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nleiding
n Nederland wordt 6.000 à 10.000 ha wintergerst
jeteeld. Dit betreft grotendeels zesrijige rassen;
teze zijn produktief, maar uitsluitend geschikt als
/oergerst. Tweerijige rassen hebben grove, homogenekorrels enbieden mogelijkheden voor afzet als
jrouwgerst.
3eide rastypen verschillen sterk in de totstandkoming van de korrelopbrengst. Dit kan betekenen
Jat de optimale teeltwijze voor beide mogelijk
/erschillend is. Vanwege hun sterke invloed op de
jewasontwikkeling zal aanpassing gezocht moeten
worden in dezaaidichtheid en de stikstofbemesting.
\J\eer kennis over de invloed van beide teeltfactoren
)p de opbrengstvorming is niet alleen belangrijk
/oordeoogstzekerheid endekorrelopbrengst, maar
jokvoordekorrelkwaliteit,
n 1985werd onderzoek gestart op eenviertal proef)laatsen om de teelt van twee- en zesrijige winterjerstrassenteverbeteren enwerd nagegaanwatde
nvloed ervan was op de (brouw)kwaliteit van het
jeoogste produkt. De resultaten van dit onderzoek
:ijn uitvoerig beschreven in het PAGV-verslag nr.
131. In dit artikel zijn de gemiddelden van de
jroeven vermeld. Daarmee is met name aandacht
jesteed aan de teeltfactoren ras, zaaidichtheid en
itikstofbemesting; de invloeden van jaar en standplaatszijngrotendeelsbuitenbeschouwinggelaten.

Proefopzet
Hetonderzoek werd uitgevoerd opeenviertal proef)laatsenteweten:
ROC Ebelsheerd (EH) te Nieuw Beerta: zeer
zwarezeeklei
ROC Prof. dr. J.M.v.Bemmelenhoeve (BEM) te
Wieringerwerf: lichtetotzwarezavel
PAGV-proefbedrijf (PAGV)teLelystad: lichtezavel
ROCWijnandsrade (WR) inZuid-Limburg:loss.

Als gevolg van ongunstige weersinvloeden (uitwintering, slemp) en grote proefveldvariatie leverde
een aantal proeven onbetrouwbare gegevens op;
deze werden bij de verdere verwerking buiten beschouwinggelaten.
In het onderzoek werd op alle proefplaatsen het
zesrijige ras Hasso en het tweerijige ras Marinka
(met uitzondering van EH 1987: Flamenco) ingezaaid. Deinzaaivondplaats bijdriezaaidichtheden,
tewetenZi = 150,Z2=300enZ3=450 zadenper
m2 (met uitzonderingvan EH1987:220,330en440
zaden per m2). De stikstofbemesting werd gedeeld
gegeven; de hoogte van de eerste gift hing samen
met de hoeveelheid minerale stikstof in de bodem
enwerd op drie niveaus aangebracht (objectenN1,
N2enN3).Eentweede gift van60kgNper hawerd
in 1986 in gewasstadium 31-32 (naar Zadoks c.s.)
gegeven;indejaren nadien ingewasstadium32-33.
Toediening van een late,derde N-gift (objecten N4,
N5)werdtoegepast invier proeven;eenvroegtijdige
tweede N-gift (object N6) in drie proeven.
SchematischzijndeN-objecten intabel37vermeld.
Tijdens het groeiseizoen werden onkruiden, ziekten
en plagen volgens adviesnormen bestreden. Ter
beperking c.q. voorkoming van legering werd in de
meesteproeveneengroeiregulator ingezet.
In het veld werden plant- en aaraantallen gemeten
enwerd hetoptredenvanlegeringenziektenvastgesteld. Bijde oogst werdde korrelopbrengst (bij 15%
vocht) gemeten en nadien het duizendkorrelgewicht
bepaald.
Inde proevenvan 1985,1987 en 1988zijndoor het
NIBEMkwaliteitsanalyses uitgevoerd. Inalle monsters
werden het eiwitgehalte en het volgerstpercentage
vastgesteld; in monsters met een aanvaardbaar eiwitgehaltewerdnadieneenmoutanalyse uitgevoerd.

