
Statens Forsøgsvirksomhed i Plantekultur

Statens Væksthusforsøg (V. Aa. Hallig)

Plantetæthedens indflydelse på konkurrence og produktivitet

(The Influence of Plant Population Density on Competition and Crop Yield)

Niels Bredmose

Resumé
På grundlag af danske og udenlandske forsøg
gennemgås og diskuteres plantetæthedens betyd-
ning for konkurrence planterne imellem og for
udbyttets størrelse.

Den logistiske1 »Competition-Density effect«
teori og dens afledede »Yield-Density effect«,
som fremsat af Kira og medarbejdere, gennem-
gås og overføres på resultater fra afstandsforsøg
med tomater udført ved Statens Væksthusforsøg,
Virum.

Tendenser i resultaterne tolkes som bekræftel-
ser på disse teorier, men der rejses samtidig ind-
vendinger mod teoriernes gyldighedsområde,
idet de kun menes at gælde under konkurrence-
forhold.

Indledning
Almindeligvis kan der altid konstrueres matema-
tiske ligninger og tegnes kurver, der passer til et
givet sæt af værdier. Mængden af målinger skal
dog være meget stor, før der kan generaliseres ud
fra resultaterne.

Samtidig er det givet, at nogle kurver/ligninger
må være bedre til beskrivelse af et vækstforløb
end andre.

Den store generelle betydning, indkredsningen
af en almen vækstkurve ville have, vil bl.a. gøre
det tilstrækkeligt eksperimentelt kun at bestemme
2 punkter på udbytte-plantetæthedskurven i af-
standsforsøg.

1. Nærmere forklaret under afsnittet »Japanske forud-
sætninger og slutninger«.

Konkurrencedefinition. Betydningen af ordet kon-
kurrence brugt indenfor planteøkologien er søgt
forklaret af Clement allerede i 1907 som citeret
af Clement et al. (1929). Ifølge Clement begynder
konkurrencen, når de øjeblikkeligt tilgængelige
forsyninger af en enkelt nødvendig faktor, p.g.a.
naboplanter, er til stede i mindre mængde, end
planternes samlede behov fordrer det. Konkur-
rencen er her forklaret som en ren fysisk proces,
og definitionen synes stadig at være dækkende.

Konkurrencefaktorer. Vokserum eller planteaf-
stand omfatter faktorerne lys, vand, næringsstof-
fer, jordilt og evt. luftkuldioxyd og luftfugtighed,
samt i den generative fase tillige pollen. Øvrige
vækstfaktorer såsom temperatur og evt. luftkul-
dioxyd og luftfugtighed giver i denne forbindelse
almindeligvis ikke anledning til konkurrence, da
der som regel ingen knaphed er på dem og ingen
ændring sker som følge af ændret afstand.

Definition af økonomisk optimal planteafstand.
Den optimale planteafstand skal, når det gælder
økonomisk plantedyrkning, sikre planterne til-
strækkeligt vokserum til at give en maksimal
økonomisk benyttelse af arealet.

Dette forudsætter kendskab til relationen mel-
lem plantetæthed og totaludbytte. Herom føl-
gende : Fig. 1 viser formodet og erfaringsmæssigt
forløb af relationerne mellem antal planter pr.
arealenhed (ja) og udbytte pr. arealenhed (y)
og pr. plante (w). Inden konkurrence begynder,
må udbytte pr. plante være konstant og udbytte
pr. arealenhed stige retlinet med stigende antal
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Fig. 1. Formodet og erfaringsmæssigt forløb af relationerne mellem antal planter pr. m2 (Q) og udbytte pr.
ma (y) og pr. plante (w).
(Supposed relationships between plant density (number of plants per sq.m (Q)) and yield (per sg.m (y) and per
plant (w)).

planter pr. m2. Når konkurrencen er intens,
indtræder formodentlig skadevirkninger, som
vist i højre del af figuren. I midten ses det rele-
vante interval, hvorom følgende handler, og for
hvilket område der ønskes fundet et matematisk
udtryk.

Tidligere undersøgelser
Undersøgelser over forholdet mellem en kulturs
afkastning (udbytte i kg eller stk.) og antallet af
planter pr. arealenhed, med henblik på at af-
bilde dette forhold grafisk, har ofte været udført
i den hensigt senere at kunne generalisere ud fra
undersøgelsernes resultater. Eksempler på dette
er Mitscherlich (1919) og Blackman (1919), for
hvem målet var at undersøge det principielle
vedrørende vækstkurver for planter. Dette skulle
munde ud i en entydig bestemt kurve eller formel.
Ligeledes er det kvantitative forhold mellem
planternes ernæring og stofproduktion under-

søgt af Bondorff (1924), som diskuterer forslag
til matematiske udtryk for udbyttekurver og selv
fremkommer med et.

