gras/klaver. Van de drie genoemde wortelaaltjessoorten bleek vooral
T. dubius een goede samenhang met deze opbrengsten te vertonen, in
die zin dat de populaties voorjaar 1958 in de bovengenoemde volgorde
regelmatig stegen. Deze soort komt voor nader onderzoek in aan
merking.
De opvallend slechte invloed van erwt als voorvrucht van erwten op
dit perceel is uit de aaltjescijfers niet zonder meer te verklaren. Moge
lijk betreft het hier een schimmelaantasting of een groeiremmende fac
tor van nog andere aard. Van de wortelaaltjes kan T. dubius, eventueel
in samenwerking met speciaal door erwten vermeerderde schimmels,
hier nog een rol hebben gespeeld. Uit tabel 2 blijkt namelijk, dat erwt
voor dit aaltje een goede waardplant is. Dit bleek nog duidelijker uit
de hier niet vermelde aaltjescijfers van alle monocultuurveldjes van het
proefveld. Na twee jaar eenzijdige teelt bleek de besmettingsgraad van
T. dubius bij erwten hoger te zijn dan bij enig ander gewas op dit
proefveld. R. robust us bleek na twee jaar erwten hier tot een lager be
smettingsniveau te zijn gezonken dan na enig ander gewas. Erwt is
voor het laatstgenoemde aaltje blijkbaar geen goede waardplant. Het is
daardoor niet waarschijnlijk dat R. robustus direct of indirect van
betekenis is geweest. Ditzelfde geldt voor P. crenatus. Of deze beide
polyfage soorten in hoge concentraties schade kunnen verwekken ook
zonder dat zij zich vermeerderen, vraagt nader onderzoek (zie ook
onder J).
Het was opvallend, dat geen der andere gewassen op het proefveld na
zichzelf slecht groeide, zodat erwt hier duidelijk een uitzonderingsposi
tie inneemt.
Ten slotte bleek, dat erwt als voorvrucht van de andere gewassen hier
middelmatig goed was en bij geen enkel gewas een opvallend betere
of slechtere stand veroorzaakte.
G. Proefveld IJsselstein (met Rlbc Horst) *
Op dit perceel zandgrond werden in 1958 zeven gewassen in stroken
verbouwd, nl. aardappel, westerwolds raaigras, haver, winterrogge, biet,
erwt en zomergerst. In 1959 werden dezelfde gewassen dwarsover ge
teeld. Erwt leed van de droogte en groeide matig, maar was na aard39

appel en biet duidelijk beter dan na de andere gewassen (Standcijfer 6,
resp. 5 en voor de andere gewassen 2-4). Erwt na erwt was middel
matig (standcijfer 4). De voornaamste wortelaaltjes in deze grond waren
P. crenatus, T. dubius en het havercystenaaltje, H. avenue. De voorjaar
1959 bepaalde populaties toonden duidelijke verschillen. T. dubius was
het minst talrijk na aardappel en biet (150 en 208 tegen 448-823 per
100 ml grond na de andere gewassen) en vraagt nader onderzoek in
verband met de genoemde groeiverschillen.
Erwt is op dit proefveld voor de andere gewassen eerder een slechte
dan een goede voorvrucht geweest. De oorzaak hiervan is niet bekend.
H. Proefveld te Barneveld (met W. A. Scholten's N.V.) *
Op een normaal perceel humusrijke zandgrond werden in 1958 zes ge
wassen in stroken geteeld, nl. gras/klaver, aardappel, biet, erwt, haver
en rogge. In 1959 werden dezelfde gewassen dwarsover geteeld. Ern
stige hagelschade, gevolgd door droogteschade, maakten de groeibeoordeling onbetrouwbaar.
Bij de aanleg van het proefveld vertoonden de aaltjespopulaties geen
grote verschillen. In het najaar 1959, nadat de monocultuurveldjes twee
jaar hetzelfde gewas hadden gedragen, waren zeer grote verschillen
ontstaan. Tabel 3 geeft de analyses. Erwt heeft Pratylenchus penetrans
Tabel 3.

Proefveld Barneveld. Invloed van twee jaar eenzijdige teelt van erwt
en vijf andere gewassen op de aaltjespopulaties op humeuze zand
grond.
P. = Pratylenchus penetrans, Pa. = Paratylenchus sp., T. = Tylenchorhynchus dubius (grotendeels), O. = overige Tylenchida, S. =
saprofage nematoden.

Gewassen
in
1958 en 1959
Gras/klaver
Aardappel
Biet
Erwt
Haver
Rogge

Aantallen wortelaaltjes ) per 100 ml grond 1959/60
P

Pa.

T.

O.

S.

145
165
25
1740
175
410

3705
0
5
0
0
0

2065
215
45
725
1350
1625

230
80
70
255
355
285

1840
900
430
1615
1145
1605

') Cystenaaltjes zijn niet vermeld, omdat van de gevonden soorten be
kend was dat ze erwten niet aantasten.

bijzonder sterk aangekweekt. P. penetrans komt plaatselijk op vrij veel
percelen lichte grond voor en staat o.a. voor boomkwekerij- en sier
teeltgewassen, aardappel, klaver en ook voor erwt als schadelijk be
kend. Op met dit aaltje besmette grond kan erwt daardoor een slechte
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voorvrucht zijn voor de genoemde gewassen, zoals dit ook van rode
klaver en andere vlinderbloemigen bekend is (zie T. PIZiekt. 63: 345360). Biet zou een zeer goede voorvrucht kunnen zijn, zoals zij dit op
met P. penetrans besmette grond ook voor aardappel is. (Verh. IV Int.
Pflanzenschutz-Kongr. Hamburg 1957, I (1959) : 575-577.) Erwt heeft
ook T. dubius vermeerderd, echter hier minder sterk dan gras/klaver
en de granen. Dit aaltje blijkt weer door biet en aardappel te zijn ge
drukt. De door gras/klaver sterk vermeerderde Paratylenchus soorten
zijn mogelijk voor gras/klaver en bieten, maar niet voor erwten van be
tekenis.
I. Proefveld Nieuw-Buinen (met PD Exloo) *
Op een normaal perceel dalgrond werden in 1958 stroken rogge, gras/
klaver, erwt, biet, haver, aardappel en zomerrogge verbouwd. In 1959
werden dezelfde gewassen dwarsover geteeld. Op dit proefveld kwam
een belangrijke populatie Pratylenchus voor (die voor het grootste deel
uit P. penetrans en voor een klein deel uit P. crenatus bestond) en
tevens vrij veel T. dubius.
De erwten (Rondo) leverden in 1959 gemiddeld ± 2870 kg zaad/ha.
Zij groeiden na biet verreweg het beste (± 3720 kg) en na erwt en de
granen het slechtste. Dit kwam goed overeen met de door de verschil
lende voorvruchten opgebouwde Pratylenchus-populaties en is vrijwel
zeker een gevolg van de doorslaggevende betekenis van P. penetrans
op dit proefveld. Zie tabel 4. T. dubius was na biet en aardappel weer
minder talrijk dan na de andere gewassen, hetgeen ook van betekenis
kan zijn geweest.
Tabel 4.

