
Sortskendetegn 
hos nogle i Danmark dyrkede Bygsorter. 

Af A. Hernø og H. C. Bækgaard. 

Beretning fra Statsfrøkontrollen. 

Toradet Byg indtager her i Landet en Særstilling i Frøkon Irol
arbejrlet, idet d!'t er den eneste Planteart, hvor det er muligt 
at adskille forskellige SOl'ter alene ved Hjælp af Kendetegn paa 
Frøene (Kærnerne). Allerede om kring 1920 paabegyndte afdøde 
Forsøgsleder ved Statsfrøkontrollen, J. Holmgaard, en Sorts
bestemmelse af Byg i Laboratoriet. En Laboratoriebestemmelse 
har mange Fordele fremfor en Markundersøgelse. Med et be
grænset Antal Kærner (300--fiOO) er den hurtig at udføre, saa
ledes al Resultatet kan foreligge et Par Timer efter, at Prøven 
er taget i Arbejde, medens en Markundersøgelse kun kan fore
tages om Sommeren og Resultatet deraf først foreligge henimod 
Høst, adskillige ~1aaneder efter Prøvens Indsendelse; men La
boratorieundersøgelsen har ogsaa sin Begrænsning. Skal der 
undersøges mange Kærner, er Undersøgelsen baade sen og kost
bar', og der er tillige nogen Vanskelighed ved at adskille en
kelte af de nær beslægtede Sorter, vi efterhaanden dyrker. Ende
lig forekommer der jævnligt nogle Kærner, som man slaar 
usikker overfor og derfor maa kontrollere ved Udsaaning og 
Bestemmelse af Planterne. Ofte vil en Udsaaning under nor
male Forhold i Marken være at foretrække; men vi har paa 
Statsfrøkontrollen ogsaa pro\'et at saa Byg til Sortsbestemmelse 
i Lerskaale i et Væksthus og bestemme de under disse For
hold ud viklede Plan ter. Metoden er beskrevet i det følgende; 
her skal blot nævnes, at vi for visse Sorter har faaet gode 
Resultater efter denne Metode. En Markundersøgelse af normalt 
ud viklede Planter er dog fremdeles af stor Værdi. Flere Sorter 
kan saaledes bedre bestemmes i Marken end efter de andre 
Metoder. I det Hele "i1 de tre Metodel' kunne supplere hin
anden, saaledes at de Vanskeligheder, der findes ved Benyt
telsen af een Metode, kan løses ved Hjælp af en af de andre. 
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For Sortsundersøgelse i det hele taget gælder den alminde
lige Regel, at det kun er undtagelsesvis, at et enkelt Kendetegn 
er tilstrækkeligt til at bestemme en Kærne eller en Plante. Flere 
Kendetegn er i Reglen nødvendige, og ofte maa alle tages i Brug. 
Sortsbestemmelse - hvad enten det gælder Kærner eller Plan
ter -- kræver derfor stor Øvelse og ikke mindst Kendskab til 
den Variation, de enkelte Egenskaber er underkastet. 

I nærværende Arbejde er samlet alle de Kendetegn, som 
bruges paa Statsfrøkontrollen ved Sortsbestemmelsen af Byg': 

1. Sortskendetegn paa Kærnerne............................ Side 607 
2. Sortskendetegn paa Planterne, dyrket under ekstreme Kaar 

i Væksthus ................. ;............................. 611 
3. Sorlskendetegn paa Planterne, dyrket i Marken .......... 615 

1. Sortskendetegn paa Kærnerne. 
At Kærnerne hos forskellige Varieteter og Sorter af Byg 

fremh)1der visse Forskelligheder har allerede længe været kendt. 
6-rd. Byg kan saaledes kendes fra 2-rd. ved, at Sidekærne,ne, 
der i en usorteret Vare udgør to Tredjedele af. Kærnerne, er 
skæve, medens Midterkærnerne vel er syrn metriske, men allige
vel som Følge af Trykket fra Side kærnerne af en mere lang
strakt og sammentrykt Form end Kærnerne af 2-rd. Byg. Men 
ogsaa mellem Varieteter og Sorter inden for 2- eller 6-rd. Byg 
er der større eHer mindre Forskelle. A. AtleJ'bag (1)1) fandt 
saaledes, at Sorter af Nikkende Byg har en hesfeskoformet 
Fordybning paa Rygsiden ved Basis, medens Opret Byg har 
en Tværfure paa dette Sted. Th. Bruun von Neergaard (9) fandt, 
at nogle Kærner ha \'de korte, krusede Haar paa Bugstilken, 
og andre havde lange, stive, og ligeledes fandt han, at de smaa 
Tænder paa Stakken hos nogle Kærner kan fortsætte et Stykke 
ned paa de to Siderygnerver, medens andre Kærner ikke har 
disse Tænder paa Siderygnerverne. l det af Atterberg opstillede 
System over Byg benyttede han disse Iagttagelser ved sin Type
inddeling af Byg (1). 

a-Type 2
) = Langhaaret Bugstilk og utandede Siderygnerver. 

b- > tandede 
c- • 
d-

= Korthaaret » utandede 
, tandede 

1) Tallene i Parentes henviser til Litteraturfortegnelsen Side 21. 
2) De samme Typer er i Litteraturen ofte betegnet: a, {J, r. J. 
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Disse Kendetegn har været og er fremdeles af stor Værdi 
ved Sortsbestemmelsen, men vil hyppigt være utilstrækkelige, 
fordi der findes flere Sorter af samme Type. Holmgaard (16 og 
18) fandt andre Smaaforskelligheder, f. Eks. mere eller mindre 
kruset Skal, ufan'ede eller farvede Nerver og ikke mindst For
skel i Formen. I nærværende Arbejde er der hygget videre paa 
dette Grundlag, suppleret og underbygget ved nye Iagttagelser. 

Efterhaanden som Hovedparten af vore almindeligt dyr
kede Bygsorter tilhørte b-Typen, gjaldt det om at finde nye 
Kendetegn paa Sorterne af denne Type. Ved Undersøgelse af 
Siderygnerverne viste det sig, at Antallet og dermed Tætheden 
af Tænderne varierede for forskellige Sorter. En Undersøgelse 
heraf er tidligere offentliggjort (Alf Hernø 15). Denne er sup
pleret med Undersøgelse af et Par andre Sorter, og Resultaterne 
heraf findes i nedenstaaende Kurver (Fig. 1). 
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Figur 1. Variationen i Tandethed hos forskellige Bygsorter. 
Kurven for Abed Archer fortsætter til 77 pCt. i O-Gruppen, men er afbrudt 

af Pladshensyn. 
Maja 
Kenia Rendyrkning 
Kenia gammel 

.0'0,,0. Abed Archer 
Binder 
Opal 

Undersøgelsen er udført paa Aks, taget lige for Haanden 
i de respektive Sorter og saaledes, at Tænderne ikke blev be
skadigede. For hver Sort er der undersøgt 100 Aks fra 100 
forskellige Planter, og i hvert Aks er der undersøgt 2 Kærner 
forneden. 2 i Midten og 2 foroven i Akset, i alt 600 Kærner, 
og saaledes, at de 2 Kærner i saIllme Højde altid er taget i 
hver sin Side af Akset. Stakken er brækket af ca. 1 mm neden 



TAVLE I 

Fig. 2. Tysloflc Prcnlice-Byg. {nf .. l H(Jlmywr,.d. 

