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OVER CONCURRENTIE
with summary
C. T. DE W I T en G. C. ENNIK

INLEIDING

De kennis van de omstandigheden, waaronder witte klaver zich in grasland kan
handhaven, is erg onvolledig en het blijkt meer en meer, dat proeven onder praktijkomstandigheden het inzicht weinig kunnen verdiepen.
De resultaten van veldproeven zijn moeilijk te interpreteren, omdat veel factoren
van invloed zijn, deverschillen inhet weervanjaar totjaar groot zijn envooral omdat
er geen goede maat bekend is voor de „onderlinge concurrentie" van grassen en klavers. Een goede maat voor de „onderlinge concurrentie" van grassen en klavers kan
alleen gevonden worden met behulp van daarvoor geschikte proeven, en deze proeven
kunnen alleen aangelegd worden, wanneer er enigideebestaat over dewijze waarop
de „onderlinge concurrentie" gemeten kan worden.
Om deze vicieuze cirkel te doorbreken zijn door ons de resultaten van proeven met
organismen waarbij de wisselwerking minder ingewikkeld is dan bij gras en klaver,
bestudeerd met het doel te komen tot een karakteristiek van de „onderlinge concurrentie". Deze resultaten betreffen voornamelijk veldproeven met mengsels van haver
en gerst (VAN DOBBEN (1,2, 3, archief)) en laboratoriumproeven van PARK (7) met
mengsels van twee soorten meeltorren.
De door ons verkregen uitkomsten verdiepen niet alleen het inzicht in de concurrentie tussen gras en klaver, maar ook in vele andere vormen van concurrentie; het
blijkt zelfs mogelijk standruimteproeven te interpreteren als concurrentieproeven.
EEN GRAFISCHE VOORSTELLING VAN DE RESULTATEN VAN MENGTEELT

In dejaren 1951-1954 werd volgens ontwerp van VAN DOBBEN door de Rijkslandbouwvoorlichtingsdienst een 33-tal veldproeven op zandgrond aangelegd, waarop
gerst en haver in verschillende verhoudingen werden uitgezaaid. Het aantal uitgezaaide gerstkorrels uitgedrukt als fractie van het totaal aantal korrels bedroeg 0, J, \,
1 en 1. Het aantal haverkorrels als fractie van het totaal aantal bedroeg in dezelfde
volgorde dus 1,f,\, \ en 0. Van het oogstprodukt zijn naast het totaal korrelgewicht
tevens de fracties en het duizendkorrelgewicht van haver en gerst bepaald. Voorlopig
beperken we onzebeschouwingen tot het hieruit berekendeaantal geoogste korrels per
hectare.
De resultaten van proef MB 22-1952 zijn samengevat in fig. la. Langs de horizontale as staat hier het aantal gerstkorrels in het zaaizaad als fractie (zg) van het totaal
aantal korrels en langs de verticale as het aantal korrels van gerst (Og) en haver (0 A )
per hectare in de oogst.
Bij een gerstfractie van 0,2 inhetzaaizaad wasde gerstoogst 22 -106korrels/ha en de
haveroogst 56-106korrels/ha. De fractie gerstkorrels in het oogstprodukt bedroeg dus
22/(56 + 22) = 0,28. Bij uitzaai van 0, 40, 60, 80 en 100% gerst bedroeg het percentage gerstkorrels in de oogst 0, 53, 72, 87 en 100%.
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Fig. 1. Resultaatvanproef MB22-1952metgerst-havermengsels.
zg = aantal gerstkorrelsinhet zaadmengsel alsfractie vanhet totaal aantalkorrels.
Og= opbrengst gerstinaantalkorrelsper ha.
Oh= opbrengst haver in aantal korrels per ha.
Result of experimentMB 22-1952withbarley-oats mixtures.
Zg = numberofbarleygrainsinseedmixture,expressedasafractionofthetotalnumberofgrains.
Og= yieldofbarleyinnumberofgrainsperha.
Oh—yieldofoatsinnumberofgrainsper ha.
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Fig.2. Resultaat vanproef WD 172-1952met gerst-havermengsels.
Zg = aantal gerstkorrelsinhetzaadmengsel alsfractievanhettotaal aantalkorrels.
Og= opbrengst gerstin aantalkorrelsper ha.
0„ — opbrengst haverin aantal korrelsper ha.
Result ofexperiment WD172-1952withbarley-oatsmixtures.
Zg = numberofbarleygrainsinseedmixture,expressedasafractionofthetotalnumber ofgrains.
Og= yield of barleyinnumberofgrainsper ha.
Oh= yieldofoatsinnumberofgrainsper ha.
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Ditresultaatkanuitgezetwordenalsinfig.lbmetlangsdehorizontaleasde fractie
gerstkorrels in het zaaizaad (zg)en langsde verticale as de fractie gerstkorrels inde
oogst(Ogl(pg-\- Où)). Dezoverkregenlijn noemen wede verhoudingslijn.
De resultaten van proef WD 172-1952 zijn op overeenkomstige wijze uitgezet in
fig.2. Dezelfde wijze van uitzettenvanresultaten,maarzonderdevoorafgaande vereffening alsinfig.la en2a,istoegepast door KLAGES(6).
DE CONCURRENTIE TUSSEN HAVER ENGERST

