
  
 
Gerst 
Een gezonde energiebron 
 
Herkomst 
Gerst is een graan dat veel geteeld wordt over de gehele wereld, vooral in 
Noord-Amerika en Europa. Gerst wordt veel geteeld als brouwgerst en is de 
belangrijkste grondstof voor bier en whiskyproductie. Daarnaast wordt 
gerst geteeld als veevoer. 
Samenstelling 
Om gerst te kunnen voeren dient de korrel bewerkt te worden. Dit kan door 
malen of pletten. Naarmate het bewerkte product fijner is neemt de 
verteringssnelheid toe. Gerst bevat een wat lager zetmeelgehalte en 
daarmee wat minder energie dan tarwe. Gerst heeft echter wel meer ruwe 
celstof waardoor het langzamer verteerd en de darmgezondheid bevordert. 
Melkvee 
In melkveerantsoenen zorgt gerst voor een aanvulling van de energie in de 
vorm van zetmeel. Geplette gerst wordt meer geleidelijk  afgebroken in de 
pens dan gerst in gemalen vorm. In de melk heeft gerst een eiwit 
verhogende werking en zorgt gerst voor een licht daling van het 
vetpercentage. Door de lagere verteringssnelheid kan van gerst kan meer 
gevoerd worden dan van tarwe. 
Vleesvee 
Gerst is een prima energiebron voor vleesvee. De verteringssnelheid van 
geplette gerst is langzamer dan van gemalen gerst. 
Varkens 
Gerst wordt in gemalen vorm veel toegepast in de varkensvoeding. Gerst is 
voornamelijk voor de jonge dieren een zeer geschikt voedermiddel 
vanwege zijn positieve werking op de darmgezondheid en smakelijkheid. 
Voor vleesvarkens is gerst minder geschikt doordat het een lager EW 
gehalte heeft dan tarwe. 
Eigenschappen 

 Energierijk 

 Verteringskenmerken afhankelijk van de bewerking van de korrel 

 Bij rundvee langzamer verteerbaar dan tarwe 

 Positieve werking op darmgezondheid bij varkens 

 Hoog aandeel in het rantsoen bij varkens mogelijk 
Bewaartips 
Zorg voor een verharde en bezemschone opslagplaats. 
Gerst dient droog in een bulksilo of loods opgeslagen te worden. 
Bij opslag in een bulksilo dient deze schoon en vrij van restproducten te 
zijn. 
Beschikbaarheid 
Gerst is jaar rond goed beschikbaar. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Analyse 
Droge stof:  87 - 90 % 
Ruw eiwit:  120 gr/kg ds 
Ruw vet:  20 gr/kg ds 
Ruwe celstof:  53 gr/kg ds 
Ruw as:   24 gr/kg ds 
Zetmeel:  571 gr/kg ds 
Suikers:   29 gr/kg ds 
Calcium:  0.7 gr/kg ds 
Fosfor:   4.0 gr/kg ds 
Natrium:  0.1 gr/kg ds 
Kalium:   5.6 gr/kg ds 
Magnesium:  1.3 gr/kg ds 
Zwavel:   1.3 gr/kg ds 
Chloor:   1.2 gr/kg ds 
Voederwaarde Enkelvoudige 
voeders 
VEM:   1122 /kg ds 
VEVI:   1225 /kg ds 
DVE:   115 gr/kg ds 
OEB:   -62 gr/kg ds 
Best. zetmeel:  67 gr/kg ds 
VW:   0.29 /kg ds 
Structuurwaarde: -0.06 /kg ds 
Rants. melkkoeien: max 4 kg prod. 
Rants. vleesstieren: max 3 kg prod. 
Rants. rosékalveren: max 2 kg prod. 
Energiewaarde:  1.204 kg ds 
d.v. lysine v:  3.3 gr/kg ds 
d.v. methionine v: 1.7 gr/kg ds 
d.v. meth+cyst v: 3.8 gr/kg ds 

 

 


