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Przewidywanie skutków różnych sposobów postępowania, w oparciu 

o rozwiązania teoretyczne wynikające z dotychczasowych danych ekspery- 

mentalnych, znajduje coraz szersze zastosowanie w różnych dziedzinach 

badań naukowych. Nie podlega dyskusji, że postęp będzie tym szybszy, 

'm lepiej będziemy wykorzystywać osiągnięcia teoretyczne w rozwiązy- 

waniu praktycznych zagadnień. Trzeba tutaj powiędzieć sobie otwarcie, 

że największy konserwatyzm pod tym względem panuje u nas w naukach 

biologicznych, a szczególnie w hodowli roślin. Na taki stan rzeczy składa 

się wiele przyczyn natury zarówno obiektywnej, jak i subiektywnej. Na- 

leży jednak mieć nadzieję, że hodowcy roślin wcześniej czy później prze- 

konają się o słuszności korzystania w szerszym zakresie z osiągnięć nauk 

teoretycznych, a szczególnie rachunku prawdopodobieństwa. Dzisiaj nie 

ma już chyba osoby, która negowałaby potrzebę prowadzenia różnego 

typu doświadczeń polowych. Za usprawiedliwienie opieszałości w dzie- 

dzinie hodowli roślin może służyć fakt, że podejmowanie tego rodzaju 

decyzji jest trudne, gdyż wymaga dokładnej znajomości struktury plazmy 

zarodkowej i praw rządzących jej zachowaniem się. 

Szybko rozwijająca się nauka genetyki, a szczególnie jej młoda gałąź 

zwana genetyką populacji, opiera się właśnie na metodach rachunku praw- 

dopodobieństwa i statystyki matematycznej. Znajomość wariancji i ko- 

wariancji pozwala oszacować wpływ samego genotypu, wpływ środowiska 

i ich interakcji na wartość fenotypową osobnika lub grupy osobników. 

Z kolei znajomość tych wielkości daje podstawy do wyboru najodpowied- 

niejszych metod hodowlanych. Ponadto na podstawie znajomości udziału 

poszczególnych składowych wariancji można przewidywać przeciętną 

wartość potomstwa wybranej populacji w określonych warunkach śro- 

dowiska. 

Mówiąc o wariancji genotypowej mamy na myśli tę część wariancji 

fenotypowej, której źródłem jest różnego rodzaju działanie genów. Na 

wariancję genotypową składać się będzie wariancja wynikająca z addy-
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tywnego działania genów, wariancja dominacji i wariancja interakcji 
nieallelicznej, czyli epistazy. Wzajemny stosunek tych wariancji decyduje 
o doborze najskuteczniejszej metody selekcji. Przez wariancję środowis- 
kową należy rozumieć pozostałą część wariancji fenotypowej, nie wynika- 
jącą z różnic genotypowych pomiędzy osobnikami. Taka definicja umożli- 
wia nam przedstawienie w sposób symboliczny obserwowanej wartości 
ienotypowej (P) danego osobnika jako sumy efektu genotypowego (G) 
i efektu środowiska (E), czyli 

P=G+E (1) 

Jeśli wielkości (G) i (E) nie są skorelowane ze sobą, wówczas wariancja 
fenotypowa będzie sumą wariancji genotypowej i wariancji środowis- 
kowej. Zatem 

oł = oż + oż (2) 
Na ogół jednak dany genotyp nie daje tego samego efektu w każdym 

środowisku, lecz reaguje różnie na odmienne warunki wzrostu. Zmien- 
ność powstała przez różną reakcję genotypu na niewidoczne elementy 
pozornie jednolitego środowiska w jakim dana populacja bytuje, jest 
zawarta w oż, stanowiącej część wariancji fenotypowej. Jeśli jednak 
o wartości populacji decyduje zestaw różnych swoistych środowisk, pra- 
wa strona wyrażenia (1) lub (2) może być mniejsza niż rzeczywista warian- 
cja fenotypowa oż. Wartość, o którą różnią się obydwie wielkości, stanow; 
statystycznę interakcję między genotypem a środowiskiem. Wzór na wa- 
riancję fonetypową przyjmie zatem postać: 

Ob = o + oż + КСЕ) (3) 

w którym: a) znaczenie wyrazu E staje się znacznie rozszerzone i obejmuje 
zarówno widoczne, jak i niewidoczne wpływy środowiska; b) ostatni 
czynnik napisano jako f(GE), aby uniknąć nieporozumienia co do rodzaju 
występującej interakcji. Dla wyjaśnienia złożonej natury interakcji f(GE) 
posłużymy się przykładem badania pewnego zestawu odmian w kilku 
miejscowościach przez kilka lat. Na ogół interakcja między genotypem 
a środowiskiem polega na tym, że pewien genotyp jest względnie mniej 
korzystny w jednym środowisku niż w drugim, ale daje lepsze wyniki 
od innych genotypów w obydwóch środowiskach. Ten typ statystycznej 
interakcji nie ma znaczenia dla hodowców, pragnących wybierać genotypy 
najlepiej przystosowane do różnych środowisk. 

