
Af Henrik Ryberg

Mobil 30470564

Bugsprængte-og afskallede kerner i maltbyg
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Byg kernes opbygning..

● På byg kernen er inder avnen limet fast på kernen, (Hvede kerner er 

nøgne)

● Avnernes øvre og nedre del overlapper hinanden, og sidder normalt 

godt fast på kernen med en slags cement/ lim.

● Dette cement lag dannes ca. 3-4 uger efter blomstring. 

● Der findes 2 forskellige afskallings fænomener:

● Bug sprængninger.

● Kerne afskalling
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Bugsprængte kerner

● Bugsprængte kerner skyldes pludselige fald i temperaturen efterfulgt af store 

regnmængder under modningsfasen. 

● Når byg begynder at modne, dannes der voks på ydersiden af kornet, og skallen begynder 

at hærde. 

● Den stivelsesholdige endosperm inde i kornet, skifter fra en mælkeagtig til en fast tekstur. 

● Et pludseligt fald i temperaturer på omkring 10 grader, der kan forekomme ved store 

regnmængder kan medfører, at kernerne bliver opsvulmet.

● Hvis vejret derefter  stiger til høje temperaturer ( 25-30 grader) kan kernerne dele sig ”på 

ryggen” 

● Maltere foretrækker at købe byg, der er intakt uden bugsprængninger, da vandet  for 

hurtigt kan komme ind og mætte indersiden af kornet under maltingsprocessen. Dette 

resulterer i i en lækage af malten ud gennem splittet, hvilket kan ødelægge 

brygningsprocessen.
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Afskallede kerner

● Afskallede kerner skyldes et pludseligt fald i temperatur efterfulgt af en 

større nedbørsmængde under modning

● Når byg begynder at modne, begynder skallen at hærde. 

● Et pludseligt fald i temperaturer på omkring 10 grader, er ofte 

baggrunden.

● Kornet bliver opsvulmet, og skallen kan begynde at slippe på toppen 

eller siden af kernerne. 

● Kerner hvor limen er sluppet, er meget følsomme over for håndtering/ 

høstning
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Vurdering af afskallede kerner %
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Hvilken betydning har det, at kernerne er afskallet?

● Hvis et parti maltbyg er afskallet, bliver maltingsprocessen meget ujævn, da 
disse kerner vil optage vand og begynde at vokse (spire) hurtigere end kerner 
med fast klæbende skaller.

● Ved manglede skaller er der også større risiko for Fusarium angreb

● I kerner med en løs skal, er spiringen (vandoptaget) under malting mere kraftig 
end i kerner med en tæt klæbende skal. Dette medfører 
håndteringsproblemer og et mindre malt-ekstrat udbytte

● Ved brygning, spiller skallen en afgørende rolle i filtrering af urten, der 
frembringes ved at blande den maltede byg, med varmt vand i bryggerikarret. 

● Der kan også ske, en hel eller delvis ændring af farven på øllet, hvis kernerne 
er afskallede.  

● Byg afvises derfor visse                                                                                                                 
steder af malterierne, hvis råvaren indeholder en uforholdsmæssig stor andel 
afskallede kerner  ( over 5 %)
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Mekanisk skade

● Mange mejetærskere kunne få en højere 

kapacitet, hvis piloterne turde åbne broen 

noget mere, i stedet for at køre med 

autoindstillingerne.

● Afskalning af kerner kan forværres af 

fysisk skade, der opstår under høst og 

efterbehandling. 

● F.eks er en kombination af en lille 

bro/cylinder afstand og for høj 

cylinderhastighed med til at forværre 

problemet 

● Vær meget opmærksom på at store 

kerner, er mere udsat end mindre

● Unødvendige kornflytninger kan forværre  

problemet  
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● Højt kvælstof indhold i jorden, 

højere kvælstof indhold højere 

afskallings tendens.

● Stor TKV øger risikoen

● Få solskins timer i foråret

● Sent såning og stress i 

stræknings fasen

● Våd sommer

● Lang periode med kernefyldning 

med skiftevis tørt/fugtigt vejr

● Skiftende fugtigt og tørt fra 

modning til høst.

● Forsinket høst.

● Sorts forskelle.