Proefveld Nieuw-Buinen. Invloed van één jaar teelt van verschillende
gewassen op de Pratylenchus-popu\atic (vnl. P. penetrans) en op de
groei van daarna geteelde erwten in dalgrond.

Gewassen
in
1958
Rogge
Gras/klaver
Erwt
Biet
Haver
Aardappel
Zomertarwe

Pratylenchus
per 100 ml grond
1958/'59
1395
640
1210
285
825
820
905

Gewicht erwten in 1959 in g/9 m2
Totaal
droog gewas
3750
4750
3750
6000
4000
5000
4000

(zaad + stro '))
(2155
(2795
(2005
(3345
(2195
(2635
(2940

+
+
+
+
+
+
+

1595)
1955)
1745)
2655)
1805)
2365)
1060)

') Door aftrekken berekend.

Zomertarwe geeft wat het zaad betreft een relatief hoge en wat het stro
betreft een relatief lage opbrengst. Mogelijk bestaat de Pratylenchus41

populatie na zomertarwe voor een groter gedeelte uit de minder schade
lijke P. crenatus (zie ook onder J).
Erwt was op dit proefveld voor de andere gewassen een matig goede
voorvrucht (voor haver relatief goed, voor bieten relatief slecht).
J. Proefveld Hoogkeppel (met Rlbc Doetinchem)
Op een normaal perceel zavelachtige zandgrond (14 % afslibbaar) wer
den in 1958 zes gewassen geteeld, nl. zomertarwe, aardappel, haver,
biet, erwt en gras/klaver. In 1959 werden erwten (Juwel) op het hele
proefveld geteeld. Deze groeiden redelijk goed en leverden gemiddeld
ongeveer 3000 kg/ha op. Zomertarwe en erwten gaven als voorvrucht
ongeveer 15 % minder opbrengst dan de andere gewassen, hetgeen uit
de aaltjescijfers niet zonder meer was te verklaren. Pratylenchus crena
tus kwam in dit perceel in opvallend grote getale voor, met daarnaast
kleinere aantallen Paratylenchus sp., Tylenchorhynchus dubius en nog
enkele andere soorten. Najaar 1959 bleek P. crenatus in de vroegere
tarwestrook bijzonder talrijk te zijn en wel 2%-5 keer het aantal van de
andere stroken (1985 tegen 365-890 per 100 ml grond). Bij de genoem
de hoge concentratie zou deze soort met de slechte groei na tarwe mis
schien in verband kunnen staan. Zij kan evenwel niet of niet alleen
verantwoordelijk zijn voor de slechte groei na erwten.
K. Proefveld Oudeschip (met Rlbc. Groningen) *
Op een normaal perceel kleigrond werden in 1958 stroken van 12 m
breedte beteeld met aardappel, biet, zomergerst, erwt en haver. In 1959
werden dezelfde gewassen dwarsover geteeld.
Op dit proefveld kwamen verschillende wortelaaltjes in vrij grote aan
tallen naast en door elkaar voor. Het betrof hier Pratylenchus minyus
en soorten van de geslachten Paratylenchus, Tylenchorhynchus, Rotylenchus, Criconemoides en Trichodorus. Deze soorten verschillen van
de soorten, die in de regel op lichte gronden voorkomen. De meeste
tasten de wortels van erwten wel aan, maar het is nog onbekend in
hoeverre erwt een goede waardplant is en gevoeligheid vertoont voor
deze soorten. Erwt (Unica) was het gewas dat op dit proefveld de groot
ste vruchtwisselingseffecten vertoonde. Erwt groeide zeer slecht na erwt,
slecht na zomergerst, matig na haver en goed na aardappel en biet
(Stand- en opbrengstcijfers resp. 2, 4, 6, 8 en 8). Of deze verschillen
met de complexe wortelaaltjesaantasting samenhangen, is nog niet te
beoordelen en vraagt verder onderzoek.
Voor de andere gewassen is erwt op dit proefveld een onopvallende
voorvrucht geweest.
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L. Proefvelden in Zeeland (met Rlbc. Goes) *
In Zeeland werden in 1959 op normale, gezonde kleigrond twee proef
velden aangelegd. In de grond kwamen geringe tot matige aantallen
voor van Pratylenchus-, Paratylenchus-, Tylenchorhynchus- en Heterod era-soorten.
Op het Landbouwproefbedrijf Zeeland te Wilhelminadorp werden gerst,
vlas, schokker-erwten, aardappelen en suikerbieten geteeld. Op de
Proefboerderij „De Scheidemonden" te Bruinisse waren het dezelfde
gewassen en bovendien uien. In 1960 zal worden nagegaan of voor
vrucht-effecten optreden.
DISCUSSIE EN CONCLUSIES
De invloed van de voorvrucht is bij erwt in de regel groot en blijkt met
de grondsoort en het bouwplan te verschillen. Het overzicht is, zowel
wat de voorvruchteffecten als wat de op erwten parasiterende wortel
aaltjes betreft, nog onvolledig. Over een aantal problemen zijn evenwel
nadere gegevens verkregen.
Erwt groeit na zichzelf dikwijls zeer slecht, ook op percelen waar ande
re gewassen na zichzelf goed groeien. Dit verschijnsel van „specifieke
moeheid" kan berusten op aantasting door H. goettingiana (A) of P.
penetrans (H, I). Zij komt evenwel ook op andere percelen voor (F, J,
K). Soms zullen nog andere wortelaaltjes de oorzaak kunnen zijn, maar
de gegevens doen vermoeden, dat daarnaast specifieke wortelschimmels
of een groeifactor van geheel andere aard van betekenis moet zijn.
Voorlopig kan dit niet verder worden beoordeeld. Slechte groei van
erwt na erwt is evenwel geen regel (D, E) en is niet zonder meer een
eigenschap van het gewas.
Op kleigrond te Groningen (K) bleken naast erwt ook gerst en haver
slechte voorvruchten te zijn, terwijl aardappel en biet gunstig waren.
Een verklaring kan nog niet worden gegeven. Verder onderzoek op de
proefvelden te Groningen (K) en Zeeland (L) zal eerst moeten uit
maken of deze voorvrucht-effecten op kleigrond regel zijn.
Op de lichtere gronden treden plaatselijk geen, elders zeer grote voor
vruchteffecten op. Afhankelijk van de omstandigheden kan erwt hier
door verscheidene soorten wortelaaltjes worden aangetast, waarvan er
dikwijls twee of drie tegelijk voorkomen. Enkele van de geconstateerde
groeiafwijkingen worden zeker, andere worden mogelijk door deze aan
tastingen veroorzaakt.
Op de lichte tuingrond te Wageningen (B, C) groeide erwt slecht na
een aantal tuinbouwgewassen, in het bijzonder na aardappel, als gevolg
van de aantasting door M. hapla die de invloed van andere factoren,
ook andere wortelaaltjes, blijkbaar kan overdekken. Waar deze soort
voorkomt, zullen Tagetes en ook granen en maïs relatief goede voor
vruchten zijn. Op de zandgrond van het tuinbouwbedrijf te Driesum
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(F) was de groei van erwten na allerlei gewassen goed. Duidelijke voorvruchteffecten traden niet op; de na vele gewassen zeer talrijke R. robustus is blijkbaar voor erwten niet van betekenis geweest.
Op de lichtere landbouwgronden zijn de problemen anders dan op tuinbouwgrond. De aaltjespopulaties bevatten geen of minder M. hapla en
R. robustus en veel meer T. dubius en P. crenatus (soms ook P. pene
trans). Perceel E toont dank zij intensieve teelt van bepaalde gewassen
de overgang van een boomkwekerijperceel met oorspronkelijk weinig
wortelaaltjes naar landbouwland met hoge aantallen T. dubius, P. cre
natus en hier ook R. robustus. In 1958 traden bij erwt nog geen voorvruchteffecten op. In 1959 wèl, en daarbij bleken de landbouwgewassen
ongunstige voorvruchten te zijn geworden. Biet en aardappel bleken
evenwel betere voorvruchten dan klaver en haver. Op perceel F waren
biet en aardappel beter dan haver en gras/klaver, op perceel G beter
dan haver, rogge, gerst en raaigras. Op al deze percelen blijken biet en
aardappel betere voorvruchten te zijn dan granen, gras en klaver. Op
al deze percelen blijkt de talrijk voorkomende T. dubius door biet en
aardappel te zijn gedrukt. Nader onderzoek naar de betekenis van deze
soort voor erwten is op zijn plaats, temeer daar erwt algemeen door
deze soort wordt aangetast en een goede waardplant is gebleken.
Op perceel I was biet ook een zeer goede, aardappel evenwel een ma
tige voorvrucht. Dit komt hier vrijwel zeker door de overwegende in
vloed van P. penetrans, die naast T. dubius talrijk voorkwam (zie
ook H).
Erwt wordt ook door P. crenatus aangetast (Versl. Meded. PIZiekt.
Dienst 124 : 221), maar is voor deze soort geen goede waardplant ge
bleken. De kans bestaat, dat incidenteel een op andere gewassen opge
bouwde hoge populatie schade doet (J).
Opvallend en enigszins onverwacht zijn de resultaten met betrekking
tot R. robustus. Dit aaltje is wel genoemd als de oorzaak van slechte
groei en vroege vergeling bij erwten (T. PIZiekt. 60 : 262-264). Erwt is
evenwel geen waardplant voor dit aaltje gebleken en wordt er niet door
aangetast (F, D). De hiervóórgenoemde slechte groei van erwt na erwt
op een aantal percelen is ook niet een complexaantasting van specifieke
schimmels met juist R. robustus (Nematologica 4 : 336-343), aangezien
het verschijnsel niet beperkt is tot percelen met deze soort. De gegevens
maken het onzeker of R. robustus voor erwten van praktische beteke
nis moet worden geacht.
De bijzonder goede resultaten met Tagetes als voorvrucht is waarschijn
lijk een gevolg van het aaltjesdodend effect van dit gewas (voor een
algemeen overzicht zie men Meded. Hogesch. Gent 25 (1960). In de
proeven C, D, E en F kwam Tagetes voor, en in de gevallen waar
voorvruchteffecten optraden was Tagetes veruit de beste voorvrucht
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(C, E 1959, F). Het lijkt gewenst om in vruchtwisselingsproeven Tage
tes steeds als controlegewas op te nemen.
Erwt is als voorvrucht van andere gewassen middelmatig geweest, met
enkele uitzonderingen. Het gewas was matig tot zeer slecht voor zich
zelf in 8 van de 10 percelen, d.w.z. in alle gevallen waar voorvruchteffecten optraden. Erwt was goed voor roze- en appelzaailingen en
slecht voor rode klaver op perceel E. Zij was verder slecht voor haver,
gras en biet op perceel G en voor biet op perceel I.
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PROJECT V-A
DROOGPROEVEN MET ERWTEN
IR. H. SPARENBERG

