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FOROR
RD
Det er øken
nde interessse og marke
ed både nassjonalt og in
nternasjonalt for spesiaaliteter med
d lokal
tilknytningg, historie og
o smak i bry
yggeribranssjen så vel som
s
i nærin
ngsmiddelbrransjen ellers. Blant
medlemmeene i Bryggeeri- og Drik
kkevareforen
ningen er det i dag ca. 100 småskaalabryggerie
er som
produsererr 9-10 millio
oner liter øll årlig (drøyyt 4 % av tottalproduksjonen av øl h
her i landett), og
NORBRYG
GG – Norsk hjemmebry
yggerforeniing har overr 3000 med
dlemmer. Foor de nye
mikrobryggeriene som
m har etable
ert seg i løpeet av de sistte 10 årene har
h det værrt en eventy
yrlig vekst
som overgåår alle kalkyyler som varr satt. Utsikktene for forrtsatt vekst er gode, ogg det ventes at
produksjon
nen av spesialøl vil utgjjøre 6-8 % aav totalprod
duksjonen innen
i
2020
0. Dette gjørr at det er
stor aktivittet og mang
ge nyetablerringer som eer i en oppsstartsfase.
Et spesielt fortrinn forr alle småsk
kalaproduseenter og and
dre produse
enter av speesielle øltyper er å
kunne marrkedsføre ett kortreist produkt
p
med
d kjent opph
hav, dyrkings- og prod
duksjonshisttorie for
råvarene. D
Dette er ikk
ke mulig herr i landet i d
dag da nesteen alt råstofff til øl prod
duksjon uten
nom vann
(malt, hum
mle, gjær og andre smak
kstilsettingeer) blir imp
portert. Ette
er at det ble slutt med malting
m
på
de store brryggeriene i 1980-årene
e er, med un
nntak for no
oen miljøerr i Trøndelagg og på Vesstlandet,
også kunnsskapene om
m malting i ferd
f
med å ssmuldre bort her i land
det.
Med bakgrrunn i dette ble prosjek
ktet Norsk m
malt, humlee og urter – smaken av norsk øl (N
NORSKOL)
startet i 20
013. Dette err et innovassjonsprosjekkt i næringsslivet ledet av
a mikrobryyggeriet Nø
øgne Ø i
nært samaarbeid med 12
1 andre miikrobryggerri, tre tradissjonelle bryg
ggeri og NO
ORBRYGG-N
Norsk
hjemmebryyggerforeniing. NIBIO (tidligere B
Bioforsk) og Graminor er
e med som
m FoU partn
nere, og en
henter inn maltings- og
o bryggerik
kompetansee fra Danma
ark. NIBIO Løken er faaglig koordiinator i tett
samarbeid
d med NIBIO
O Apelsvoll,, Landvik ogg Kvithama
ar. Prosjekte
et er finansiiert av Norg
ges
Forskningssråd og prossjektdeltake
erne.
Det overorrdnede måleet i prosjekttet er å saml
mle gammel og
o ny kunnsskap om råvvarer for prroduksjon
av norsk øll. Dette skall gi nye mulligheter til iinnovasjon og nyskapn
ning blant allle interesse
erte
firmaer, in
nstitusjoner og kornpro
odusenter so
om driver med
m maltkorrndyrking oog brygging i Norge.
I denne rap
pporten preesenterer vi utvalgte byyggsorter so
om kan være
e aktuelle foor maltprod
duksjon herr
i landet, ogg særskilte agronomisk
a
ke utfordrin
nger knyttet til maltbyggdyrking.

0.16
Kapp/Heggenes, 26.10
R
Eltun
n
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1 INN
NLEDN
NING
I og med att det har væ
ært dyrket sv
vært lite maaltkorn her i landet de siste 50 åreene har også
å
kunnskapeen om aktueelle sorter og
o dyrkingsp
praksis for maltbygg
m
i stor
s grad gåått i glemme
eboken.
Oppfriskniing av gamm
mel og ny ku
unnskap påå dette områ
ådet har vært en viktig del i NORS
SKOL
prosjektet,, og med bak
kgrunn fra erfaringen i prosjektett og nyere ku
unnskap fraa nabolande
ene våre
presentereer vi her sortter som kan
n være aktueelle til maltting, dyrking
gsråd for m
maltbygg sam
mt viktige
kvalitetskrriterier for maltbygg.
m
Gode agron
nomiske tilttak som gjø
øres i vanlig korndyrkin
ng, gjelder også
o
ved dyrrking av ma
altbygg.
Det er myee grunnleggende likt nå
år det gjeldeer produksjon av fôrby
ygg og maltbbygg, og ma
altbygg kan
i utgangspu
unktet dyrk
kes overalt der
d det til vaanlig dyrkess bygg. Det er imidlertiid enkelte tiiltak som
bør vektleggges spesiellt for å sikre
e en god og jjevn maltkv
valitet.
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2 DYYRKINGSPRAK
KSIS
2.1 Sorttsvalg
En bør velgge byggsortter som er godt tilpasseet vekstforh
holdene på dyrkingsplas
d
ssen. Her er de ulike
sortenes beehov for vek
ksttid av sen
ntral betydn
ning. For å oppnå god kvalitet
k
på m
maltbygget, er det
svært viktig at kornet høstes til riiktig tid. I sttedet for å velge
v
samm
me sort på ett stort areal,, kan det
være fornu
uftig å dele arealet
a
på to
o eller flere sorter med
d ulik veksttid. Da kan bbåde høste-- og
tørkekapassiteten utnyyttes optima
alt. Sortene vil også ha ulike egensskaper når d
det gjelder agroa
nomiske, rresistensmeessige og kva
alitetsmessiige egenska
aper. God ku
unnskap om
m de ulike so
ortenes
sterke og svake egensk
kaper, øker muligheten
ne til å settee inn sortstiilpasset beh
handling, og
g dermed
oppnå et m
mest mulig optimalt
o
ressultat, både når det gjeelder avling og kvalitet. Men uanse
ett hvor
mye en vett om ulike sorters egenskaper, er d
det bare pra
aktisk dyrkin
ng over tid som kan gi kunnskap
om hvor go
odt de enkeelte sortene er tilpasset de lokale dyrkingsforh
d
holdene.
Den norskee byggfored
dlingen er i stor grad reettet inn mo
ot å bruke det produserrte kornet tiil fôr.
Sortsgensk
kaper som er
e sentrale for
f malting vvektlegges ikke
i
spesielt, og ingen n
norske bygg
gsorter er
pr. i dag go
odkjent som
m maltbygg. Ønsker en å dyrke god
dkjente malltbyggsorterr, må en ta i bruk
utenlandsk
ke sorter. Dette er i stor grad relattivt seine 2-radssorter. I de beste kkorndyrking
gsområdene på Østlandet og
o i Trøndellag er tilgjen
ngelig vekstttid lang nok
k for de flesste av disse sortene.
Men ønskeer en å dyrk
ke maltbygg i områder m
med begren
nset veksttid
d, er en avhe
hengig av å ta
t i bruk
norske 6-raadssorter so
om krever kortere
k
vekssttid fram tiil modning. En del senttrale maltkv
valitetsegenskaperr er mindree gunstige hos 6-radsso
ortene. Dettte gjelder først og fremsst egenskap
per som
påvirker m
maltutbyttet,, for eksemp
pel kornstørrrelse og ko
ornstørrelse
esfordeling. Dyrking av
v fôrkorn
under norsske forhold krever at so
ortene tålerr å stå ute un
nder ugunsttige værforh
hold i modn
ningsperioden, u
uten at korn
net begynne
er å gro i akkset. Byggso
orter foredle
et for norskee forhold ha
ar derfor
som regel een høyere grad
g
av spire
etreghet enn
n utenlandsske maltbyg
ggsorter. En
n viss grad av
a
spiretregheet i sortene som skal brrukes til maaltbyggprod
duksjon i No
orge er posiitivt. Komm
mer
groingspro
osessen i gan
ng ute på jo
ordet før hø sting, blir maltkvalitet
m
en fort redu
usert eller helt
h
ødelagt. En
n høy grad av
a spiretreg
ghet i det hø
østede korneet, krever im
midlertid att kornet lagrres ved
romtemperratur over en
e periode, slik at spireetregheten fjernes
f
før kornet
k
kan bbrukes til malting.
m
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2.2 Sortter i prossjektet
Sorter som
m er prøvd i de ulike forrsøkene i NO
ORSKOL-prosjektet:
Sort
Dønnes
Maskin
Jotun
Varde
Domen
Lilly