Toradet, nikkende lncd lnnghaarcl Bugstilk og lltanuede Siderygnervt'l'. Kærnen Cl' 
nærmes l lille'. Liggende pau Fladen er K-a'rncl1s Omrids ovalt med runde, buede, Sider. 
Hygsidf'n er forholdsvis lige uden stærkt Fald mod Basis. Kcn'erne er kun syagt frem
trædende og ufaryede. Hugsidens (herliflit' damwr ('Il blød, jævn Kurve uden ",tørre 
Ujævnheder. llugfurcn Cl' lukket (hermed tænkes kun paa den ncdrf' Del mod Basis, 
op mod Stakenth.'l1 Cl' Bugfuren altid aaben) og Bugstilk('11 kort; Skallen pr sta'rkt kruset. 

Fig. 3. Guld-Byg. lut. J. I-Jolmyaard. 

Toradet, nikkende rned langhaaret Bugstilk o,g heltulldcde Siderygnerver. Kærnen er ret 
kort og lille. Formen er kuntet. Set pall Fladen danner Sidelinierne en stump Vinkel, 
idel der omtrent midt paa findes et ret tydeli~t Toppunkt. hvorfra Siderne med en 
svag Krumning skraaner mod EluIerne. }tyglinien er nop;et krulllmet og skraaner en 
Del mod Basis. Som Regel findes der tU Kam som paa Binder-By~. Nerverne er stærkt 
fremtrædende. hyppigt mørk/arvede. Mellem Siderygnerver og Midtnerve er der for· 
holdsvis stor Afstand. Bugsidens Overlinie el' stærkt toppet, fra bep;gc Ender stiger dcn 
jævnt for at mødes omtrent paa Midlen i et ret tydeligt Toppunkt. Bugfuren er aaben, 
begyndende syagt ved Ra~is og aabnende sig regelmæssigt frem mod S.pid,..,en. Rugstilken 

er middellang; Skallen svagt kruset, 
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Fig. 1. Rex-Byg. fol, J. Holmgaarll. 

Toradet, nikkende med langhaaret Bugstilk og utandede Siderygnerver. Kærnen er 
nærmest lille. Liggende paa Fladen er dens Omrids kantet, omtrent som hos Guld-Ryg, 
men mere langstrakt. Pau Sidelinien finder man som hos Guld-Byg et lydeligt Top
punkt, hvorfra Sidt'rne lncd en svag Krumning skraaller mod Enderne. Hy~siden er 
forholdsvis 1i~e uden stærkt Fald nlOd Basis. Nerverne er svagt fremtrædende, ofte 
lnørkfarvedc. Bug:-;idens OverJinie er toppet SOl11 hos (luId-Byg, 111en Toppunktet er for
skudt lidt længere op mod Kærnens Spids. Huglurell er meget aaben, begyndende et 
Stykke Ira Basis og stærkt udpræget henimod Midten. Bugfurens Sider er tynde, næsten 
skarpe; Hugdilken er lang, ofte med ell Krumning i Spidsen. Skallen er glat eller med 

svage Krusninger. 

Fig. 5. Abed Archer-Byg. {ot. Arlle l':jær 

Toradet, nikkende med langhaaeet Bugstilk og utandede Siderygnerver; middelstor 
Kærne. Fonn SOUl Prcntice. Nen'erne er syagt fremtrædende og i Reglen ufarvede. 
Bug[uren er noget aalwn og Bugslilken kort. Skallen er ret slærkt kruset. Beskrivelsen 

passer ogsaa paa Spralt Ar·cher-Byg. 



TAVLE III 

Fig. 6. BindereByg. fof. J. Jlolmgaard. 

Toradet, nikkende med langhaaret Bugstilk Ol( halvtandede Siderygnerver . Kærnen el' 

ret stor. Liggende paa Fladen Cl' Kærnens Omrids forholdsvis langt Oll smalt. Siderne 
er kun svagt buede. Ryglinien er stærkt krummet, idet Skallen lidt over Midten 
mod Basis danner en ret skarpt markeret Kam, og fra denne ned mod Basis danner 
Hygsiden en skraa og næsten plan Flade. N crVCl'l1e er stærkt fremtrædende, i Reglen 
mørkfan·ede. Siderygnerverne ligger ret tæt paa Midtnerven og har ofte nogle karak
teristiske Folder. Bngsidens Overlinie er svagt S-formet, idet Basis bøjer en Smule opad. 
Basis Cl' tillige lig~som lidt udtrukket, saaledes at Siderne paa de sidste 1-2 mm næsten 
forløber parallelt. Bugfnren aabner sig stærkt et lille Stykke fra Basis, og Bugfurens 
Sider forløber omtrent parallele til Bugsidens Toppunkt. Bngstilken er ret kort, Og 

Skallen Cl' middelkruset. 

Fig. 7. Opal-Byg. foto J. HOlmgaunl, 

Toradet, nikkende med langhaarel Bugstilk op; heltandede Siderygnerver . Kærnen er 
ret slor. Omrids og Form af Ryg og Bugside Cl' omtrent som hos Binder-Byg, dog er 
Bugsidens Overflade ofte mere uregelmæssig og kantet. Nerverne Cl' stærkt fremtræ-

dende, skarpe og i Heglen mørkfarvede. Skallens Krusning er ret svap;. 



TAVLE IV 

Fig. 8. Sejr-Byg. rot .! Holmg(farrL 

Toradet, nikkende med langhaal'eL llugstilk og: utalulede Siderygnervl'''!'. Kænlf'11 Cl' 
middt>btOl'. Liggende pua Fladen er Kærnens Omrids langt og smalt. Sidelinien danner 
Pil Ilad~ men regelmæssig Bue. Hyglinien er svagt krumnu't. Der findc..>s ('11 mEre pller 
mindre lyddig Kam og herfra en skraa Flade mod Basis. l'\ervcrne Cl' noget frem
trædende, lIfar\'cde. 13li,l..;sidens On:,rlinie danner el1 jævn Kurve, der dog ned mod Basis 
bliver mere flad. Den nederste Del af ]\;l'l"nen er i det Hele lang og smal, hvilkel er 
meget kunlkterb:tisk for denne Sort. Bugfuren er aabcIl og J3ugstilkcn midJellang. 

Skallen er slærkt kruset. 

Fig. 9. Kenia-Byg. [ol. Arne J(jær. 

Toradet, nikkende med langhaaret Bugstilk og tandede Siderygne:tver. Kærnen er nær
mest lille. [den gamle Kenia-Byg er ca. ell Tredjedel af Kærnerne hcltandede o~ to 
Tredjedele kvart!andede. Rendyrkningen af Kenia indeholder derimod kun kvarttandede 
Kærner. I Form li~ncr Kenia-Byg en noget kort Binder-Byg, Set paa Fladen danner 
Siderne derfor en noget stærkere Runding. Hygsiden er omtrent som Binder; lidt over 
MicHen ned mod Basis findes en Kam, som i Almindelighed er ret slærkt markeret, og 
derlra skraaner en omtrent plan: Flade ned mod Basis. Kervernc er ret fremtrædende, 
ofte mørk farvede, Bugsidens Overlinie danner som hos Binder et svagt S, men det 
udtrukne Parti ved Basis er noget korlere. Bugfuren er aaben som hos Binder. Bugstilken 

er ofte ret lang. Skallen Cl" middelkruset. 



TAVLE V 

Fig. 10. Maja-Byg. lot. Ar/w l\Jær. 