Wanneer de fractie gerstkorrels in zaaizaad en oogstprodukt gelijk is, treedt er hoevaak met het oogstprodukt alsuitgangspunt deproef onder dezelfde omstandigheden ook herhaald wordt- geenverschuivingindehaver-gerstverhoudingop.Indat
geval zijn de gewassen aan elkaar gewaagd. In defigurenlb en 2b valt het daarop
betrekking hebbende punt van deverhoudingslijn dan op derechte lijn die de hoekpuntenlinksonder enrechtsbovenindegrafiek verbindt.
Wanneer, zoalsinfig.lb,deverhoudingslijn bovende45gradenlijn ligt,ishetpercentagegerstin deoogst groterdaninhetzaaizaad enwordt dehaver door de gerst
verdrongen. Infig.2bishetomgekeerde hetgeval.
Menkanzichafvragen hoeveelgeneratiesernodigzijn omtekomenvaneenmengsel dat 10% gerst bevat tot een mengseldat 90% gerst bevat, onder de omstandigheden waarin de resultaten vanfig.1verkregen zijn. Dit aantal generaties kan gemakkelijk in fig. lb afgelezen worden. Bij zaaien van een mengsel met 10% gerst
wordt een mengsel met 15% gerst geoogst, bij uitzaaien hiervan wordt een mengsel
met 22% gerst geoogst; het enige wat we te doen hebben is de aangegeven trapjesfiguur tetekenen enhet aantal treden tetellen.In het gevalvanfig.1 zijn er 10 generaties nodig om te komen van een mengsel met 10%gerst tot een mengsel dat minstens90%gerstbevat.Hetisduidelijk, dater- althansintheorie- eenoneindigaantal generaties nodig is omtot een mengsel zonder gerst te komen. In het geval van
fig. 2zijn er 5generaties nodig omvan eenmengselmet 90%gerst tekomen toteen
mengsel met opzijn hoogst 10%gerst.
Het op deze wijze bepaalde aantal generaties is een maat, maar zoals blijken zal
niet de beste, om deconcurrentie te karakteriseren.
DE CONCURRENTIE TUSSENTribolium confusum ENT. castaneum

In devoorgaande paragraaf werden demet éénenkele generatie uitgevoerdeproevengebruikt vooreenvoorspellingvanhetresultaat vandeconcurrentiena eenzeker
aantal generaties. In principe is het mogelijk deze voorspelling te toetsen door gedurende eenjaar oftienvandeindezomerverkregen oogsthet volgendjaar eendeel
uit te zaaien. Dit isniet gebeurd, en alleen alvanwegedebenodigde tijd ook vrijwel
onuitvoerbaar. Dergelijke proeven zijn echter weluitgevoerd door PARK (7) meteen
mengsel van insekten die eenveelkortere ontwikkelingsperiode hebben.
PARK'S proeftechniek was als volgt. Acht gram meel werd geënt met vier meeltorrenvandesoortTriboliumconfusumenviervandesoortT. castaneum, beideineen
1:1geslachtsverhouding. Na dertig dagen werd het meel gezeefd en onder meer het
aantal torrenvanbeidesoortengeteld.Alhetlevendemateriaal,bestaandeuiteieren,
larven, poppen en torren, werd opnieuw gemengd met acht gram meel en na dertig
dagen werddezelfde wijzevanwerkenherhaald enzogedurendemeerdan700dagen.
De proeven werden uitgevoerd bij verschillende temperaturen en vochtigheden, zodanigdatmonstersvanéénzelfdereekssteedsonderjgelijke omstandigheden bewaard
werden.
Het aantal T.confusum-totren in procenten van het totaal aantal bij de«de telling
kan nuvergeleken wordenmetditaantal bij de(«+ l)detellingineengrafiek alsdie
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Fig.3.
Het verband tussenhetaantal Tribolium confusum bij de nde en de
(n+ l)de telling, uitgedrukt in percenten van het totaal aantal torren
in een mengsel van T. confusum en
T.castaneum.
Behandeling IV: normale temperatuur en droog.
Behandeling V: koud en vochtig.
The relationbetween the number of
Tribolium confusum at the nth and
the (n+ l)th count, expressed as a
percentage of the total number of
beetlesina mixture of T. confusum
andT. castaneum.
Treatment IV: normal temperature
anddry.
Treatment V: coldandhumid.
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van defiguren lb en2b.Dit isgedaan in figuur 3voor één reeks van behandelingV
(koud en vochtig) en één van behandeling IV (normale temperatuur en droog). Het
uitgangspercentage van T.confusum bedraagt in beide gevallen 50%, zodat de verhoudingenvoorelkebehandelingmaardehelft vanhetgeheletraject kunnen beslaan.
Bij behandeling V was gedurende de eerste drie tellingen de bevolkingsdichtheid
niet zo groot dat van concurrentie sprake kon zijn. Na korte tijd verkreeg echter
T.confusum de overhand, zodat na een twintigtal tellingen of ongeveer 600 dagen
T.castaneum bijna geheel verdwenen was. De waarnemingen in de grafiek zijn verbonden door rechtelijnstukken omdeopeenvolgingvan tellingen aan tegeven.Hoeweldeonregelmatighedenomstreeksdevijfde endetwintigstetellingtegrootzijnvoor
een vereffening, blijkt dat het verloop van de lijn een goede overeenkomst vertoont
met soortgelijke lijnen voor haver-gerstmengsels.
De resultaten bij behandeling IV zijn anders.Hier verdwijnt T.confusum en, afgezienvan de onregelmatigheden bij devierde tot detiende telling, met grote snelheid.
Na de tiende tellingisdevorm van delijn weer normaal.
De onregelmatigheid is een gevolg van het feit, dat het niet mogelijk bleek in de
broedstoven gedurende de zomermaanden een droge atmosfeer in stand te houden.
Het onregelmatige verloop van de lijn voor behandeling IV is dus een gevolg van
systematische verschillen inhet milieu gedurende deproef.Hetzelfde is vermoedelijk
hetgevalvoordeonregelmatigheden indelijnvoorbehandelingV.Hetisteverwachten, dat PARK regelmatiger en gemakkelijker interpreteerbare uitkomsten verkregen
zou hebben wanneer hij was uitgegaan van verschillende mengverhoudingen van
T.castaneum en T.confusum, in aantallen groot genoeg om concurrentie mogelijk te
maken. Reeds na enkele tellingen hadden dan volledige verhoudingslijnen samengesteld kunnen worden, welke zouden gelden voor de omstandigheden waaronder de
proef werd genomen.
Bij bestudering van de concurrentie tussen verschillende gewassen is het in veel
gevallen moeilijk, zo niet onmogelijk, de groeiomstandigheden voor opeenvolgende
62

generaties gelijk te houden. Hierom, en ter vermijding van lange proefperioden, zal
het noodzakelijk zijn verhoudingslijnen vast te leggen door proeven met verschillende
mengverhoudingen van plantesoorten, welke slechts gedurende één generatie of groeiseizoen worden aangehouden.
EEN ANALOGIE MET DE DESTILLATIE VAN VLOEISTOFFEN

