
Iagttagelser 
vedrørende bladgrøntløse Bygplanter. 

Af H. A. B. Vestergaard. 

Af og til kan man i Byg- og Rugmarker se enkelte af de ganske 
unge Planter fremtræde med ren, hvid Farve. Dette skyldes aabenbart 
ikke ydre Paavirkning, men synes at have bestemte, fra Frøet stam
mende Anlæg til Grund. De hvidfødte Planter er ikke levedygtige. 
Efter at de har begyndt Ansættelsen af 3. Blad, dør de bort, fordi de 
rent savner Bladgrønt, og fordi de ikke længere kan leve af Frøets 

. Reservenæring; de forholder sig altsaa som det i Dyreverdenen vilde 
forholde sig med dem, der fwlLes liden Fordøjelsesorganer. Det pr 
ikke særlig sjældent at finde saadanne hvide Planter; men det er ret 
sjældent at faa Lejlighed til at studere deres Fremkomst direkte, -
ligefrem al have det i sin Ilaand at lade dem fremkomme. De hvid
fødte Planter giver selvfølgelig ikke Afkom. Det er kun ved lejlig
hedsvis at faa fat paa tilsyneladende normale Planter, der afspalter 
hvide i deres Afkom, at Sagen nærmere kan belyses. Tilfælde af 
denne Art er omtalte af Tyskeren Baur samt COlTem og Nilsson-Ehle. 

I 1909 var her saaet nogle Hundrede Liniekulturer af Toradet 
Byg, væsentligst af gI. Landbyg. Blandt alle disse udmærkede en en
kelt sig -- synlig paa betydelig Afstand - ved at indeholde et Antal 
rent hvide Individer. Af 100 Korn kom 90 Planter, deraf 22, altsaa 
24.5 pCt., hvide. De hvide døde bort, og af de øvrige - normale og 
ganske ensartede Planter at se til - saaedes næste Aar 200 Korn 
sammenblandede af alle Planter; heraf kom 157 Spirer, af hvilke aUer 
24 var hvide, altsaa nu kun 15.4 pCt. I 1911, endelig, fremkom af 400 
Korn 385 Planter, deraf 34 hvide, altsaa kun 9 pCt. Det var klart, at 
blev man ved paa samme Maade, maatte Forekomst af hvide snart 
ophøre. De vilde ophøre at forekomme som h e l Procent efter 7. 
Generation. For imidlertid at søge at bevare dem, blev der nu af 50 
Enkeltplanter af paagældende Stamme saaet 25 Korn af hver Plante 
for sig. 
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Kun 5 af disse Afkomshold indeholdt hvide Planter i følgende 
Antal: 

Linie a 23 Spirer, deraf 5 hvide. 
b 22 - 5 
c 22 6 
d 24 - 10 
e 21 ._- 4 

I alt 112 Spirer, deraf 30 hvide = 26.8 pCt. hvide. 

Her var altsaa (i dem, der overhovedet gav hvide) netop en lig
nende Procentmængde som i Linien af 1909. Spillet kunde altsaa be
gyndes forfra ganske paa samme Maade og med samme Forløb: 
Aftagen af de hvide Aar for Aar, naar der hele Tiden saaedes 
Blanding af Korn af de tilsyneladende normale, bladgrøntfor' 
synede Planter. 

Ved umiddelbar Betragtning skelner man ingen Lov eller Regel 
i dette, kun en Aftagen af de hvide, men ingen Forklaring herpaa. 
Sammenligner vi Tilfældet med Mendels Lov for simpel Egenskabs
fordeling efter Krydsning, er imidlertid Overensstemmelsen slaaende. 

Vi maa tænke os, at en Æg- eller Støvcelle af en eller anden 
ukendt Grund har tabt Anlægget til at medgive sit Afkom Bladgrønt. 
Paagældende Celle har altsaa Anlæg: »hvid«, medens den normale 
har Anlæg: .grøn.. Det ved Forening af de to Kønsceller opstaaede 
Individ er Bastard og tilsyneladende normal-grøn. 

Denne Bastards Kønsceller - baade dens Ægceller og dens Støv
celler - har imidlertid, enkeltvis taget, Anlæg til »hvid« eller »grøn«, 
og i det hele er der lige mange Celler med hver af de to Anlæg. 
Følgelig vil ved tilfældig Forbindelse af de enkelte Cellepar ved 
Selvbefrugtningen lige ofte fremkomme følgende Forbindelser, naar 
h = Anlæg »hvid« G = Anlæg >grøn«: 1. G-G 2. G-h 3. h-G. 
4. h--h. 

1 giver konstant grøn, da den ingen Anlæg indeholder for 
hvid, 2 og 3 giver grøn (Bastard med »grønne« og »hvide« Køns
celler), 4 giver konstant h vid, men ikke levedygtigt Afkom. 

Procentforholdet mellem grønne og hvide Planter bliver her 
75: 25 eller nøjagtigere 25 grønne - 50 grønne (med Bastardnatur) -
25 hvide. Procentmængden af hvide Planter stemmer her nøje 'med 
dem, der virkelig fandtes i 1909, og med dem, der atter fandtes ved 
Forsøgets Genoptagelse med nye Linier 1912. 

N aar samtlige de hvide Planter udelukkes fra Deltagelse i For
plantningen, saaledes som det jo maa ske her, viser Beregning let 
efter Mendels Lov følgende Aftagen af Procenttallet for hvide Planter: 

Efter Loven 1909 = 25 pet. 
1912 = 16.7 
1911 = 10 -

Fandtes i Forsøget 24.5 (og senere i 1012,'26.8) 
15.4 

9.0. 



