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• 
Bed6i:nning, 'sammanstallning och jamf6relse av resul tat fran 

~ kvalitetstestning av vetesorter och f6radlingsmaterial sta
ter ofta pa svarigheter till foljd av kvalitetsbes tarnmhin
garnas mangfald. Pollhamer (1967) har bestamt vetesorter
nas kvali tet med ett tal: kvali tetsindex for vete (the com
plex qualitative i~dex of wheat), som har erhallits genom 
att bestamma arean av en i en cirkel inritad mangh6rning 
sammansatt av tio triqnglar, vilka pa olika satt belyser 
vetets kvalitet. Genom att jamf6ra mangh6rningar och deras 
areor fran kvalitetstester for olika sorter med varandra, 
erhalles en latt~lkad helhetsbild av respektive vetesor
ters kvalitet. I detta arbete har Pollhamers metod vidare
utvecklats och tillampats vid granskning av kvalitetsegen
skaperna hos nagra al.lmant odl a de finlandska varvetesor -
ter samt hos ett f6radlingsmate rial av varvete. For att 
underlatta utrakningen av vetets kvalitetsindex har ett 
databehandlingsprogram utarbetats med Fortran-sprak. 

MATERIAL OCH UTRAKNING AV VETETS KVALITETSINDEX 

Materialet i denna unders6kning har utgjorts av kvalitets
testning av kornsk6rden fran ett sortf6rs6k. I sortf6rso
ket ingick fyra i Finland odlade varvetesorter, namligen 
Ruso, Tahti, Apu och Diamant samt 17 varvetef6radlingar. 
Ur kornsk6rden av varje sort och f6radling har 19 'kvali
tet_s_belysande egenskaper bestamts. He la numrnermaterialet 
omfatter nastan 500 kvalitetstal. -

Avvikande fran Pollhamers kvalitetsindex, som direkt base
rar sig pa arean av en s.k. kvalitetsmanghorning, anvandes 
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i d e nna undersokning som kvali tetsindex ett procenttar, 
vilket u t t rycker hur manga proce nt manghorningens area ar 
a v ci rke lsek t o rns a r e a eller av den antagna "maximikvali
t eten". 
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Bild 1. Kvalitetscirkel med kvalitetsskalor. 

P.g.a. kvalitetsege nska pernas ma ngfald har egenskaperna in
delats i tre grupper sa att varje grupp omfattar en tredje
del av kvalitetscirkeln. Grupperingen har utforts enligt 
foradlingsgraden sa att den forsta tredjedelen direkt om
fattar ramaterialets d.v.s. kornens eller helkornsskrotets 
kvalitetsege nskaper, foljande tredjedel de mald~ kornens 
eller mjolens och den tredje degens~ och brodets ege nskaper 
(Bild 1). 

Kvalitetsindex utraknas pa basen av analysresultaten skilt 
for varje del. Vid bedomning av vetets kvalitet anses det 
allmant nodigt (jmf. Fajersson 1964) att mera i detalj kan
na till kvali t etsegenskaperna an att gora bedomningen en -
bart pa basen av bakningsre sultaten fran nagon bestamd bak
ningsme tod. Kvalitetsinde xet anges har s om tre tal och de
ras medeltal, varvid man pa basen av tale n kan konstatera 
eventuell avvikelse hos de indirekta kvalitetsvardena. 



For att underlatta och paskynda testningen av foradlings
materi~let har ett databehandlingsprogram med Fortran-sprak 
utarbetats, g e nom vilket kvalitetsindexen snabbt kan fram
raknas. Fortran-programrnet har ocksa utvecklats sa, att om 
nagen kvalitets beskrivande parameter overskrider den til
lfunpade skalan, o mnamns dessa exeptionellt hoga eller laga 
varden separat i slutet av resultatgranskningen. 

