
Roestammernes Klassificering.· 
Af R. K. Kristensen. 

I »Nøjagtigheden ved Varietets- og Stammeforsøg med Roer, 
udførte paa Statens Forsøgsstationer i Aarene 1886-1919« (28. 
Bind, Side 95, - Henvisningerne gælder Tidsskrift for Plante
avl) tog jeg de nævnte Forsøg, der alle blev udførte, medens 
L. Helweg var Ordfører for Rodfrugtforsøgene, op til en fej 1-
teoretisk Behandling. Dermed var - for første Gang - en 
Samling store Forsøg, der blev udførte paa flere Stationer og 
strakte sig over en lang Aarrække, gjort til Genstand for en 
systematisk Fejlberegning, og der blev senere - under den ny 
Ledelse af Rodfrugtforsøgene - gjort flittig Anvendelse af Fejl
teori ved Forsøgenes Opgørelse. Det omtalte Arbejde drejede 
sig kun om Nøjagtigheden af de tilvejebragte Forsøgsresultater; 
hvorledes man benyttede disse til en Inddeling af Roestam
merne i forskellige Værdiklasser, kom jeg ikke ind paa. I det 
følgende skal Spørgsmaalet om Roestammernes Klassificering 
underkastes en lille Undersøgelse. 

Ved de etaarige Stammeforsøg, der udførtes i 1894-1899 
(forberedende Forsøg) og i 1900-1910 (ordinære Forsøg), blev 
de prøvede Stammer delte i 3 Klasser paa følgende Maade: 
For hver enkelt Stations Vedkommende er Forskellen mellem 
det højeste og laveste Tørstofudbytte delt i tre lige store Dele, 
og Stammerne er da betegnede som 1., 2. eller 3. Klasses 
Stammer, efter som de ifølge deres Tørstofudbytte falder inden 
for 1., 2. eller 3. Afdeling (7. Bind, Side 161). Derefter er 
Stammernes Gennemsnitsudbytte udregnet ved at danne Mid
deltal af Udbyttetallene fra de Stationer, hvor Forsøgene er 
gennemførte. Ved den endelige Klassificering er de Stammer 
henregnede til 1. Klasse, som kom i 1. Klasse paa alle eller 
paa Flertallet af Stationerne. Til 2. Klasse henregnes paa 
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samme Maade de Stammer, der var i 2. Klasse 'paa alle' eller 
de fleste Stationer, ogligesaa for 3. Klasses Vedkommende. 
Hvis Antallet af Stationer var et lige Tal, og en Stamme f. 
Eks. kom i 1. og 2. Klasse paa lige mange Stationer, blev 
selve Tørstofudbyttet bestemmende for, om den skulde regnes' 
til 1. eller 2. Klasse; undertiden kunde ogsaa' andre Hensyn 
komme i Betragtning. 

Ved denne Inddelingsmaade er Tørstofudbyttet vel det 
væsentlige Moment, og i de allerfleste Tilfælde' er Klassedelin
gen ogsaa i Overensstemmelse med den .Rækkefølge,' som 
Gennemsnitsudbyttet angiver; men Variationen i en Stammes' 
Udbytte fra den ene Station ,til den anden spiller dog ogsaa, 
en Rolle. Her tænkes ikke paa den Variation, der besta~ri; 
at samtlige Stammer ligger højere i Udbytte ved:' een Staticm 
end ved en anden, men' paa den Variation, der præger en! 
Stammes Udbytte i Forhold til de andre Sta,mlJler og bevirk~r, 
at den kommer højere op (eller lavere ned) i Rækkefølgen paa 
een Station end paa en anden, altsaa en relativ' Variation' (de 
to Variationer behøver ikke at følges ad, men i Almindelighed' 
vil Stammer, hvis absolutte Tørstofudbytte varierer stærkt, 
ogsaa have en stor relativ Variation). I Beretningerne findes 
enkelte Eksempler paa, at Stammer med et vist Tørst6fudbytte' 
er komne i 1. Klasse (fordi de har været i l.Itlas~e~pa~ 
Flertallet af Stationerne), medens Stammer med et hdt større 
Udbytte er komne i 2. Klasse (fordi de kun har vær~t i 1~; 
Klasse paa et Mindretal af Stationerne (8~ Bind, Side ~).' 'i';: 