Instituut voor Bewaring en Verwerking van Landbouwprodukten
Afdeling Droogtechnisch Laboratorium
MEJ. A. VEENBAAS

Proefstation voor de Akker- en Weidebouw, Wageningen
Op het proefbedrijf „de Eest" te Nagele werd op een perceel Paulierwten, groot 4.2 ha, een proef genomen met 3 objecten. Het proefschema was als volgt:
A. 2 ha maaien - 1 etmaal voordragen op veld - mechanisch laden drogen in de tas - dorsen;
B. 1 ha maaien - mechanisch laden - kunstmatig drogen in droogcel - dorsen;
C. % ha maaien - 1 etmaal voordragen op veld - ruiteren - dorsen.
Het maaien van het gehele perceel gebeurde op dezelfde dag. Direct
daarna werd object B met een Vicon-oplader op wagens geladen en in
een droogcel met een vloeroppervlak van 36 m2 gebracht. De te drogen
hoeveelheid was ruim 15 ton met een gemiddeld vochtgehalte van 48 %.

De laagdikte was ca. 3 m, hetgeen te veel bleek te zijn voor dit vocht
gehalte. Er was echter op dat moment geen tweede cel beschikbaar. Er
werd gedroogd met lucht van een constante temperatuur van 30° C.
De bovenlaag droogde slecht en de erwten moesten na het dorsen nog
nagedroogd worden (ongeveer ys deel van het totaal gedroogde).
De objecten A en C bleven na het maaien 1 etmaal voordragen op het
veld, waarna object A met de oplader werd opgeladen en in de tas ge
bracht, terwijl object C op hetzelfde tijdstip werd geruiterd.
Er werd 23,7 ton met een gemiddeld vochtgehalte van 34 % in de tas
gebracht, waarvan de afmetingen van het grondvlak 5 X 7 m was en
de hoogte ca. 4^ m. Gedroogd werd met lucht die 5° C. was opge
warmd. Bij het tasdrogen bleken, door een minder goede luchtverdeling
in de tas, plekken aan de buitenkant slecht te drogen. Ook hierbij wer
den de erwten na dorsen van deze plekken nagedroogd.
De kosten aan olie en stroom bedroegen bij object A ƒ 256,48 of ca.
ƒ 128,— per ha, bij object B ƒ 163,28 of ƒ 163,— per ha. Per 100 kg
erwten waren de droogkosten voor object A ca. ƒ 2,— en voor object
B ca. ƒ 3,—. Hierbij moet uiteraard wel bedacht worden, dat object A
een 14 % lager vochtgehalte had voor het drogen dan object B.
Het in de tas brengen en het beladen van de droogvloer kost nog te
veel arbeid. Getracht moet worden dit op meer efficiënte wijze te doen
plaatsvinden door in min of meerdere mate dit proces te mechaniseren.
Hieronder volgt een overzicht van de kiemkracht- en pikselpercentages
bij de verschillende objecten.
Kiem
kracht

Obj. A: bij maaien
bovenlaag tas na drogen
middenlaag tas na drogen
onderlaag tas na drogen
vochtige plekken in tas
Obj. B: bij maaien
bovenlaag cel na drogen
onderlaag cel na drogen
vochtige plekken cel
Obj. C: bij maaien
na dorsen ruiters