Toradet. nikkende med langhaare! Bu;:(stilk og b'arttandede Sid(·rygnener. Kærnen er 
forholdsvis stor; Formen noget kantet. Set paa Fladen er Omridset nærmest rude
formet. Som hos Guld-Byg kan man paa Sidelinien skelne et Toppunkt, hvorfra Linien 
skraaner mod begge Ender med en svag; Krumning. RygIinien er noget luere vandret 
end hos Kenia-, Binder- ug Opal-Byg. En slærkt markere! Kam er sjælden, ull den 
skra" plane Flade, der findes hos de tre nævnte Sorter', er her mindre fremtrædende. 
)\erverne er forholdsvis lidt fremtrædende. jævnligt farvede. Bugsidens Overlinie danner 
olte som hos Guld-Byg et ret tydeligt Toppunkt, hvorfra den falder jævnt og regelmæs
sigt mod hl'ggt' Ender, sonl Regel uden Opad bøjning mod Basis i Modsætninp; til Binder-, 
Opal- og tildrls Keni~-Byg. Bugfuren aabner sig jævnt fra Basis mod Spidsen o~ er fra 
:\Iidten og op mod Sl)idsen ofte nlCgct vidaaben. Bugstllkell ['I' middellang. Skallen er 

forholdsvis stærkt kruset. 

Fig. 11. Plumage Archer-Byg (Sterling-Byg). foto Arne KJæl'. 

Toradet, opret med lallghaaret Bugstilk og utandede Siderygnerver. ~1iddclstor Kærne; 
ufarvede Nerver. Bugfuren er noget aaben og Bugstilken kort. Skallen er stærkt kruset. 

Bortset fra Forskellen ved Basis ligner Plumage Areher de øvrige Archer-Former. 
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for Spidsen af den paa Bugsiden liggende Inderavne. Dette Sted 
er valgt, fordi Brud af Stakken i Reglen sker her. Tænderne 
paa begge Siderygnerver er sammenlagt i et Tal, der udtrykker 
Antallet af Tænder pr. Kærne. 

Ved Betragtning af Kurverne ser man, at de grupperer sig 
om fire Typer. 

Den utandede Type er l'epræsenteret af Abed Archer-Byg. 
77 pCt. af Kærnerne er utandede og Resten svagt tandede med 
indtil 4 Tænder pr. Kærne. Dog er det ikke mere end godt 
1 pCt., der har haft mere end 2 Tænder pr. Kærne. 

Den kvarttandede Type finder vi i Kenia Rendyrkning, 
Maja og til Dels i den gamle Kenia. For Kenia Rendyrkning 
og Maja forløber Kurven ret ens, men Maja har dog ikke saa 
mange utandede Kærner, og Kurven breder sig lidt mere, idet 
der er flere Kærner med 7-12 Tænder, medens Kenia har 
færre Kærner med over 7 Tænder og ingen med over 9 Tæn
der. For Maja-Byg er der i Optællingerne forøvrigt noget, der 
tyder paa, at denne Sort indeholder nogle pCt. af en halv
tandet Type, hvilket foraarsager, at Kurven breder sig til højre. 
Det gennemsnitlige Antal Tænder pr. Kærne bliver for Maja 
3.6 og for Kenia 2.9. Den totoppede Kurve for den gamle Kenia 
bekræfter, hvad tidligere Undersøgelser har vist, at denne Sort 
bestaar af en kvarttandet og en heltandet Type, der danner 
hver sin Top paa Kurven, og paa Overgangen blot griber lidt 
ind over hinanden. 

Den halvtandede Type repræsenteres af Binder-Byg. Sam
menlignet med Kurven for den kvarUandede Type findes der 
her ikke nogen utandede Kærn'~r; Kurvens Toppunkt er for
skudt længere til højre, saaledes at det gennemsnitlige Antal 
Tænder pr. Kærne er 6.2. Kurven breder sig ligeledes længere 
ud til højre indtil 16 Tænder pr. Kærne. 

Opal-Byg og delvis den gamle Kenia frembyder Eksempler 
paa den heltandede Type. Denne Type ligger næsten helt for 
sig selv. Kun et ganske lille Afsnit af Kurven griber ind over 
de andre Kurver. Gennemsnittet af Tænder pr. Kærne er for 
Opal-Byg 17.3, og der er fundet indtil 27 Tænder pr. Kærne. 

En Bestemmelse af Tandetheden er et udmærket Hjælpe
middel, naar Forskellen er stor nok. Det er den for de to 
Ydergrupper - utandede og hellandede - indbyrdes, men 
kun delvis for Mellemgrupperne kvaritandede og halvtandede 

39 
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over for Ydergrupperne. Mindre anvendelig er Bestemmelsen 
ved Adskillelse af kvarttandede og halvtandede Sorter, og helt 
uanvendelig er den for Sorter af samme Type. Dertil kommer, 
at Bygkærner i en tærsket Vare ofte har faaet Tænderne mere 
eller mindre beskadigede, hvorved Bestemmelsen bliver behæf
tet med en Usikkerhed, afhængig af den mere eller mindre 
lempelige Tærskning. En Bedømmelse af Form, Krusning, 
Farve af Nerver og andre Egenskaber er derfor nødvendig 
ikke alene til Adskillelse af Sorter af samme eller nærstaaende 
Type, men ogsaa til Adskillelse af Sorter af vidt forskellige Typer. 
Naar Sorterne er tilstrækkelig karakteristiske, vil disse Egen
skaber i sig selv være fyldestgørende, saaledes at man und
gaar den noget sene Bestemmelse af Tænderne. 

Beskrivelse af Kærnerne hos de enkelte Sorter. 

I det foregaaende gives en Beskrivelse af Kærnerne hos de 
enkelte Sorter sammen med et Billede af typiske Kærner. Af 
Gammel dansk Byg findes dog intet Billede, da Sorien bestaar 
af flere Typer. 

Ti af de beskrevne Sorter hører til Varieteten Nikkende 
Byg, der som Kendetegn har en halvmaaneformet Fordybning 
ved Basis, og kun een Sort hører til Varieteten Opret Byg, 
der har en mere eller mindre tydelig Tværfure eller er helt 
glat ved Basis. 

De for de enkelte Sorter anførte Kendetegn er vel typiske 
for de paagældende Sorter, men de modificeres naturligvis mere 
eller mindre af de ydre Kaar. De foran anførte Undersøgelser 
over Siderygnervernes Tænder viser Variationen for denne Egen-. 
skabs Vedkommende. Det er dog ikke alene saaledes, at Kær
nerne i en Prøve modificeres i de forskellige Egenskaber; det 
hænder ogsaa, at hele Prøven kan afvige i Udseende fra det 
normale. I selve denne Variation ligger Vanskeligheden ved 
Sorlsbestemmelsen, og for at kunne udføre en saadan maa man 
lære at kende Variationsvidden for de enkelte Kendetegn. For 
visse nærstaaende Sorter bevirker Variationen, at en større eller 
mindre Del af Kærnerne vil ligge hinanden saa nær i Udseende, 
at en fuldstændig Adskillelse ikke med Sikkerhed kan udføres. 

Ga mm el dan sk La udbyg. 
Toradet, nikkende. Er karakteristisk ved at indeholde de fire Typer a. b, c og d i 
vekslende Talforhold; a- og b-Typerne er dog i Reglen overvejende. I b- og d-Grup
perne er der forskellige Grader af Tandetbed. 
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2. Sortskendetegn 
paa Planterne. dyrkede under ekstreme Kaar i Væksthus. 

Det har hidtil ikke været muligt paa Grundlag af Sorts
kendetegn paa Kærner eller normalt udviklede Planter helt at 
skille alle her i Landet dyrkede Bygsarter fra hverandre, naar 
Talen har været om Enkeltkærner eller Enkeltplanter. Særlig 
vanskelig har Adskillelsen af Kenia- og Maja-Byg været. Der 
har derfor ved Statsfrøkontrollen i de sidste 3-4 AaI' været et 
Arbejde i Gang, som tilsigtede at finde nye Metoder til Hjælp 
ved Sortsbestemmelsen. 