Sortsbesskrivelse
Gammel 6‐rads landssort fra før 11900. Fra Dønna i Nordland
Tidlig, 6‐‐rads reinlinje fra Møystaad.
Reinlinjeesort fra Opd
dalsbygg. Utssendt fra Løkken
Norsk, tidlig 6‐radsso
ort. Var hoveedsort på 196
60‐tallet
Halvtidligg 2‐radssort fra Møystadd
Tidlig 2‐rradssort utviklet på Løkeen. Dyrket påå Island pga. gode
værresisstensegenska
aper
Arve
Norsk, tidlig 6‐radsso
ort
Olsok
Norsk, tidlig 6‐radsso
ort
Saana
Halvsein, finsk 2‐radsssort
Tiril
Norsk, tidlig 6‐radssssort
Barke
Halvsein, tysk 2‐radssort.
Marthe
Halvsein, tysk 2‐radssort.
Quench
Sein 2‐raadssort utvikklet i Storbrit annia.
Tamtam
Sein 2‐raadssort utvikklet i Storbrit annia.
Salome
Halvsein tysk 2‐radsssort
* Årstallen
ne angir når sortene er godkjent/u
utsendt til dy
yrking i Norrge

Godkjentt *
1918
1930
1941
1952

1990
1994
1999
2004

Dønnes
Dønnes er en gammell 6-rads land
dsort fra Dø
ønna i Nord
dland. Forsø
øk som er gjjennomførtt i
prosjektet viser at Døn
nnes er en sort
s
med svvært langt sttrå, og sorte
en er utsatt ffor legde. Den
D kan
ikke konku
urrere avling
gsmessig med
m mer mo derne 6-rad
dssorter. Dø
ønnes har reelativt høyt
proteininn
nhold. Maltiingsanalyser tyder på aat Dønnes har
h litt lavere maltutbyttte enn sam
mmenlignbare 6--radssorter..

Maskin
Maskin er en 6-rads reinlinjesortt fra landsorrten Bjørneeby i Trysil. Sorten ble u
utsendt fra Møystad i
1918. Mask
kin har tidliigere vært brukt
b
til mallting, og blee ansett for å ha brukbaare maltingsegenskaper. Maskin har også langt sttrå, og gir kllart høyere kornavling enn Dønnees. Maltingsanalyser
viser at Maaskin har ha
att litt høyerre maltutbyytte enn Døn
nnes. Andellen store koorn er mindre enn for
de andre 6
6-radssorten
ne.
Jotun
n 6-rads reiinlinjesort etter
e
utvalg i landsorten
n Opdalsbyg
gg. Utsendtt fra Løken i 1930.
Jotun er en
Jotun har llangt strå og dårlig strå
åstyrke, og d
den konkurrrerer ikke avlingsmess
a
sig med de andre
a
6radssorten
ne i som er med
m i prosje
ektet. Den h
har høyt pro
oteininnhold
d, og er gan
nske småkorrnet. Den
har hatt no
oe lavere ma
altutbytte enn de andree 6-radssortene.
9
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Varde
Varde er en
n 6-radssorrt (Asplund x Maskin) u
utsendt fra Felleskjøpe
ets stamsæd
dgård Vidarshov i
1941. Vard
de har i likheet med Masskinbygg lan
ngt strå, og er også rela
ativt stråsvaak i forhold til mer
moderne 6
6-radssorterr. Varde er en
e relativt yyterik sort i forhold til landsorter
l
oog reinlinjessorter, og
den har gittt bra maltu
utbytte i de maltingsana
m
alysene som
m er gjennom
mført.
Domen
Domen er en 2-radsso
ort (Maskin x Opal B) u
utsendt fra Møystad
M
i 1952. Domen
n har vært brukt
b
til
malting i N
Norge tidligeere, og ble ansett
a
for å ha svært go
ode malting
gsegenskapeer. Det er en
n ganske
sein sort m
med langt strrå og relativ
vt dårlig strråstyrke i forhold til mo
oderne 2-raadssorter. Domen
D
gir
klart laveree kornavling
g enn mode
erne sorter, men har go
od kornkvallitet og et gu
unstig prote
eininnhold.
Maltutbytttet er bra, men
m litt lavere enn mod
derne maltb
byggsorter.

