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De bal ligt bij de brouwers

Jaar van de waarheid
voor winterbrouwgerst
Dit jaar is in ons land zo’n 650 hectare winterbrouwgerst geteeld.
Collecteurs, telers en brouwers bekijken samen of de nieuw ingezette
rassen perspectief bieden. Akkerbouwers zien het wel zitten. De oogst
van winterbrouwgerst is vroeg en de opbrengst doet niet veel onder
voor die van voergerst. Nu de brouwers nog…
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u Het totale areaal winterbrouwgerst ligt dit jaar
in ons land op 650 tot 700
hectare.

Na een aantal jaren met een krap aanbod
van brouwwaardige zomergerst waren het
de Duitsers die de discussie over wintergerst
weer aanzwengelden. Wintergerst stond lange tijd bekend als een ongeschikte grondstof
voor het brouwen van bier. Het eiwitgehalte
lag te hoog en het volgerstpercentage te laag.
Met nieuwe rassen bewijzen veredelaars dat
het anders kan. De nieuwste soorten combineren een hoge opbrengst met redelijke tot
goede mouteigenschappen. De Duitse bierbrouwers mengen het inmiddels op beperkte
schaal bij. Ze kunnen de wintergerstmout
niet onbeperkt gebruiken, omdat het vaak
wat troebeler bier oplevert. Het voordeel voor
de brouwer zit hem vooral in het feit dat winterbrouwgerst een goedkope grondstof is. De
prijs ligt tussen die van zomergerst en voergerst in.
Door de goede winterbrouwgerstervaringen van de afgelopen jaren, neemt het aanbod in Duitsland gestaag toe. In het seizoen
2008/2009 werd 100.000 ton geoogst. Landbouwkundigen verwachten dat winterbrouwgerst vooral een deel van de zomergerst op
zandgrond zal vervangen. Door de langere
groeiperiode is wintergerst beter bestand tegen de droge voorjaren die door de klimaatverandering steeds vaker voorkomen. In het
vroege voorjaar ontwikkelde het wortelstelsel zich zover dat het gewas over voldoende
water en voedingstoffen beschikt. Ook lijkt de
kans groter dat de oogst onder droge omstandigheden plaatsvindt, omdat het gewas eerder
afrijpt dan zomergerst.

Alternatief voor tarwe
In Nederland biedt winterbrouwgerst vooral
perspectief als vervanger van wintertarwe,
verwacht Henk Heinhuis, directeur van
Agrarische Unie. Het handelsbedrijf uit Emmeloord beet vorig jaar het spits af door met
een groep telers aan de slag te gaan met de
teelt van zeventig hectare winterbrouwgerst.
„Groot voordeel van winterbrouwgerst is dat
de oogst een paar weken vroeger valt dan die
van wintertarwe. Daardoor kun je eerder een
groenbemester inzaaien. Die heeft dan weer
meer tijd om te groeien. Dat leidt tot meer organische stof en een betere aaltjesbeheersing.
Daarnaast vraagt wintergerst minder stikstof
dan wintertarwe. Het verschil kun je gebruiken in een ander gewas. De voordelen van
de teelt van winterbrouwgerst zitten, wat ons
betreft, vooral in het optimaliseren van het
bouwplan.”
Om het saldo van de gerst zélf hoeven telers
het momenteel niet te doen. Toen Agrarische
Unie in 2007 het wintergerstproject in de steigers zette, lag de prijs van winterbrouwgerst
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uDe oogst van winterbrouwgerst valt een paar
weken vroeger dan die van
wintertarwe: een groot
voordeel.

u Valt de kwaliteit binnen
de speciﬁcaties van de
brouwers, dan doet Nederlandse wintergerst gewoon
mee op de brouwgerstmarkt.
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‘Brouwers willen grote uniforme partijen.
Die geven het hoogste rendement.’
Henk Heinhuis,
directeur Agrarische Unie

enkele tientallen euro’s per ton boven die van
voergerst. Nu is dat verschil maar zes tot acht
euro per ton. Heinhuis: „En daar moet je het
ook nog apart voor opslaan en verplaatsen.
Maar goed, dat is een momentopname. De
lage prijzen hangen samen met de verwachting dat de Europese markt te maken krijgt
met een overschot van een miljoen ton brouwgerst. Of dat inderdaad zo is, weten we pas als
de oogst in de schuur ligt.”

brengst van Wintmalt weinig onder doet voor
bijvoorbeeld een Ketos. Dan schiet je nooit een
bok. Wanneer de gerst als brouwgerst weggaat, kan het een leuke plus opleveren.”