Resultatenendiscussie
Gedurende 1985-1988 werden 14 proeven aange-
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Tabel37.Toedieningswijzen vande stikstofbemesting.
gewasstadium:
object

1

N1
N2
N3
N4
N5
N6

21-23 1 )

32-33

31

35
70
105
35
70
70

39-43

30
30

60
60
60
60
60
60

) Eerste stikstofgift varieerde per proef inafhankelijkheid vanbodem-N.

legd,waarvan erzesongeschikt warenvoor verwerking. De hier gebruikte gegevens hadden betrekking op 1985 (PAGV, BEM), 1986 (PAGV, WR),
1987(EH,WR)en 1988(PAGV, BEM).Inhetnavolgende wordt eerst de produktie behandeld en nadien
krijgendekwaliteitsaspecten deaandacht.Tenslotte
zal een schets van een optimaal bestand van een
twee-enzesrijigwintergerstgewaswordengeschetst.
Korrelopbrengsten
In het vierjarig onderzoek, uitgevoerd op vier proefplaatsen kwamen grote verschillen in de gewasbestanden en korrelopbrengsten voor. Het opbrengstniveau varieerde daarbij van 5,5 tot 9,1 ton
per ha (tabel 38). Gemiddeld werd bij de acht beschrevenproeven7,2tonkorrelperhectaregeoogst.
In de proeven werden door middel van de zaaidichtheid en de stikstofbemesting uiteenlopende
gewasstructuren bereikt. Dergelijke gewasstructuren, en de daarbij gemeten opbrengst en opbrengstvariatie worden ook inde praktijk gevonden.
Het gemiddelde van de proeven kan redelijkerwijs
worden als een "gemiddelde praktijksituatie". Bij de
interpretatie van de proefvariabelen wordt daarom
geen aandacht meer besteed aan de afzonderlijke
proeven, maar zal uitgegaan worden van het gemiddeldevandezeachtproeven.

Raseffecten
Zesrijige wintergerstrassen, zoals Hasso, worder
beschouwd als produktiever beschouwd dar
tweerijige rassen, zoals Marinka. Ook in de korrel
opbrengsten, die tezamen met de opbrengstcom
ponenten zijn vermeld in tabel 39, komt dit naa
voren. Het verschil tussen Hasso en Marinka blee
beperkt tot amper 200 kg per ha, mede als gevolc
van een grotere mate van legering bij Hasso. He
zesrijige ras (Hasso) kenmerkte zich door een groo
aantal korrels per aar (en per m2); het aantal arer
en het duizendkorrelgewicht bleven duidelijk achte
bijhettweerijige ras(Marinka,Flamenco).
Zaaidichtheid
Bij granen worden verschillen in plantdichtheid ge
compenseerd door andere opbrengstcomponenten
Gezien de verschillen in produktiepatroon tusser
twee- enzesrijige rassen (zietabel 39) zaldewijze
waarop de compensatie tot stand komt, kunner
verschillen en kunnen resulteren in een verschil
lendeteeltwijze.
Intabel40 zijn deopbrengsten van beide rassenbi
drie zaaidichtheden vermeld. Beide rassen rea
geerden niet verschillend op de zaaidichtheid. D(
hoogste opbrengst werd bereikt bij 300 zaden pe
m2, overeenkomend met een plantdichtheid var
200-250 planten per m2. Door zijn sterk uitstoelenc

Tabel38.Gemiddeldejaarlijkse korrelopbrengsten in 1985-1988van vier proefplaatsen.