Bilde 1. Varde (venstre) og Domen. Foto: R
Ragnar Eltun
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Bilde 2. Arve ogg Tiril. Foto: Ra
agnar Eltun

Lilly
Lilly er en svært tidlig
g 2-radssortt foredlet påå Løken i Va
aldres. Den har vært dyyrket en del på Island
på grunn aav tidligheteen og gode værresistens
v
segenskapeer. Lilly gir lav
l kornavliing, og har svært
s
høyt
proteininn
nhold. Maltu
utbyttet harr vært lavt.
Arve
Arve er en tidlig, norsk 6-radssorrt, godkjent i 1990. Den
n er klart mer
m yterik en
nn de gamle
e 6radssorten
ne, og har i en
e del av forrsøkene kon
nkurrert godt med flere
e av 2-radsssortene når det gjelderr
avling. Malltutbyttet har
h ligget på
å nivå med d
de beste av de
d gamle so
ortene. Arvee har en størrre andel
store korn enn de and
dre 6-radsso
ortene.
Olsok
Olsok er en
n tidlig, norrsk 6-radsso
ort, godkjen
nt i 1994. Ollsok har gittt god avlingg i forsøkene
e, men er
ikke fullt såå yterik som
m Arve. Malltutbyttet haar ligget littt under Arve
e, og Olsok har en noe mindre
andel storee korn enn Arve.
A
Tiril
Tiril er en ttidlig, norsk
k 6-radssort som ble go
odkjent i 20
004. Det er derfor en reelativt moderne sort
som har gitt noe høyere avling en
nn de eldre 6
6-radssorteene. Den har klart korteere strå og bedre
b
stråstyrke enn de gam
mle 6-radsso
ortene. Malttutbyttet ha
ar ligget litt under Arvee, men på niivå med de
eldre sorteene Maskin og Varde.

11
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Saana
Saana er en
n halvtidlig, finsk 2-rad
dssort. Den
n er foredlett til maltingssformål, ogg ble godkjen
nt i Norge i
1999. I de ffleste forsøk
kene har ikk
ke Saana gittt noe høyere avling en
nn de beste 6-radssorte
ene, og i
dyrkingsom
mråder med
d kort veksttid er Saanaa for sein. Saana
S
har ik
kke noe bedr
dre kornstørrrelsesfordeling eenn de bestee 6-radssorttene, og klarrt dårligeree enn de besste 2-radssoortene. Saan
na har hatt
noe høyeree maltutbyttte enn de fle
este 6-radsssortene, meen lavere en
nn de beste 22-radssorte
ene.
Barke
Barke er en
n halvsein, tysk
t
2-radsssort med m
maltbyggegen
nskaper. De
en har høyeere avling en
nn Saana i
forsøkene, men laveree enn de besste 2-radsso
ortene. Det er en relativ
vt kort sort med bra strråstyrke.
Barke har een større an
ndel store korn enn Saaana, men en
n mindre an
ndel enn de beste 2-rad
dssortene.
Barke har h
hatt bra ma
altutbytte, og
o et relativtt optimalt proteininnh
p
old.
Marthe
Marthe er en halvsein
n, tysk 2-rad
dssort med m
maltbyggeg
genskaper. Marthe
M
har klart høyere
kornavlingg enn Barke. Den har ko
ort strå og ggod stråstyrrke. Marthe har størst aandel store korn av de
sortene som
m er prøvd,, og maltutb
byttet er ogsså bra. Proteininnholde
et har vært relativt lavtt.
Quench
Quench er en sein 2-radssort som
m er utviklett i Storbrita
annia. Sorte
en har høy kkornavling, og har kort
strå med god stråstyrk
ke. Quench har en storr andel storee korn, og maltutbyttet
m
t er best av de
d sortene
om er prøvvd. Proteinin
nnholdet err noe lavt i d
de fleste forrsøkene.
Tamtam
Tamtam err en sein 2-rradssort utv
viklet i Storb
rbritannia. Sorten
S
er yterik med reelativt kort strå
s og god
stråstyrke. Tamtam ha
ar har en mindre
m
andel
el store korn
n enn for eksempel Marrthe og Que
ench, og
maltutbytttet er noe mindre
m
enn for
f disse sorrtene. Proteeininnholdet er relativtt lavt.
Salome
Salome er en halvsein
n, tysk 2-rad
dssort. Det eer en kort, stråstiv
s
sort med litt lavvere avling enn
Quench i fo
orsøkene. Maltkvalitet
M
en ser ut till å være bra
a, og protein
ninnholdet lligger på et relativt
gunstig nivvå.