1 Lighed med, hvad der tidligere af K. J. Rasmussen (20) 
har været offentliggjort om Havre, har vi ved at dyrke Byg 
under ekstreme Kaar forsøgt at fremkalde særlige Karakterer, som 
kunde anvendes til Sortsbestemmelse. Paa denne Maade er det 
lykkedes at skille Enkeltplanter af Kenia-Byg og Maja-Byg fra 
hinanden, idet det har vist sig, at der paa svagt udviklede 
Planter, dyrkede i Sand uden Tilførsel af Næringsstoffer, frem
kommer en Behaaring paa Stænglen tæt under Akset, og denne 
Behaaring er af meget forskellig Tæthed hos de to Sorter, lige
som Formen af det nederste golde Led i Akset ogsaa er for
skellig. 

Af afgørende Betydning for Metodens Anvendelse er det, 
at Planterne faar en passende Udvikling, da Behaaringen af
tager, hvis Planterne bliver for kraftige, ja forsvinder helt hos 
normalt udviklede Planter, dyrkede i Marken. Der skal derfor 
gives en nøjere Beskrivelse af den Teknik, som har vist sig 
bedst egnet til at frembringe Planter af passende Udvikling. 

Dyrkningen foregaar i Væksthus. Bygkærnerne saas i 
næringsfattigt Sand i uglaserede Lerskaale, h vis Overfladeareal 
er fra 200-300 cm 2

; Skaalenes Højde er 6-8 cm. Antallet af 
Kærner pr. Skaal varierer efter dennes Størrelse saaledes, at 
der saas 1 Kærne for hver 4-6 cm 2

• For Planternes rette Ud
vikling ved denne Dyrkningsmaade er Forholdet mellem Lys
mængden og Temperaturen af meget slor Betydning. I Sommer
halvaal'et har det været nødvendigt at skærme Planterne mod 
for meget direkte Sollys, da Planterne ellers faar en saa svag 
U~vikling, at kun en mindre Del sætter Aks. I Vinterhalvaaret 
er Lysmængden derimod til Tider saa ringe, at kun den vege
tative Udvikling fremmes, medens Akssætningen vanskeligt fin-
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der Sted. Det har derfor vist sig nødvendigt at forøge Lysmæng
den ved at belyse Planterne med kraftige Lamper i nogle af 
Døgnets mørke Timer. 

For at faa det bedste Ma
teriale til denne Undersøgelses
metode skal Planternes Udvik
ling helst være saa svag, at der 
kun dannes 1-3 Kærner i Ak
set, saaledes som det fremgaar 
af Figur 12 c og d. Ved denne 
Udvikling bliver det øverste 
Stykke af Stænglen fra Kraven 
paa Grænsen mellem Aks og 
Stængel og 1-2 cm nedad hos II 
Maja-Byg tæt besat med tine '1 

Haar, medens det tilsvarende 1,.\ I' . 
Stængelstykke hos Kenia-Byg er 1'\:.1' . .1 

glat eller kun besat med spredt- }( 
siddende Haar. Haarene er saa ~ 
smaa, at de ikke ses med det II 
blotte øje; Tætheden iagttages 

:1 
bedst i et Binokularmikroskop " 

I 
I . I 

/
'''' 
'.' 

.... '.' .... 
I 

med 30-40 Ganges Forstørrelse. c a b d 
De to Bygsorter frembyder ved Fig. 12. Behaaringen af Stænglen uno 

der Akset samt Formen af det neder· 
denne Udvikling tillige en anden ste golde Led i Akset. a og c Maja-
Forskel, idet det nederste Led i Byg, b og d Kenia· Byg. a og b ca. U 

Akset bliver stærkere krummet Gange forstør., c og d naturlig Størr. 

hos Maja end hos Kenia. De nævnte Forskelligheder hos de 
to Sorter fremgaar af Figur 12. 

For at faa et talmæssigt Udtryk for Behaaringens Tæthed 
har vi benyttet en Karakterskaia, slrækkende sig fra O til 9, 
hvor O betyder ubehaaret, medens 9 angiver en meget tæt Be
haaring. Ved Undersøgelse af 556 Planter af Kenia-Byg og 475 
Planter at' Maja-Byg placerede de sig paa følgende Maade i 
Behaaringsskalaen: Karakter for Behaaringen 

0123456789 

l P { 
Kenia..... 49 317 105 49 23 5 7 1 O O 

Anta lanter Maja. . . . . O O O O 1 2 20 81 179 192 

Det ses, at langt den overvejende Del af Keniaplanterne 
er ubehaarede eller meget svagt behaarede, svarende til Karak-
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lererne 0--1 og 2, medens Maja derimod grupperer sig i Klas
serne med den stærke Behaaring, 7--8 og 9. 

Paa lignende Maade er benyttet en Karakterskaia som Ud
tryk for Krumningen af det nederste Led i Akset. Skalaen 
strækker sig fra l til 5, hvor 5 betyder meget stærkt krum
met. Efter denne Skala grupperede 578 Keniaplanter og 502 
Majaplanter sig, som det er angivet i nedenstaaende Opstilling: 

Karakter for Krumningen 
1 2 3 4 5 

Antal Planter J Ke~ia................. 415 
\ Maja ................. 5 

85 42 27 
3 34 127 

9 
333 

Ogsaa for denne Egenskab placerer de to Sorter sig alt
saa i hver sin Ende af Karakterskalaen, selvom de ikke skil
ler sig saa godt ud fra hinanden, som Tilfældet er, naar del' 
er Tale om Behaaringen paa Stænglen under Akset. 

Ved Undersøgelserne er del' endvidere fundet enkelte andre 
Karaktertræk, hvori de to Sorter adskiller sig omend i mindre 
udtalt Grad; det gælder saaledes Behaaringen paa »Ryggen« af 
det nederste golde Led i Akset, hvor Maja-Byg, som det ogsaa 
fremgaar af Figur 12 a, i Reglen har en Del fine Haar, medens 
Kenia-Byg (Fig. 12 b) i Almindelighed mangler disse. 

Det foregaaende viser, at ingen af de nævnte Kendetegn, 
Behaaringen paa Stænglen, Formen af det nederste Led i Akset 
eller Behaaringen af dette Led, er absolut tilstrækkeHge til hver 
for sig i alle Tilfælde at afgøre, om en bestemt Plante tilhører 
den ene eller den anden af Sorterne. Da de nævnte Kendetegn 
paa de to Sorter ill}idlertid efter de gjorte Iagttagelser maane 
antages at variere uafhængigt af hinanden, blev der derefter 
foretaget en Bestemmelse af et større Antal Planter af Kenia 
og Maja for at faa et Udtryk for, hvorvidt det var muligt ved 
Kombination af de forskellige Kendetegn at bestemme de en
kelte Planter med tilstrækkelig Sikkerhed. 

Bestemmelsen foregik paa den Maade, at Vedkommende, 
der foretog Undersøgelsen, fik hver Plante forelagt med et ved· 

. hæftet Nummer, hvoraf det senere kunde afgøres, hvilken Sort 
Planten tilhørte. Paa denne Maade er der i flere Serier i Løbet 
~f det sidste Par Aar bestemt 304 Planter af Kenia-Byg; og 
290 Planter af Maja-Byg. Resultaterne ses af Opstillingen øverst 
næste Side. ' ... 
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Rigtig bestemt 
300 

Maja ..................... . 289 

Forkert bestemt 
4 
1 

Det fremgaar af Tallene, at Enkeltplanter af Kenia- og 
Maja-Byg med ret stor Sikkerhed kan adskilles ved Hjælp af 
ovennævnte Kendetegn. Dog skal det stærkt fremhæves, at dette 
forudsætter en bestemt Udvikling af Planterne, da en for frodig 
Vækst, der giver større Planter, i høj Grad vil paavirke Me
todens Sikkerhed, ligesom en alt for svag Udvikling af Plan
terne ogsaa er uheldig, da en Del af Aksene i saa Tilfælde 
bliver misdannede, saa de ikke egner sig til Bestemmelsen, og 
en stor Del af Planterne slet ingen Aks sætter. 