Utrakningen av kvalitetsindexet sker enligt foljande detal
jerade schema: 

For utrakning av arean omvandlas den ursprungliga kvali tets
cirkeln pa sa satt att egenskapen pa cirkelns omkrets far 
vardet noll (Bild 2). Antag att ajar egenskapen j's rnini
mivarde, bj dess maxirnivarde och Yj provets analysvarde. 
Anaplysresultatens felativa varde xj i cirkeln fas da pa 
foljande satt: 

X · 
] , 

0.5 

(1) 

Bild 2. For utrakning av arean omvandlas den ursprung
liga kvalitetscirklen pa sa satt att egenska
pen pa cirkelns omkrets far vardet ett och 
egenskapen vid cirkelns mitt far vardet noll. 
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Ifall nagot analysresultat i kvalitetscirkeln faller ytter
om skalan, erhal ler det skalans gransvarde. Alltsa ifall 
kornens falltal ar t.ex. 420, sa avlases 400. Alla 19 ana
lysresultat av de sjutton sorterna omvandlas salunda till 
varden mellan 0-1. 

Mangh6rningen i delsektorn bestar av sex (kornen) eller 
fem (6vriga) trianglar, i vilka tva sidor (analysresulta
tens relativa varden xj och Xj+l) samt deras mellanliggan
de vinkel a ar kand. En deltriangels area utraknas pa f61-
jande satt: 

A = Xj · Xj+l · sin(a) / 2 (2) 

Hela mangh6rningens area fas genom summering av deltrian
glarnas areor. 

Kornsektorn innehaller sju egenskaper och sex deltrianglar. 

Mangh6rningens area fas pa f6ljande satt: 

6 

I Xj · xj+l · sin(~) / 2 

j=l 

Kornsektorns maximala area Mkorn ar 6 · sin 

Kornens kvalitetsindex ar salunda: 

100 . Akorn 
Mkorn 

(3) 

(4) 

Mj6lsektorn innehaller sex egenskaper och fem deltrianglar. 

Manghorningens area fas pa f6ljande satt: 

Amjol 

12 

I xj · xj+l · sin 
j=8 

c3-! I 5) I 2 (5) 
3 
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Da mjolsektorns maximiarea Mmjol ar 5 · 

erhalles mj o lindexe t pa foljande satt: 

sin <~ I 5) I 2, 
3 

linj61 
Amj61 

100 . 
Mmjol 

(6) 

De gse ktorn innehaller ocksa sex e genskaper och fem deltri
anglar. 

Manghorningens area fas pa foljande satt: 

18 
Aaeg = I xj • Xj+l • sin 

j=14 

, . 
< 2 ~ I 5) I 2 (7) 
3 

Degsektorns rnaxirnala area ar lika stor sorn mjolsektorn 

<Maeg = Mrnjol), d egen s k v alitetsindex fas enligt foljande 

schema: 

Aaeg 
100 . 

Mcteg 
(8) 

For vetets kvali tet kan ocksa ett helhetsindex utraknas·, 
som innehaller medeltalet av kvalitetsdata f or kornen, rnjo
len och degen. Det utraknas pa foljande satt: 

Lvete ( Lkorn + Lrnj61 + Ldeg 

3 
(9) 

Databehandlingsprograrnrnet med Fortran-sprak som b?raknar 
vetets kvalitetsindex pa basen av analysresultat erhalles 
fran Institutionen for vaxtodling vid Helsingfors Univer
sitet. Lie. Veli Pohjonen har utarbetat databehandlings-

":' programmet. 

Da namnda utrakningar har utforts erhalles foljande resul
tat: 
Mycket tydliga skillnader rnellan de olika sorterna pavisas 
pa basen av resultaten. 

r 
/ J 



, • 

. 
.. -

MJOL FORADLING KORN BROD MEDELTAL 

Ruso 40 44 30 38 
Tahti 47 54 31 44 (Bild 3) 
Apu 22 36 0 19 (Bild 4) 
Svenno 39 69 3 37 
Di amant 30 47 1 26 
Farad. 1 42 78 27 49 
Farad. 2 36 26 28 30 
Farad. 3 30 67 28 42 
Farad. 4 36 54 41 44 
Farad. 5 24 32 1 19 
For ad. 6 27 36 18 27 
For ad. 7 56 47 34 46 
Farad. 8 41 55 8 35 
Farad. 9 30 39 2 24 
Farad. 10 39 54 20 38 
Farad. 11 38 46 8 31 
Farad. 12 53 36 17 35 
Farad. i3 43 32 15 30 
Farad. 14 40 30 14 28 
Farad. 15 26 58 12 32 
Farad . 16 28 43 19 30 
For ad. 17 34 40 10 28 

Tabell 1. Vetanas kvalitetsindex. 