2.3 Vekkstskifte og
o jordarbeiding
Et godt vek
kstskifte vil ha positiv effekt
e
både på forekom
msten av sjuk
kdommer i åkeren, sam
mt på
avlingsnivåået. Havre er
e en god fo
orgrøde for b
bygg. Olje- og belgveksster vil ogsåå være sværtt gode
forgrøder i forhold til sjukdomsp
presset. Det kan være liitt vanskelig
gere å bereggne den N-e
effekten
disse veksttene har i en
n etterfølgen
nde byggåkker. Olje- og
g belgvekster har en støørre N-effek
kt enn
havre, og d
det bør det tas
t hensyn til
t når N-meengden til maltbygget
m
skal
s
bestem
mmes.
Tradisjoneell jordarbeiiding med pløying,
p
slåd
dding og ha
arving gir et gunstig såbbed for malttbygg, med
jevn og god
d oppspirin
ng. En slik jo
ordarbeidin
ngspraksis reduserer till en viss graad både sjuk
kdomssmitte og fforekomsten
n av ugras i forhold til rredusert jorrdarbeiding
g eller direkt
ktesåing. Jorrdarbeiding bør ik
kke settes i gang
g
før jorrda er lagligg. Kjøring på
å for rå jord
d pakker jord
rda og ødele
egger
jordas poreesystem. Sk
kadene økerr med tyngd
den på trakttor og redsk
kap.
12
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2.4 Kalkking og gjødsling
g
Bygg er gen
nerelt en krravstor korn
nart når dett gjelder jord
das pH. Lav
v pH fører ti
til misvekst med dårlig
avling og redusert korrnkvalitet. For
F et optim
malt resultatt bør pH ligg
ge i områdeet 6,0-6,5. Den
D
avlingsøkn
ningen en op
ppnår ved å kalke slik aat pH komm
mer opp på et optimalt nivå, skyld
des først og
fremst en b
bedre tilgan
ng på ulike næringsstof
n
ffer, både makrom
og mikronæring
m
gsstoffer. Men kalking
vil også påvvirke jordsttrukturen og
g dermed ro
otutviklingeen og vannh
husholdninggen på en positiv
måte.
Optimaliseering av gjød
dslingsstrattegien gjenn
nom gjødsliingsplanlegg
ging er etteer hvert blittt svært
vanlig i korrndyrkingen
n, og bør og
gså praktiseeres når det gjelder dyrking av malltbygg. Gjø
ødselbehovet til m
maltbygg varrierer med en
e rekke fakktorer som jordas
j
nærin
ngstilstand,, forgrøde, byggsort,
b
avlingsforvventning og
g værforhold
dene gjenno
om vekstsessongen. Noe
en av disse ffaktorene har
h en
under konttroll ved gjø
ødslingtidsp
punktet, meens andre ka
an endre seg i løpet av vekstsesongen. Målet
er å få en ggod kornavling med optimal kvalittet, og et av de viktigste
e kvalitetskrriteriene so
om
gjødslingen
n påvirker, er proteinin
nnholdet i d
det høstede kornet. Pro
oteininnhold
det bør ligg
ge i
området 9,,7-10,5 %. For
F høyt pro
oteininnhold
d gir desto lavere
l
stivellsesinnhold
d og dermed
d lavere
ekstraktutb
bytte i malttingsprosesssen, siden d
det er stivelssen som om
mdannes til m
maltsukker. Høyt
proteininn
nhold kan og
gså gi uklartt, grumsetee øl. En ønsk
ker heller ik
kke for lavt p
hold, siden
proteininnh
det kan gi een langsom
mmere spire-- og maltinggsprosess.
Forsøk (NO
ORSKOL) viser
v
at det er
e veldig van
nskelig å forutsi kornets proteinin
nnhold på det
d
tidspunkteet åkeren såes og gjødslles. Sammee byggsort med
m samme gjødsling oog dyrket på
å samme
lokalitet, k
kan gi vidt fo
orskjellig prroteininnho
old fra ett årr til det nestte. Proteinin
nnholdet ve
ed ellers
sammenliggnbare foruttsetninger, kan varieree med så my
ye som 2-3 prosentenh
p
heter fra år til
t år. Disse
variasjonen
ne skyldes i stor grad værv
og veksstforhold so
om påvirkerr både nitroogentilgange
en
gjennom vvekstsesongeen og avling
gsnivået. Hvvis den endelige kornav
vlingen avvviker svært mye
m fra
avlingsanslaget som dannet
d
grun
nnlaget for ggjødslingspllanen, vil de
et i betydeliig grad kunn
ne påvirke
nholdet i korrnet.
proteininn
Som regel vvil det væree mest rasjo
onelt å gi alll gjødsel ved
d såing. Hviis en får stoore nedbørm
mengder
etter såing, før planten
ne har muliighet til å uttnytte det tiilførte nitrogenet, kan een god del nitrogen
n
bli nedvask
ket/utvaskeet. Det kan resultere
r
i kklart lavere proteininnh
p
hold i korneet enn planllagt. I slike
tilfeller vil det være ak
ktuelt å tilfø
øre 2-3 kg N ekstra ved
d begynnend
de stråstrekkning (BBCH
H 31-32).
Det er verrre å håndterre en situasjjon der ulikke vekstforh
hold resulterrer i mye lavvere avling enn
forventet vved gjødslin
ng. Det kan føre
f
til høyeere proteiniinnhold i maltkornet en
nn ønskelig
g. En slik
situasjon k
kunne vært løst
l
ved å praktisere deelt N-gjødslling der en gir
g ca. 70 % av den planlagte Nmengden vved såing, og vurderer behovet
b
forr ytterligere N-tilførsel fra begynneende stråstrrekning og
framover m
mot fullt utvviklet flaggb
blad (BBCH
H 39). En slik
k gjødslingsspraksis kom
mbinert me
ed bruk av
N-Sensor ssom er kalib
brert for ma
altbygg, vil p
på sikt kunn
ne gi nyttig erfaring i foorhold til å bestemme
optimal N--tilførsel fra
a år til år.
I tillegg til proteininnh
holdet vil og
gså protein sammensettningen i ko
ornet kunnee påvirke ma
alt- og
ølkvaliteten
n, m.a. ølets klarhet og
g skumminggsstabilitet. En del sven
nske forsøkk tyder på att
jordsmonn
net på dyrkiingsplassen, samt makrro- og mikrroklima er sentrale fakttorer som påvirker
proteinsam
mmensetnin
ngen. Det se
er ut til at gjjødseltype og
o gjødselpllassering haar mindre betydning.
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2.5 Såin
ng
Normal såttid vil variere mye etter hvor en beefinner seg i landet, og
g i forhold tiil værforholldene de
enkelte år. Forutsatt at
a jorda er la
aglig for beaarbeiding, vil
v tidlig såin
ng som regeel være posiitivt. Tidlig
såing gir offtest gunstig
gere forhold
d for etable ring og utviikling av kornplantenee. Ved sein såing
s
vil dett
være riktigg å øke såmeengden en del
d (2-3 kg//daa) i forho
old til optim
malt såtidspu
unkt, samtiidig som N-mengden rreduseres (11-3 kg N) på
å grunn av l avere avling
gsforventning. En del ssvenske forssøk viser at
såtidspunk
ktet også ka
an påvirke proteinsamm
p
mensetningen i kornet.. Tidlig såin
ng gir en lan
ngsommere
utviklingsrrytme hos kornet
k
fram mot blomsttring, og en
n bedre proteinsammen
nsetning i det modne
kornet, sam
mtidig som en får en la
avere nedbryytningsgrad
d av protein
npolymerenee til peptide
er og
aminosyrer ved maltin
ng. Dette giir bedre ølkvvalitet.
dybde vil væ
ære 3-5 cm. Ved djuperre såing vil spiringen ta
a lenger tid . Plantene vil
v bruke
Normal såd
mer opplaggsnæring i spirefasen,
s
og være sveekket etter oppspiring.
o
Det gir plan
ntene et dårrligere
utgangspunkt for en rask
r
og god etablering o
og utvikling
g. Grunnere
e såing kan ggå bra, men
n en får oftee
ujevn oppsspiring på grunn av varriabel fuktigghet i det øv
verste jordla
aget. En god
d del av såk
kornet kan
også bli dåårlig dekket med jord.
Normal såm
mengde nårr bygg dyrkes til fôr liggger på ca. 450
4 spiredyk
ktige korn p
pr. m². Avhengig av
sortenes 10
000-kornveekt og spiree
evne kan deet tilsvare 16
6-23 kg såkorn pr. dekaar. Genereltt anbefales
noe større såmengderr til maltbyg
gg- enn til fô
ôrbyggdyrkiing. Ved sm
må såmengd
der er en avh
hengig av
god buskin
ng for å få ett tett plante
ebestand. Bu
uskingsskud
ddene utvik
kles seinere enn hovedsskuddene,
og det kan gi litt ujevn
n og seinere
e modning, o
og dermed ujevnere kv
valitet både når det gjellder
kornstørreelse og proteeininnhold enn ved stø
ørre såmeng
gder. Ved ty
ynn såing ogg ugunstige
e
buskingsfo
orhold etter spiring, kan en risikerre at buskin
ngen starter svært seintt med utviklling av mye
grønnskud
dd i åkeren. Da vil korn
net bli ubrukkbart til ma
alting. Optim
mal såmenggde for malttbygg vil
variere meed jordforho
oldene. På god
g mineralj
ljord og letteere leirjord vil 500-550
0 spiredyktiige korn
pr. kvadrattmeter væree passe. På tørkesvak
t
jo
ord (lett san
ndjord), elle
er jord som er utsatt fo
or
skorpedannelse (stiveere leirjord), anbefales 550-600 sp
piredyktige korn pr. kvaadratmeter. 600
spiredyktigge korn pr. m²
m vil, avhe
engig av sorrtenes 1000
0-kornvekt, kunne tilsvvare 21-30 kg
k såkorn
pr. dekar. S
Så lenge bu
uskingsforho
oldene er no
ormale, kan
n såmengden variere in
nnen nokså vide
grenser uteen at det ha
ar særlig virk
kning på neetto avlingsrresultat, fra
atrukket såkkornkostnad
dene.
Forsøk meed ulike såm
mengder til byggsorter
b
h
har vist at økte
ø
såmeng
gder gir en kklart tidlige
ere
modning o
og høsting. Store
S
såmen
ngder kan ggi noe mer leegde i åkere
en (Åssveen
n et al. 20011).
Såmengdee i kg/daa = (Antall spiiredyktige kkorn pr. m²
² x 1000-kornvekt/spirreevne)/10

