
 
 

 

Academie voor maximaal
rendement van eigen land

Teeltadvies gras met erwten en gerst  
 
Door erwten en gerst mee te zaaien met het inzaaien van gras in het voorjaar ontstaat een goede 

eerste snede. Na het maaien komen de erwten en gerst niet meer terug en blijft grasland over. Dat 

betekent veel opbrengst in korte tijd!  

 
Voordelen  
● Bescherming van grasplanten, betere slagingskans graslandvernieuwing.  
● Goede eerste snede, waarbij na maaien de erwten en gerst niet meer terugkomen en het 

grasland over blijft  
● In korte tijd veel opbrengst  
● Inzaaien met erwten, gerst en gras is een eenvoudige en goedkope teelt,  
● Smakelijk voor uw dieren.  

 
Eisen aan de grond  
Erwten/gerst kunt u zowel op klei- als op zandgrond telen. Voor een goed ontwikkeld gewas moet 
de zuurgraad van de bodem wel op orde zijn. Dat betekent een pH van minimaal 5,5.  
Een goede structuur en bewerkbaarheid van de grond is belangrijker dan een vroege zaaidatum. 
Een goede vlakligging is ook belangrijk om geen of zo min mogelijk grond mee te nemen tijdens de 
oogst. Te fijne grond houdt risico’s in voor slemp en te grove ondergrond voor een ongelijkmatige 
opkomst.  
 
Zaaien  
De advies zaaizaadhoeveelheid bedraagt 100 kg erwten, 50 kg gerst en 40 kg graszaad.  
Vanwege eventuele vogelschade in twee keer zaaien. Zaai erwten 3 - 5 cm diep en gerst en gras 1 – 
2 cm diep. Ideaal is half maart, begin april.  
 
Bemesting  
Een voorjaarsbemesting van 20 m3 rundveedrijfmest is voldoende.  
 
Oogst en opbrengst  
Meestal juli. De erwten zijn bepalend voor het oogstmoment. Het oogstmoment voor gerst/erwten 
is bereikt als de erwten zacht deegrijp zijn en het gewas begint te verkleuren. Het product hakselen 
met een korrelkneuzer. Het optimale droge stofgehalte ligt tussen de 30 – 35 % droge stof.  
Opbrengsten in de praktijk liggen meestal rond de 9 tot 11 ton droge stof per hectare in 100-115 
dagen groei. De voederwaarde van het product ligt tussen de 800 en 850 VEM met ongeveer 135 g 
ruw eiwit per kg ds.  
 
Meer informatie  
Raadpleeg voor meer informatie je adviseur of bel met Agrifirm Klantenservice: Regio Noord T 088 
488 29 70 of Regio Zuid T 088 488 29  
 