PAGV
EH
BEM
WR
gemiddeld
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1985

1986

6,73

8,57

1987

1988
7,79

6,38
9,09

7,17
5,52

7,91

7,05

6,28
6,33

7,48

label39. Gemiddelden van opbrengst en opbrengstcomponenten van twee
geteeld opvier proefplaatsen gedurende 1985-1988.
opbrengst
(t/ha)
Hasso
i/larinka1)

7,29
7,10

- en zesrijige wintergerst,

planten
per m 2

aren
per m 2

korrels
per aar

1000-k.
gewicht

korrels
perm 2

legering
(%)

248
243

417
612

39,9
22,1

45,0
54,1

16180
13100

29
17

) In 1987ophet ROC Ebelsheerd: Flamenco.
label40. Korrelopbrengsten van Hasso en Marinka1) bijdrie zaaidichtheden. Gemiddelde van acht
proeven, uitgevoerd opvier proefplaatsen gedurende 1985-1988.
zaaidichtheid (zaden/m2)
150
300
450

gemiddeld

Hasso
darinka

7,11
6,80

7,37
7,23

7,38
7,25

7,29
7,09

gemiddeld

6,96

7,30

7,32

7,19

') In 1987ophet ROC Ebelsheerd: Flamenco.

/ermogen iswintergerst daninstaat om voldoende
ïren te vormen en hoge opbrengsten te bereiken.
Hogere plantaantallen verhoogden weliswaar het
ïantal aren, maar door verlaging van het aantal
(orrels peraarenhetduizendkorrelgewicht werd de
jpbrengst nietbeïnvloed.
n eenaantal proeven trad legering op. Dematevan
egering nam door verhoging vande zaaidichtheid
liet toe, maartendeerde eerder naar eenafname.

gaf het beste resultaat. Deverschillen tussen de Nobjecten waren vrij klein, mede alsgevolg van de
wisselende resultaten vandeacht proeven. In één
geval gaf een lage eerste N-gift (N1-object) de
hoogste opbrengst; in twee gevallen deed dat de
hogeeerste N-gift(N3-object).
De rassen reageerden wat verschillend op de
hoogte vandestikstofbemesting. BijHasso werd de
opbrengst door een hoge N-gift als gevolg van
legering verlaagd; bij het strosteviger ras Marinka
was dit niet het geval. Hoewel deadviesbemesting
(N2-object) bijbeide rassen goed naar voren kwam,
kan uitdegegevens vantabel 41 worden afgeleid,
dat Marinka wat meer stikstof kanverdragen (en

Stikstofbemesting
3e korrelopbrengsten vanHasso enMarinka bijdrie
^-objecten isvermeld intabel 41. HetN2-object,dat
?en geadviseerde N-bemesting kreeg toegediend,

l a b e l 4 1 . Korrelopbrengsten v a n H a s s o e n Marinka 1 ) bij drie stikstofgiften. G e m i d d e l d e v a n acht
p r o e v e n , uitgevoerd g e d u r e n d e 1 9 8 5 - 1 9 8 8 o p vier proefplaatsen.
Hasso

Marinka

gemiddelde

M1
sJ2
M3

7,26
7,40
7,17

6,92
7,14
7,23

7,09
7,27
7,20

gemiddeld

7,28

7,10

7,19

) In 1987 o p het R O C E b e l s h e e r d : F l a m e n c o .
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Tabel42. Korrelopbrengsten van Hasso en Marinka1).
A. Effect van een latederde N-gift (vier proeven).
B. Effect van eenvroege tweede N-gift (drie proeven).
gewasstadium

23

A. effectlate3eN-gift
N1
30
N2
60
N4
30
N5
60
B. effect vroege2eN-gift
N2
60
N6
60
1

stikstofbemesting (kg N/ha)
30-31
32-33

39

Hasso

Marinka

-

60
60
60
60

30
30

7,99
8,16
8,33
8,28

7,74
8,03
8,00
8,11

60

60
-

-

6,91
6,85

6,36
6,71

) In 1987op het ROC Ebelsheerd:Flamenco.

