
Zaai
• Wintereenkoorn: half oktober - begin 

november
• Zomereenkoorn: maart - begin april
• 400 zaden/m2 zaaidichtheid
• 2 - 3 cm zaaidiepte

Bodem 
De teelt van eenkoorn stelt weinig eisen aan 
de bodem en is ongevoelig voor koude en/of 
hitte door haar beschermde kafjes.

Bemesting
Gedijt bij een lage input. Toevoeging van input 
(bv. bemesting) kan zelfs nefast zijn voor het 
eindresultaat.  

Triticum monococcum

 EEnkoorntarwE

Eenkoorn is een van de eerst geteelde granen 
uit de landbouwgeschiedenis die op vrij 
grote schaal geteeld werd. De korrels groeien 
individueel en los van elkaar op de stengel 
en hebben een aparte kaf, wat voor gebruik 
moet verwijderd worden. De lange stengel is 
een opvallend kenmerk. De graanproductie is 
laag en daardoor de laatste jaren in onbruik 
geraakt. Het meel heeft een specifieke smaak 
dat door velen tot op de dag van vandaag 
gesmaakt wordt. Hoewel eenkoorn een winter- 
en zomervariant heeft, zijn de eigenschappen 
tussen beide over het algemeen gelijk.
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Onkruid 
Zeer dominant tegen onkruid. 

Ziekten en plagen  
Algemeen zeer hoge 
ziekteresistentie.
Zeer goed resistent tegen insecten 
en schimmels 

Oogst & na-oogst
Midzomer: wintereenkoorn vanaf 
midden juli – begin augustus, 
zomereenkoorn vanaf begin 
augustus met behulp van een 
dorser 
Iedere korrel dient apart van het 
kafje gescheiden te worden, zeer 
arbeidsintensief en traag.

Opbrengst 
2 - 4 ton/ha (ongepeld)

Wat

teelt
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toepassingen

Brood, pasta, meel, ...

Eenkoren wordt de moeder van de 
granen genoemd. Omstreeks 7000 
v.C werd eenkoorn al verbouwd in 
Mesopotamië. Er zijn restanten van 
eenkoorn bij de ijsmummie Ötzi  
gevonden. 

Hoewel eenkoorn grotendeels 
dezelfde gezondheids-
eigenschappen heeft als tarwe, ligt 
het eiwit- en vetgehalte veel hoger 
bij eenkoorn. Hierbij is het ook een 
bron van vitamine B2 
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