Indenfor Statens Forsøgsvirksomhed i Plante-
kultur har tidligt Lindhard (1917) og senere Sø-
rensen (1926), Lindhard og Jørgensen (1928)
samt Iversen og Lunden (1946), bl.a. beskæftiget
sig med problematikken omkring stofproduk-
tionens størrelse i relation til plantebestandens
tæthed. Dertil kommer en del andre undersøgel-
ser med afstandsfaktoren indlagt, blandt hvilke
eksempelvis forsøg med forskellige udsædsmæng-
der i realiteten også er afstandsforsøg.

I Japan startedes midt i dette århundrede en
serie grundige undersøgelser over hovedtemaet:
»Intraspecific competition among higher plants«.
Den første artikel i serien publiceredes af Kira et
al. i 1953. I seriens syvende arbejde opstilles
en teori, der generelt skulle give principper at
bruge til beskrivelse af en populations vækst
(Shinozaki og Kira, 1956).
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Japanske forudsætninger og slutninger. Kira er al.
(1953) opstillede en empirisk lov, The Competi-
tion-Density Effect Law (C-D effekt) omhandlen-
de planteafstandens indflydelse på udbytte pr.
plante,

W = kQa

hvor w = udbytte pr. plante, k = konstant, Q =
antal planter pr. arealenhed og a = en konstant,
der styrer kurvens forløb. Flere forsøg udførtes
for at afgøre, om C-D effektteorien og en derpå
baseret vækstkurve kunne anvendes i bred al-
mindelighed på højere planter. Senere præsente-
redes C-D effekt loven og dens afledede »The
Yield-Density Effect« (Y-D effekt) i en mere
generel form {Shinozaki og Kira, 1956).

I afstandsforsøg skal andre vækstfaktorer end
dyrkningsareal /-rum pr. plante være ens og/eller
tilstrækkeligt tilført. Derudover skal følgende be-
tingelser være opfyldt, for at den logistiske2 teori
skal gælde {Shinozaki og Kira, 1956):
1. En plantes vækst (w) kan beskrives af den al-

mindelige logistiske kurve

W
w =

ke~H

hvor w = udbytte pr. plante, W = asymptote
til w (maksimumudbytte pr. plante), k = inte-
grationskonstant bestemt af udgangsmateria-
let (f.eks. frøets vægt i forsøg med forskellige
udsædsmængder), e — grundtallet for den na-
turlige logaritme, Å = vækstkoefficient og t =
tid, vækstperiode.

2. Vækstkoefficienten (A) i den logistiske ligning
er uafhængig af planteafstanden (Q).

3. Det maksimale udbytte pr. arealenhed,
(Y = WQ) er konstant (loven om konstant
endeligt udbytte), hvor Y = maksimale ud-
bytte pr. arealenhed, o = antal planter pr.
arealenhed.

4. Udgangsmaterialet sås (plantes) samtidig ved
t = 0 uafhængig af planteafstand.

På grundlag af teorierne opstilles følgende lig-
ninger:

2 matematiske betegnelser for typen af den under pkt.
1 nævnte ligning og et dertil svarende kurveforløb.

Effekt

C-D

Y-D

Ligning
Eksponential 1

(power equation)

= k

Reciprok I3

(reciprocal equation)

A-Q + B

y =
A-Q

hvor w — udbytte pr. plante, Q = antal planter
pr. arealenhed, y — udbytte pr. arealenhed,
k = konstant, a — C-D index, repræsenterer
hældningskoefficienten på linierne i C-D diagram
(C-D diagram = graf med akser log Q og log w),
A og B = konstanter.

De japanske teorier overført på danske resultater
Ved Statens Væksthusforsøg er undersøgt plante-
afstandens indflydelse på udbytte og kvalitet hos
væksthustomater (Amsen og Bredmose, 1970).
På grundlag af data fra disse forsøg er de japan-
ske teorier i det følgende søgt af- eller bekræftede.

Da y er en funktion af Q og w (y — WQ), må en
undersøgelse over y logisk starte med at studere
w. Af fig. 2 fremgår, at størrelsen af w falder, men
i aftagende grad med stigende £>.

