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Resume 
På baggrund af et omrids af nogle grundlæggende forhold vedrØrende planters ernæring findes 
det ved studier af planters ernæring nØdvendigt med to aksiomer, nemlig: 
1) Den bedst ernærede plante (plantebestand) er den plante (plantebestand) , som har den hØj

este gennemsnitlige væksthastighed gennem vækstperioden. 
2) Planters vækst er en fØlge af deres reaktion på vækstfaktorernes aktion. 

En anvendelse af disse aksiomer vil øge forståelsen af lovmæssighederne for planters vækst. 

Nøgleord: Vækst, vækstfaktorer. 

Summary 
Two aJdoms important for the study of growth and nutrition of plants are suggested: 

1) The best crop, nutritionally, is that which has the largest mean growth rate during the period 
of growth. 

2) Plant growth is a consequence of a reaction by the plant to the actions (intensity) of the 
growth factors. These axioms are useful for abetter understanding of the relationships be
tween variable growth factors intensities and corresponding reaction by plants. 

Methods for the determinations both of the intensity of the growth factors and reaction 
by the plant are necessary prerequisites, but it is still an open question whether present me
thods are sufficient reliable. 

Key-words: Growth, growth factors. 

Indledning 
Gennem de senere år har erhvervsgartnere ikke 
mindst i Danmark, England, Holland og Tysk
land med et mere eller mindre godt resultat 
dyrket planter i vandkultur. I sidste instans 
kan et mindre godt resultat i reglen tillægges 
det forhold, at grundlaget for formulering af 
næringsstofoplØsninger er ufuldstændigt og af 
erfaringsmæssig natur. 

Derfor vil kravet om et teoretisk grundlag 
for formulering af næringsstofoplØsninger og 
udvikling af principper og metoder til styring 
af vandkulturopløsningens kemiske sammen
sætning og dens pH med henblik på en hen-
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sigtsmæssig planteproduktion i såvel kvalitativ 
henseende utvivlsomt blive stigende i de kom
mende år. 

På denne baggrund vil der blive givet et om
rids af nogle grundlæggende forhold vedrØren
de planters ernæring. 

Vækst og vækstfaktorer 
Inden for de discipliner, der beskæftiger sig 
med planters livsytringer i naturlige eller kun
stige Økosystemer, anvendes begreberne vækst 
og vækstfaktorer. I det følgende defineres disse 
begreber, og der fremlægges nogle anskuelser 



vedrørende relationen mellem vækst og vækst
faktorer. 

1. Vækst 

Ved en plantes vækst forstås enten en vedva
rende forØgelse, opnået gennem en tidsperiode: 
1) i celleantal og cytoplasma (systemvækst) , 
2) i volumen (strækningsvækst) eller 3) i tør
vægt (stofproduktion) . En forØgelse af celle
antal og cytoplasma må imidlertid betegnes 
som egentlig vækst, fordi det forøger den le
vende substans. Strækningsvækst og stofpro
duktion, der er lettere at måle, må betegnes 
som afledede funktioner af den egentlige vækst. 

Ved væksthastighed forstås ændringer i den 
pågældende plantes celleantal, volumen eller 
tørvægt pr. tidsenhed. 

I forbindelse med studier af planters ernæ
ring er det almindeligt at anvende forØgelsen i 
planters tørvægt eller friskvægt som et mål for 
vækst, selvom det er en afledt funktion af den 
egentlige vækst. 

Ud fra et planteernæringsmæssigt synspunkt 
kan der fremsættes følgende aksium*: 

Den bedst ernærede plante (plantebestand) 
er den plante (plantebestand) , som har den 
hØjeste gennemsnitlige væksthastighed gennem 
vækstperioden. 

I planteproduktion med et erhvervsmæssigt 
sigte ~r det imidlertid ikke nØdvendigvis den 
bedst ernærede plante, der i såvel kvantita
tive som kvalitative henseender giver den hØj
este produktion af det ønskede produkt (frØ, 
frugt, plantedel) . 

Både i studier af planters ernæring og i for
bindelse med udvikling af kultur- og dyrknings
metoder er det vigtigt at tage dette forhold med 
i betragtning. 

2. Vækstfaktorer 

Vækstfaktorerne omfatter alle de faktorer, som 
kan påvirke planters vækst og udvikling gen
nem deres livscyklus. Disse faktorer kan de
les i: 

* Grundsætning (påstand), der uden bevis godtages som 
værende selvindlysende og gyldig. 
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a) indre biologiske faktorer 
b) ydre biologiske faktorer 
c) de fysisk-kemiske miljØfaktorer. 

Gennem et kompliceret sammenspil bliver 
disse faktorer bestemmende for planters vækst 
og udvikling. 