De verhoudingslijnen in de figuren lb en 2b en de gevolgde werkwijze voor het bepalen van het aantal generaties nodig voor het verkrijgen van een bepaalde korrelverhouding doen denken aan analoge voorstellingswijzen, welke gebruikt worden
voor de kwantitatieve beschrijving van de destillatie van een mengsel van twee vloeistoffen (verg. PERRY (8)).
In de destillatietheorie is het invoeren van de relatieve vluchtigheid van een component van een mengsel uitermate vruchtbaar gebleken, vooral bij het bestuderen van
mengselsvan meer dan tweecomponenten. Dereden hiervan is,dat derelatieve vluchtigheid in veel gevallen bij benadering onafhankelijk gebleken isvan de mengverhouding van de stoffen.
Bij de bestudering van de concurrentie kan eenanaloog getalingevoerd worden, dat
de beschouwingen eveneens aanmerkelijk vereenvoudigt; dit getal zullen we de relatieve vermenigvuldiging noemen.
Het komt voor, dat bij een bepaalde mengverhouding van twee vloeistoffen de
samenstelling van de damp gelijk is aan die van de vloeistof; het is niet mogelijk een
dergelijk mengsel te scheiden in zijn componenten door een eenvoudige destillatie.
Dergelijke „asiotropische punten" kunnen inprincipe ook voorkomen bij mengsels
van tweeplantesoorten; het isdan niet mogelijk door herhaald verbouwen één plantesoort te doen verdwijnen.
EEN WISKUNDIG MODEL

Het aantal gerstkorrels in de zaaizaadhoeveelheid per hectare noemen we Zg en
het aantal haverkorrels Z». We nemen aan, dat Zg+Zn groot genoegisvoor het verkrijgen van een normaal gewas. De fractie gerstkorrels in het zaaizaad stellen we voor
door het symbool zg en de fractie haverkorrels door z%; zg en zn zijn dus samen 1.
Wanneer de uit de korrels opgroeiende haver- en gerstplanten gemiddeld in gelijke
mate beslag zouden leggen op de beschikbare ruimte, zou het deel van de ruimte, dat
ingenomen wordt door gerst, gelijk zijn aan zg en dat door haver gehjk aanZft. (Opm.
bijcorr.: Deze veronderstelling is analoog met deveronderstelling uit depopulatiegenetica dat de adaptieve waarde onafhankelijk is van de mengverhouding.) Meer
waarschijnlijk is de veronderstelling, dat één van de plantesoorten meer ruimte inneemt dan overeenkomt met zijn zaaizaadfractie. Wanneer we aannemen dat een
gerstplant omringd door haverplanten Afmaai zoveel ruimte in beslag neemt als een.
haverplant of- wat hetzelfde is - een haverplant omringd door gerstplanten kg% maal
zo weinig ruimte als een gerstplant, wordt het deel van de ruimte dat door gerst, respectievelijk haver wordt ingenomen, gelijk aan
kghzg
kgh Zg + Zh

zh
3h zg + zh

(1).

k

Het getalkgh noemen wedeverdringingsfactor van gerst in een gerst-havermengsel..
De verdringingsfactor van haver kngin een gerst-havermengsel is gelijk aan l/kgh.
We veronderstellen nu verder dat het aantal korrels per hectare, dat de plantesoort
opbrengt, evenredig is met het deel van de ruimte dat door deze plantesoort wordt
ingenomen of dat
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Og= G,kghZi
9

,

kgnZg + Zn\

Oh= H,
"•

Z

\

(2)

kghZg + Zji

waarin Ogen Ohde korrelopbrengsten vangerst enhaver inhet mengsel voorstellen,
en Gen H constanten zijn, diehier numeriek gelijk zijn aanhet aantal gerst-, respectievelijk haverkorrels indeoogst bij monocultuur.
Bijk = 1 zouden Ogen Ohbeide evenredig zijn metdefracties gerst enhaver inhet
zaaizaad. Uithet krom zijn vandelijnen dieinfig.la en2ahetverband tussen zaadfractie en opbrengst aangeven, blijkt datk hier niet gelijk isaan 1.Hetis gemakkelijk
in tezien, datinfig.la kg% gróter dan 1iseninfig.2a kleiner dan 1.Hoeveel groter
of kleiner kan gevonden worden door voor kgu geschatte waarden in te vullen enals
nieuwe variabele in te voeren kgn zg/(kgji zg + %)• D e juiste waarde van kgh is dan
die waarbij het verband tussen de opbrengsten van gerst en haver en deze nieuwe
variabele rechtlijnig is. Hetheeft geen zinvoor k waarden teproberen, diedichter bij
elkaar liggendandewaarden
;1,4; 1,2; 1;1/1,2; 1/1,4;
Dewaardevank kan
ook gevonden worden door \\Og en IjOh uittezetten tegen respectievelijk zg\zh en
znjzg (vergelijk ookblz. 70). Hetblijkt datvoor deproef vanfig.la kgn gelijk isaan
2 envoor deproef vanfig.2agelijk aan 1/1,2 = 0,83.
De rijneninde figuren la en2azijn niet ophetooggetrokken, maar voldoen aande
vergelijkingen (2)metvoor kghde waarde 2, respectievelijk0,83.
Het blijkt datincirca 26vande33gevallen deberekende lijnen even goed aansluiten bij de waarnemingen als in fig. 1en 2; op de zeven overige gevallen - waar de
systematische afwijkingen trouwens klein zijn - zallater ingegaan worden.
Het hier gekozen model vandeconcurrentie tussen haver engerst isdusin overeenstemming met de werkelijkheid.
De totale opbrengst in aantallen korrels perhectare isgelijk aan
,
' GkghZg + HZh
(3)
n
Og+ Oh = — r — ,
%Ä Zg + zn
Differentiatie naar zg leert dat