Der har foruden med de to Sorter Kenia og Maja ogsaa 
været arbejdet paa efter den omtalte Dyrkningsmetode at finde 
nye Kendetegn paa nogle af de øvrige Bygsorter, hvis Dyrk
ning har en almindelig Udbredelse her i Landet. Undersøgel
serne, der her ikke har været saa omfattende, har endnu ikke 
givet saa sikre Resultater, at de er egnede til nøjere Omtale: 
men der vil i den kommende Tid blive arbejdet videre med 
disse Undersøgelser, hvorfor der paa dette Sted kun skal om
tales enkelte af de Karakterer, hvori Sorterne adskiller sig fra 
hverandre. Med Hensyn til Behaaring under Akset synes Guld
Byg at være svagt bebaaret, medens Opal-Byg og Binder-Byg 
har en Behaaring, der falder i de mellemste Klasser paa Be
haaringsskalaen. De to sidstnævnte Sorter synes at have en ret 
stor Variation i Behaaringen. Alle de undersøgte Sorter har vist 
sig at være mere eller mindre stærkt behaaret paa Oversiden 
af Bladpladerne, særlig 2.-4. Blad, og d~r er uden Tvivl for 
nogle af Sorterne Tale om forskellig Tæthed i denne Behaa
ring. Som Eksempel herpaa kan nævnes, at Prentice-Byg i 
nogle undersøgte Serier var betydelig stærkere behaaret paa 
3. Blad end Abed Archer-Byg. 

En anden Egenskab, hvori de to sidstnævnte Sorter synes at 
adskille sig, er Form og Længde af nedre Inderavne samt Stak 
paa de golde Sidesmaaaks. Den nævnte Inderavne er hos 
Prentice kort, bred og »skeformel«, medens den hos Abed 
Archer er lang og smal med parallelle Sider. Stakken paa 
elenne Avne er tillige forholdsvis længere hos Abed Archer end 
hos Prentice. 

Længden af det nederste golde Led i Akset er ogsaa i 
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nogen Grad afhængig af Sorten. Hos Binder-Byg er dette af
gjort længere end det tilsvarende hos Kenia og Maja. 

Endelig skal det nævnes, at en Del af de Sortsforskelle, 
som fremtræder paa normalt udviklede Planter i Marken, og
saa findes paa Planter, der er dyrkede under de foran omtalte 
Betingelser. Der kan i den Henseende nævnes Egenskaber som 
Staklængde, Form af Kraven ved Aksets nederste Led, Antallet 
af Tænder paa Kærnens Siderygnerver m. m. 

3. Sortskendetegn paa Planterne, dyrket i Marken. 
Sammenlignet med Laboratorieundersøgelsen af Kærnerne 

har Markundersøgelsen den Fordel, at man her arbejder med 
hele Planter, der maa forventes at give større Muligheder for 
Sariskendetegn end Kærnerne alene, hvilket da ogsaa i Alminde
lighed er Tilfældet. Paa Planterne finder man en Række Kende
tegn, der hver for sig er kamkteristiske nok, men alligevel ikke 
lige anvendelige, naar det gælder om at bestemme den enkelte 
Plante. Egenskaber som Akshældning, Farve m. fl. kan paa 
visse Tider være tydeligt forskellige for to Sorter i hver sin 
samlede Bestand, men alligevel vanskelige at benytte, naar det 
gælder om at adskille de to Sorter i Blanding_ Til dette Brug 
gælder det om al finde mere bestemte botaniske Kendetegn, 
der ikke i for høj Grad beror paa et Skøn. 

Af saadanne Kendelegn har vi paa Statsfrøkontrollen iagt
taget en Del, men for at vide, med hvilken Sikkerhed der ar
bejdes, maa der systematiske Undersøgelser til særlig for at faa 
et Indtryk af de paagældende Egenskabers Variation. Saadanne 
Undersøgelser er for nogle Karakterers Vedkommende ogsaa 
gennemført. Det havde været ønskeligt, om de kunde have været 
foretaget paa et større Materiale, men disse Maalinger af smaa 
Ting er meget sene, og Tiden, der er tilovers til saadant Ar
bejde, har været meget begrænset. 

Nogen skarp Adskillelse mellem de mere bestemte botaniske 
Kendetegn og de mere paa et Skøn beroende kan vanskeligt 
gennemføres, idet disse sidste i visse Ydertilfælde kan være ud
mærket brugbare, ja afgørende ved Sortsbestemmelsen. I det 
følgende skal gives en almindelig Oversigt over de Kendetegn, 
vi arbejder med ved Sortsbestemmelsen i Kontrolmarkerne, 
deres Værdi og Begrænsning, og i Slutningen af dette Afsnit 
en kort Beskrivelse af de enkelte Sorter. 
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Skridningstid. 
For Sorter, hvor der er en betydelig Forskel i Tidspunktet 

for Skridningen, er denne Forskel særdeles vigtig for Sortsadskil
leisen. Her i Landet kan Sorterne deles i to Grupper: den 
tidlige, der omfatter Sorterne Binder-, Guld-, Sejr-, Opal-, Kenia
og Maja-Byg og den sildige omfattende Sorterne Prentice-, Rex-, 
Spratt Archer-, Abed Archer- og Plumage Archer-Byg. Imellem de 
nævnte Sorter er der nogle ældre, der nu kun dyrkes lidt, men 
som dog stadigvæk kan forekomme som Indblanding. Forskellen 
mellem de to Gruppers Skridningstid el' ca. 8 Dage, og dette 
medfører, at paa et Tidspunkt, hvor de tidlige er helt udskredet, 
staar de sildige endnu med Akset skjult i den øverste Bladskede. 
Det siger sig selv, at der her er et overordentlig gunstigt Tids
punk t til at fratage Indblanding af tidlige Sorter i de sildige. 
Omvendt, naar del' er Indblanding af sildige i de tidlige Sorter, 
saa vil ogsaa der de sildige med Akset skjult i Bladskeden røbe 
sig, men ikke saa skarpt som i det modsatte Tilfælde, fordi 
del' i en tidlig Sort altid vil være nogle Sideskud, der skrider 
senere end Hovedmassen af Straaene. 