nodigheeft?) danHasso.
Bij beide rassen nam het aantal aren door een
hogere N-gift in gelijke mate toe. Hetduizendkorrelgewicht en het aantal korrels verminderden; bij
HassowasdezeafnamewatgroterdanbijMarinka.
Toediening van een late, derde N-gift verhoogde bij
beide rassen de korrelopbrengst enigszins (tabel
42), met name wanneer de eerste gift (te) krapwas
(vergelijk N1 met N4).Naeen gunstige eersteN-gift
werdslechtseengeringe meeropbrengst bereiktvan
100kgper ha(vergelijk N2metN5).
Een vroegtijdige tweede N-gift (object N6),
toegepast in drie proeven, deed de opbrengst van
Hasso licht dalen en die van Marinka wat stijgen.
Deze verschillende reactie hangt samen de
legeringsgevoeligheid van de rassen. Bij beide
rassen hadeentoename van hetaantal aren (met5
à 7%) plaats. BijHasso liephetaargewicht metruim
7% terug door achterblijvende korrelzetting en
korrelvulling. BijMarinkableef hetaargewicht vrijwel
gelijk, zodat een meeropbrengst van 350 kg per ha
werdbehaald.
Kwaliteit
Volgersteneiwitgehalte
De kwaliteit van het geoogste produkt (volgerstpercentage,eiwitpercentage) lieptussendejarenen
tussen de proefplaatsen sterk uiteen. Het gemiddelde eiwitgehalte varieerde daarbij van 10,8 tot
14,2%; de grenswaarde van 11,5% werd veelal
duidelijk overschreden. Beide kwaliteitskenmerken
bleken inbelangrijke mateafhankelijk tezijnvanhet
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opbrengstniveau. Hoge korrelopbrengsten komei
met name tot stand door een goede korrelvulling
wat gunstig is voor het volgerstpercentage
Bovendien werkt dit door als een verdunningseffec
ineenlagereiwitgehaltevandekorrel.
Rassen
Vanwege de uniformiteit en de grootte van d<
korrels worden uitsluitend aan tweerijige winter
gerstrassen mogelijkheden voor de teelt als brouw
gerst toegedacht. Het aantal korrels per aar wasbi
de tweerijige rassen Marinka en Flamenco laag ei
nauwelijks hoger dan bijzomergerst. Dit resulteerdi
in een goede korrelvulling, waardoor een volgerst
percentage werd bereikt van meer dan 93%. Bijhe
zesrijige ras Hasso beperkte het hoge aantalkorrel;
peraardevullingvandeaangelegde korrels,watte
lage duizendkorrelgewichten en laag volgerst
percentage heeft geleid. Bovendien deed eei
gebrekkige korrelvulling bij Hasso het volgerst
percentageaanzienlijk meerdalendanbijMarinka.
Het eiwitgehalte van Marinka (en Flamenco) lai
ongeveer 0,6% hoger dan bij Hasso. Dit hogen
gehalte kangrotendeels worden toegeschreven aai
de wat achterblijvende korrelopbrengsten, h
hoeverre het ras zelf de opname en verdeling vai
de stikstof beïnvloedt, kan door het ontbreken vai
stroopbrengsten en het percentage stikstof van he
stronietwordenvastgesteld.
Zaaidichtheid
Zaaidichtheid bleek bij beide rassen het volgers!
percentagenochheteiwitgehaltetehebbenbeïnvloed