d(Og+Oh)=[{kgh_l)zg+lvàZg
Wanneer G- H groter dan0is neemt Og+ Oh toe met toenemende waarde van
Zg enwanneer G- H kleiner dan0isneemt Og -\- Ohafmettoenemende waardevan
Zg enditvoor elke waarde vankgh en zg.
We kunnen ook de grootte van de oogst van een mengcultuur vergelijken met de
grootte vande oogst van dezelfde samenstelling, verkregen door op eengedeeltevan
het veld haver te zaaien en op eenander gedeelte gerst. Uit eenbewerking blijkt dat
de grootte vande oogst in beide gevallen gelijk isaan
GH
. (5)
waarin og de fractie gerstkorrels en Ohde fractie haverkorrels in het oogstprodukt
voorstelt.
Deze conclusie geldt op een kleine maar systematische afwijking na ook voor de
gewichts- en de voederwaardeopbrengsten.
Voor het verkrijgen van een zo hoog mogelijke opbrengst zoudus,hetzij alleen
haver (bij H > G),hetzijalleengerst(bij G> H) verbouwdmoeten worden. Verbouw
van gerst alléén kan op moeilijkheden stuiten door hetlegeren. Wanneerindatgeval
haver door gerst gemengd wordt, blijft het gerststro rechterop staan en wordt het
oogsten aanmerkelijk vergemakkelijkt. Ditisdanookdevoornaamste redenvoorhet
toepassen van mengcultuur. Een andere reden kan zijn, dat van tevoren niet bekend
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is of gerst of haver de hoogste opbrengst zal geven.
We noemden het bestaan van een kleine, maar systematische afwijking bij het werken met gewichten. Het is gebleken, dat door het eerder afrijpen van gerst de korrelvulling van haver tussen gerst beter is dan van haver in monocultuur. Dit heeft tot
gevolg, dat bij mengcultuur de totaleoogst inkilogrammen enkele procenten hoger is
dan de oogst, welke met vergelijking (5) uit de monoculturen berekend wordt.
Wanneer er eenvruchtbaarheidsverloop op deakkerbestaat, hetwelk gerst en haver
ongelijk beïnvloedt, is de opbrengst van mengcultuur ook iets groter dan de met formule (5) uit de monoculturen berekende opbrengst, omdat in dat geval de samenstelling van het gewas op de verschillende delen van de akker zichaanpast bij het verloop
van de vruchtbaarheid. Dit effect, waar we later nog op terugkomen, is natuurlijk
alleen van belang wanneer de akker erg onregelmatig is,zoals bijvoorbeeld het geval
is in sommige delen van Jutland, waar mengcultuur toegepast wordt (11).
D E RELATIEVE VERMENIGVULDIGING

De verhoudingen
Vg = Og/Zg en vn= 0 A /Z Ä
(6)
noemen we respectievelijk de vermenigvuldiging van gerst en de vermenigvuldiging
van haver. De relatieve vermenigvuldiging van gerst in een gerst-havermengsel (affA)
definiëren we nu als volgt:
Vg_ Og/Zg _

OglOh _ Og/Oh _ Qg/zg

(7)

agJl

~ Vh ~ Oh/Zk
Zg/Zh
Zg/zh
oh/zh
eendefinitie die analoog is aan dievan de relatieve vluchtigheid van eencomponent in
een binair mengsel.
De relatieve vermenigvuldiging van haver in een gerst-havermengsel (a.hg) is gelijk
aan l/<xgh.

Uit formule (2) volgt door substitutie dat bij het behandelde wiskundige model
&gh — H

Ä

De relatieve vermenigvuldiging is in dit geval dus onafhankelijk van de mengverhouding. Bij iedere waarde van <x hoort een bepaalde verhoudingslijn. Het verloop van
de verhoudingslijnen voor verschillende waarden van a is weergegeven in fig. 4. Bij
a-gh groter d a n 1 verdwijnt op de duur de haver en bij a.gJl kleiner d a n 1 verdwijnt o p
de duur de gerst.
1.0 r
^y,
Voor het geval van fig. l b is a.gn gelijk aan
72 X 2/83 = 1,7 en in het geval van fig. 2b
is agh gelijk aan 58 X 0,83/120 = 0,40.
Uit formule (7) en het onafhankelijk zijn
van a.gk van de mengverhouding volgt dat de
gerst-haververhouding na n generaties gelijk
is aan

fOg\
\°*/n

= a

„

Zg_

(9)

"»* zh

Fig.4.
Het verloop van de verhoudingslijn bij verschillende
waarden van derelatievevermenigvuldiging (a).
The shapeof the linesinthe„ratiodiagram"for different values of the relativereproductiverate (a).
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Fig. 5.
HetverbandtussenhetgewichtspercentageTriticum
durumin het zaaizaad en in de oogst van mengsels
van T.durumen T.vulgare (KLAGES).
The relationbetween the weightpercentage of Triticum durum in the seed and in the yield of mixturesof T. durumand T.vulgare(KLAGES).