Straahøjden. 
Den absolutte Straahøjde"Vil naturligvis variere meget stærkt 

med Vækstkaarene, men dyrket under ens Forhold vil der være 
en karakteristisk Forskel i Straahøjden for forskellige Sorter. 
De her omhandlede Sorter kan deles i 3 Grupper. Den laveste 
Straahøjde finder vi hos Kenia- og Maja-Byg, i en Mellemgruppe 
staar Binder-, Opal-, Guld-, Sejr- og Rex-Byg, og i Gruppen 
med den længste Straahøjde findes Sorterne Prentice-, Spratt 
Archer-, Abed Archer- og Plumage Archer-Byg. Inden for de 
enkelte Grupper kan der igen være lidt Forskel mellem Sorterne, 
men disse Forskelle er uden Betydning for Sortsadskillelsen. 
Naar der forekommer Indblandinger af Sorter med længere 
Straa i Sorter med kortere Straa, vil denne Forskel praktisk 
taget altid vise sig og være vejledende ved Sortsadskillelsen. 
Omvendt derimod, naar der er Indblanding af Sorter med 
kortere Straa i Sorter med længere Straa, da er denne Egen
skab af mindre Værdi, fordi der i enhver Sort altid vil findes 
en Del Straa, der er lavere end Hovedmassen af Straaene. I 
Kenia- og Maja-Byg vil saaledes alle de andre Sorter fremhæve 
sig ved deres større Højde, iMellemgruppen Binder-, Opal-
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m. fl. er det derimod kun Prentice- og Archerformerne, der 
skiller sig ud. Den store Straahøjde gi vel' sig i Forsøg i Reglen 
Udtryk i Halmmængden. Ovennævnte Gruppering af Sorterne 
efter Straahøjde svarer da ogsaa ret nøje til deres Gruppering 
efter Halmmængde i Forsøgene ved Statens Forsøgsstationer. 
Kun Rex-Byg falder udenfor, idet den efter Halmmængde staar 
nærmest ved den langstraaede Gruppe. 

Farve. 
I Almindelighed er Planternes grønne Farve saa ens fol' 

de forskellige Sorter, al den ikke kan bruges som Kendetegn 
til Adskillelse af Sorterne. Visse Sorter kan dog heri være saa 
kara kteristiske, at selv EnkeItplanter heraf kan kendes pan 
Farven, naar de findes som Indblanding i en anden Sort. Det 
gælder f. Eks. Sejr-Byg, der i grøn Tilstand særlig efter Skrid
ningen fremhæver sig ved at have en smuk, gyldengrøn Farve, 
tydelig forskellig fra de andre her nævnte Sorter. Ogsaa Guld
Byg kan til visse Tider have noget gyldengrønt over sig, men 
det er ikke nær saa iøjnefaldende som hos Sejr-Byg. Mellem 
Abed Archer- og Spratt Archer-Byg paa den ene Side og Prelltice
Byg paa den anden er der ogsaa en tydelig Forskel i Farve, 
idet Archerformer'ne er mørkegrønne, medens Prentice-Byg er 
mere friskgrøn. Endelig skal nævnes, at Rex-Byg har ligesom 
et graaligt Voks overtræk over den grønne Farve, hvilket adskiller 
den fra Binder-Byg, hvor den særlig for nogle Aar siden var 
meget hyppig som Indblanding. Ogsaa Opal-Byg er forøvrigt 
noget graagrøn i Farven. 

Bladenes Bredde. 
Forskellige Sorter kan som Helhed have en noget forskellig 

Bladbredde, men det er en Egenskab, det er vanskeligt at faa 
Maal paa, fordi Forskellen i Bredde selv mellem Bladene paa 
samme Plante er meget stor. Forskellen kan dog være saa be
tydelig, at ogsaa denne Egenskab er af Værdi, det gælder f. Eks. 
Prentice-Byg over for Abed Archer- og Spratt Archer-Byg. Først
nævnte har brede Blade, medens de to Archer-Sorter har smalle 
Blade. 

Ak s længde og Aksbredde. 
Akslængden er en af de Egenskaber, der er meget afhængig 

af Vækstkaarene. Under nogenlunde ens Kaar vil der dog være 
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nogen Forskel mellem Sorterne. Forholdet mellem Længde og 
Bredde er ogsaa forskelligt; saaledes synes korte Aks at være 
brede og lange Aks at være smalle. Plumage Archer, der jo 
er en opret Byg, danner her en særlig Type med sit korte, 
meget brede Aks og de vifteformet spredte Stakke. Alene ved 
Aksets Form adskiller Plumage Archer-Byg sig tydeligt fra de 
øvrige her nævnte Sorter. Disse kan deles i ::I Grupper. De 
korteste og bredeste Aks findes hos Kenia- og Maja. Byg; i en 
Mellemgruppe med noget længere og smallere Aks findes Sor
terne Binder·, Opal-, Sejr- og Rex-Byg, og i Gruppen med de 
længste og smalleste Aks findes Sorterne Abed Archer-, Spratt 
Archer- og Prentice-Byg. Guld-Byg falder uden for denne Grup
pering, idet den har ret korte, men samtidig smalle Aks. Vi 
har paa Statsfrøkontrollen forsøgt at faa et Maal paa denne 
Egenskab, men Variationen er meget stor, og der skal et stort 
Materiale til for at vise Forskellen. 

Bøjning af Akset og øverste Straaled under Akset. 
Akset forandrer fra Skridningen til Modningen lidt efter 

lidt Stilling. I den første Tid efter Skridningen staar Akset 
lodret, men henimod Modningen bøjer det sig mere og mere. 
Den Forskel, der sommetider kan iagttages' mellem Sorterne, 
er maaske ofte et Spørgsmaal om Forskel i Modningstid. Mel
lem Sorterne Kenia og Maja kan der henimod Modningstiden 
være en betydelig Forskel i Akshældningen, en Forskel, der 
udviskes i Løbet af nogle Dage. Det er forøvrigt ikke hvert 
Aar, at denne Forskel er lige tydelig. Som Kendetegn paa En
keltplanter er denne Egenskab ikke meget anvendelig. En Und
tagelse danner dog Guld-Byg, der henimod Modningen faar'en 
meget karakteristisk bueformet Bøjning af det øverste Straaled 
under Akset, hvilket kan være noget vejledende til at kende 
denne Sort. 

Længde af det nederste golde Led i Akset samt Form 
af den Krave, der findes paa Straaet umiddelbart 
under Akset. 
Paa Figur 13 er vist de Forskelle, der findes ved Grunden 

af Akset hos forskellige Sorter. 
Hos Maja- og Kenia-Byg er det nederste golde Led i Akset 

gennemgaaende kort. Kraven, der ligger lige under dette Led, 
er flad, ofte ligesom lidt tyk i Kanten. Til denne Type hører 
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Maja Kenia Binder Abed Archer 

Figur 13. Længde af det nederste golde Led i Akset 
samt Form af Kraven umiddelbart under Akset hos nogle Sorter. 

tillige Guld-, Opal- og Sejr-Byg. Hos Binder-Byg er det neder
ste golde Led ret langt og trindt, og Kraven danner en Skaal 
med tynde Rande. Hos Abed Archer-Byg er det nederste golde 
Led kort og kraftigt. Kraven løfter sig endnu mere end hos 
Binder-Byg og danner en dyb Skaal med tynde Rande. Til 
denne Type slutter sig Spratt Archer-Byg. Rex- og Prentice-Byg 
danner en særlig Type, idet de har et langt nederste Led og 
samtidig en dyb skaalformet Krave. 

Stak længden. 
Under Arbejdet i Kontrolrnarken har vi iagttaget, at Stak· 

længden var forskellig for forskellige Sorter. Vi har søgt at faa 
et talmæssigt Udtryk for denne Egenskab ved at maale 100 
Aks af forskellige Sorter i hvert af Aarene 1936 og 1938. Aksene 
er taget lige for Haanden af 100 forskellige Planter. Om
staaende Kurver viser Resultatet af disse Maalinger, idet det dog 
skal bemærkes, at Kurverne er udjævnede, da de virkelige 
Kurver paa et saa lille Materiale nødvendigvis maa være noget 
mere uregelmæssige. 