Stikstofbemesting
)e stikstofbemesting oefende een grote invloed uit
)p het volgerstpercentage en het eiwitgehalte. In
abel43.zijn beide kwaliteitskenmerken vermeld.Bij
sen oplopende eerste stikstofgift nam bij beide
assenhetvolgerstpercentage af enhet eiwitgehalte
oe; bij Hasso was de N-reactie duidelijk groter dan
)ij Marinka. Bij Hasso gaf een hogere N-gift meer
iren en later meer legering. Dit deed het duizend;orrelgewicht verlagen met als gevolg dat ook het
'olgerstpercentage afnam. Bij Marinka was legering
>eperkt of bleef achterwege, waardoor de afname
ran het duizendkorrelgewicht gering was. Mede
iaardoornamhetvolgerstpercentage maarweinigaf.
Het eiwitgehalte nam bij beide rassen met een
»tijgendeeerstestikstofgift aanzienlijktoe.BijHasso
vasdetoenamewatgroterdanbijMarinka,hetgeen
ongetwijfeld samenhangt met de invloed van de
stikstofbemestingoplegeringenopbrengst,
foediening van een late, derde N-gift had bij beide
assen geen invloed op het volgerstpercentage,
naardeedheteiwitgehaltemet meerdan 1% stijgen
ot een niveau, dat uit oogpunt van brouwkwaliteit
onaanvaardbaar hoog was. Vervroeging van de
weede N-gift van gewasstadium 32-33 (N2-object)
laar 31 (N6-object) verlaagde het volgerstjercentage, met name bij Hasso als gevolg van
egering.Heteiwitgehaltedaalde met0,5%; mogelijk
s door de vroege aanwending stikstof verloren
jegaan, maar ook mag niet worden uitgesloten,dat
neer stikstof is achtergebleven in de grotere
jroduktievanstro.Voordeteeltvanwintergerst met
)rouwkwaliteit is het tijdstip van de tweede stikïtofgift in het voorjaar kritisch; een (te) vroege gift

verlaagt het volgerstpercentage en een (te) late gift
leidttot (te) hogeeiwitgehalten.
Overigekwaliteitskenmerken
In een drietal proeven werden uitgebreidere kwaliteitsbepalingen uitgevoerd, zoals extract-rendement
en vergistingsgraad. De beide rassen bleken aanzienlijk te verschillen in het extract-rendement. Bij
het zesrijige ras Hasso varieerde dit rendement van
75tot 78%,bij Marinka van 79-82%. Rasverschillen
betreffende de vergistingsgraad waren minder groot
en minder duidelijk. Bij Hasso lag de vergistingsgraad tussen 79 en 83% en leek wat hoger te zijn
danbijMarinka(76-80%).
Dezaaidichtheid had geen enkele invloed op beide
kenmerken. De invloed van de stikstofbemesting
was evenmin duidelijk, al leken het extract-rendement en de vergistingsgraad met een hogere stikstofbemestingwataftenemen.

Conclusies
In het teelttechnisch onderzoek bij wintergerst, dat
gedurende 1985-1988 werd uitgevoerd op vier
proefplaatsen met een zesrijig ras (Hasso) en een
tweerijig ras (Marinka/Flamenco) kwam naarvoren,
dat:
- Hasso, ondanks meer legering, gemiddeld meer
produceerdedanMarinka(Flamenco).
- Een zaaidichtheid van 300 zaden per m2, uitmondendin200-250plantenper m2,eengunstige
uitgangssituatie is voor de teelt van twee- envan
zesrijigerassen.

rabel43. Kwaliteit van Hasso en Marinka1) bijdrie N-niveaus.
A. Volgerstpercentage.
B. Eiwitgehalte.
Hasso