Af fig. 3 ses, at udbytte pr. arealenhed stiger
med stigende antal planter pr. arealenhed. Ifølge
Kira et al. (1953) antager log w — log Q afbild-
ningen form af en ret linie. I fig. 4 er udbyttet
efter 3 perioder som gennemsnit af de 6 første
forsøg i omtalte danske undersøgelse sat i for-
hold til plantetæthed som en log w — log Q
funktion. Kurveforløbet ses at blive en ret linie,
og hældningskoefficienten a = — 0,68 efter tre
høstperioder.

C-D index a, som efter Kira et al. (1953) repræ-
senterer plantens grad af vækstrumudnyttelse på
forskellige udviklingsstadier, stiger fra 0 ved så-
ning (plantning) til ca. — 1,0, når bedste lige-
vægt er nået mellem udbytte og tæthed. Dette
kan ses af et C-D diagram.

3 nærmere omtalt under afsnittet »modifikationer af den
oprindelige ligning«. Se desuden fig. 6.
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Fig. 2. Kurve over forholdet mellem udbytte pr. plante
(w) og antal planter pr. m2 (Q). Der er brugt data fra
gennemsnittet af de 6 første forsøgs opsummerede ud-
bytte i 3 perioder (se Amsen og Bredmose, 1970).
(Relationship between yield per plant (w) and number
of plants per sq.m (Q). (Data used: Amsen and Bred-
mose, 1970)).

Fig. 3. Kurve over forholdet mellem udbytte pr. areal-
enhed O) og antal planter pr. m2 (g). Der er brugt
data fra gennemsnittet af de 6 første forsøgs opsum-
merede udbytte i 3 perioder (se Amsen og Bredmose,
1970).
(Relationship between yield per sq.m. (y) and number
of plants per sq.m. (q). (Data used: Amsen and Bred-
mose, 1970)).

Ved brug af data fra gns. af 2 forsøg i 1969
fra de danske undersøgelser er fremstillet et C-D
diagram med høstperioder som tredie dimension,
fig. 5. Diagrammets sæt af kurver skal ifølge
teorierne sprede opad mod venstre i højere grad,
jo længere tid, der går. Materialet viser en ten-
dens i denne retning.

Den vinkel, linierne i diagrammet (fig. 5) dan-
ner med abscissen ses at ligge mellem 0 og 45°
(svarende til a lig henholdsvis 0 og —1), idet
det ene yderpunkt vil betegne normalforholdene
ved start af kulturen, hvor der ingen konkur-
rence om vækstrum er, mens det andet yder-
punkt betegner det tidspunkt i løbet af kulturen,
hvor konkurrencen er total.

Loven om konstant maksimalt udbytte ved stor
tæthed. Grunden til, at loven om konstant ende-
ligt udbytte ikke har vakt særlig stor opmærk-

log w

1,00-

0,75-

0,50-

0,25-

0,30 0,40 0,54 0,65 0,78
Fig. 4. Graf visende det logaritmiske forhold mellem
udbytte pr. plante (w) og plantetæthed (g). Der er
brugt data fra gennemsnittet af de 6 første forsøgs op-
summerede udbytte i 3 perioder (se Amsen and Bred-
mose, 1970).
(Logarithmic relationship between yield per plant (w)
and plant density (Q). (Data used: Amsen and Bred-
mose, 1790)).
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somhed, er nok, at for de fleste økonomisk dyr-
kede kulturer er vækstperioden så forholdsvis
kort, at a almindeligvis ikke når værdien — 1 .
Høsten sker tit, før den biologiske vækst er bragt
til ende.

På fig. 5 betegner den nederste stiplede kurve
situationen ved såning (udplantning), hvor der
ingen konkurrence er (a = 0). Den øverste stip-
lede kurve er indlagt, så den danner en 45° vin-
kel med abscissen. Den viser det teoretisk sidste
stadium i afstandsforsøget, hvor der er fuld kon-
kurrence og konstant endeligt udbytte er nået
(a = - 1 ) .

Begrundelsen til ubemærketheden kan også
være, at praktisk afstands forsøgsarbejde afslut-
tes, når punktet på udbyttekurven, hvor størst
nettoindtjening finder sted, er indkredset (som
f.eks. Amsen og Bredmose, 1970, fig. 2).

log w

1,00-

0,80-

0,60-

0,40-

0,20-

7 perioder
5

3

2

0,30 0,40 0,54 0,65 0,78 '
Fig. 5. C-D diagram visende det logaritmiske forhold
mellem udbytte pr. plante (w) og plantetæthed (Q) på
forskellige tidspunkter i løbet af kulturen. Der er brugt
data fra 2 forsøg 1969, fra hvilke gennemsnittet er op-
summeret periodevis (se Amsen og Bredmose, 1970).
(C-D diagram showing the logarithmic relationships
batween yield per plant (w) and plant density (Q) after
different periods of growth. (Data used: Amsen and
Bredmose, 1970)).