Piksel

O/
/o

\bnormale
zaden

%

%

98
98
98
97
80
97
99
98
95
98
97

1,6
5,6
3,6
6,8
5,3 (afval)
0,8
4,5
4,8
12,7
1,2
4,6

0
2
1
3
10
1
1
2
3
1
3

De kiemkracht is dus zowel bij het tasdrogen als in de cel drogen goed
op peil gebleven, behalve bij de vochtig gebleven plekken. Ook het
pikselpercentage ligt bij de verschillende objecten vrijwel op hetzelfde
niveau, behalve bij de vochtige plekken, waar dit sterk oploopt.
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DE KWALITEIT
De partijen erwten, die voor de proeven werden gebruikt, waren, in
aanmerking genomen het ras Pauli, van zeer goede kwaliteit, zowel wat
betreft het uiterlijk als de kook en de smaak.
Bij bemonstering direct na het maaien - vochtgehalte 44 tot 52 % - en
na 24 uur drogen op het veld - vochtgehalte 34 tot 45 % - bleek drogen
van het gewas in een monsterdroger, vervolgens dorsen de beste en
tevens een goede behandeling voor monsters te zijn, althans indien een
juiste droogtijd en temperatuur werden toegepast. Het gewas dorsen of
de peulen doppen en daarna de erwten drogen was nadelig voor de
uiterlijke kwaliteit. De vochtige nog enigszins zachte erwten werden
meer of minder gedeukt van vorm, hadden soms een „gefrommeld"
aanzien. Een en ander ondanks het feit dat gebruik werd gemaakt van
machines, bestemd voor het doppen en dorsen van doperwten.
A. Drogen van het gewas in de tas
Bij het tasdrogen werd in de bovenlagen de kwaliteit goed behouden.
Naar beneden toe en in het bijzonder van het midden naar onder in de
tas werd de vorm van de erwten wat minder rond en de kleur fletser.
Het na het dorsen getrokken monster uit de onderlaag was zelfs over
wegend te licht van kleur. Het produkt is mogelijk te lang met drogen
de lucht in aanraking geweest. De kookkwaliteit van de erwten midden
en onder uit de tas was een weinig teruggegaan; de smaak was nor
maal.
Hoewel het tasdrogen, in het bijzonder in de boven- en middenlagen
goede resultaten heeft gegeven, vereist deze methode, gezien de minder
goede kwaliteit onder uit de tas wel een zekere zorg.
B. Kunstmatig drogen van het gewas in een droogcel
De uiterlijke kwaliteit van de erwten was, buiten beschouwing gelaten
enkele vochtige plekken, goed op peil gebleven. De vochtige plekken
moeten in verband gebracht worden met onvoldoende droging boven
in de cel tengevolge van de grote laagdikte. De kookkwaliteit van de
erwten boven in de cel was weinig of niet teruggegaan, onder in de cel
iets. De smaak van het goed gedroogde produkt was normaal.
C. Ruiteren van het gewas
De ruitermethode gaf een produkt, dat zowel in uiterlijke kwaliteit als
kookkwaliteit en smaak praktisch op peil was gebleven. Bij gunstige
weersomstandigheden en de mogelijkheid van een tijdig verder afwer
ken mag deze methode dan ook voor de kwaliteit uitstekend genoemd
worden.
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Invloed van de behandeling van de monsters op de uiterlijke kwaliteiten van de
erwten. Vochtgehalte van de erwten voor de behandeling 48 %.

Peulen gedopt in
doperwten-dopmachine

Gewas gedroogd,
daarna gedorst in de
doperwten-dorsmachine

Gewas gedorst in
doperwten-dorsmachine
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PROJECT V-B
BEWAARPROEVEN MET GROENE ERWTEN,
BRUINE BONEN, CAPUCIJNERS EN SCHOKKERS
G. R. VAN BASTELAERE
Instituut voor Bewaring en Verwerking van Landbouwprodukten,
Wageningen
A. VEENBAAS

Proefstation voor de Akker- en Weidebouw, Wageningen
Op de afdeling Droogtechnisch Laboratorium werd een tweetal bewaarproeven verricht met groene erwten, bruine bonen, capucijners en
schokkers van de oogst 1958. Daarbij werd gewerkt volgens het onder
staande schema:
A. Elk object verpakt in linnen zakjes (inhoud ca. 1 kg). De gevulde
zakjes werden ondergebracht in een drum gevuld met groene erw
ten (buffermassa, om àl te grote schommelingen in het vochtgehalte
tegen te gaan).
Twee vochtgehalten (15,5-16 % en 18-19,5 %).
Bewaartemperaturen 5 en 10° C. Later kamertemperatuur.
B. Elk object verpakt in jute zakken (inhoud ca. 50 kg). Aanvankelijke
bewaring onder open kapschuur (periodieke ventilatie), daarna bij
10° C. en vervolgens weer onder kapschuur. Na een jaar nog 3
maanden bij kamertemperatuur.
Hetzelfde vochtgehalte als bij A.
Object A
Tabel 1

Zaadsoort
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Beginvochtgehalte

Vochtgehalte
na 12 maanden

%

bij 5° C.

bij 10° C.

Groene erwten
Bruine bonen
Capucijners
Schokkers

15.5
15.6
15,9
15,4

16,1
16,7
16,5
16,0

16.0
16,6
16,3
16.1

Groene erwten
Bruine bonen
Capucijners
Schokkers

17,9
19,5
19,2
18,4

18,7
19.7
19,5
18.8

18.1
19,6
19.2
19,0

Vochtgehalte
Na een jaar bewaren in linnen zakjes bij 5° C. en bij een gemiddelde
luchtvochtigheid van 85 % bleek het vochtgehalte van de peulvruchten
wat hoger te zijn geworden. De proefobjecten, bewaard bij 10° C. en
ca. 80% R.V., vertoonden hetzelfde verschijnsel (zie tabel 1).
Zoals verwacht kon worden, is het vochtgehalte van de groep met 15
à 16 % vocht in het algemeen méér gestegen dan dat van de groep met
18 à 19 % vocht.
Hierbij dient te worden opgemerkt, dat deze vochttoename zich voor
namelijk heeft voltrokken in de laatste 4 maanden van de bewaring,
toen de R.V. van de lucht doorgaans wat hoger was dan het gemiddel
de van 85 respectievelijk 80 %. Dat het vochtgehalte gestegen is wijst
er op, dat de buffermassa van losgestorte groene erwten (zichtbaar op
de foto) geen afdoende bescherming heeft geboden.
Uiterlijke kwaliteit
Het pikselgehalte bleek na 12 maanden bewaren in het algemeen iets
hoger te zijn dan oorspronkelijk het geval was. De stijging was het
kleinst (2 à 3 %) bij de 5° C.-groep en iets groter (2 à 4 %) bij de
10° C.-groep.
Van enige verandering in de uiterlijke hoedanigheden was na 4 maan
den bewaren praktisch niets te bespeuren. Mogelijk is er een zeer ge
ringe kleurverandering opgetreden bij de varianten met het hoogste
vochtgehalte.
Na 8 maanden bleken de capucijners met 19,2 % vocht en bewaard bij
10° C. aanmerkelijk donkerder te zijn geworden terwijl ze iets muf
roken. Bij de bruine bonen werd met het hoogste vochtgehalte even
eens een wat muffe geur geconstateerd zij het in mindere mate.
Op beschadigde zaden werden na 8 maanden bewaren schimmels aan
getroffen.
Na 12 maanden vertoonden de capucijners een zeer duidelijke ver
kleuring, terwijl een muffe geur werd waargenomen.
De schimmelvorming op de beschadigde zaden had zich niet verder
uitgebreid.
Consumptiekwaliteit
De bewaring 15 % vocht - 5° C. heeft de beste resultaten gegeven. Bij
de groene erwten, de schokkers en de bruine bonen was de oorspronke
lijke kooktijd bijna behouden. De verlenging van de kooktijd bedroeg
na 12 maanden bewaring en 4 maanden nabewaring slechts 5 tot 10
min.; bij de capucijners was dit 15 à 30 min. Mogelijk was wel bij de
schokkers de structuur een weinig ongelijkmatiger geworden. De smaak
was bij alle vier de peulvruchtensoorten praktisch op peil gebleven.
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Proefopstelling van object A. Bewaring van peulvruchten in linnen zakjes, die
bedekt zijn met een laag losgestorte groene erwten (buffermassa tegen vochtwisseling). In drum no. 8 is een thermohygrograaf geplaatst voor de registratie
van de luchttemperatuur en luchtvochtigheid.