waarin zg\z% de uitzaaiverhouding van de
eerste generatie voorstelt.
Het groter of kleiner zijn dan 1van <x
bepaalt welke soort bij herhaalde uitzaai
van het oogstprodukt zal verdwijnen, en
niet het groter of kleiner zijn dan 1van k.
De resultaten van een experiment van
KLAGES(6) met mengsels van tweetarwesoorten,Triticum durum enTriticum vulgare, zijnweergegeveninfig.5inde vormvan
eenverhoudingslijn; depunten stellen hier
onvereffende waarnemingen voor. Het
blijkt dat de relatieve vermenigvuldiging van T.durum in een T.durum-T. vulgaremengsel constant is en gelijk aan 4,8.De vereffende oogst van de monocultuur van
T.durum is gelijk aan 13,6bushels/acre en die van T.vulgare gelijk aan 3,4 bushels/
acre. De waarde van deverdringingsfactor van T.durum in het mengsel isdus gelijk
aan 1,2 (verg. formule (8)). Kennelijk heeft T.vulgare welbehoorlijk beslag kunnen
leggen op deruimte. Degrote relatievevermenigvuldiging van T.durum isdus alleen
een gevolgvan delage oogst van T.vulgare. Deze lage oogst waseen gevolgvan een
zwareroestaantasting indeeersteweekvanjuli, dusnadat destrijd omderuimtebeslistwas.
We kunnen de relatieve vermenigvuldiging ook berekenen uit de aantallen gerstenhaverkorrels in de oogstvan de«deen(n+ l)de generatie

<V«+1>/<V»>
«•gh

Hierin zijn Off(TC>en £VW>deaantallen korrelsper hectarevan gerst enhaver in de
oogst vande»degeneratieenOgi-n+1^ en(Vra+1> deaantallen korrelsperhectarevan
gerst en haver in de oogst van de (n+ l)de generatie.
Omdat de oogsten van gerst en haver beide in teller en noemer voorkomen is het
niet nodig dezeuit te drukken in dezelfde maat. Wekunnen b.v.voor gerst de oogst
uitdrukken inkgperhectare envoor haverinhet aantal korrelsperhectare ofomgekeerdzonder dat daardoor dewaardevanderelatievevermenigvuldigingverandert.*)
Bijdeberekeningvan derelatievevermenigvuldiging zijn weduszeervrij indekeuze
van demaat,waarmeewehetaandeelvanelkeplantesoort afzonderlijk aangeven. De
enigebeperkingis, datereenevenredigheidmoetbestaantussende gekozenmaatende
eigenschapdiedematevanvermenigvuldiging bepaalt:inditgevalhetaantalkorrels.
Bij de bespreking van gras-klavermengsels zal blijken, dat zelfs in gevallen waar de
mengverhouding nietineenschaalvan0tot 1uitgedrukt kanworden,dewaarde van
a welberekend kan worden en zijn betekenis behoudt.
*) Hierbij nemen weaan, dat het duizendkorrelgewicht vanhaver en gerstin deoogst niet afhangt
van d&uitzaaiverhouding; voor haver is dit niet geheeljuist (zieblz.65).
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(10)

D E VERDRINGINGSFACTOR

Uit de vergelijkingen (7) en (8)volgt door eliminatie van cügh dat
Og/Oh
(11)
Vc h
'~
zgGjznH
Voor de beoordeling van de invloed van de groeiomstandigheden op de resultaten
van mengcultuur voerde VAN DOBBEN een verdringingsfactor in. Een vergelijking van
zijn definitie met de bovenstaande formule leert, dat onze kgn identiek is met de verdringingsfactor van VAN DOBBEN, afgezien van het kleine verschil als gevolg van het
feit dat VAN DOBBEN de berekening baseert op gewichten en wij op aantallen korrels.
Door ons is dan ook deze naam gehandhaafd.
We dienen echter wel te bedenken, dat „verdringing" hier betrekking heeft op de
door deplanten ingenomen ruimte en niet op eenverandering in mengverhouding van
de korrels.
Voor de invloed van de groeiomstandigheden op dewaardevankg%kunnen we verwijzen naar de publikaties van VAN DOBBEN.
EVENWICHTEN

Wanneer, zoals bij de gerst-havermengsels in de figuren 1en 2, de relatieve vermenigvuldiging constant is,is deze over het hele traject van mengverhoudingen of groter
of kleiner dan 1en verdwijnt op de duur of de ene of de andere plantesoort, afgezien
van het grensgeval waar de relatieve vermenigvuldiging precies 1is.
Dit blijkt niet het geval te zijn op een zevental van de 33 proefvelden, waarvan als
voorbeeld de resultaten van proefveld OB 3283-1952 zijn weergegeven in fig. 6. De
verhoudingslijn snijdt hier de 45graden lijn bij 34% gerst in het zaaizaad. Bij minder
gerst is de relatieve vermenigvuldiging van gerst ongeveer 1,16enbij meer gerst ongeveer 0,82. Dus welke de uitzaaiverhouding ook is, na verloop van tijd zal het oogstprodukt bestaan en blijven bestaan uit 34% gerst- en 66% haverkorrels. Op dit proefveld komt dus op de duur een evenwicht tot stand.
Deze schijnbare tegenstrijdigheid met de resultaten van de meeste andere proefvelden waar de relatieve vermenigvuldiging constant is, is hoogstwaarschijnlijk een
gevolgvan het niet-homogeen zijn van deproefvelden, waardoor op sommige plekken
de gerst de haver verdringt en op andere de haver de gerst. Omdat bij het oogsten het
zaad van het gehele veld gemengd wordt is het resultaat een verhoudingslijn van de
vorm als in fig. 6.
Het toeschrijven van evenwichten aan het niet-homogeen zijn van het milieu is in
overeenstemming met een veel, maar toch niet algemeen, aanvaarde opvatting in de
populatie dynamica (verg. b.v. RILEY (9)).Waar het mengsels van twee plantesoorten
betreft is deze opvatting echter niet altijd houdbaar, omdat het mogelijk is, dat een
plantvan deenesoortprofiteert vandeaanwezigheid vanplanten van deandere soort.
Het is heel goed denkbaar, dat een klimplant goed groeit in een milieu waarin de
dichtheid van een steunplântgroot is,maar slecht ineen milieu waarin deze dichtheid
klein is. VON VELSEN (10),diewerkte metleguminosen, vond dat bepaalde klimplanten
zonder een steunplant minder opbrengen dan met een steunplant. Het goed groeien
van niet-vlinderbloemigen tussen vlinderbloemigen is algemeen bekend. De resultaten
van DOMONTOVITSCH en SCHESTAKOW (5), die aantoonden dat boekweit fosfaat vrijmaakt waarvan haver kan profiteren, zijn eenander voorbeeld van dit verschijnsel.
Voor een nadere toelichting gaan we iets dieper in op de mengteelt van een vlinderbloemige en een niet-vlinderbloemige. We nemen hierbij aan, dat in de voorgaande
formules de symbolen G en g betrekking hebben op de niet-vlinderbloemige en de
symbolen H en h op de vlinderbloemige. De niet-vlinderbloemige zal in mengteelt
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106 korrels/ha
10s grains/ha

