
Triticum spelta
Biologische spelt

Spelt is een soort uit de granenfamilie 
Triticum dat genetisch nauw verwant is 
met zachte tarwe. Hoewel er veel parallellen 
te vinden zijn tussen beide graansoorten, 
zijn er toch duidelijk verschillen. Spelt 
heeft kafblaadjes die niet loskomen van de 
graankorrels en moet daardoor vóór gebruik 
eerst mechanisch gepeld worden. Spelt is 
vooral gekend voor het bakken van brood, als 
onderdeel van bier en als veevoeder.  
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Zaai
• Best in het najaar: van 20 oktober tot 

15 november. Bij een te vroege zaai kan 
najaarsonkruid zich ontwikkelen, te laat 
zaaien werkt het risico van natte percelen in 
de hand. 

• Het zaad van spelt komt ongepeld aan, 
waardoor het meer resistent is tegen 
kiemziektes en koude. 

• 180 - 240 kg/ha zaaidichtheid (hoger op 
zand- en kleigrond dan op leemgrond).

• 1 - 3 cm zaaidiepte
Bodem
Oude types zijn goed aangepast aan zware 
bodem en koud klimaat.
Vruchtwisseling
In de plaats van wintertarwe, minimum 2 jaar 
teeltrotatie.
Bemesting
Minder behoeftig aan stikstof dan wintertarwe.
Opletten bij oude types met voorteelten die in 
het volgende jaar nog veel stikstof naleveren 
en dit omwille van legering.
Bemestingsbehoefte voor P en K is gelijkaardig 
aan wintertarwe.

Onkruidbestrijding
Mechanisch 
Ziekten en plagen  
• Minder gevoelig aan bladluizen en 

andere insecten. 
• Algemeen minder gevoelig 

aan roest, zaadoverdraagbare 
ziektes en kiemingsziektes 
door omhullende kaf ongepeld 
zaaizaad. 

• Beter niet na een graangewas 
omwille van risico op voetziekten, 
of maïs als voorteelt door 
verhoogde kans op fusarium.

Oogst & na-oogst 
Later dan wintertarwe. 
Rasafhankelijk, maar meestal vanaf 
begin augustus. Voor consumptie 
moet spelt eerst mechanisch 
‘gepeld’ worden.
Opbrengst in bio 
• 2 - 4 ton /ha (oude types) 
• 4 - 6 ton/ha (nieuwe types) 
• Gemiddeld 30% van bruto 

gewicht valt weg als kaf.

Spelt is de laatste jaren 
populair geworden 
omwille van de gunstige 
gezondheidseigenschappen. 
Spelt bevat een lager 
glutengehalte, een hoger 
eiwitgehalte, is minder 
allergiegevoelig dan zachte 
tarwe en blijkt meer bruikbaar 
te zijn voor cholesterol- en 
diabetespatiënten. 

Wist je dat
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Meel, veevoeder, ...

Voordelen:
Over het algemeen beter 
verteerbaar dan zachte tarwe 
en ongepeld heel vezelrijk.
Geschikt voor jongvee omdat 
het de spijsvertering beter 
op gang zou brengen.

Spelt wordt de oergraan genoemd. De oudste 
vondst van het gebruik van spelt dateert terug 
van 6000 – 5000 v.C. Midden vorige eeuw geraakte 
spelt buiten gebruik, sinds 2010 is de teelt en 
consumptie ervan sterk gestegen. 

Het kaf van spelt wordt meer en meer gebruikt 
als opvulling van kussens. Dit omwille van de 
gebruiksvriendelijkheid en het feit dat het een 
duurzaam alternatief voor synthetisch vulsel is. 

Wist je dat

Spelttypes
Speltrassen worden ingedeeld in 
‘oude types’ of zuivere spelt en 
‘nieuwe types’ of spelt met een 
zekere inmenging van tarwegenen. 
Aan zuivere speltrassen 
worden de typische bak- en 
gezondheidseigenschappen van 
spelt toegeschreven. Een aandeel 
tarwegenen in het ras zou deze 
eigenschappen doen verminderen, 
maar zorgt wel voor korter stro 
en dus minder legergevoelig. De 
opbrengst wordt dan iets hoger 
(met een lager eiwitgehalte).