2.6 Ugrrasbekjem
mpelse
God ugrasb
bekjempelse er viktig for
f å kunne oppnå optimale byggavlinger med
d god kvalittet. Mye
ugras stjeleer både nærring og veksstplass fra kkornplanten
ne, og kan gjjøre høsteprrosessen va
anskeligere.
Ulike foreb
byggende tilltak kan red
dusere beho
ovet for direekte ugrasbe
ekjempelse,, mellom an
nnet god
drenering o
og optimal pH. Rask og jevn spirin
ng av korneet er også viktig for at ååkeren skal kunne
konkurreree godt mot ugraset.
u
He
er vil både jo
ordarbeidin
ng, såing og sortsvalg p
påvirke resu
ultatet.
Ved kjemissk ugrasbek
kjempelse err både valg og dosering
g av ugrasm
middel viktigg for et optim
malt
resultat. Det samme er
e sprøytetid
dspunktet i forhold til kornets
k
og ugrasets
u
utvviklingsstad
dium.
Riktig sprø
øytetidspun
nkt er når frø
øugraset haar fra 1 til 4 varige blad, og doserin
ngen påvirk
kes både av
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ugrasets uttviklingssta
adium og av
v værforhold
dene. Bekjem
mpelse av rotugras
r
børr skje når ug
graset er
svakest. Deet tidspunkttet varierer noe fra ugrrasart til ugrasart (se mer
m detaljer i
plantevern
nkataloger).
Mekanisk u
ugrasbekjem
mpelse (ugrrasharving) kan være et
e alternativ til kjemiskk bekjempelsse. Ved
økologisk d
dyrking, vil dette være den mest efffektive må
åten å bekjem
mpe ugras p
på. Ugrasha
arving kan
gjøres bådee før kornett spirer, og etter
e
at korn
nplantene har
h utviklet minst 2 varrige blad. Best resultatt
får en når h
harvingen utføres
u
unde
er tørre forh
hold slik at jorda smuld
drer lett, ogg det oppharvede
ugraset tørrker ut.

2.7 Sop
ppbekjem
mpelse
Ved dyrkin
ng av maltbyygg bør sop
ppsjukdomm
mer bekjemp
pes ved beh
hov. Et friskkt plantebesstand er
helt vesenttlig for å gi optimal
o
korrnavling. Dee ulike sjukd
dommene påvirker
p
ogsså kornkvaliteten
gjennom reedusert korrnstørrelse, dårligere so
orteringsgra
ad, svakere spireevne oog høyere proteininnhold enn fo
orutsatt på grunn av re
edusert korn
navling. De viktigste ko
ornsjukdom
mmene på by
ygg i
Norge er byggbrunflek
kk, grå øyefflekk, spraglleflekk, mjø
øldogg og fu
usarium-sop
pper. Smitte
e av
stripesjukee og sot kan
n holdes i sja
akk med beiising av såk
kornet (se mer
m om valg av soppmid
ddel,
sprøytetidsspunkt og dosering
d
i pllantevernkaataloger). Beehovet for kjemisk
k
sop
ppbekjempe
else
varierer bååde med værforhold, dy
yrkingstekn
nikk, forgrød
de og byggssortenes ressistensegensskaper.
Angrep av ulike fusariium-arter er spesielt uh
heldig siden
n det kan gi sterk redukksjon i korn
nets
spireevne. Fusariumso
oppen utvik
kler svært ggiftige myko
otoksiner, og
g store men
ngder fusarium på
kornet kan
n i tillegg gi sterk og ukontrollert sskumming av
a ølet.

2.8 Van
nning
Kornet er aavhengig avv god vanntiilgang i busskingsperiod
den, og dettte er ekstra vviktig i
maltbyggproduksjoneen. Tørke i denne
d
perio
oden kan gi tynn og ujevn åker, meed fare for seinere
s
busking ogg grønnskud
dd når det etter
e
hvert kkommer ned
dbør. En slik
k situasjon er ødelegge
ende for
maltkornkv
kvaliteten, så
å hvis en ha
ar tilgang påå kunstig va
atning, bør den
d benyttees. I maltbyg
gg er det
viktig at vaanntilgangen for plante
ene er god h
helt fram til kornfylling
gsperioden.