15 % vocht - 10° C. verlengde de kooktijd, behoudens bij de capucijners, met ± 15 min.; bij de capucijners was dit ongeveer 45 min.
Bij de schokkers en de bruine bonen werd een zekere ongelijkmatig
heid van structuur waargenomen. Na de vereiste kooktijd kwamen naast
zachte korrels iets stugge en zelfs te stugge voor. Bij de groene erwten
werd de indruk verkregen dat de schil een weinig harder was dan bij
het object 15 % - 5°. De smaak was bij alle peulvruchtensoorten goed
op peil gebleven; zij werd over het geheel genomen slechts weinig lager
gewaardeerd dan bij het object 15 % - 10°.
19 °/0 vocht - 5° C. had een duidelijke teruggang in kookeigenschappen
en in smaak tengevolge. De teruggang zette zich na de 12 maanden be
waring, tijdens de 4 maanden nabewaring voort, soms zelfs in ver
sterkte mate. Vooral de achteruitgang in smaak was over het geheel
van een zodanige betekenis, dat 19 % als vochtpercentage bij bewaring
te hoog moet worden geacht.
Bij 19 % vocht - 10° C. trad de achteruitgang in kwaliteit sneller en
dooreengenomen nog in sterkere mate op dan bij 19 % - 5°.
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Object B
De peulvruchten, verpakt in jute zakken à 50 kg, werden in de winter
van 1958 op 1959 slechts enkele uren geventileerd. Tot de eerste week
van mei is de temperatuur in de zakken nooit hoger geweest dan 8° C.
Op 11 mei werd 16° C. gemeten. De peulvruchten zijn toen overge
bracht naar een bewaarruimte met 10° C. Op 8 oktober 1959 werden
ze weer opgeslagen in de silo's onder de kapschuur en werd de tem
peratuur door ventilatie met koude lucht teruggebracht tot 3° C.
In de periode van begin oktober t/m 9 december 1959 werd in totaal
98Yi uur geventileerd. De gemiddelde temperatuur (gemeten in de zak
ken) bedroeg in deze periode 4° C. met een maximum van 6° C.
Na 12 maanden bewaren bleek het vochtgehalte van de nattere par
tijtjes weinig of niet veranderd te zijn, terwijl dat van de drogere
varianten vrij sterk was gestegen (zie tabel 2).
Tabel 2
Beginvochtgehalte

Vochtgehalte
na 12 maanden

%

%

Groene erwten
Bruine bonen
Capucijners
Schokkers

15,5
15,6
15,9
15,4

17,7
18,4
17,9
17,7

Groene erwten
Bruine bonen
Capucijners
Schokkers

17,9
19,5
19,2
18,4

18,1
19,2
19,2
18,3

Zaadsoort

Het pikselgehalte was nagenoeg constant gebleven.
Wat de uiterlijke hoedanigheden betreft, geldt hetzelfde als wat werd
opgemerkt bij object A (verkleuring).
Beide objecten worden nu nog verder bewaard bij kamertemperatuur.
De eindresultaten (de cijfers voor de kookkwaliteit inbegrepen) zijn nu
nog niet bekend.
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PROJECT VI-B
ONDERZOEK VAN DE VOEDINGSWAARDE VAN
PEULVRUCHTENEIWIT
DR. A. P. DE GROOT
Centraal Instituut voor Voedingsonderzoek T.N.O., Utrecht.

Het onderzoek naar de voedingswaarde van peulvruchteneiwit werd
uitgevoerd door analyses van het volledige aminozurenpatroon met
chemische methoden, en door biologische bepalingen van het percen
tage aan ratten gevoerde eiwit dat werd benut voor de synthese van
lichaamseiwit (netto eiwitbenutting) en van het percentage eiwit dat
niet in de feces werd uitgescheiden (werkelijke verteerbaarheid). Het
vergelijkend onderzoek van een aantal peulvruchtenrassen dat reeds
in 1958 werd begonnen is inmiddels afgesloten. Tevens werd een onder
zoek ingesteld naar de voedingswaarde van erwtensoep als hoofd
bestanddeel van een complete maaltijd.
1. VERGELIJKEND ONDERZOEK VAN
PEULVRUCHTENRASSEN
Van het cijfermateriaal, dat inmiddels werd bewerkt tot een publikatie
voor het tijdschrift Voeding, is een gedeelte weergegeven in een twee
tal tabellen.
Tabel 1.

Aminozurengehaltes van gekookte peulvruchten na verwijdering van
het kookwater en van twee kookwaters (in g per 16 g N).
G
<U
G

O

O
d G

c

2
E S0
O X>

O g
C/5 O
G C
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r-M*
u
c
O
.o
'S1

6.00
2.84
7.00
1.54
1.06

5.54
2.84
7.43
1.45
0.62

5.61
3.03
6.85
1.70
0.31

7.99
2.24
6.03
1.35
0.74

7.48
2.04
6.69
1.18
0.70

5.52
2.40
6.05
1.46
0.94

9.20
2.28
6.52
1.20
0.79

8.01
2.06
6.58
1.15
0.83

9.33
1.82
5.97
1.03
0.83

3.38
1.89
4.10
1.57
1.06

3.13
1.90
3.97
0.85
1.23

0.97
6.60
5.11
8.64
5.06
6.27

0.98
6.41
4.85
9.50
5.34
6.00

1.08
5.76
4.42
9.41
5.93
5.77

1.57
5.32
3.42
7.14
4.27
5.06

1.67 1.13
4.94 6.25
3.75 4.40
7.01 8.10
4.13 4.70
4.92 5.33

1.53
4.60
3.79
6.88
4.01
4.61

1.32
5.19
3.83
8.53
4.34
4.68

1.25
4.54
3.78
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Fractieverzamelaar voor de bepaling van aminozuren.