GRANSKNING AV RESULTATEN 

Inom ramen for denna undersokning har man efterstravat att 
utvec~la en snabb kvalitetsbedomningsmetod for nya vetesor
ter och -f6radlingar. Kvalitetsparametrarnas skalor (maxi
mi- och minimivardena), vilka utvalts i kvalitetscirkeln 
(Bild 1) ar inte avsedda att utgora allmanna rekommendati-
oner. Kvalitetsskalorna bor givetvis justerats enligt den 
allmanna kvalitetsnivan och ocksa ifall det ar fraga om 
host- eller varvete . Det kan dock i vissa fall varamotive
rat att jamf6ra host- och varvetesorterna med varandra ut
gaende fr an samma grunder .- _!nom- k-vali tetscl r k e-ln st:i.ge-r ---
kvali tetsindexet snabbt i b6rjan av skalan, men retarderar 
narmare max imivardet. Max imet uppnas salunda iangsamt, vil
ket torde vara andamalse nligt. Kvalitetsindexet sjunker 
ocksa s nabbt, ifall nagra av kvalitetsparametrarna sjunker 
till minimivardet . T.ex. hos Apu-vetet (Bild 4) var degens 
och brodets kvalitetsindex O, da vardena for degens hall-
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Bild 3. Kvalitetscirkeln av ett s.k. 11starkt 11 vete. 
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Bild 4. Kvalitetscirkeln av ett 11svagt" vete. 
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fasthet uppmatta med extensograf och farinograf erholl'mi
nimivarden. Det ar intressant att i kvalitetscirkeln iakt
taga utvecklingen av kvalitetsvardena for olika sortersamt 
hur kvalitetsvardena inverkar pa det slutliga bakningsre
sul tatet. Man borde lata vetets kvalitetsvarden utvecklas 
jamnt. Man kan knappast utga ifran att nagon kvalitetsfak
tor kan ersatta en annan, men om sa vore fallet kunde det
ta med latthet konstateras i kvalitetscirkeln. 

Vetesorternas kvalitet ar numera en viktig bedornningsgrund 
da odling av nya sorter inleds. Lika betydelsefulla ardock 
aven vetesorternas odlingstekniska egenskapar, vilka ocksa 
torde kunna bedomas genom att anvanda ovannamnda metod, var
vid man vid sidan av kvalitetsindexen skulle utveckla t.ex. 
ett odlingstekniskt index • 
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Diskussion 

SP0RGER: Civiling. K. Michaelsen, 
Vejle Dampm¢lle AmbA, Vejle 

SP0RGSMAL: 

Man b¢r v~re varsom med at udregne middeltal, idet nye 
h¢jtydende hvedesorter kan have gode egenskaber i en ret
ning, men darlige i en anden retning, og hvert kvalitets
kriterium b¢r betragtes for sig. 

1. Maleegenskaber 
2. Dejegenskaber 
3. Bageevne 

Enhver af de 3 egenskaber b¢r v~re gode, for at hveden 
kan betegnes som en god br¢dhvede. Gode ·tal for de 2 egen-
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skaber kan ikke kompensere et darligt tal for den tredie 
egenskab. 

SVAR: 

Ni har alldeles ratt i att ingen kvalitetsegenskap, i var
je fall inte i avgorande grad, kan ersatta en annan kva
li tets egenskap. Darfor har dataprogrammet utarbetats sa, 
att da kvalitetsvard e nas medeltal vid punkterna 1, 2 och 
3 beskrivs, omnamns samtidigt ifall nagon kvalitetsbeskri
vande parameter overskrider den tillampade skalan. Pa det
ta satt kan t.ex. avvikande sorter enkelt utgallras fran 
materialurvalet. Kvalitetsskalorna, som bor hallas stran
ga, maste anpassas efter den kvalitet, de i respektive land 
odlade vetesorterna uppvisar samt efter d e rnal angaende 
kvaliteten sorn uppstallts. Da vi utprovade denhar metoden , 
vid uppskattning ~v vetets kvalitet kunde vi konstatera, 
att kvalitetsfaststallningen av foradlingsmaterial for
enklades. Metoden har ocksa uppvisat overensstarnrnande re
sultat med de erfarenheter som uppnatts under praktiska 
forhall anden da d e n har tillampats pa redan lange i Fin
land odlade spannmalssorter. 
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