Sammenligner man Kurverne for de to Aar, ser man, at 
Stakken for de fleste af Sorterne gennemgaaende har været 
noget længere i 1938 end i 1936. En Aarsag hertil er det sik· 
kert, at Maalingerne i 1938 er foretaget paa el tidligere Tids
punkt end i 1936, idet Stakkene nok trækker sig noget sammen 
hen imod Modningstiden. Der er ogsaa sket nogen Forskydning 
i Sorternes Rækkefølge i de to Aar. Guld-Byg er saaledes ryk-



25 
21) 

15 

10 

8 ~) 

Staldængde i cm 

Figur 14. 

11 

10 11 

620 

12 
1936 

12 
1938 

Staklængde hos forskellige 

Maja-Byg 

13 14 15 

13 14 15 

Sorter af Byg. 

Kenia-Byg 
Binder-Byg 
Opal-Byg 

oooocc ~ 

Plumage Archer-Byg 
Abed Archer-Byg 
Guld-Byg 

ket frem foran Maja-Byg, Opal-Byg foran Binder-Byg og Abed 
Archer-Byg foran Plumage Archer-Byg. Paa et saa lille Materiale 
maa der nødvendigyis yære en betydelig Variation ogsaa i Gen
nemsnitstallene, men af nogen Betydning har det sikkert ogsaa 
været, at et Par af disse Sorter i 1938 gennemsnitlig har været 
en Del kortere i Akset end i 1936, idet der imellem Akslængde og 
Staklængde synes at være en vis Afhængighed, saaledes at de 
korle Aks i en Sort har lidt kortere Stak end de lange, selv 
om denne Afhængighed efter de foretagne Maalinger ikke synes 
særlig stærk. Kurverne - særlig for 1936 - viser, at Sorterne 
deler sig i 3 Grupper. I første Gruppe findes Sorterne Maja-, 
Guld- og Kenia-Byg med en gennemsnitlig Stak længde omkring 
10 cm. I den anden Gruppe findes Opal- og Binder-Byg med 
en gennemsnitlig Staklængde omkring 12 cm, og i den sidste 
Gruppe findes Sorterne Abed Archer- og Plumage Archer-Byg 
med en gennemsnitlig Staklængde omkring 13 cm. Ydergrup
perne er i begge Aar tydelig adskilt, medens Mellemgrupperne 
griber noget ind over begge Y dergrllpperne. En Sort som Binder-
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Byg skiller sig dog stærkt ud fra f. Eks. Maja-Byg og Kenia
Byg. Kun paa et lille Omraade dækker Kurverne over disse 
Sorter hinanden. 

Sejr-, Spratt Archer-, Prentice- og Rex-Byg har ikke været 
inddraget i disse Undersøgelser. Sejr-Byg slutter sig i øvrigt 
nærmest til den korlslakkede Gruppe og Spratt Archer-, Prentice
og Rex-Byg til den langstakkede Gruppe. Figur 15 viser den 
karakteristiske Forskel i Stak længde mellem de maalte Sorter. 

Maja Guld Kenia Binder Opal Abed Plumage 
Archer Archer 

Fig. 15. Staklængde hos forskellige Bygsortel'. 

y der a vnernes Længde og Form. 
Ved Grunden af hvert Smaaaks sidder de to smaa Yder

avner, der hestaar af den nedre flade Avne og en trind Stak. 
Ved Sortsundersøgelsen i Kontrolmarkerne blev det iagttaget, at 
der er Forskel i disse Y dera vners Længde hos forskellige Sor
ter. For at faa et talmæssigt Udtryk for denne Forskel er der 
i hvert af Aarene 1936 og 1938 foretaget Maalinger af Yder
avnerne i 100 Aks dog saaledes, at der i hvert Aks kun er 
maall de to Yderavner ved en enkelt Kærne midt i Akset. Om
staaende udjævnede Kurver (Fig, 16) er optrukket paa Grundlag 
af Maalinger af 200 Yderavner i hver Sort for hvert af Aarene 
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1936 og 1938. Yderavnerne er maalt dels med og dels uden 
Stak. Grænsen for Stakkens Begyndelse er sat, hvor den flade 
A vne holder op. Denne Overgang kan det undertiden være 
vanskeligt nok at træffe, men Fejl af nogen Betydning kan der 
næppe opstaa heraf. 
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Kurverne over Yderavnerne med Stak er nogenlunde ens 
i begge Aar. De smaa Forskydninger mellem Sorterne er ikke 
større, end man kan vente det paa et saadant Materiale. Kur
verne grupperer sig omtrent som Kurverne over Staklængde. 
Kenia- og Maja-Byg har de korteste Yderavner; Guld-Byg staar 
mellem disse to Sorter og Opal- og Binder-Byg. Abed Archer
Byg har igen længere Yderavner end Opal- og Binder-Byg, og 
de allerlængste Yderavner finder vi hos Plumage Archer-Byg. 
Ogsaa her er Ydergrupperne Kenia- og Maja-Byg og Abed 
Archer-Byg og ikke mindst Plumage Archer-Byg tydelig ad
skilt; derimod griber Mellemgruppen Opal- og Binder-Byg og 
ogsaa Guld-Byg mere eller mindre ind over Ydergrupperne. 
I Kurverne over Længden af Y deravnerne uden Stak (Fig. 17) er 
Billedet nogenlunde det samme. En væsentlig Undtagelse danner 
dog Abed Archer i 1938, idet den gennemgaaende har kortere 
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Figur 17. 
Længde af Yderavner uden Stak hos forskellige Bygsorter. 
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Yderavner uden Stak end baade Binder- og Opal-Byg. Prentice-, 
Rex- og Sejr-Byg har il{ke været med i disse Maalinger. De 
har alle tre ret lange Yderavner. 

Figur 18 viser den typiske Forskel i Yderavnernes Længde 
hos de her omhandlede Sorter af Byg. 

Ogsaa Formen af den nedre flade Avne og Yderavnernes 
indbyrdes Stilling kan variere noget. Hos Maja-Byg synes Avnen 
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Kenia Maja Guld Opal Binder Abed 

Figur IB. Archer 

Yderavnernes Længde hos forskellige Bygsorter. 

Plumage 
Archer 

saaledes at spidse stærkere til op mod Stakken end hos Kenia
Byg, medens Opal-Byg synes at have mere tætstillede Yder· 
avner end f. Eks. Binder-Byg. 

Kærnerne. 
En Del af de Kendetegn, der findes paa Kærnerne, og som 

er beskrevet under Afsnittet »Sortskendetegn paa Kærnerne«, 
kan ogsaa benyttes ved Sortsbestemmelsen i Marken. Det gæl
der Bugstilkens Behaaring og ikke mindst Tænderne paa Side
rygnerverne. Tænderne paa de grønne Kærner er jo i Modsæt
ning til Tænderne paa tærsket Byg ganske ubeskadigede og 
fremtræder derfor i det for Typen karakteristiske Antal. Ogsaa 
Bugstilkens Længde, Kærnens f.orm m. m. kan yde Vejledning 
ved Sortsbestemmelsen . 

Udover de nævnte Egenskaber er der Smaaforskelligheder, 
som det vil være vanskeligt og omstændeligt at beskrive, men 
som alligevel kan være af en vis Værdi ved Sortsbestemmelsen. 

Beskrivelse af de enkelte Sorter. 

A. Nikkende Byg. 
Pren tice-Byg. 

Sorten er sildig i Skridning. Straaet langt, Bladene brede 
og friskgrønne. Akset langt og smalt. Det nederste golde Led 
i Akset er ret langt, og Kraven danner en dyb Skaal. Stakken 
er lang og Yderavnerne lange. Kærnen er af a-Type. Sorten er 
næsten gaaet ud af Dyrkning. 
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Abed Archer-Byg. 
Bladene er smalle og mørkegrønne. Det nederste golde Led 

i Akset er kort og kraftigt, og Kraven danner en dyb Skaal. 
Beskrivelse i øvrigt som Prentice-Byg. 