1.1. Aminozurensamenstelling
De gehaltecijfers van gekookte peulvruchten aan de aminozuren die
door het lichaam niet kunnen worden gesynthetiseerd (de zgn. essen
tiële aminozuren) zijn weergegeven in tabel 1. Hoewel cystine niet be
hoort tot de essentiële aminozuren is het toch in deze tabel opgenomen
omdat het ten dele het essentiële aminozuur methionine kan vervangen.
Arginine en histidine zijn voor de mens niet essentieel, maar wel voor
verschillende diersoorten.
Uit de cijfers van tabel 1 blijkt dat de aminozurensamenstellingen van
gekookte droge peulvruchten onderling betrekkelijk weinig verschillen.
Het gehalte aan methionine, dat in de meeste eiwitten varieert van
1.5-3.0 g per 16 g N is in alle onderzochte monsters laag. Het cystinegehalte (in de meeste eiwitten 1.0-2.0 g per 16 gN) kan normaal ge
noemd worden. Het totaalgehalte van de beide zwavelbevattende ami55

nozuren is dus laag. Het gehalte aan lysine dat van bijzondere beteke
nis is in verband met het tekort in veel plantaardige eiwitten, is in de
droge peulvruchten hoog. De als groenten beschouwde sperciebonen en
snijbonen bevatten echter aanzienlijk minder lysine. Ook verschillen
deze van de droge peulvruchten door een lager gehalte aan arginine,
cystine en leucine. Deze verschillen komen ook tot uiting in een belang
rijk lager totaalgehalte aan essentiële aminozuren.
Bij koken van peulvruchten gaat steeds een deel van het peulvruchten
eiwit in het kookwater over. Bij de droge peulvruchten is deze hoeveel
heid 5-10 % van het totaal, maar bij doperwten, sperciebonen en snij
bonen aanzienlijk meer. De aminozurensamenstelling van het kook
water van bruine bonen en capucijners week sterk af van die van de
overeenkomstige gekookte peulvruchten. Met name waren de gehaltes
van fenylalanine, isoleucine, leucine en valine laag, terwijl het gehalte
van het niet essentiële glutaminezuur bijna dubbel zo hoog was. De
onderzochte kookwaters bevatten echter meer cystine dan de gekookte
peulvruchten hetgeen van bijzondere betekenis is voor de voedings
waarde.
1. 2. Verteerbaarheid en benutting van het eiwit
De resultaten van de voedingswaardebepalingen met ratten zijn in
tabel 2 weergegeven.
Tabel 2.

Bruine bonen
Witte bonen
Capucijners
Groene erwten
Schokkers
Spliterwten
Doperwten
Sperciebonen
Snijbonen

Voedingswaardebepalingen van peulvruchten.
NEB = netto eiwitbenutting, V = verteerbaarheid,
BW = biologische waarde.
NEB

V

BW

33
45
50
48
49
45
42
50
46

85
91
83
91
92
91
85
77
77

39
49
60
53
53
49
49
65
60

Bij voedering van peulvruchten als enige bron van eiwit in een ove
rigens volwaardig rantsoen, was de benutbaarheid (N.E.B.) van de
meeste rassen maar weinig verschillend. Het onderzochte ras bruine
bonen werd echter minder goed benut. De verteerbaarheid was over
het algemeen goed, maar van sperciebonen en snijbonen vrij laag.
Deze laatste onderscheiden zich dus in verschillende opzichten van de
droge peulvruchten, nl. door een lager gehalte aan essentiële amino
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zuren en een minder goede verteerbaarheid. Bovendien bevatten deze
Produkten relatief veel stikstof die niet van aminozuren afkomstig is.
De waargenomen verschillen zouden een gevolg kunnen zijn van de
aanwezigheid van de vruchtwand bij sperciebonen en snijbonen of van
de onrijpe toestand van de zaden.
1.3. Limiterend aminozuur
Bij toevoeging van het aminozuur methionine aan de onderzochte peul
vruchten werd steeds een aanzienlijke verbetering van de eiwitbenutting
waargenomen. Hieruit blijkt dat de hoeveelheid van dit aminozuur in
het eiwit beperkend is voor de voedingswaarde, hetgeen in overeen
stemming is met de lage gehaltecijfers die bij de analyses gevonden
werden. Na suppletie van dit aminozuur werd met verschillende peul
vruchten een voedingswaarde bereikt die nauwelijks lager was dan die
van goede dierlijke eiwitten zoals die van kaas of vlees.
2. VOEDINGSWAARDE VAN ERWTENSOEPEN
In ons onderzoek werd de benutbaarheid van het eiwit bepaald met
rantsoenen waarin slechts één van de peulvruchtenrassen als eiwitbron
aanwezig was. In de praktijk worden echter steeds mengsels van ver
schillende eiwitbevattende produkten gelijktijdig gegeten. Door com
binaties van eiwitten kan de benutbaarheid beter zijn dan wanneer de
samenstellende componenten afzonderlijk worden geconsumeerd. Dit
is het geval wanneer het tekort aan een bepaald aminozuur in het ene
eiwit door een overmaat van dit aminozuur in een ander eiwit wordt
aangevuld.
Om de aanvullende waarde van andere voedingsmiddelen voor peul
vruchteneiwit te bestuderen werd een onderzoek uitgevoerd met groene
erwten waarvan een erwtensoep was bereid, die door aanvulling met
griesmeelpudding tot een complete maaltijd werd gemaakt. Dit onder
zoek omvatte behalve een huishoudelijk bereide erwtensoep ook een
gedroogde erwtensoep in pakjes uit de handel.
2. 1. Aminozurensamenstelling
De aminozurenanalyse van de beide combinaties van erwtensoep met
nagerecht gaf een grote overeenkomst te zien in de gehaltecijfers van
vrijwel alle aminozuren. Een belangrijk verschil was echter het lagere
gehalte aan methionine en cystine in de maaltijd bereid van pakjes
erwtensoep. Dit onderscheid kwam duidelijk tot uiting in de dierproef.
2. 2. Benutbaarheid van het eiwit
De erwtensoep uit pakjes werd minder goed benut dan de huishoude
lijk bereide erwtensoep. De toevoeging van het nagerecht veroorzaakte
geen duidelijke verbetering van de benutbaarheid van de huishoudelijk
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Rattenmoeder met jongen.

bereide erwtensoep maar wel van de pakjessoep. Blijkbaar werd de
aminozuurdeficiëntie van de eerste soep niet en van de tweede soep
wel verminderd door het nagerecht. Dit kan worden verklaard met het
grotere tekort aan zwavelbevattende aminozuren in de pakjessoep.
Bij aanvulling van beide maaltijden met zuiver methionine werd een
verbetering van de eiwitbenutting waargenomen. Het aminozuur dat
limiterend is voor de voedingswaarde van erwten (methionine) is blijk
baar ook nog limiterend wanneer de erwten zijn aangevuld met de an
dere bestanddelen van de erwtensoep (vlees, aardappelen en groente)
en van het nagerecht.
De methioninesuppletie verhoogde de benutbaarheid van de beide maal
tijden van ca. 50 naar ca. 70 %. Deze zeer aanzienlijke stijging be
tekent dat de maaltijden, afgezien van een tekort aan zwavelbevattende
aminozuren, een goed uitgebalanceerde aminozurensamenstelling heeft.
Wanneer dit niet het geval was, dan zou na toevoeging van één enkel
aminozuur een aanzienlijke verbetering van de voedingswaarde ver
hinderd zijn door de beperkte hoeveelheid van een ander essentieel
aminozuur. Door aanvulling van de erwtensoepmaaltijd met methionine
of met een eiwitbron die een overmaat van dit aminozuur bevat kan
een eiwitkwaliteit verkregen worden die gelijk is aan die van goede
dierlijke eiwitten.
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PROJECT VI-C
ONDERZOEK VOEDINGSGEWOONTES MET BETREKKING
TOT PEULVRUCHTEN IN HET BUITENLAND
MEJ. A. VEENBAAS, MEJ. K. SCHEYGROND EN IR. R. P. LAMMERS