Ved de treaarige Forsøg, der udførtes fra 1911 til 19'19,; 
blev Klassificeringen foretaget saaledes: Til 1.' Klasse henført\s' 
de Stammer, som paa alle Stationer i Genhel~lshit ar: d~ fr~; 
Forsøgsaar har været i den lYedste Halvdel med Hensyn til 
Tørstofudbyttet. Til 2. Klasse henregnes de Stammer, som 
paa nogle Stationer har været i den bedste,' paa' andre' i den 
daarligste Halvdel, medens de Stammer, som har været i deb, 
daarligste Halvdel paa alle Stationer, kommer i 3. Klasse. Denne 
Fremgangsmaade gav i Hovedsagen samme' R.esultat som' den 
tidligere anvendte, mim man undgik ~de Skønsafgørelser, • som 
undertiden kunde blive nødvendige efter den ganileMetode«' 
(2L Bind, Side 43). ' 'I' 

Tænker man sig, at Variationen i d~t relative Tørstof~ 
udbytte fra Station til Station er lige slor for alle Stammer" 
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vil Klassedelingen være i fuld Overensstemmelse med Række
følgen i Stammernes TørstofudbyUe ; men hvis Variationen er 
kendelig større hos enkelte Stammer end hos andre, kan dette 
bevirke, at en Stamme, der ifølge sit Gennemsnitsudbytte 
skulde staa i 1. Klasse, synker ned i2. Klasse, fordi dens 
relative Udbytte varierer stærkt fra Station til Station, medens 
det kan ske, at en Stamme, der egentlig skulde staa i nederste 
Klasse, rykker op i 2. Klasse. 

Som man vil se, ligger der i denne Fremgangsmaade en 
Vurdering af Stammerne efter to Hensyn, dels Hensynet til 
selve Tørstofudbyttets Størrelse, dels Hensynet til Størrelsen 
af de relative Variationer. Efter hele den Udvikling, der er 
foregaaet med Hensyn til Forsøgenes Talbehandling, ligger 
det nær at undei'søge Mulighedeme for en systematisk Anven
delse af variationsstatistiske Beregninger ved Roestammernes 

Klassificering. Ved Hjælp af Formlen m 2 = (p --;- inr ~-l)' som 

jeg offentliggjorde i 1922, og den til Formlen knyttede Behandling 
af Forsøgsresultateme lader det sig gøre at bestemme Varia
tionen paa Omraader, hvor Materialets Natur tidligere har for
hindret en formaalstjenlig Bestemmelse af Middelafvigelsen l), 

og Variationen kan derefter benyttes som Hjælpemiddel ved 
Klassificeringen. 

Lad 12 Roestammer have givet de i omstaaende Tabel op
førte Gennemsnitsafgrøder og lad ± 2 være et Maal for den rela
tive Variation (Middelafvigelsen eller en af denne afledet Stør
relse), idet vi foreløbig regner med, at alle Stammer varierer lige 
meget. Om Variationen gælder Afgrødernes relative Variation 
fra Station til Station eller fra Aar til Aar eller begge Dele i 
Forening, er i denne Forbindelse underordnet, naar vi blot fast
holder, at det er den Variation, der bestemmer Gennemsnits
tallenes Usikkerhed. Ved at trække Variationstallet 2 fra Af
grnderne eller lægge det til faar vi de i næste Rubrik opførte 
Variationsgrænser, der naturligvis ikke angiver de absolutte 
Grænser for Variationen men de Grænser, vi vil benytte som 
Inddelingshensyn. Deler vina ~ i Overensstemmelse med 
den i de paagældende Forsøgsberetninger fulgte Fremgangs
maade - de 12 Stammer i to Halvdele, den bedste og den 

') Se >Bestemmelse af Middelfejlen ved Kombinationer af ensidige og 
tilfældige Afvigelser<, 28. Bind, Side 119. 
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Klassificering efter Tørstofudbytte og Variation. 

Lige stor Variation Ulige stor Variation 
Stamme 

Nr. I Varia- Klasse I Varia- Klasse Afgrøde tions-
Nr. 

Afgrøde tions· Nr. spillerum spillerum 

1. ............ 100 + 2 98-102 1 100 + 2 98--102 1 
2 ............. 99 =+= 2 97-101 l 99 =+= 2 97-101 1 
3 .............. 98 =+= 2 96-100 1 98 =+= 4 94 -102 2 
4 ............. 97 + 2 95- 99 1 97 =+= 2 95- 99 1 
5 ............. 96 =+= 2 94- 98 2 96 =+= 2 94- 98 2 
6 ............. 95 =+= 2 93- 97 2 95 =+= 2 93- 97 2 
7 ............. 94 =+= 2 92- 96 2 94 =+= 2 92- 96 2 
8 ............. 93 =+= 2 91- 95 2 93 =+= 2 91- 95 2 
9 ............. 92 =+= 2 90- 94 3 92 =+= 2 90- 94 3 