Spratt Archer-Byg. 
Beskrivelse som Abed Archer-Byg, men Sorten som Hel

hed mere uens. Dyrkes kun sjældent. 

Rex-Byg. 
Sildig i Skridning og med middelhøjt Straa. Plantefarven 

graagrøn. Akset er middellangt og middelbredt. Det nederste 
golde Led i Akset er langt, og Kraven danner en dyb Skaal. 
Stakken er lang, og Yderavnerne er lange. Kærnen er af a-Type. 
Binder-Byg. 

Sorten er tidlig i Skridning. Straahøjde middel. Aksene af 
Middellængde og Middelbredde. Det nederste golde Led i Akset 
er langt og trindt og Kraven skaalformet opadbøjet. Stakken er 
middellang og Yderavnerne middellange til lange. Kærnerne er 
af b-Type med halvtandede Siderygnerver. 
Opal-Byg. 

Sorten er tidlig i Skridning og af middel Straahøjde. Plan
terne er graagrønne af Farve. Akslængde og Bredde middel. 
Det nederste golde Led i Akset er kort og Kraven flad. Stak
ken middellang og Yderavnerne ligeledes middellange, men 
mere tætstillede end hos Binder-Byg. Kærnerne er b-Type med 
heltandede Siderygnerver. Sorten dyrkes kun sjældent. 

Guld-Byg. 
Tidlig i Skridning og af middel Straahøjde. Planternes 

Farve svagt gyldengrøn. Akset er ret kort og smalt. Henimod 
Modningen danner det. øverste Straaled under Akset ofte en 
stor Bue, saaledes at Aksspidsen vender mod Jorden. Det 
nederste golde Led i Akset er kort og Kraven flad. Stakken· 
er kort og Yderavnerne lwrte til middellange. Kærnerne er af 
b-Type med heltandede Siderygnerver. Sorten er næsten gaaet 
ud af Dyrkning. 

Sejr-Byg. 
Skridningen er tidlig. Straaet middelhøjt og Planternes 

Farve gyldengrøn. Akset er middellangt og middelbredt. Det 
nederste golde Led i Akset er kort og Kraven flad. Stakken er 
nærmest kort og Yderavnerne lange. Kærnen er af a· Type. 
Sorten dyrkes praktisk taget ikke mere. 40 



626 

Kenia-Byg. 
Sorten er tidlig i Skridning og kort i Straaet. Akset er 

forholdsvis kort og bredt. Det nederste golde Led i Akset er 
kort og Kraven flad. Stakken og Yderavnerne el' korte, og den 
nedre flade Del af Yderavnerne gaar ret brat over i Stakkell. 
Kærnerne er af b-Type med kvarttandede Siderygnerver. I den 
gamle Kenia hal' dog ca. en Tredjedel af Kærnerne heltandede 
Siderygnerver . 

Maja-Byg. 
Sorten skrider tidligt. Straaet er kort og Aksene kode og 

brede. Det nederste golde Led i Akset er kort og Kraven flad. 
Stakken og Yderavnerne er korte. Overgangen fra Yderavnens 
flade Del til Stakken er jævn, saaledes at Avnen synes tilspid
set. Kærnen el' af b-Type med kvarttandede Sjderygnerver. 

PI u m a ge Archer- Byg. 
B. Opret Byg. 

Sorten er sildig i Skridning og lang i Straaet. Akset er 
kort og meget bredt. Det nederste golde Led i Akset er kort, 
og Kraven danner en dyb Skaal. Stakken er lang og vifte
formet spredt. Yderavnerne er meget lange. Kærnerne af a-Type. 
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Summary. 

Varietal Characters of some of the Two-Row Barley Varieties 
CuItivated in Denmark. 

The investigation aimed at finding criteria for separating (1) the 
grains, (2) plants cultivated under extreme conditions in hot-house, 
and (3) plants cultivated in lhe fieid. 

(1) Grain chal'aclers: 

An examination of the teeth on the lateral veins of difl'erent Bar
ley varieties showed that the varieties may be divided into four groups 
on the basis of the numbers of teeth (see fig. l, p. 3). Undentated 
lateral veins (Abed Archer-Barley), "quarter-dentated« lateral veins 
(Maja-Barley and a nev,' selection of Kenia-Barley and to some exten! 



628 

the old Kenia-Barley), .half-dentated. lateral veins (Binder-Barley) 
and > full-dentated« lateral veins (Opal-Barley and to some extent the 
old Kenia-Barley). The eurve representing t1Ie last-mentioned shows 
the existenee of two types. In addition to this criterion a number of 
others are existi ng,· e. g. shape, unevenness of surfaee of the grain, 
colour of the veins, etc. 

(2) Plan(s with xeromorph characters: 

Plants cultivated in very poor sand in earthern bowl s in hot
house' develop certain xeromorph characters applicable in lhe deter
mination of variety. In winter, the days have to be prolonged by 
means of artificial light. The plants are only allowed to set 1-3 grains. 
In the case of strongly developed plants the eriteria disappear. Just 
below the ear of Maja·Harley the straw is provided with very dense, 
small, fine hairs, while in Kenia-Barley the corresponding part of the 
slraw is smooth or slightly haired (see fig. 12, p. 7). Gold-Barley is 
slightly haired like Kenia, while Opal- and Binder- Barley as to hairi· 
ness take up a position between those of Maja- and Kenia-Barley. 
Furthermore, the lowest, sterile p"art of the ear is much more curved 
in Maja- than in Kenia-Barley. In Binder-Barley it is longer than in 
the afore-mentioned two varieties. 

(3) Normal planls. 

The folIowing eonditions may be used in the variety determi
nation: 

Time of earing. The varieties may be divided into two groups 
which ear at aboul eight days interval. The plants of these groups 
may be separate d on the basis of this eriterion. 

Length of straw. The varieties may be divided into three 
groups: short, medium-sized and long. Long-strawed varieties are 
easily distinguishable in more shOl-t-strawed varieties. 

Colour. Som e varieties differ in this respect from the others, 
e. g. the golden-green Victory-Barley, and Prentiee-Barley whieh is 
distinguishable from Abed- and Spratt Areher-Barley. 

Width of leaves. Prentiee-Barley has wider leaves than Abed
and Spratt Areher-Barley. 

Length and width of ear. Short and wide ears are eonneeted 
with Kenia- and Maja-Barley, while the longest and narrowest ears 
are found in Prentice-, Abed Areher- and Spratt Areher-Barley. Binder-, 
Opal-, Victory- and Rex-Barley take up an intermediate position. 

Drooping of the ear. Towards the time of ripening Gold-Barley 
shows a charaeteristie bending of the straw below the ear. 

Shape of the lowest sterile part and the limb below 
the ear. In the case of Kenia-, Maja-, Opal-, Gold- and Victory-Barley 
the afore-mentioned part is short and the limb flat, while in Binder-, 
Prentiee- and Rex-Barley this part is long and the limb eup-shaped; 
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in Abed Archer- and Spratt Archer-Barley it is short and the limb 
cup-shaped (see fig. 13, p. 14). 

Awns. The varieties may be classified under three headings, 
viz. those with short, medium·sized and long awns respectively (see 
figs. 14 and 15, p. 15 and 16). 

Glumes. The varieties may be divided into three groups, viz. 
those with short, medium-sized and long glumes respectively (see 
figs. 16, 17 and 18, p. 17, 18 and 19). 

Grains. Some of the criteria characteristic of lhe grains are 
also applicable in the fieId, e. g. dentation of the lateral veins, hairi
ness of the rachilla, etc. 
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