Het onderzoek in West-Duitsland en Groot Brittannië werd op beperkte
schaal voortgezet. In verband met andere werkzaamheden kwam een
voorgenomen reis van ongeveer zeven dagen naar Engeland, te onder
nemen door ir. Lammers, te vervallen. Mej. Veenbaas en mej. Schey
grond bezochten tweemaal Keulen, terwijl ir. Lammers driemaal naar
West-Duitsland ging in het kader van de deelname van de Commissie
voor Exportpropaganda voor granen, zaden en peulvruchten aan de
Anuga te Keulen, de Herbstmesse te Frankfurt en de Hollandse Week
te Stuttgart.
Voorts bezocht ir. Lammers Engeland in het kader van de deelname
van genoemde commissie aan de „Ideal Home Exhibition" te Londen.
1. West-Duitsland
De trend naar luxe voedingsmiddelen en naar prima kwaliteit zet zich
onverminderd voort. Dit is in overeenstemming met het hoge, nog
steeds stijgende welvaartspeil. Bij de opening van de Anuga te Keulen
werd er door de Duitse minister van landbouw en voedselvoorziening
op gewezen dat er in West-Duitsland een stijgende vraag is naar steeds
betere kwaliteit, wat niet alleen de sortering en de verpakking betreft,
doch vooral de wezenlijke consumptie-kwaliteit.
Uit mededelingen van grote peulvruchtenhandelaars blijkt dat de erw
tenconsumptie in West-Duitsland een afnemende tendenz vertoont.
Men tracht dit tegen te gaan door b.v. in bouillon voorgekookte erw
ten in blik in de handel te brengen.
Uit een ingesteld onderzoek naar het gebruik van soepen bleek dat
thans de z.g. „Delikatess-Suppe" verre geprefereerd worden boven de
klassieke soepen.
Door mej. Veenbaas en mej. Scheygrond wordt het volgende gerappor
teerd:
Een bezoek aan de Allgemeine Nahrungs- und Genuszmittel-Ausstellung
„Anuga 1959" te Keulen gaf een indruk van de wijze waarop de voe
ding zich in de westerse landen, in het bijzonder in de Bondsrepubliek,
ontwikkelt. Naast de produkten en artikelen als zodanig, werd vooral
ook aandacht gevraagd voor bijzondere onderwerpen, zoals zelfbe
diening, verpakking, de relatie handelaar-consument, de mogelijk
heden van diepvriesprodukten.
Het aantal zelfbedieningszaken neemt in de Bondsrepubliek de laatste
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jaren sterk toe. Het werd in één jaar tijds - 1958 - meer dan verdrie
voudigd. Augustus 1959 was de situatie zo, dat een vierde van alle
uitgaven aan voedings- en genotmiddelen in zelfbedieningszaken werd
besteed. Gebleken is dat de winkelomzet door voorverpakking kan
worden verhoogd.
In de zelfbedieningszaken, die op de tentoonstelling waren ingericht,
was de plaatsing van de peulvruchten gunstig en ongeveer dezelfde als
in de winkels voor zelfbediening in het centrum en de buitenwijken van
Keulen. De verpakking % en XA kg - was in de meeste gevallen
attractief; doorschijnend cellofaan met kleurige opdruk was het meest
voorkomend. Door minder goed uiterlijk en een minder goede kookkwaliteit kunnen de voordelen van goede plaatsing en verpakking ech
ter gemakkelijk verloren gaan; een meer blijvende achteruitgang is
- juist bij zelfbediening - dan zeker niet denkbeeldig. Immers de huis
vrouw wordt er in de zelfbedieningszaak niet meer op geattendeerd,
ingeval de kwaliteit naderhand weer beter is.
Groene erwten, gele erwten en witte bonen waren in vorengenoemde
winkels ongeveer in gelijke verhouding aanwezig. Linzen kwamen in
minder grote hoeveelheden voor. In andere delen van Duitsland kan
het aanbod duidelijk anders liggen dan in het gebied Rheinland-West
falen. Het hangt samen met de wijze waarop regionaal de verbouw en
het gebruik zich vanouds hebben ontwikkeld. Naarmate de industriële
bevolking zich uitbreidt, zullen deze verschillen worden genivelleerd.
Het brengt tevens mee, dat het gebruik in meerdere mate en ook ge
makkelijker door het aanbod wordt beïnvloed.
Bij een ronde-tafelgesprek dat op de „Anuga" door de handel met de
vertegenwoordigsters van de diverse vrouwenorganisaties werd ge
houden, bleek dat de Duitse huisvrouw kwaliteit verlangt, maar daarbij
prijs en prijsverschillen ernstig mede in aanmerking neemt.
De diepvriesindustrie vroeg op deze tentoonstelling speciale belang
stelling voor „Schnellgerichte", hetzij „küchenfertig" hetzij „tischfer
tig". Gewilde diepvriesprodukten in Duitsland zijn vooral doperwten
met wortelen, spinazie, vlees, vis, gevogelte en „Kartoffelklösze". Bij de
gebruiksklare of „tischfertige" gerechten waren de peulvruchten ver
tegenwoordigd met groene erwtensoep en linzensoep in collofaanzakjes,
terwijl bij de keukenklare gerechten opgeweekte groene erwten met
worst, blokjes mager spek en wortel en peterselie werden aangeboden.
Het bezwaar voor de huisvrouw, dat aankoop van diepvriesprodukten
kort voor het gebruik dient te geschieden, tracht de diepvriesindustrie
te ondervangen door het bevorderen van de aanschaf van huishoudkoelkasten met diepvriesvak.
De blikconservenindustrie was op de tentoonstelling vertegenwoordigd
met grote hoeveelheden van velerlei produkten. Bij de goedkopere
prijsklassen kwamen vaak groene erwten (processed peas) met worte
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len voor. Bij de peulvruchten, voor soep bestemd, ontbraken de groe
ne erwten. Dit is enigszins verwonderlijk omdat bij de droge peulvruch
ten groene erwten voor soep door de lage prijs zeer goed aftrek heb
ben. Naast de goedkopere blikken zonder vlees, waren bij de meer
volledige maaltijden ook peulvruchten met worst, mager spek of vlees
aanwezig.
Tenslotte mag worden meegedeeld dat de Duitse voedingsvoorlichting,
die in 1954 haar werk begon, adviseert vetten in de voeding te beper
ken en onder meer het groenten- en vruchtengebruik te verhogen; dit
in verband met de sterk toenemende calorische overvoeding. Met het
oog op de Duitse voorkeur voor voedzame soepen als voorgerecht,
wordt aanbevolen deze minder als soep vooraf, doch meer als hoofd
gerecht te gebruiken.
Ir. Lammers kon uit besprekingen met vele huisvrouwen vaststellen
dat er zeer zeker nog een grote behoefte is aan gele erwten. Helaas is
de consumptiekwaliteit van het in de winkels aangebodene dikwijls
teleurstellend; naast een minder goede kook, blijkt men ook zeer kri
tisch te zijn ten aanzien van de kleur van de gele erwten. Deze mag
vooral niet te bleek zijn. Deze eis betekent dat de zaadlobben van de
droge gele erwt een diep oranje-gele kleur dienen te hebben. Blijkbaar
komt deze kleur lang niet algemeen voor. Dit zal dus een belangrijk
punt moeten uitmaken in het veredelingsprogramma van onze kwekers.
Gele erwten worden vooral als puree en waarschijnlijk in mindere
mate als soep of als hele erwt gegeten. Een typisch gerecht is b.v. gele
erwtenpuree met zuurkool en of gerookt doorgroeid varkensspek
(buikspek) of gekookt varkensvlees of „Eisbein".
Het kwaliteitsonderzoek van erwten geschiedt in West-Duitsland o.a.
op het Instituut voor Rassenonderzoek te Rethmar en op de „Landessaatzuchtanstalt" te Weihenstephan in Zuid-Duitsland. In het kader
van dit verslag zijn enkele aspecten van de wijze waarop dit onder
zoek wordt uitgevoerd vermeldenswaard.
In Weihenstephan worden de erwten in bijna de helft van de hoeveel
heid water gekookt als op het P.A.W. gebruikelijk is. Men doet dit
omdat men zich in hoofdzaak instelt op de bereiding van erwtenpuree.
Beoordeeld worden de kookduur, de smaak en de structuur. Wat de
smaak betreft onderscheidt men:
fade (wasserig)
kräftig
mild
grob
mehlig
streng mit Nachgeschmack
angenehm voll
bitter
typisch Kocherbse
Wat de structuur betreft wordt mehlig-, mehlig-trocken en wässerig
onderscheiden. In Rethmar wordt door de beoordelende personen
61