Fig. 6. Resultaat vanproef OB3283-1952metgerst-havermengsels.
zg = aantal gerstkorrels inhet zaadmengsel alsfractie vanhet totaal aantalkorrels.
Og= opbrengst gerstinaantal korrels per ha.
Oh = opbrengst haverin aantal korrelsper ha.
Result ofexperimentOB3283-1952with barley-oatsmixtures.
Zg = numberof barleygrains in seedmixture, expressedas afraction of the totalnumberof
grains.
Og= yieldof barleyinnumberofgrainsper ha.
Oh = yieldofoatsinnumberofgrainsper ha.

binnenzekeregrenzenprofiteren van dedoor devlinderbloemigevastgelegdestikstof.
Wanneer wedit stikstofeffect op deniet-vlinderbloemige uitschakelen, isteverwachten dat de formules 1-3 de concurrentie beschrijven. Bij aanwezigheid van het stikstofeffect op de niet-vlinderbloemige is te verwachten dat kgu en/of Gniet constant
zijn, maar een toenemende functie van z^. Dit leidt tot de opvatting dat bij kleine
waarden van zn,<*-gii(zieformule (8))kleinerisdanbijgrotewaarden vanz%, zodater
groeiomstandigheden kunnen zijn waaronder bij kleine waarden van zg (dus grote
waarden van zn)a.g% groter isdan 1 enbij grotewaardenvanzg kleinerdan 1,m.a.w.
waaronder in een homogeen milieu evenwichten tot stand kunnen komen. Proeven
waarmee bovenstaande opvatting getoetst kan worden, zijn nog niet door onsuitgevoerd.
Het isin principe ook mogelijk dat, integenstelling met het voorgaande, linksvan
een snijpunt van deverhoudingslijn met de45graden lijn derelatievevermenigvuldigingkleinerdan 1 isenrechtsvanditsnijpunt groterdan 1.Inditgevalzou, afhankelijk van deuitgangsverhouding, hetzij deenesoort hetzij deandere soort verdwijnen.
Ditgevalzouzichvoor kunnen doenwanneer elkvandebeideorganismen stoffen afscheidt, welke schadelijk zijn voor de ander. Sommige waarnemingen in de plantenwereld wijzen op het bestaan van deze mogelijkheid. Voor zover daarbuiten betreft,
wijzen we op het resultaat van een ontmoeting van tweevijandige legers.
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In tegenstelling met het vorige gevalkan eenverloop van deverhoudingslijn als hier
bedoeld niet een gevolg zijn van een inhomogeen milieu. Ook in dit geval kunnen
heterogeniteiten in het milieu tot evenwichten leiden, zoals blijkt uit het bestaan en
voortduren van guerrilla-oorlogen.
D E RELATIEVE VERMENIGVULDIGING VAN KLAVER IN GRAS-KLAVERMENGSELS