2.9 Legde og veekstregulering
Legde i åkeeren øker riisikoen for at
a groingsprrosessen sta
arter før høsting. Dettee vil ødelegg
ge
maltkornkv
kvaliteten. Det
D er stor fo
orskjell sorttenes stråsty
yrke. Moderne 2-radsssorter er som
m regel
ganske strååstive, mens gamle sorrter, også 2--radssortenee, er stråsva
ake. Selv mooderne 6-ra
adssorter err
ganske utsatt for legdee. Legdefare
en varierer mye fra sessong til seso
ong, og melllom lokalite
eter,
avhenging av både væ
ærforhold og
g N-tilførsell.
I frodig åkeer med risik
ko for legde
e, vil det værre aktuelt med
m bruk av
v vekstregulaatorer. Mid
dler som
kan brukess er Modduss M (BBCH 31-39), elleer Cerone (B
BBCH 39-49). Bruk av vekstregule
erende
midler børr unngås hviis plantene er stresset p
på grunn av
v tørke, sterrke sjukdom
msangrep eller av
andre årsaaker.
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2.10 Treesking
Ved høstin
ng av maltbyygg er det viiktig å stillee inn treskerren slik at kornet
k
ikke ttreskes for hardt.
h
Riktig slaggerhastighett har større betydning eenn bruåpn
ningen for å unngå treskkeskader. Hvis
H kornet
skades, vil spireevnen
n bli dårligerre og maltin
ngsegenskap
pene forringes. For å u
unngå treske
eskader er
det viktig aat høstingen
n foregår ve
ed et riktig vvanninnhold
d i kornet. Kornet
K
bør h
hverken væ
ære for rått
eller for tørrt. Et vanniinnhold på ca
c 15 % regn
nes som tiln
nærmet optimalt. Treskkeforsøk ved ulikt
vanninnho
old i kornet,, viser at tre
eskeskadenee øker betyd
delig når vanninnholdeet kommer over
o
20 %.
Hvis det err områder med
m mye leg
gde i åkeren
n, har korneet fra disse partiene
p
høyyst sannsyn
nlig
dårligere m
maltkvalitet enn kornett fra ståendee åker. Legd
de i åkeren øker også faaren for
fusariuman
ngrep og da
annelse av mykotoksine
m
er. Kornet fra
f legdeflek
kkene bør d
derfor høstes og lagres
separat, ogg ikke bland
des med korrn fra resten
n av åkeren..

2.11 Tørrking og lagring
For å bevarre maltkvalliteten er de
et viktig med
d rask nedtørking av det høstede kkornet. Sikk
ker lagring
krever et vvanninnhold
d i kornet ne
ed mot 13 % i hele siloeen. Lagres kornet
k
over tid med et vanninnv
hold som o
overstiger 15
5 %, øker risikoen for m
muggvekst og
o dannelse
e av mykotooksiner på kornet.
k
Bygg som d
dyrkes undeer norske fo
orhold, kan utvikle en betydelig
b
grrad av spirettreghet. Op
ppbygging
av spiretreeghet i korneet varierer fra
f sort til s ort, og med
d værforhold
dene (nedbøør og tempe
eratur)
gjennom k
kornfyllings-- og modnin
ngsperioden
n. Denne sp
piretreghete
en må fjernees før korne
et kan
brukes til m
malting. Ved lagring brrytes spiretrregheten need over tid. Den viktigsste faktoren som
påvirker needbrytingsh
hastigheten er lagringsttemperaturren. Fjernin
ng av spiretrreghet går raskere jo
høyere lagrringstempeeraturen er.
Spiretregh
hetsindeksen
n (SPI) angiir hvor man
nge døgn ko
ornet bør varmebehand
dles ved 20°°C under
lagring for å fjerne spiiretregheten
n.

%

,

2

%
3

,

/20°

brukes slik::
Formelen b
‐

(% friske,
f
uspir
rte korn v/10
0°C x 2)

Plukker ut døde og ab
bnorme spirrer.
Friske, usp
pirte korn x 2 settes i fo
ormel.
‐

(% friske,
f
uspir
rte korn v/20
0°C)

ntall friske, uspirte korrn (tall fra den
d forkjølte
e spireprøve
ven) = total av
a
Antall spirrte korn + an
spiredyktigge korn.
Total av sp
piredyktige korn
k
- % ko
orn som spirrte ved 20°C
C = Andel frriske, uspirtte korn v/20°C. Settes
i formel.
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3 ØK
KOLOGISK DYRKING
Mye av dett grunnleggende som er
e nevnt inn
nledningsviss om konven
nsjonell dyrrking av ma
altbygg,
gjelder ogsså for økolog
gisk dyrking
g. Men økollogisk dyrkiing har sine
e særegne ut
utfordringerr som gjør
denne prod
duksjonen ekstra
e
kreve
ende.
God såkorn
nkvalitet og
g jordarbeid
dingsmetodeer som frem
mmer tidlig mineraliserring av næriingsstoffene err viktige fakttorer for go
od etableringg og utviklin
ng av kornp
plantene. Byygg er den mest
m
krevende k
kornarten veed økologisk dyrking, o
og maltbygg
get bør konk
kurrere med
d vårhveten
n om de
aller beste og mest fru
uktbare økologiske dyrkkingsarealeene.
Den størstee utfordring
gen ligger i å sørge for en optimal næringstilfførsel i forhoold til planttenes
utviklingsrrytme gjenn
nom vekstse
esongen. Bru
uk av organ
nisk gjødsel kan være p
problematisk fordi
nitrogenet frigjøres la
angsomt. Miineraliserin
ngen av orga
anisk materiale og frigjjøring av nittrogen kan
i mange tillfelle skje fo
or langsomt på forsomm
meren til at det gir optiimal utvikliing av kornp
plantene.
Frigjøring av mye nitrrogen seint i veksttida kkan gjøre det vanskelig
gere å oppn
nå et optima
alt
proteininn
nhold i økolo
ogisk enn i konvensjon
k
nell maltbyg
ggdyrking. Generelt
G
gjeelder det at alle
agronomisske tiltak som gir rask, god planteu
utvikling og
g høy avling, er sentralee for å kunn
ne styre
kornets pro
oteininnholld og andre viktige kvaalitetskriteriier mot et op
ptimalt nivåå.
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4 OP
PPFORM
MERING AV SSÅKORN
N
Av de gamlle sortene som
s
har værrt med i pro
osjektet «No
orsk malt, humle
h
og urt
rter – smake
en av norsk
k
øl» (NORS
SKOL) (Døn
nnes, Maskin, Jotun, V
Varde, Domeen, Lilly, Arv
ve, Olsok) eer det bare Domen
D
som står på Norsk offi
fisiell sortsliiste pr. 30.0
03.2016, og denne er go
odkjent som
m bevaringssverdig
byggsort m
med NordGeen som eier.. Det betyr aat hvis en viil starte såv
vareprodukssjon av noen
n av disse
sortene elleer andre sorter som ikk
ke står på so
ortslisten, må
m de først godkjenness som bevarringsverdige sorrter i henho
old til Mattillsynet sine rregler for «Produksjon
n og omsetn
ning av såva
are av
bevaringsvverdige plan
ntesorter».
For at en sort skal kun
nne godkjen
nnes som beevaringsverrdig, må den
n være av in
nteresse for bevaring
av plantegeenetiske resssurser. I tilllegg må sorrtens opprin
nnelsesomrråde identifi
fiseres, og op
ppformering måå foregå i deette område
et. Disse kraavene bør ku
unne tilfred
dsstilles for aalle de prøv
vde sortene
i NORSKO
OL prosjekteet.
Det er ikkee krav om nyyhetsprøvin
ng eller verd
diprøving veed godkjenn
ning av bevaaringsverdiige sorter
under foru
utsetning avv at det ved søknaden
s
fo
oreligger tillfredsstillen
nde:





Betegnelse av sorten
Beskrivelse avv sorten
Reesultater fra
a uoffisielle forsøk
f
Do
okumentasjo
on fra søkerr om erfarin
ng fra prakttiske forsøk med dyrkin
ng, oppform
mering og
bru
uk

Med unntaak for Lilly som
s
det ikk
ke finnes frø
ø av i NordG
Gen, burde det
d etter gjeennomføringen av
NORSKOL
L prosjektet og tidligere
e resultater fra verdiprrøving og erffaring fra prraktisk dyrk
king,
foreligge tiilfredsstillen
nde dokume
entasjon forr godkjenniing av aktue
elle maltsorrter.
Det er å hååpe at noen frøfirmaer finner dettee interessan
nt, og kan sttarte såkorn
nproduksjon
n av
utvalgte m
maltbyggsortter.
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5 KV
VALITETTSKRITEERIER
Utviklingen
n av bryggeeriteknologiien og stadigg høyere au
utomatiserin
ngsgrad i brryggeriindustrien
stiller kravv til at malteen skal ha så
å jevn kvalittet som mu
ulig. Selv om
m det kan goodtas noe sttørre
variasjon m
mellom parttier i mikrob
byggeribran
nsjen er dett også her viiktig med jeevn kvalitet og at
malten kan
n leveres meed dokumen
ntert kvaliteet. En viktig
g forutsetning for å kun
nne produse
ere malt
med jevn k
kvalitet er att råvaren/k
kornet har såå jevn kvaliitet som mu
ulig.
Maltkornett skal være fri for innblanding av ffremmede sorter,
s
tresk
ket ved fullm
modning, fo
orsiktig
tresket, frittt for sopp og
o skjemme
ende lukt saamt gyllen farge,
f
god lu
ukt og uten ssprekker eller knuste
korn. De kvvalitetskravv som er om
mtalt her er ggrunnleggende forutse
etninger for vellykket maltingsm
og bryggerriprosesser. Ved prøvettaking må d
det legges veekt på at prø
øven er reprresentativ fo
or hele
partiet.
Spireevne
En spireevvne på minstt 95 % og je
evn spiring eer en avgjørrende forutssetning for god maltkv
valitet.
Under spirringen i malltingsprosesssen danness maltens en
nzymer og den
d indre sttrukturen i kornet
spaltes opp
p. Proteinett og celleveg
ggene brytees ned av uliike enzymer, og stivelssen i kornet går over till
forgjærbarrt sukker ved hjelp av amylase
a
enzzym. Dårlig og ujevn sp
piring vil sålledes reduse
ere
sukkermen
ngden og ølu
utbyttet.
Etter tresk
king er kornet normalt i hviletilsta nd. Dess ko
ortere hvilep
perioden forr spiring er (lav
spiretregheet) jo korterre tid kan det gå mellom
m tresking og malting. Dette kan vvære en spe
esiell
utfordring ved bruk avv norske sorter som er foredlet meed tanke på
å høy spiretrreghet om høsten.
h
Etter en kjølig og våt høst
h
kan det ellers forkkomme defeekter som re
eduserer koornets spiree
evne i vann
og krever sspesielle blø
øtleggingsprrogram und
der maltingeen.
Proteininn
nhold
Et proteiniinnhold på mindre enn
n 10,5 % er b
både et økonomisk og kvalitetsme
k
essig krav. Til
T mindre
protein korrnet inneho
older til størrre er stivelssesmengden
n som er grunnlaget foor utviklinge
en av
maltens ek
kstraker. Hø
øgt ekstrakttutbytte i maalten er en forutsetning for godt øølutbytte som
m er et
viktig økon
nomisk mål for bryggep
prosessen.
Sorteringsggrad
Hensikten med sorterringskravet er å sikre att de enkeltee kornene i et
e parti har jevn større
else og at
det blir minst mulig so
orteringstap
p på malterriet. Store ko
orn innehollder vanligvvis mye stive
elsesdannende eksttrakt og en jevn
j
kornstø
ørrelse gir jjevnt vanno
opptak ved bløtlegginge
b
en. Sorterin
ngsgraden
defineres ssom den and
delen som går
g over et ssoll større enn 2,5 mm.. Målet er att andelen so
om blir
sortert ut m
med et soll på
p 2,5 mm er
e mindre eenn 10 % og
g andelen uttsortering m
med 2,2 mm
m soll er
maks 3 %. Sorteringsg
graden bør således
s
værre minst 90 %.
Sortsrenheet
Sortsrenheet er en foru
utsetning for jevn kvalittet. Ulike so
orter oppførrer seg uliktt ved maltin
ng og
produsererr malt av uliike typer og
g kvaliteter. Etter hvertt som vi lærrer mer om egenskapen
ne til de
enkelte sorrtene kan vii velge sorte
er ut fra bryyggerienes ønsker
ø
og krrav.
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Bilde 3. Korn
nstørrelsen varier mye mellom sorter. Footo: Ragnar Elttun

