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VOORDELEN
1. Wortels van de luzerneplant verbeteren de structuur van de grond
2. Stopt stikstof in de grond waardoor het vruchtbaarder wordt
3. Behaal tot wel 5% hogere opbrengst op de vervolgteelt
4. Hartog ontzorgt u (minder arbeidsintensief)
5. Lagere teeltkosten dan tarwe
6. Zelf kunnen zaaien als u geen gerst zaait

NADELEN

1. De lucerne staat 2 tot 3 jaar op uw perceel.

Als agrariër is het interessant om 
luzerne te telen voor Grasdrogerij 
Hartog. Wij bieden u een goede prijs 
en zekerheid van afname door middel 
van contractteelt. 

Bij contractteelt is het gehele proces van zaai-
en tot de distributie naar de eindverbruiker 
in beheer van Grasdrogerij Hartog. De teler 
koopt in overleg met Grasdrogerij Hartog het 
zaaizaad en verzorgt de inzaai. 

De gemiddelde opbrengst van luzerne:
1e jaar 12 - 14 ton per hectare bij 3 sneden*
2e jaar 15 - 18 ton per hectare bij 3 sneden*
3e jaar 13 - 16 ton per hectare bij 3 sneden*
* Het aantal te oogsten sneden is afhankelijk van de 
weersomstandigheden en het moment van zaaien.

Contractteelt bij Hartog

Winst 1e jaar 2e jaar 3e jaar Totaal
Luzerne € 597 € 1.200 € 1.040 € 2.837
Tarwe € 546 €    546 €    546 € 1.637
Verschil + €  51 + €   654 + €   494 + € 1.200

WINST LUZERNE vs. TARWE

Contractprijs
De prijs is afhankelijk van de ligging en omvang 
van het perceel. Benieuwd naar uw opbrengst? 
Vraag een vrijblijvend adviesgesprek aan met onze 
teeltadviseur. 

Inzaaimoment
De beste inzaaiperiode voor de maximale opbrengst 
is de zomerinzaai (periode juli t/m augustus, i.v.m. 
onkruiddruk). Daarnaast kunt u kiezen voor 
voorjaarsinzaai (eind maart t/m begin mei).

Geen gerst inzaaien
Geen gerst inzaaien heeft als voordeel dat u zelf 
kunt zaaien. Voor een optimaal resultaat, zorg voor 
een vlak zaaibed. Dit bevordert het kiemen van de 
luzerne. Daarnaast kan Hartog het perceel kort 
maaien wat de opbrengst verhoogd.

Tip: zaai 2 cm diep. Als u meer informatie 
nodig heeft, bel ons gerust.



Opbrengst luzerne

Opbrengst tarwe

Luzerne oogst 1e jaars 2e jaars 3e jaars Totaal
Opbrengst € 960 € 1.200 € 1.040

Kosten
Luzerne zaden € 210 €        0 €       0 €    210
Zaaien + kopeggen € 123 €        0 €       0 €    123
Onvoorziene kosten €   30 €        0 €       0 €      30

Totale kosten € 363 €        0 €       0 €    363

Totale opbrengst € 597 € 1.200 € 1.040 € 2.837

Opbrengst luzerne Aantal KG
1e jaar 12.000
2e jaar 15.000
3e jaar 13.000

Prijs per KG € 0,08

Opbrengst tarwe Aantal KG
1e jaar tarwe 8.500
stro 4.500

Prijs per KG tarwe € 0,17
Prijs per KG stro € 0,06

Tarwe oogst 1e jaar 2e jaar 3e jaar Totaal
Tarwe € 1.445 € 1.445 € 1.445 € 4.335
Stro € 270 € 270 € 270 € 810
Totale opbrengst € 1.715 € 1.715 € 1.715 € 5.145

Kosten
Zaden €    101 €    101 €    101 €    302
Ploegen - kopeggen - zaaien €    220 €    220 €    220 €    660
Bemesting €    160 €    160 €    160 €    480
Groeiregulatie €      41 €      41 €      41 €    123
Onkruidbestrijding €      88 €      88 €      88 €    264
Gewasbescherming €    130 €    130 €    130 €    389
Oogsten €    220 €    220 €    220 €    660
Strooien €      60 €      60 €      60 €    180
Spuiten €    150 €    150 €    150 €    450

Totale kosten € 1.169 € 1.169 € 1.169 € 3.508

Totale opbrengst €    546 €    546 €    546 € 1.637

Bron: CAV 2019 - 2020



‘’Wij telen ieder jaar een kwart van ons bouwplan met biologisch luzerne. Niet 
alleen zorgt het gewas voor een stikstofvoorraad in de bodem waar aardappe-
len en graan als volgvrucht van profi teren, maar het gewas heeft ook een on-
kruidonderdrukkend vermogen. Na twee jaar luzerne is het land weer zo goed 
als schoon. Stekels worden voor 90% opgeruimd en hoefblad zie ik nauwelijks 
meer. Een bijkomend voordeel is de fi jne grondstructuur na luzerneteelt.’’ 
Plattelandspost - oktober - nr8
Harry en Ank Donker, Wieringermeer
Biologisch Akkerbouwbedrijf (omvang: 55 ha)

‘’Bij de bloemkoolteelt is het instandhouden van de grond heel belangrijk. Wij 
telen 3 jaar luzerne gevolgd door 1 jaar bollen. Met deze combinatie heeft het 
land 4 jaar rust, waarna wij weer bloemkool kunnen telen. De luzerne zorgt 
ervoor dat de grond een goede structuur en waterdoorlating heeft. De luzerne 
bevordert ook het bodemleven (wormen). Hierdoor is het land na de luzerne 
altijd zeer goed te verhuren voor bollen. Hartog betaalt de laatste jaren een 
hogere prijs, waardoor ook het saldo weer interessant is geworden.’’
Fa. P.N. Slagter, ( Bas, Nico en Ton), Lutjebroek
Bloemkoolteeltbedrijf  (omvang: 85 ha)

‘’Tweejarige luzerneteelt voorafgaand aan het pootgoed, zorgt voor een 
optimale structuur van mijn grond. Met veel regen zakt het water goed weg, 
doordat de luzernewortels dienen als verticale drainage. Na 2 jaar luzerne 
is het land aanmerkelijk droger en heb je minder last van waterschade. Een 
andere reden waarom wij ieder jaar 12 – 13 ha luzerne telen is de stikstof-
voorraad die het gewas in de grond achter laat. Hierdoor is het strooien van 
80 kg KAS op het pootgoed voldoende.’’
D. Roodzant, Anna Paulowna
Aardappelpootgoedteler (omvang: 42 ha)

Meer informatie? U kunt altijd vrijblijvend contact met ons opnemen:

 www.hartog-lucerne.com
 verkoop@hartog-lucerne.nl
 /grasdrogerijhartog

 Mijnsherenweg 7
 1658 CA Lambertschaag
 + 31 (0) 229 58 12 32 
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