I fig. 6 er vist C-D effekt i reciprok form på
grundlag af danske data. Jo svagere stigning
kurverne viser, desto mere intens konkurrence
planterne imellem.

Modifikationer af den oprindelige ligning
Efter at Kira et al. (1953) havde opstillet deres
ligning:

w = k Qa

hvor w er udbytte pr. plante, Q er plantetæthed
og k og a er konstanter {a hældningskoefficient
på kurver i C-D diagram), ændrede Shinozaki og
Kira (1956) den til den reciprokke ligning:

w-i = A Q + B,

hvor A og B er parametre til hver sit sæt af af-
standsdata.

Senere modificerede Bleasdale og Neider (1960)
den reciprokke ligning til:

1,10-

0,90-

0,70-

0,50-

0,30-

. 1 periode 0,10-

1 periode

7 perioder

6 pi. pr. mJ

Fig. 6. Diagram over reciprokke forhold mellem ud-
bytte pr. plante (w) og plantetæthed tø) på forskellige
tidspunkter i løbet af kulturen. Der er brugt data fra
2 forsøg 1969, fra hvilke gennemsnittet er opsumme-
ret periodevis (se Amsen og Bredmose, 1970).
(Diagram showing reciprocal relationships between
yield per plant (w) and plaut density (Q) after diffe-
rent periods of growth. (Data used: Amsen and Bred-
mose, 1970)).
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-o = + B,

hvor© ogø er parametre, der har konstant værdi
for hvert sæt af data.

I 1967 rapporterede Bleasdale, at forholdet
mellem 0 og ø er vigtigere end parametrenes
absolutte værdier, hvorfor @ for praktiske for-
mål kunne sættes til 1. Ligningen kom derefter
til at lyde

w-@ = A Q + B.

For 0 = 1 ses den at være lig den af Shinozaki
og Kira (1956) opstillede reciprokke ligning. For
0 < 1 fås ikke et asymptotisk udbytte-plantetæt-
hedsforløb, men derimod et forløb, som hos en
kurve med maksimumpunkt.

Dette harmonerer med følgende indvending:
Som nævnt under afsnittet »Definition af økono-
misk planteafstand«, og som skitseret i fig. 1
har denne undersøgelse kun beskæftiget sig med
det relevante interval beliggende mellem punktet,
hvor konkurrence sætter ind og punktet, hvor
skadevirkning formodes at begynde. Dette i er-
kendelse af, at forholdene udenfor omtalte inter-
val kun har teoretisk interesse. Men samtidig
for at undgå det af japanerne postulerede, at
deres teorier også skulle gælde under disse for-
hold. Biologisk erfaring siger, at kurveforløbet
derimod må være som skitseret i fig. 1. Dette er
1 overensstemmelse med Nichols (1970), som
foreslår, at Y-D modellen kun gælder under
egentlige konkurrenceforhold.

Konklusion
Overførslen af resultater fra tomatafstandsforsøg
på C-D- og Y-D effekteorierne, fremsat af Kira og
medarbejdere, førte ikke til entydig bekræftelse.

Der kan nemlig rejses indvendinger mod teori-
ernes gyldighedsområde, hvorefter de kun skal
gælde under egentlige konkurrenceforhold.

Under sådanne forhold synes der i materialet
fra tomatafstandsforsøgene at være tydelige ten-
denser, der peger i retning af en bekræftelse på
de japanske teorier.

Summary
The Influence of Plant Population Density on
Competition and Crop Yield
The role of plant density as to competition among
plants and its influence on yield are discussed. The
models for Competition-Density effect and Yield-
Density effect, developed by Kira et al. (1953) and
Shinozaki and Kira (1956), are discussed and tried
transferred on results from tomato density experi-
ments carried out at The State Research Station
for Glasshouse Crops at Virum, Denmark (Amsen
and Bredmose, 1970).

Tendencies in the results speak in favour of the
Japanese theories, but biological experience and
logical consideration suggest that the models are
only valid when competition is present. This ob-
jection agree with evidence presented by Nichols
(1970).

It seems that further research is needed in this
field because it is of general importance to define
the relationships between plant population and
crop yield so that in any future situation one can
predict yield/population curves easily and accura-
tely from a minimum of data.
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