Vanninnho
old
Vanninnho
oldet i kornet må være under 13,5 % slik at so
opper som Aspergillus
A
og Penicilliium ikke
kan vokse og utvikle skadelige
s
tok
ksiner. Muggg kan også
å gi uønsket skummingg i ølet.
orn
Sprukne ko
Sprukne ko
orn resulterrer i et hygie
enisk kvalittetsproblem
m i maltings-- og bryggep
prosessene.. Kornkjernenes ttilbørlighet til å sprekk
ke er delvis een sortsegeenskap, men
n værforhold
dene i veksttperioden
og innstilliing av treskeren kan og
gså påvirke dette. Det bør
b ikke værre over 5 % sprukne ko
orn i
partiet.
øde korn
Mugg og rø
Maltkorn sskal være friitt for mugg
g. Hvis korn
net har myee Fusarium--sopp kan d
det gi uønsket
skummingg i ølet. Dettte skyldes kjjemiske reaaksjoner som
m blir utløstt av Fusariu
um-soppen.. I ølet gir
nevnte reaksjoner øktt karbondiok
ksydprodukksjon og øleet kan skum
mme over i fllaskene. For å
redusere riisikoen analyseres men
ngden Fusa
arium-smittta/røde korn
n som et måål for faren for at ølet
kan skumm
me over. Meengden røde
e korn skal ikke være over
o
5 stk. per 200 g koorn. Det kan
n også være
Fusarium og mykotok
ksiner i korn
net uten at een ser det visuelt.
v
Malttkorn bør deerfor analysseres for
Fusarium--smitte og mykotoksine
m
er.
Produktsik
kkerhet
Maltkorn m
må ikke inn
neholde rester av planteevernmidlerr utover ang
gitte toleran
nsegrenser. Mengden
toksiner so
om skyldes sopp
s
(Myko
otoksiner) m
må også værre innenfor myndighettens krav til matkorn.
Kornkjerneene sin indrre og ytre sttruktur
Gjennom ssortutvikling
g prøver en
n å forbedre kornet sin indre struktur slik at d
det er best mulig
m
tilpasset m
maltingsprossessen. Målet er å få fraam sorter med
m stadig bedre
b
prosesss- og
kvalitetseggenskaper fo
or industrie
ell malting. F
For spesial--øl produksjjon basert p
på særlige
kvalitetseggenskaper viil kjernestru
uktur bety m
mindre.
Det er geneerelt ønskellig at kornkjjernene harr en melaktiig struktur, som har mi
mindre evne til å
sprekke en
nn korn med
d hardere og
g mer glassaaktig strukttur. Tykkelssen på kornkkjernenes
20
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betaglukan
nholdige celllevegger i endosperme
e
en (frøhviteen), samt på
å andre sideen celleveggenes
tetthet, er o
også faktoreer som påviirker hvordaan maltingeen lykkes. Høyt
H
betaglu
ukaninnhold i malten
kan forsink
ke soldings-- og filtrerin
nsprosesserr på ulike sta
adier i bryggeprosessen
n. I tillegg til
t det
totale proteininnholdeet har prote
einets samm
mensetning og kvalitet blitt
b stadig viktigere. Proteinets
P
sammenseetning og kvvalitet har betydning fo
or ølets filtreerbarhet, klarhet samt skumdanniing og
skummets stabilitet. Stivelsens
S
fo
orklistringsttemperaturr som er høy
yere enn noormalt når været
v
i
vekstperiod
den er varm
mere enn no
ormalt, kan virke uheld
dig på danniingen av sukkker med god
gjæringsevvne i bryggeeprosessen.

21
1
Mauritz Åsssveen og Ragn ar Eltun
NIBIO RAPPORT / VOL.: 2,, NR. 96, 2016

6 AN
NALYSEPARMETERE

Bilde 4. Kvaliitet i alle ledd gir godt øl. Fo
oto Ragnar Elttun

parametre er
e brukt ved
d Alfred Jørggensen Laboratorium a/s,
a Fryden
ndalsvej 30, 1809
Følgende p
Fredriksbeerg C, Danm
mark:

Korn
Vanninnho
old, %
Protein (N
N x 6,25), i tø
ørstoff, %
Stivelse, %
Spireenerggi, etter 3 da
ager, %
Sortering, % : > 2,8 mm,
m 2,5 - 2,8
8 mm, 2,2 - 2,5 med mer, avrens
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Malt (kolo
onnen til hø
øyre viser krrav til pilsen
nermalt)
<4,5%
Vanninnho
old, %
>80%
Ekstrakt i ffinmel (EBC
C mølle), %
<15
Forsukringgstid, minuttt
5 minutt
Meskens lu
ukt
Aro
omatisk
Vørtens forrløp
No
ormal
Vørtens klaarhet
Kla
ar
Vørtens farrge (25 mm
m) EBC
<4 EBC
Vørtens pH
H
<5,,8
Diastastisk
k kraft (Win
ndisch-Kolb
bach)
>25
50 W-K
Oppløseligg N i malt, %
N i vørter i % av N i malt
m (Kolbacch index)
Assimilerb
bart N i % avv ekstrakt, %
Viskositet i vørter, cP
Beta-glucaan i vørter, mg/l
m
Modifikasjjon (calcoflu
uor), %
Homogeniitet (calcoflu
uor), %

>0,60%, <0,70
0%
>38, <45
>0,18%, <0,23
3%
<1,,55 cP
<25
50 mg/l
>90%
>60%

Protein
For mye prrotein går utover
u
meng
gden stivelsee og maltko
orn skal ha mindre
m
prottein enn an
nnet korn.
Optimalt p
proteininnhold for malttbygg er 9,77 – 10,5 %. Dette
D
gir op
ptimalt ekstrraktutbytte og
tilstrekkeliig protein tiil næring forr gjærvekst og skum. For
F mye protein kan gi uklart øl.
Diastatisk kraft
I meskingeen blir stivelsen brutt ned
n til maltssukker (malltose) ved hjelp
h
av amyylase-enzym
mene og
diastatisk k
kraft er et mål
m på enzym
mkraften.
Beta-glucaan
Beta-glucaan er et mål for fiberinn
nholdet. I m
maltinga er det
d viktig med
m rask spirring og rask
k
nedbrytingg av celleveg
ggen, dvs. det
d bør væree lite fiber.
N i vørter i % av N i malt
m (Kolbacch index)
Nitrogenin
nnholdet i vørteren harr betydning som næring
gskilde til gjærvekst
g
saamt farge og
g
skumdann
ning i ølet. Kolbach
K
inde
ex er et måll for nedbry
ytingsgrad for
f proteiner
er.
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Prosjektet Norsk maltt, humle og urter – smaaken av norrsk øl blir av
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Norsk institutt ffor bioøkonomi (N
NIBIO) ble oppretttet 1. juli 2015 soom en fusjon av Bioforsk,
Norsk institutt ffor landbruksøkon
nomisk forskning
g (NILF) og Norsk institutt for skogg og landskap.
Bioøkonomi basserer seg på utnyttelse og forvaltn
ning av biologiskee ressurser fra jorrd og hav,
fremfor en fossiil økonomi som er
e basert på kull, olje
o og gass. NIBI O skal være nasjo
onalt ledende
for utvikling av kkunnskap om bio
oøkonomi.
Gjennom forskn
ning og kunnskapsproduksjon skal instituttet bidra til matsikkerhet,, bærekraftig
ressursforvaltning, innovasjon ogg verdiskaping innenfor verdikjed ene for mat, skogg og andre
ning, forvaltningssstøtte og kunnskkap til
biobaserte næriinger. Instituttet skal levere forskn
anvendelse i nassjonal beredskap
p, forvaltning, næringsliv og samfuunnet for øvrig.
NIBIO er eid av Landbruks‐ og matdepartementett som et forvaltn ingsorgan med sæ
ærskilte
nheter
fullmakter og egget styre. Hovedkkontoret er på Ås. Instituttet har fflere regionale en
og et avdelingskkontor i Oslo.

Forsiden: Ragnarr Eltun

nibio.no