Risiko tegn Forøget risiko for bugsprængte 

og afskallede kerner
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Hvad skyldes det i år?

● Denne sensommer, som har været meget fugtig og solfattig, og lang 

høst periode synes at have en stærk indflydelse på afskalning af byg

● Den genetiske sammensætning af visse sorter, har også stor betydning, 

dårlig kvalitet af "lim", der binder skallen til selve kernen, er 

sandsynligvis en årsagerne til afskalningen

● Ligeledes har en for voldsom mejetærskning, med alt for stor cylinder 

hastighed eller sammenlægning, for at tærske kornet helt rent for stak 

har haft en meget stor betydning på kvaliteten i år.
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Konklusion

● Afskallede og bugsprængte kerner, kan 

have stor betydning for malterierne og 

bryggerierne og skal derfor tages meget 

seriøst.

● Det er vigtigt, at maltbyg høstes straks, 

når den er moden (måske allerede ved 18-20 % 

vand)

● Prioritere maltbyg høsten frem for hvede 

høsten.

● Husk at være omhyggelig med indstilling 

af mejetærskeren  (Vurder og overvej nøje 

fabriksindstillinger) 

● Undgå hårdhændet flytning af kornet efter 

høst. 

● Sortsvalget har stor betydning, nogle 

sorter har en langt større afskallings 

tendens end andre. 

● Den nye maltbyg sort Laureate, 

har en mindre tendens for 

afskalning end øvrige udbredte 

maltbyg sorter på markedet



 Ny topsort fra Syngenta – ny genetik

 Klarer sig godt under alle klima forhold

 Topscorer i de fleste Europæiske lande i 2017

 Højest ydende sort i Danmark 2014-17

 Særdeles god sygdoms resistens

 Velegnet til både malt/destillering og fodring

 Maltbyg godkendt i England  (IBD)

 Forventet endelig godkendt som ny PAN-

European sort i 2018 Tyskland

https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCKSpp7K4hckCFYNuPgodS2kDzQ&url=https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Syngenta_Logo.svg&psig=AFQjCNGO85qiGdkgyJs252O_d498OVdCnQ&ust=1447230632255119
https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCKSpp7K4hckCFYNuPgodS2kDzQ&url=https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Syngenta_Logo.svg&psig=AFQjCNGO85qiGdkgyJs252O_d498OVdCnQ&ust=1447230632255119
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3 årsudbytte gennemsnit fra Landsforsøgene
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Sortering (Grading) 

God

• Propino

• Laureate

• RAGT Planet

• LG Diablo

Med

• Charles

• Odyssey

• Dragoon

• Embrace

Lav

• KWS Irina

• Laurikke

• Flair

• Scholar



16

Protein indhold

Lavt

• LG Diablo

• Embrace

• Scholar

• Dragoon

Med

• Laureate

• RAGT Planet

• KWS Irina

• Evergreen

Højt

• Charles

• Laurikke

• Propino
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Resistens mod bygrust ( barley rust)

God

• Evergreen

• Scholar

• Laureate

• Dragoon

Med

• Flair

• RGT Planet

• KWS Irina

Lav

• LG Diablo

• Embrace

• Laurikke

• Odyssey
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Resistens mod bladplet (Net & Spot blotch) 

God

• Embrace

• Scholar

• Laureate

• Evergreen

Med

• KWS Irina

• Dragoon

• Flair

• Odyssey

• RGT Planet

Lav

• Ovation

• Charles

• Laurikke

• LG Diablo
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Resistence mod skoldplet (Rhynco) 

God

• Flair

• Scholar

• Laureate

Med

• Evergreen

• KWS Irina

• Laurikke

Lav

• Dragoon

• RAGT Planet

• Embrace

• LG Diablo
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Resistens mod meldyg ( mildew) 

God

• Laureate

• Dragoon

• Scholar

• KWS Irina

• RAGT Planet

Med
• Propino

Lav
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Resistens mod Ramularia 

God

• Scholar

• Laureate

• Dragoon

Med

• KWS Irina

• Evergreen

• RGT Planet

• Laurikke

Lav

• LG Diablo

• Embrace

• Flair



Sweden
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UK
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Belgium
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Så er den her Quench afløseren - som alle har ventet på 
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