Voor het beoordelen van de mogelijkheid van het naast elkaar bestaan van gras en
klaver is de kennis van de relatieve vermenigvuldiging bij verschillende mengverhoudingen noodzakelijk en voldoende.
Uit de proeven met haver en gerst is gebleken, dat een voorspelling van de verhouding na n generaties mogelijk is met behulp van waarnemingen gedurende één generatie en deproeven met meeltorrenillustrerenvoldoende dat alleen opdezewijze de zo
noodzakelijke gelijkheid van de proefomstandigheden bereikt kan worden. In verband hiermee moet bij de bepaling van de relatieve vermenigvuldiging van klaver in
gras devoorkeur gegevenworden aan proeven waarin slechts deveranderingen van de
verhoudingen gedurende één seizoen vastgesteld worden.
Bij gerst en haver kan de relatieve vermenigvuldiging berekend worden uit de samenstelling van de zak met zaad in twee opeenvolgende winters. Evenzo moet bij een
mengsel van gras en klaver de relatieve vermenigvuldiging bepaald worden door
waarnemingen tijdens de rusttoestand van de planten in b.v. twee opeenvolgende winters. Het heeft geen zin hiertoe de grootte van de oogsten van gras en klaver en de
samenstelling van deze oogsten te bepalen, net zo min als het zin heeft bij haver en
gerst de strogewichten en de verhouding hiervan te bepalen.
Zoals in het algemeen bij een mengsel van twee overblijvende plantesoorten het
gevalis,verliest bijeenmengsel vangras enklaver eenverhoudingslijn alsinde figuren
l b en 2b zijn betekenis, omdat geen equivalent gevonden kan worden voor de daar
gebruikte relatieve grootheden. Niettemin kan wel de relatieve vermenigvuldiging
berekend worden. Daarvoor is het echter noodzakelijk voor beide plantesoorten afzonderlijk inhoud te geven aan het nogal vage begrip „aanwezigheid in de winter"
door het vinden van een lineaire maat hiervoor.
Wat het gras betreft, is het.gewicht van de planten in de winter geen goede maat,
omdat dit in sterke mate afhangt van de hoogte in de herfst en de aanwezigheid van
dood en halfdood materiaal. Uit de onderzoekingen van ALBERDA (pers. mededeling)
blijkt, dat het spruitaantal per oppervlakte-eenheidwellicht eengoedemaat isvoor de
aanwezigheid van gras. Dit aannemende is de relatieve vermenigvuldiging van grassoort a in een mengsel van de grassoorten a en b gelijk aan
_ i^fli
(12)
- AXB2 ,
waarin A en B het spruitaantal per oppervlakte-eenheid van de soorten a en b voorstellen. De indices 1en 2hebben betrekking op twee opeenvolgende winters.
Wij vestigen er de aandacht op, dat het niet nodig is de waarde van een spruit van
de ene soort uit te drukken in dievan de andere soort.
Wat klaver betreft is het gewicht of wellicht de lengte van de stolonen pér oppervlakte-eenheid eengoede maat voor de aanwezigheid. De relatieve vermenigvuldiging
van klaver in een mengsel met een grassoort is dan gelijk aan
K2G1
(13)
*kg ~ K1G2
waarin ÄThetgewicht of delengtevan deklaverstolonen per oppervlakte-eenheid is en
G het aantal grasspruiten per oppervlakte-eenheid. De indices 1en 2 hebben betrekking op twee opeenvolgende winters.
Xab
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Omdat het gras profiteert van de door de klaver geproduceerde stikstof is te verwachten,datderelatievevermenigvuldiging(ec^)nietconstantis,maarineenmengsel
met veel klaver kleiner is dan in een mengsel met weinig klaver, zodat in een homogeen milieu een evenwicht kan voorkomen.
Om deze reden is het noodzakelijk bij verder onderzoek de proeven te beginnen
met verschillende mengverhoudingen van gras en klaver en alleen over te gaan naar
eenvoudiger proeven, wanneer vastgesteld is hoe derelatieve vermenigvuldiging van
de mengverhouding afhangt.
Het lijkt waarschijnlijk dat bij een mengsel van twee grassoorten de relatieve vermenigvuldiging niet afhangt van de mengverhouding, evenmin als dit het geval was
bij haver-gerstmengsels.
STANDRUIMTE

De waarde van kgn in de vergelijkingen (2) welke het verband tussen de opbrengst van de twee plantesoorten en de zaaizaadverhouding aangeven, ligt in
de orde van grootte van 1.
Wanneer de plantesoort waarop de symbolen H en h betrekking hebben vervangen wordt door een minder groeikrachtige soort zal de waarde van kgn,toenemen. In het grensgeval waar de zaden van de plantesoort "H" in het geheel
niet meer kiemen moet de waarde van kgjt groot zijn.
In dat gevalwordt infeite maar éénplantesoort gezaaid enontaardt de concurrentieproefineenstandruimteproef. Metanderewoorden,deresultatenvanstandruimteproeven kunnen door eenvergelijking welkeanaloogismetdeeerstevergelijking van
devergelijkingen (2) beschreven worden.
HiertoenemenweaandatdesymbolenGengbetrekkinghebbenoprijenmetplanten en de symbolen H en h op rijen zonder planten. Verder wordt een eenheid van
afstand (w)van rijen met of zonder planten ingevoerd, welkekleiner is dan of gelijk
isaandekleinsteafstand vanderijen metplanten.Deineenproef tevariëren afstand
vanderijenmetplantenwordtrgenoemd.Nuiszg gelijkaanm/renzh aan 1 - m/r.
Substituering van dezewaarden invergelijking (2)leidt tot devolgende formule:
Or — t/jjj

mkm
m (km-l)+r

Or = Om

I+ m
l+ r

(14)

Of

waarinOren Om (invergelijking (2)resp. Og en G)de opbrengst bij een afstand van
derijen metplanten gelijk aan renmvoorstellen. Integenstelling met dewaarde van
k isdewaardevandenieuwingevoerdeconstante / = (km- \)m onafhankelijk vande
keuzevan m.
Uit vergelijking (15) volgt, dat wanneer het omgekeerde van de opbrengst (l/Or)
uitgezet wordt tegen de rijenafstand (r) een rechte lijn gevonden moet worden De
afstand tussen het snijpunt van deze rechte lijn met de r-as en de oorsprong is dan
gelijk aan de waarde van /, die in eenzelfde eenheid als de waarde van r(bv centimeters) wordt uitgedrukt (vergelijk blz.64).
Dejuistheid van bovengenoemde gevolgtrekkingen is onderzocht met behulp van
de resultaten van enkele standruimteproeven, waarvan die met granen van VAN
DOBBEN(4) hier besproken zullen worden.
Bij drie van deze proeven zaaide VAN DOBBENhet graan inrijen op 25cm afstand
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(15)