10 ............. 91 =+= 2 

I 

89- 93 

I 
3 91 =+= 4 

I 

87- 95 2 
11. .......... " 90 =+= 2 88- 92 3 90 =+= 2 88- 92 3 
12 ............. 89 ± 2 87- 91 3 89 ± 2 87- 91 3 

daarligste, ligger Grænsen mellem 94 og 95. Til 1. Klasse 
henregnes de Stammer, der ikke gaar under denne Grænse. 
selvom vi kun regner med den »sikre«, af Variationsspille
rummet uberørte Del af Afgrøden. Til 2. Klasse henregnes de 
Stammer, hvor den nedre Variationsgrænse gaar under den 
mellem 94 og 95 liggende HaJvdelsgrænse, og hvor den »sikre« 
Del af Afgrøden altsaa ikke naar op til denne Grænse. I 3. 
Klasse kommer de Stammer, der ikke naar Midtergrænsen, 
selvom hele Spillerummet regnes med til Afgrøden. 1. Klasse, 
der helt og holdent - ogsaa naar Variationsspillerummet med
tages - ligger i 1. Halvdel, svarer altsaa til de Stammer, der 
efter den gamle Beregningsmaade kom i den bedste Halvdel 
paa alle Stationer. 2. Klasse, hvor Variationsspillerummet 
stadig strækker sig ind i begge Halvdele, svarer til de Stam
mer, der paa nogle Stationer var i den bedste, paa andre i 
den daarligste Halvdel, og 3. Klasse, hvor baade den »sikre« 
og den varierende Del af Afgrøden ligger under Midtergrænsen, 
svarer til de Stammer, der paa alle Stationer laa i den daar
ligste Halvdel l). 

') En saadan Udformning af den gamle Klassificeringsmetode ved Hjælp 
af et Variationsmaal kan naturligvis gøres paa flere Maader. En lidt anden 
Fremgangsmaade er - før denne Undersøgelse blev iværksat - udarbejdet 
af Assistent M. Jørgensen, Statens Rodfrugtforsøg, men Princippet er det 
samme. 
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Det vil nu ses, at man paa denne Maade faar de 12 
Stammer delte i 3 Klasser med 4 Stammer i hver, og Klasserne 
er akkurat de samme som dem, man vilde faa ved at tredele 
efter selve Afgrødernes Størrelse uden at tage Hensyn til Varia
tionen. Dette ligger i, at der er tildelt alle Stammerne en lige 
stor Variation., Vi tillægger nu Nr. 3 og Nr. 10 en dobbelt saa 
stor Variation og faar da de i sidste Afsnit af Tabellen opførte 
Tal. Stamme Nr. 3, der før var i 1. Klasse, er nu vandret ned 
i 2; Klasse, medens Nr. lOer rykket op fra 3. til 2. Klasse -
ganske som det kunde ske ved den gamle Inddelingsinaade. 
Systemet virk~r som en Udsortering af stærkt varierende Stam
mer fra øverste og nederste Klasse. Fra ø~erste Klasse van
drer de nedefter, fra nederste Klasse opefter, de samles i 
Midten og danner - tillige med de Stammer. der naturlig 
hører hjemme her -- et Kaos, som kaldes 2. Klasse. 

Er disse Forskydninger berettigede? At Nr. 3 er gaaet ned 
i 2. Klasse, skyldes jo dens større Variation. Man kan, sige, 
at ensartede, »sikre« Afgrøder er en Fordel, medens det er en 
Ulempe, naar Udbyttet varierer stærkt, og at det ud fra denne 
Betragtning er berettiget at sætte Nr. 3 i 2. Klasse, skønt dens 
Gennemsnitsudbytte k valiftcerer den til 1. Klas'se. Men aner
kender man denne Betragtning, kan man ikke forklare, at 
Nr. 10 skal forfremmes fra 3. til 2. Klasse, netop fordi den 
giver et stærkt varierende Udbytte l At dens Gennemsnits
udbytte er lidt lavere end Udbyttet af Nr. 3 - de gode Stam
mer, der nu dyrkes, staar jo hverandre forholdsvis nær -
kan ikke motivere en Bedømmelse ud fra et Synspunkt, der 
er stik modsat det, man anlægger paa Nr. 3. Der kan ikke 
gives nogen logisk Begrundelse af en saadan Klassificerings
metode. Princippet er inkonsekvent, bygget op paa en indre 
~elvmodsigelse og egner sig ikke til at danne Grundlag for en 
rationel Klassedeling. 