enerzijds de smaak met een cijfer van 1-5 aangeduid (1 = zeer goed,
5 = zeer slecht) terwijl anderzijds in woorden, evenals in Weihen
stephan, de smaak wordt aangeduid. Daarbij onderscheidt men:
leer
kräftig
fade
grob
mild
streng
Voorts worden eventueel nog opmerkingen gemaakt als: zoetig, waterig
en schillig.
Rethmar deelt mede dat gebleken is dat de voorkeur voor het smaaktype verschillend kan liggen. In hoofdzaak zijn er 2 smaak-„richtingen".
De ene prefereert de zachte afgeronde smaak van de Viktoria-erwten,
de andere de krachtige, meer uitgesproken erwtensmaak. Uit de sche
ma's valt wel af te leiden dat een sterke smaak met nasmaak of een
bittere smaak niet gerekend worden tot de krachtige uitgesproken erw
tensmaak en dus als minder goed - ongunstig worden beoordeeld.
In de komende jaren zal nader contact met deze Duitse instellingen die
nen te worden opgenomen en zullen zo mogelijk monsters voor kwa
liteitsbeoordeling kunnen worden uitgewisseld. Op die wijze zal kun
nen worden bevorderd dat onze kwaliteits-beoordeling zo goed moge
lijk is afgestemd op de Duitse smaak en bereidingsmethode. Tenslotte
is West-Duitsland de belangrijkste afnemer van de Hollandse erwten.
Speciaal ook met het oog op de straks tot ontplooiing komende Neder
landse gele erwtenteelt is het contact met genoemde Duitse instellin
gen van veel belang.
2. Het Verenigd Koninkrijk
Uit de in het afgelopen jaar verkregen gegevens blijkt dat de consump
tie van „processed peas" ten koste van de verpakte of los verkochte
erwten nog steeds toeneemt. Men schat dat het % ingenomen door
„processed peas" reeds ongeveer 75 % is. Voorts is het duidelijk ge
worden dat er voor „processed peas" naar verhouding steeds meer
ronde groene erwten worden gebruikt. Deze ronde groene erwten nu
zijn in hoofdzaak Amerikaanse Alaska-erwten, die, zoals elders door
ons werd uiteengezet, kwalitatief zeer goed bevallen, terwijl de prijs
lager ligt dan die van schokkers; van oogst 1959 was de prijs zelfs
lager dan van de Hollandse groene erwten. Tekenend is dat de grootste
Britse fabrikant van „processed peas": „Batchelor's Peas", een afde
ling van Unilever, de laatste tijd sterk op Alaska-erwten is overge
schakeld.
Een bezwaar van de Alaska-erwten is de kleine erwt; men krijgt echter
de indruk dat de consument begint te wennen aan de fijnere „pro
cessed peas"; het feit dat de kwaliteit daarvan beter is dan van de
grove, helpt bij die omschakeling een handje mee.
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Men zal zich afvragen welke thans de vooruitzichten zijn van onze
erwten-export naar het Verenigd Koninkrijk. Men zou geneigd zijn
deze vooruitzichten als minder gunstig voor te stellen. Het is echter
denkbaar dat er ook wel eens weer jaren kunnen komen dat de Ameri
kaanse Alaska's schaarser en dus duurder zijn, en voorts dat er jaren
komen dat er nogal wat kevers in voorkomen. Gezien het feit dat de
Amerikaanse 1960-uitzaai vrijwel even groot is als die van 1959, lijkt
het er overigens wel op dat de Amerikaanse boer zeer goedkoop kan
produceren.
In stede van een afwachtende houding aan te nemen, lijkt het gewenst
dat onze kwekers zich inspannen om te komen tot enerzijds schokker
rassen van betere kwaliteit en anderzijds tot ronde groene erwtenrassen,
die uitermate geschikt zijn voor „processed peas".
Men kan zich ook nog afvragen of de „processed peas" zich zullen
kunnen handhaven in het Engelse menu, gezien de sterke toename in
de consumptie van conservendoperwten, in het bijzonder vriesdoperwten. Gezien de ervaring in Amerika dat een goedkope doperwt van
matige kwaliteit zich zeer goed handhaaft, zou men misschien ook op
timistisch kunnen zijn t.a.v. de processed peas in Engeland. De produktie van processed peas in de laatste jaren laat nog steeds een opgaande
lijn zien, waarbij overigens bedacht moet worden dat dit ten koste gaat
van de droge erwten, die dus verpakt of los worden verkocht.
De produktiecijfers vanaf 1955 zijn als volgt:
„Processed peas" tons
1955
1956
1957
1958
1959

158.400
191.300
165.200
187.500
262.400

Verwerkte droge erwten tons
47.500
57.400
49.600
56.200
60.700

Een interessant aspect van de trend in de consumptie-gewoontes in
het Verenigd Koninkrijk biedt de soepen-sector. Van oudsher zou men
in Engeland niet bijzonder veel soep gegeten hebben. Thans schijnt
daarin verandering te komen, mede dank zij het in de markt komen
van soepen-concerns als Campbell en Heinz.
80 % van de in Engeland geconsumeerde soep bestaat uit: tomatensoep,
groentesoep, ossestaartsoep en kippensoep. De erwtensoep van groene
erwten is niet belangrijk en er zou zelfs een afnemende tendenz in con
sumptie zijn. Omtrent gele erwtensoep zijn ons nog geen gegevens be
kend.
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