en schoffelde van een aantal veldjes elke derde rij envan een aantal elke tweede rij
uit. D e rijenafstanden waren dus 25, 25-50 (ofgemiddeld 37,5) en 50 cm. Bij een
andere proef werd het graan gezaaid op 20 cm en werden op dezelfde wijze rijen uitgeschoffeld. D e rijenafstanden waren hier dus20, 20-40 (of gemiddeld 30 cm) en
40 cm. Tercontrole werd een object opgenomen, waarbij derijenafstand werkelijk
30 cm was. H e t verschil met het object 20-40 cm was klein.
D e resultaten van deze proeven zijn uitgezet in
0r
10104
kg/ha ö7
xxx / fig.
7. Langs de verticale as staat het omgekeerde
Or
33001-3
„/
van de opbrengst en langs de horizontale as de
waarde van r.Dewaarnemingenliggenoprechte
lijnen. De uit dezeproeven berekende waarden
van / envan Om(m = 20 cm) zijn samengevat
X
in het onderschrift van de figuur.
Destegroter dewaardevan /is, destekleiner
isdeinvloedvanderijenafstand opdeopbrengst.
50001-2
^^°^
^De waarden van it bij eenwaarde v a nm gelijk
-2
_.
aan 20c mzijn ook gegeven. Deze waarden zijn
tevergelijken met dewaarden van de verdringingsfactor kg%uit de haver-gerstconcurrentieproeven,
- y * ^
waar de rijenafstand eveneens circa twintig centimeter bedroeg. Zoals te verwachten was, zijn de
waarden van k bijstandruimteproeven aanmer100001-1
kehjk hoger.
-1
4
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X
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Fig.7.
Het verband tussen het omgekeerde van de opbrengst
(l/(?r) enderijenafstand (r) van granen op vier proefvelden van VAN DOBBEN (4).
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Therelationbetween thereverseof theyield{IjOr)andthe
cm distancebetween therows (r)ofsmallgrainsonfourexperir mentalfieldsof VAN DOBBEN (4).
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62,5
36,5
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D e naar kleinere rijenafstanden geëxtrapoleerde gedeelten van derechten infig.7
zijn gestippeld omdat extrapolatie van de rechten in deze richting niet verantwoord is.
Immers, er is een plantdichtheid waarbij het gewas de ruimte volledig in beslag neemt
en waarboven dus de opbrengst niet meer kan toenemen met toenemende plantdichtheid. Daarenboven kan voor zover het d e zaadopbrengst betreft bij grote dichtheid
van het gewas de zaadzetting in het gedrang komen.
De in deze paragraaf gegeven voorstelling betreft dusalleen datgedeelte van standruimteproeven, waarbij de totale droge-stofopbrengst per oppervlakte-eenheid daalt met
toenemende
standruimte.
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On competition
Thebasicsymbolsinthispaper are
Zg = number of barley,grains per hectare in seed mixture
Zft = number of oat grains per hectare in seed mixture

z

Zg

z

and

A

ZA=

h

'=zï+zh
z7+z5Og= number of barley grains per hectare inyield mixture
On= number of oat grains per hectare inyield mixture
Og
,
Oh
0a =

0g-+~0-h

aild

° Ä = ö7+Ö^

Therelationsbetweentheyieldsinnumber ofgrainsperhectare ofbarley(Og)and
oats (Oft),and thefraction ofbarleygrainsintheseedmixture(%)aregiveninfig.la
and 2afor two experimentalfields.It isshownthat theserelationscanberepresented
bytheequations(2),inwhich Gandif aretheyieldsofbarleyand oatsin numberof
grainsperhectarewhengrownsingle.Theconstantkgndependsongrowingconditions
but isindependent of theseed mixture.It maybeseenastheratio between the space
occupiedbyabarleyplant and thespaceoccupiedbyanoatplant bothinafieldwith
oats.
Therelativereproductive rateofbarleyinabarley-oats mixture (<xgh) is defined by
equation (7)whichin theabovecasesimplifies into equation (8).In thiscase Xgh isa
constant.
When the yield of a mixture is resown year after year the composition of the nth
harvest isgiven by equation (9).Unless ocSft = 1either the barley or the oatsvanish
incourse of time.The relation between ogand zg for different values of a isgiven in
fig. 4(see also lb and2b).
Itisshownthatitismuchsimplertocarryoutanexperimentwithdifferent mixtures
during oneyear than to follow the change of the composition of the mixture during
several years because it is impossible to maintain the same growing conditions in
different years.
Therelativereproductiveratecanbecalculatedfromthecompositionoftheseedand
harvest mixtureonly.Likewisetheresult ofthe competition of two perennial grasses
ischaracterized bythe composition ofthe sward duringthedormal period. It isproposedtocalculatetherelativereproductiverateofthespeciesainamixtureofthespecies
a andbbyequation(12),inwhichAx andBxarethenumberofsproutsperunit surface
of the species a and b during the first winter, and Az and B%the.same during the
secondwinter.Therelativereproductiverateissupposedtobeindependentofthecompositioninthemixtureaslongastheplantspeciescompeteonlyfor spaceand donot
affect eachotherotherwise.Inthiscaseeitheronespeciesortheothervanishesindue
course on a homogeneousfieldand equilibrium can only occur on inhomogeneous
fields.
•Where oneplant speciesprofits from the other asisthecasewith grassin agrassclover mixture therelativereproductiverateofthespecieswhichprofitsmustbeanincreasing function of the abundance of the other species. In such conditions equilibrium may occur onhomogeneousfields.- Incaseofgrass-clover mixtures equation
(13)maypossiblybeusedtocalculatetherelativereproductiverate.KtandGxarehere
theweights of the stolons of clover and thenumber of grasssprouts per surface unit
respectively,inthefirstwinter, andK2and G2thesameinthe second winter.
Experimentsontheeffect onyieldofthedistancebetweencroprowscanbetreated
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as experiments on competition between rows with plants and rows without plants;
the latter being alimiting case ofrows withbad growing plants.
Transforming equation (2) the relations (14) and (15) between yield (Or) and row
distance (r) arefound. Theconstant misanarbitrary chosen unit of rowdistance and
Om the yield at a row distance equal to m.The constants m and km may be replaced
by a constant / = (km- \)m which is independent of m.
Equation (15) shows the existence of a linear relation between the reverse of the
yield (l/O r ) and the row distance (r).In figure 7it isillustrated thatsuchalinearrelation exists actually. The lines in thefigureare not extrapolated to narrow spacings
sincethereisadensity ofplants beyondwhich theyieldcannotincreasewith increasing
plant densities because all available space is occupied.
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