Det ligger da nær at spørge, om der ikke kan findes en 
anden, bedre begrundet Metode til Benyttelse af Variationen 
som Inddelingshensyn ved Roeslammernes Klassificering. Vi 
maa da paa Forhaand opstille den Betingelse, at Metoden skal 
være upartisk. Hvis to Stammer har lige stor Variation, skal 
de ogsaa behandles ens uderi Hensyn til, om de ifølge 'deres 
Tørstofindhold slaar højere eller lavere i Rangforordningen; 
vi maa ikke - som det blev giort ved den foran beskrevne 
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Fremgangsmaade - trække den ene opad og den anden nedad. 
Og Metoden skal være konsekvent. Hvis vi betragter det som 
en Fordel, at en Stammes relative Udbytte kun varierer lidt, 
maa vi anlllgge det samme Synspunkt over for a Il e Stam
merne - og ikke det stik modsatte Synspunkt over for n o g l e 
af dem. En konsekvent Anvendelse af Variationen som Ind
delingshensyn kan opnaas ved at opstille og rangforordne 
Stammerne e n t e n efter den øverste elI er efter den nederste 
Variationsgrænse -- men ikke efter dem begge paa een Gang, 
Den første Fremgangsmaade maa betragtes som udelukket, da 
den vilde forudsætte, at en stor Variation i det relative Udbytte 
skulde være en Fordel. Tilbage bliver at benytte den laveste 
Variationsgrænse som Inddelingshensyn og lade den »sikre« Del 
af Afgrøden være bestemmende for Rangforordningen 1). Hvis 
to Stammer har givet lige stort Gennemsnitsudbytte, vil den 
af dem, der har den mindste Variation, komme høj~re op i 
Rækkefølgen end den anden, idet det altsaa betragtes som en 
Fordel, at det relative Udbytte kun varierer lidt. Der er da 
anlagt samme Synspunkt helt igennem, og Fremgangsmaaden 
er konsekvent. Men om den er berettiget, er et andet Spørgs
maal. I Fejlteorien findes ingen Hjemmel for en saadan »For
bedring« eller Omdannelse af de fundne Gennemsnitstal. Det 
hedder tværtimod, at »det fundne Resultat er det sandsynlig
ste«. Selvom Fremgangsmaaden er konsekvent, er den dog 
ikke uden Vilkaarlighed. Det er vilkaarligt, hvilket Varia
tionsmaal (hvilket Multiplum af Middelafvigelsen) man vælger, 
og Virkningen bliver forskellig, efter som man vælger det ene 
eller det andet Variationsmaal. Sagen er, at Gennemsnits
udbyttet og Variationstallet er to Størrelser af saa forskellig 
Natur, at de vanskelig kan sammendrages til et enkelt Udtryk. 
Det er ikke for intet, at der har udviklet sig den Praksis at 
angive FOl'søgsresultatet (Gennemsnitstallet) for sig og Middel
afvigelsen for sig, forbundne med et Plus og et Minus. Man 

l) Det siger sig selv, at • Forsøgsfejlene< (her taget i en vis omfattende 
Betydning af Ordet) enten maa udgaa af Variationstallet eller virke nqgen"
lunde ens for alle Stammerne. Hvis en Stamme f. Eks. har en stor Middel
afvigelse paa sit Gennemsnitsudbytte. fordi den kun har været med i For
-søgene i 2 Aar, medens andre Stammer har været med i 4 Aar, vil det jo 
være uretfærdigt at tt'ykke den nedad i Rl\ngfølgen af den Grund, og det 
vil være lige saa umotiveret at rykke den opad. 
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kan da overskue de to forskellige Forhold, Afgrødestørrelsen 
og Variationen, hver for sig og drage den Nytte, som man har 
Brug for, af de givne Oplysninger. Har to Stammer givet 
samme Gennemsnitsudbytte, kan man sætte den øverst, som 
har den mindste Middelafvigelse. Foruden at opstille Stam
merne i Rækkefølge efter Tørstofudbyttets Størrelse kan man 
foretage en anden Opstilling efter Middelafvigelsens Størrelse, 
saa man ogsaa faar dette Forhold udtrykt i en let overskuelig. 
Form. Men vil man sammenarbejde de to Opstillinger til een~ 
er man ude i det tvivlsomme. Fejlteorien har - lige som 
andre Omraader - sin Begrænsning, og inden for denne kan 
den være til stor Nytte; men gaar man uden for den natur
lige Begrænsning, bliver Værdien problematisk. 


