
Cicer arietinum 
Kekererwt, Garbanzo

KiKKererwt

Kikkererwten zijn de eetbare eiwitrijke zaden 
van het gelijknamige gewas. Kikkererwten 
worden vaak gebruikt in Noord-Afrikaanse, 
Midden-Oosterse en Indiase gerechten en zijn 
door hun veelzijdigheid niet meer weg te 
denken uit de vegetarische keuken. Doordat 
het gewas diep wortelt, is de kikkererwt sterk 
droogtetolerant. In semi-aride regio’s worden 
kikkererwten dan ook geteeld tijdens de 
koelere en droge wintermaanden. Misschien 
is er een toekomst voor kikkererwten in 
Vlaanderen waar de zomers onder invloed van 
de klimaatopwarming steeds droger worden?
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• Half april-half mei
• 3 - 5 cm zaaidiepte
• Inoculeren met Rhizobium ciceri voorlopig 

nog geen erkende producten beschikbaar in 
België

• 60 planten/m2 

Bemesting
Lage N-behoefte
Klimaat
• 150 - 250 mm neerslag tijdens groeiseizoen 

is optimaal
• Bloemen zijn gevoelig aan een temperatuur 

<15°C
Ziektes
• Vlekkenziekte (Ascochyta)
• verwelkingsziekte (Fusarium)
Oogst
September, 2 - 3 ton zaden/ha
Bewaring
Vochtgehalte tussen 12 en 15%. 

vet

Er zijn sterke aanwijzingen 
dat kikkererwten voor het 
eerst werden verbouwd in 
het Midden-Oosten, maar 
liefst 7500 jaar voor Christus. 
De populariteit van de 
kikkererwten verspreidde zich 
snel over de hele wereld en 
ze werden al snel geteeld en 
geconsumeerd in vele oude 
beschavingen zoals het oude 
Egypte, het oude Griekenland 
en het oude Rome.
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Kikkererwten behoren 
tot de familie van de 
vlinderbloemigen. In 

symbiose met bacteriën 
zijn vlinderbloemigen 

in staat stikstof uit de 
lucht in de bodem te fixeren. 
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Er bestaan momenteel 
nog geen gedetermineerde 
kikkererwtenrassen. Dit wil zeggen 
dat zolang de plant voldoende 
zon en water ontvangt, de plant 
blijft groeien en bloeien. In 
warmere regio’s sterft de plant 
af door droogte en hitte, waarna 
gedorst kan worden. In onze 
regio’s kan dit problemen geven 
doordat onrijpe zaden samen met 
rijpe zaden geoogst worden.
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Kikkererwten kunnen 
opgedeeld worden in 3 
types: Desi, Kabuli en Gulabi. 
Kikkererwten van het Desi-
type hebben kleinere, hoekige 
zaden met een gele tot bruine 
zaadhuid. Kabuli kikkererwten 
zijn ronder en groter en 
hebben een crèmekleurige 
zaadhuid, welke het meest 
gekend zijn bij ons. De zaden 
van Galubi kikkererwten zijn 
ook crèmekleurig en rond 
maar klein.
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Pannenkoekenmix