De indre biologiske faktorer udgør de fak
torer, der styres af de arvelige egenskaber -
plantearten, medens de ydre biologiske fakto
rer omfatter de faktorer, som skyldes tilstede
værelsen af den fauna og flora af organismer, 
der omgiver planten. 

De fysiske og kemiske miljøfaktorer kan 
deles, som vist i skema I. 

For at plantevækst er mulig i et givet system 
må alle nødvendige. vækstfaktorer forekomme 
med en vis styrke - intensitet. (I). Planter op
tager og akkumulerer under deres vækst i det 
mindste 16 nødvendige grundstoffer fra deres 
omgivelser. Dette medfører ofte ændringer i 
størrelsen af disse vækstfaktorers intensitet. In
tensiteten af de fleste vækstfaktorer varierer 
derfor gennem vækstperioden. 

Fremsættes følgende aksion: 
Planters vækst er en fØlge af deres reaktion på 
vækst/aktorernes aktion 

kan aktionen af den enkelte vækstfaktor ud
trykkes ved vækstfaktorens intensitet (I). 

Ved formulering af gØdningsoplØsninger til 
dyrkning af planter i vandkultur er det de 
vækstfaktorer, som hører til jordbundsfaktorer
ne i skema I, der søges kombineret så hensigts
mæssigt som muligt i forhold til alle de øvrige 
vækstfaktorer. Denne formulering omfatter i 
almindelighed 13 nØdvendige plantenærings
stoffer nemlig makronæringssto//erne: kvælstof 
(N) , phosphor (P) , kalium (K) , calcium 
(Ca), magnesium (Mg) og svovl (S) samt mi
kro næringsstofferne: jern (Fe), mangan (Mn) , 
zink (Zn), kobber (Cu), bor (B), chlor (Cl) 
og molybdæn (Mo). Selvom der findes et me
get stort antal muligheder for kombination af 
disse 13 plantenæringsstoffer i næringsstofop
lØsninger, udgØr de dog kun et begrænset ud
snit af samtlige vækstfaktorer. 
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I, KONSTANTE FAKTORER - F,EKS, TYNGDE- OG MAGNETFELTET, 

II, VARIABLE FAKTORER: 
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,ENERGET! SKE 
ELEKTRO-MAGNETISK STRÅLING 
TEMPERATUR 

A, KLIMAFAKTORER VINDHASTIGHED 

STOFLIGE 

C02-KONCENTRATION 

02- KONCENTRAT! ON 
H20-KONCENTRATION (LUFTFUGTIGHED) 

POROSITET OG ST0RRELSESFORDELINGEN AF PORER 

VAND 

B, JORDBUNDSFAKTORER NØDVENDIGE GRUNDSTOFFER 

UORG, STOFFER NYTTIGE GRUNDSTOFFER 

ORG, STOFFER 

GRUNDSTOFFER, HVIS VIRKNING PÅ PLANTERS VÆKST 
ER UKENDT, 

Skema I. Oversigt over ydre fysiske og kemiske vækstfaktorer, som påvirker planters vækst. 

Stofproduktion 
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", 
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Stigende intensitet af en vækstfaktor M 

Figur 1. Planters stofproduktion (vækst) ved stigende intensitet af en 
vækstfaktor M (skematisk). 



Relationen mellem vækst og vækstfaktorer 

For hver enkelt nØdvendig vækstfaktor findes 
der i et givet system en minimums-, en opti
mums- og maximums intensitet, som det er 
illustreret i fig. 1. Intensitetsniveauet, ved hvil
ket en vækstfaktor er i minimum, i optimum 
eller maximum, afhænger imidlertid både af 
den betragtede vækstfaktor og af intensitets
niveauet af de Øvrige vækstfaktorer. 

I figuren angiver Imin og Imax henholdsvis 
den mindste og den stØrste intensitet af vækst
faktoren M, ved hvilken plantevækst er mulig. 
Den punkterede linie i figuren angiver det in
terval, hvor planter udvikler visuelle mangel
symptomer på M. I det interval, der er marke
ret med en stiplet linie har planten en såkaldt 
»skjult mangel« på M, hvilket ofte kan diagno
sticeres ved hjælp af kemiske planteanalyser. 
Den fuldt optrukne linie angiver optimum s in
tervallet, hvilket er det interval (loPt' (l) til 
lopt. (n) ), hvor stofproduktionens størrelse er 
upåvirket af ændringer i intensiteten af de på
gældende vækstfaktor. 

A, 

Den maximale udnyttelse af vækstfaktoren 
er opnået ved det intensitetsniveau (Imu) , hvor 
den største stofproduktion pr. intensitetsenhed 
forekommer. Som det er vist i fig. 1, kan Imu 

bestemmes grafisk ved at tegne den rette linie, 
der netop tangerer kurven og går gennem ko
ordinatsystemets nulpunkt. 