153 

Aarsagen til, at de hvide aftager i Antal, ligger i, at Antallet af 
Individer med Bastardnatur aftager, medens Antallet af normalt og 
konstant grønne maa tiltage. 

Overensstemmelsen med Loven er klar nok. ,Naar Tallene ikke 
falder aldeles ens, kan det skyldes det temmelIg ringe Individantal, der 
er benyttet. Enhver af Planterne med Bastardnatur (Heterozygot) 
giver stedse i sit Afkom 3 grønne: 1 hvid. 

Det omhandlede Tilfælde viser flere ~rskellige, interessante Ting. 
Det viser, at en for Livsvirksomheden fundamental Evne som Evnen 
til at danne Bladgrønt pludselig kan bortfalde af aldeles ukendte 
Grunde (Tabs-Mutation), og medens det i andre Tilfælde, hvor der 
sker lignende Bortfald eller Tilkomst af Arveenheder eller Egenskaber, 
oftest er meget vanskeligt. ja, næsten umuligt v)rkelig at bevise, at 
ikke en naturlig Krydsning mellem kendte eller tidligere tilstede
værende Sorter kan have været Aarsagen, saa er en saadan Vanske
lighed tilsyneladende, (iærnet her, hvor paagældende Egenskab med
fører Døden, længe før der er Spørgsmaal om Blomstring. Det er jo 
netop en af de store Vanskeligheder ved nyere Arvelighedsforskning, 
at man, selv i de Tilfælde, hvor der viser sig helt nye Egenskaber, 
maa have almindelig Krydsning i Erindring. Jeg har i Liniestammer 
af Hvede set adskillige »nye« Former opkomme; men direkte Bevis 
for, om Aarsagen var Mutation eller ~rydsning,har ikke kunnet føres. 
Efter al Sandsynlighed forekommer hegge. Vanskeligheden ligger bl. 
a. deri, at Bortfald eller Tilkomst af Arveenheder manifesterer sig 
paa samme Maade som ved alm. Kryclsning og saaledes, som det viste 
sig her hos Bygget. Naar det kun er den ene Kønscelle, der muterer, 
bliver AfkQmmet en Bastard, gansl<e som om en alm. Kryds
ning havde fundel Sled. Eli "Mutationsbastard« kan altsaa ikke 
kendes fra en almindelig Bastard derpaa, at den straks er konstant, 
- de forholder sig med Hensyn til Kløvningen i Afkommet ens, hvil
ket det omhandlede Tilfælde med Bygget beviser. 

Siden der fremkom Hvidfødninger i den omtalte Byglinie, har 
jeg i 1914 aUer set saadanne fremkomme i en anden Linie, denne 
Gang af Sorten Abed Nr. 278. Det har vist sig, at Fænomenet hyp
pigere fremkommer i nogle Sorter end i andre, det samme har været 
Tilfældet med Fremkomst af delvis hvide Planter. 

I et Par korte Artikler i et følgende Bind af nærværende Tids
skrift vil blive fremdraget Iagttagelser og foreløbig Undersøgelse af 
en Række forskelligartede Forhold hos flere af Landbrugets Kultur
planter. 

Det har for Forædlingsarhejdet vel som oftest ikke stor d i rek te 
Betydning at undersøge forekommende Fænomener; men det kan vist
nok med nogen Ret siges, at hvor der arbejdes i stort Omfang med 
rene Linier af overvejende Selvbefrugtere, der har man Udsigttil at 
træffe paa Fænomener, som staar i nær Forbindelse med det vanske-
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lige Spørgsmaal: Hvorledes og hvorfor bortfalder eller tilkommer 
nye Arveenheder - nye Egenskaber? Det forekommer mig, at man 
her har en vis Forpligtelse til at lade gjorte Iagttagelser - selvom 
disse kun er kontrollerede et Par Aar - opbevare, saaledes at de 
bliver tilgængelige for dem, der specielt studerer Arvelighedsforhold, 
og som maaske ved Sammenstilling af Iagttagelser af beslægtede 
Fænomener kan kaste Lys over betydningsfulde Spørgsmaal. 

Der er meget, der tyd~r paa, at visse, og maaske de allerfleste, 
Fænomener gentager sig selv med kortere eller længere Mel
lemtid. Nogle faar man maaske Lejlighed til at se næsten hvert 
Aar, andre kun hver 10. eHer 30. Aar. Dersom de paagældende Forhold 
ikke omtales, saaledes at der bliver Adgang til ogsaa fremtidig at tage 
dem frem til Sammenligning, kommer hvert enkelt Slægtled af Plante
forædlere eller Arvelighedsforskere til at undersøge Fænomenerne fra 
bar Bund uden at kunne søge tilbage til Fortilfælde, hvilket aaben
bart vil føles som et Savn ved Efterforskning af Aarsag og Virkning. 

Offentliggørelse af Meddelelser om paalidelige Undersøgelser og kontrol
lerede Iagttagelser paa de af Forsøgsleder H. A. B. Vestergaard, Abed, her 
omhandlede eller andre, beslægtede Omraader vedrørende Landbrugets og 
Havebrugets Kulturplanter vil utvivlsomt være meget nyttig, og Tidsskriftet 
optager derfor gerne saadanne Meddelelser. Red. 