Marinka

V Volgerstpercentage
N1
N2
N3

83,3
80,7
73,6

94,6
94,5
93,9

3. Eiwitgehalte
N1
N2
N3

11,4
12,0
12,7

12,1
12,7
13,0

) In 1987ophet ROC Ebelsheerd:Flamenco.
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- Een tweedeling van de stikstofbemesting, gebaseerd op de voorraad aan minerale stikstof in de
bodem goede resultaten gaf. Detweede stik-stofgift mag,omwille van legering, niet vroeg worden
toegediend;eenlatederde N-giftingewasstadium
39-43gaf geenwezenlijke meer-opbrengst.
- Hetoptreden van legering afhankelijk wasvanras
en stikstofbemesting en nauwelijks beïnvloed
werddoordezaaidichtheid.
- Dekorrelopbrengst vantweerijige rassentotstand
komt door de vorming van veel aren,weinig korrels per aar en grote korrels; bij zesrijige rassen
ligtdenadrukophetaantalkorrelsperaar.
- Dat tweerijige rassen meer baat hebben bij een
goedeaarvormingdanzesrijigerassen.
- Tweerijige rassen door hun hoog volgerstpercentage perspectieven hebben voor verwerking inde
mouterij; wel is het eiwitgehalte vaak aan de (te)
hogekant.
- Het volgerstpercentage en het eiwitgehalte niet
doorzaaidichtheidworden beïnvloed.Beidekwaliteitscomponenten worden ongunstig door een
hogere stikstofbemesting beïnvloed; met name
toediening van een late, derde gift doet het eiwitgehalteaanzienlijkstijgen.

Samenvatting
Gedurende 1985-1988 werden de opbrengst en
kwaliteit van een twee- en een zesrijig wintergerstras onderzocht op vier proefplaatsen (het PAGV te
Lelystad, het ROC Ebelsheerd te Nieuw Beerta,het
ROC Prof.dr. J.M. van Bemmelenhoeve te Wieringerwerf en het ROC Wijnandsrade inZuid-Limburg.
Naast rastype kregen ook zaaidichtheid en stikstofbemesting aandacht.
Tussen de proefvelden kwam een grote variatie in
opbrengst voor. Het zesrijig ras Hasso bracht ongeveer 3% meer op dan Marinka. Door zijn grove korrel bereikte Marinka een hoog volgerst-percentage
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en overtrof dat van Hasso aanzienlijk. Het eiwitgehaltewas bij beide rassenveelalte hoogomaande
brouwgerstnorm(< 11,5%)tevoldoen.Delagezaaidichtheidvan 150zadenperm2produceerdemindei
dan 300 en 450 zaden per m2; Marinka reageerde
wat sterker op zaaidichtheid dan Hasso. De zaai
dichtheid had geen eenduidige invloed op de
legering en ook de kwaliteit (volgerstpercentage er
eiwitgehalte) werden niet beïnvloed.Bij beide rasser
werden hoge op-brengsten bereikt bij een stikstof
bemesting, die in de praktijk wordt geadviseerd. Di
goldzekervoor Hasso.Debeterestrostevigheidvar
Marinka liet een wat hogere stikstofgift toe. We
leidde dit tot een verhoging van het eiwitgehalte
Een hoge eerste N-gift, dan wel een vroegtijdige
tweede N-gift (in gewasstadium 30-31) gaf meei
legering en was daarmee ongunstig voor de korrel
opbrengst; dit was met name het geval bij Hasso
Toediening van een late derde N-gift (in gewas
stadium 39-45) leverde alleen een hogere op
brengst,alsdeeersteN-gifttekrapwas.Hetvolgerst
percentage werd niet beïnvloed, maar het eiwitge
haltewerderaanzienlijk doorverhoogd.
Summary
At 4 sites, experimentswere carried out in1985
1988to test the effects of seed rate and nitrogei
dressingonyieldand(malting) qualityofa2- and<
6-rowvarietyof winterbarley. Theeffects ofsee<
rate and nitrogen dose were rather small am
interacted largelywithlodging.Theresponseofthi
2 varietytypeson seed rate and nitrogen dressing
showedonlysmalldifferences. Because ofahighe
optimal ear number, the 2-row variety/ tended h
increaseyieldatahigherseedandnitrogenrate.
Grainquality wasnot influencedby seed rate, bu
largelybynitrogendressing. Inparticular, ahighero
a late applicationof nitrogenenhancedthe proteii
content to such levels (> 11,5%), that thegraii
became unsuitable formalting.