Ved planteproduktion med et erhvervsmæs
sigt sigte i jord eller et andet vækstmedium, så
som vandkultur, tilstræbes i jordvæsken eller 
vandkulturoplØsningen intensiteten lopt. (l) eller 
i det mindste en intensitet mellem Imu og 
lopt. (n) (se fig. 1) af hver enkelt af de 13 nØd
vendige næringsstoffer, for at opnå en hØj gen
nemsnitlig udnyttelse af samtlige vækstfaktorer. 

Betragtes planters vækst som en kontinuer
lig proces, der til enhver tid er en fØlge af 
plantens reaktion på vækstfaktorernes aktion, 
kan denne vækst deles i to sideløbende proces
ser: a) syntese af organiske stoffer og b) ab
sorption og indlejring af mineralstoffer, som 
det er skematiseret i skema II. 

SYNTESE AF ORGANISKE 
STOFFER 

N, p, S 

B, 

INTAKT OG PRODUKTIONS
DYGTl G NY CELLE 

-------' 

ABSORPTI ON AF 
MINERALSTOFFER 

FE, MN, ZN, Cu, CL, B, Mo 

Skema II. Syntese af organiske stoffer og absorption af mineralstoffer. 

I det interval af kurven, der er makeret med 
en stiplet linie brudt af dobbeltpunkter, udvik
ler planten ofte mangelsymptomer på en eller 
flere af de øvrige vækstfaktorer, medens plan
ten i tiltagende grad udvikler forgiftningssymp
tomer på M gennem intervallet markeret med 
en stiplet linie brudt af enkeltpunkter. 

For en given planteart og kombination af 
klimafaktorerne (skema I) er lopt. (l) af hen
holdsvis N, P og S i vækstmediet den intensitet, 
hvorved netto-syntese hastigheden af organiske 
stoffer og nye celler kulminerer. 

IOPI' af de mineralstoffer, som er anført un
der B (skema II) er den intensitet i vækstme-
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diet, hvor deres absorption og indlejring i or
ganiske stoffer er i harmoni med syntesehastig
heden af organiske stoffer. 

Vækstbegrænsende faktorer 

Den ide, som Justus Liebig nedlagde i mllll
mumsloven, dannede en skole, som fremhæ
ver, at planters vækst kontrolleres af den vækst
faktor, som er relativt mest i minimum. Kon 
sekvenserne af dette er, at en ændring af inten
siteten af enhver anden vækstfaktor, som har 
en intensitet, der er forskellig fra dens Iopt" 

næsten vil være uden virkning; kun en ændring 
af den vækstfaktor, som er relativ mest i mi
nimum vil ændre stofproduktionens størrelse. 
Modstandere af denne skole fremhæver, at 
væksten af planter påvirkes af ændringer i in
tensiteten af enhver vækstfaktor, der har en 
intensitet, som afviger fra dens Iopt ' (se fig. 1). 
Dette indebærer, at der må findes et antal 
kombinationer af vækstfaktorer, hvor intensite
ten af flere eller færre vækstfaktorer kan være 
forskellig fra kombination til kombination, selv 
om plantens vækst og indhold af mineralstof
fer er identisk. 

I princippet er det derfor umuligt ud fra 
kendskab til planters vækst og deres kemiske 
sammensætning at udtale sig om intensitetsni
veauet af de enkelte vækstfaktorer. 

Ved studier og sammenligninger af planters 
vækst og kemiske sammensætning i forskellige 
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Økosystemer er det vigtigt at tage ovennænvte 
forhold i betragtning. 

Konklusion 
Inden for enhver faglig disciplin Ønskes så få 
aksiomer som muligt. Ved studier af planters 
ernæring og vækst synes det ifølge nærværende 
fremstilling nØdvendigt med to, nemlig 
1) Den bedst ernærede plante (plantebestand) 

er den plante (plantebestand) , som har den 
hØjeste gennemsnitlige væksthastighed gen
nem vækstperioden. 

2) Planters vækst er en fØlge a/ deres reaktion 
på vækst/aktorernes aktion. 

Med udgangspunkt i disse aksiomer er af
dækning af lovmæssighederne for planters re
aktion og vækst ved varieret aktion af de en
kelte vækstfaktorer det næste trin mod en stør
re indsigt i planters ernæring og vækst. Dette 
forudsætter korrekte og sikre metoder til må
ling af størrelsen af: 
a) aktionen (intensiteten) af de enkelte vækst

faktorer 
b) planters reaktion på vækstfaktorernes ak

tion 
c) planters vækst. 

Hvorvidt de metoder, der anvendes i dag, er 
korrekte, er vel i stor udstrækning et åbent og 
uverificeret spørgsmål. 

Manuskript modtaget den 1. oktober 1975 
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