Oogst 2009 bepalend
Of winterbrouwgerst een serieuze kans maakt
in Nederland, hangt voor een groot deel af van
de oogst van 2009. Voor het eerst worden op
grotere schaal partijen aangeboden. Ook Nederlands grootste graancollecteur, Agriﬁrm,
heeft dit jaar een praktijkproef met winterbrouwgerst. De coöperatie heeft de ontwikkelingen in het buitenland lange tijd gevolgd en
was al langer op proefveldschaal actief. Deze
zomer krijgt zij de opbrengst van 400 hectare
winterbrouwgerst binnen van telers, verspreid over haar werkgebied. Het gros daarvan is Wintmalt, aangevuld met drie andere

Wintmalt scoort
De technische resultaten van het eerste jaar
zijn bemoedigend. De telers maakten gebruik
van het ras Wintmalt, van Limagrains granenveredelaar Nickerson. Het leverde over
het algemeen een stevig en gezond gewas op.
De tweerijige winterbrouwgerst staat niet bekend als kiloknaller, maar bracht op de klei
gemakkelijk negen ton per hectare op. Met
uitschieters naar tien ton. Daarmee lijkt het
een goed ‘dubbeldoelras’. Mocht het onverhoopt als voergerst weg moeten, is er geen
man overboord.
Om te voorkomen dat het eiwitgehalte te hoog
op zou lopen, zijn de percelen geselecteerd op
een niet te rijke voorvrucht en een laag organische stofgehalte. Deze selectie voorkomt
dat in een warm voorjaar teveel stikstof mineraliseert. Onder goede groeiomstandigheden
heeft het gewas genoeg aan 130 kilo stikstof
bij de start, aangevuld met 60 kilo tijdens de
stengelstrekking.
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M I N D E R U ITS P O E LI N G
In Duitsland wordt ook op de milieuvoordelen van
winterbrouwgerst gewezen. Door het vroege zaaitijdstip (tweede helft september) gaat wintergerst
met een beter ontwikkeld wortelgestel de winter
in dan andere wintergewassen, zoals wintertarwe.
Deze voorsprong stelt het gewas in staat om in
herfst en winter al tot tachtig kilogram stikstof
per hectare vast te leggen. Meerjarige proeven
hebben uitgewezen dat het nitraatgehalte in het
grondwater onder wintergerst aantoonbaar lager
is dan onder andere gewassen. Wintergerst past
daarmee goed in een duurzame landbouw.

rassen die op kleine schaal worden getest. Dat
brengt het totale areaal winterbrouwgerst in
Nederland op 650 tot 700 hectare.
Mouters beschikken met de opbrengst van
2009 over voldoende materiaal om een gedegen oordeel te kunnen vellen over de bruikbaarheid van winterbrouwgerst. Niet iedereen
is gerust op de kwaliteit. De Nederlandse gronden zijn nou eenmaal rijker dan de gronden in
de belangrijkste brouwgerstregio’s in Frankrijk en Duitsland. Valt de kwaliteit binnen de
speciﬁcaties van de brouwers, dan doet wintergerst gewoon mee op de brouwgerstmarkt.
Zolang de markt overvoerd is, blijft de premie
echter laag en grijpen de brouwers terug op
de vertrouwde zomerrassen. Het aantrekken
van de graanmarkt lijkt daarom noodzakelijk
om een plusje voor winterbrouwgerst te realiseren.
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“Eiwitgehalte is
goed”

Beoordeling o.k.
Het grootste deel van de oogst voldeed aan de
speciﬁcaties voor brouwgerst. Agrarische Unie
heeft verschillende brouwers gevraagd de partijen te beoordelen. De brouwresultaten waren ‘redelijk’ zegt Heinhuis met enige reserve.
„Brouwers staan niet meteen te springen om
winterbrouwgerst. Zeker niet nu er voldoende
aanbod van zomergerst is. Wat zij nodig hebben, zijn grote uniforme partijen. Die geven
het hoogste rendement.” Niettemin willen de
brouwers meer ervaring opdoen met het verwerken van wintergerst.
Op basis van de goede ervaringen van Agrarische Unie heeft de Limburgse moedermaatschappij Agerland besloten om dit jaar 200
hectare Wintmalt onder te brengen in haar
werkgebied. „In Limburg is wintergerst een
vertrouwd gewas”, verklaart Adrie Strikkeling, verkoopleider Akkerbouw bij Agerland.
„De stap is dus niet zo groot. Op de graandemo
in Wijnandsrade hebben we gezien dat de op-

Jo Steinbusch:

D E G E RSTSTR ATEG I E VAN J O STE I N B U SC H
Teler en loonwerker Jo Steinbusch uit Voerendaal verbouwde
dit jaar tien hectare Wintmalt. Op 16 juli oogstte hij 9600
kilogram per hectare met 14 procent vocht. Het eiwitgehalte
zag hij van tevoren als onzekere factor, maar dat pakte met
een gehalte van tussen de 8 en 9 procent goed uit. Steinbusch
reed bovendien drijfmest uit over zijn wintergerst. Dat deed hij
bij zomergerst ook altijd zonder dat het ten koste ging van de
brouwwaardigheid. Wel is hij zuiniger geweest met kunstmest.
„Normaal strooi ik aanvullend 300 tot 400 kilo kalkamon per

hectare. De Wintmalt heb ik 240 kilo gegeven.” Steinbusch
neemt hiermee het risico dat zijn gerst niet in aanmerking
komt voor premie. Dat doet hij bewust. De premies voor
brouwgerst zijn zo minimaal dat de inzet van dierlijke mest
waarschijnlijk meer opbrengt. Collecteurs merken dat ook de
telers van zomergerst deze afweging maken. Zij krijgen vaker
‘brouwgerst’ binnen met te hoge eiwitwaarden. Verder noemt
hij als voordeel, dat het inzaaien van wintergerst onder goede
omstandigheden makkelijker is dan zomergerst.
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