Oszacowanie udziału poszczególnych składników wariancji fenotypo- 
wej przeprowadza się przy pomocy analizy wariancji wyników doświad- 
czeń polowych. Jako przykład weźmy k — liczbę linii hodowlanych pew- 
nego gatunku roślin, których wartość oceniać będziemy na podstawie prze- 
prowadzonych z nimi doświadczeń polowych. Doświadczenia mogą być 
prowadzone w jednej lub kilku miejscowościach (m) przez jeden lub więcej
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lat (s). Schematy częściowej analizy wariancji dla metody losowanych 
bloków z porównaniem k — liczby linii powtórzonych n razy, przedsta- 
wiono w tabelach 1-4. 

  

    

  

  

Tabela 1. Schemat częściowej analizy wariancji dla k — liczby linii porównywanych w n-powtórze- 

niowym doświadczeniu w jednej miejscowości i w jednym roku 

Zmienność ЕО M. Średni kwadrat Spodziewany średni kwadrat 
swobody 

Linie (G) k—1 Q 03 + no$ 
Błąd (k—1)(n—1) I o; 

  

Symbole (L), (M), (S) oznaczają odpowiednio efekty linii, miejscowości 
i lat w oznaczeniach odpowiednich interakcji. Poszczególne składniki 
w spodziewanych średnich kwadratach w podanych tabelach analizy 
wariancji oznaczają: 

oż — składnik wynikający z różnic genetycznych badanych linii, 
сём — Składnik wynikający z różnej reakcji badanych linii w różnych 

miejscowościach, 

62, — składnik wynikający z odmiennej reakcji badanych linii, w róż- 

nych latach, , 

— składnik różnej reakcji badanych linii w poszczególnych miej- 
scowościach i latach, 

o? — składnik losowy. 
Wartość wariancji genotypowej oż między porównywanymi liniami 

i składniki poszczególnych interakcji otrzymamy wykonując odpowiednie 
działania algebraiczne na spodziewanych średnich kwadratach. Z tabeli 1 
otrzymamy układ równań postaci: 

o? -+-noż=Q 

o? == 7 

Odejmujac od równania pierwszego równanie drugie i dzieląc przez r 
dostaniemy: 

2 
0GMS 

==" 

Wartości (Q) i (I) pochodzą z danych doświadczalnych i oznaczają średnie 
kwadraty odchyleń odpowiednio dla linii i błędu. 

Tabela 2. Schemat częściowej analizy wariancji dla k — liczby lini porównywanych w n-powtd- 

rzeniowych doświadczeniach w m-miejscowościach w jednym roku 

  

  

  

  

Zmienność ВОИ, EE. Średni kwadrat Spodziewany średni kwadrat 
swobody 

Linie (G) k—1 Q oz + nogy + nmoż 
2 2 GxM (k—1)(m—1) OM 0% + пом 

Błąd (km—1)(n—1) I 0? 
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Jeśli doświadczenie porównawcze z k — liczbą linii hodowlanych zo- 
stało przeprowadzone w kilku miejscowościach w jednym roku, to na 
podstawie spodziewanych średnich kwadratów z tabeli 2 otrzymamy układ 
trzech równań postaci: 

o? - noży + nmoż = O 
o? + noży = OM 
0? =f 

Na podstawie równania drugiego i trzeciego obliczymy składnik inter- 
akcji między liniami a miejscowościami (GM), czyli 

в _ ОМ-1 
GM ~~ 

n 

Składnik genotypowy obliczymy zaś z równania pierwszego przez od- 
jęcie od niego równania drugiego i podzielenie przez nm: 

_ Q—QM 2 
On = | G 

nm 

Tabela 3. Schemat częściowej analizy wariancji dla k — liczby linii porównywanych w n-powtorze- 
niowych doświadczeniach w jednej miejscowości przez s-lat 
  

Liczba st. 

  

Zmienność swoba dy | Sredni kwadrat Spodziewany średni kwadrat 

| 

Linie (G) А—1 О 02 + nogs + nsoż 
Gxs (k—1)(s—1) OS 03 + nos 
Błąd (ks—1)(n—1) I CH 
  

W analogiczny sposób oblicza się pozostałe składniki, posługując się 
odpowiednim schematem analizy wariancji. Przyglądając się podanym 
schematom analizy wariancji, można łatwo przekonać się, że oszacowanie 
wariancji genotypowej cą będzie tym dokładniejsze, w im większej liczbie 
miejscowości i lat prowadzone będą doświadczenia polowe. W wypadku 
wykonania doświadczenia w jednej miejscowości i w jednym roku, od 
wariancji genotypowej oż można oddzielić tylko wariancję losową, czyli 
błędu o?. W miarę jednak oddzielania efektów poszczególnych interakcji 
między genotypem a środowiskiem, wartość szacunkowa oą zbliżać się 
będzie coraz bardziej do wartości rzeczywistej. 

Oszacowana wielkość wariancji genotypowej o po podzieleniu przez 
wariancję fenotypową o% wskazuje nam, jaki procent zmienności w danej 
populacji jest pochodzenia genetycznego. Stosunek ten nosi nazwę współ- 
czynnika odziedziczalności w szerszym pojęciu i jest oznaczany literą h* 
Mamy więc: 

h za JE (4)
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Współczynnik odziedziczalności jest podstawowym narzędziem za- 
równo w teorii, jak i w praktyce hodowli roślin. Charakteryzuje on bo- 

wiem nie tylko frakcję wariancji genetycznej w populacji, ale jest także 
kwadratem korelacji pomiędzy genotypem a fenotypem lub regresją geno- 
typu względem fenotypu. Na podstawie wielkości współczynnika odzie- 
dziczalności dla danej cechy można wnioskować o skuteczności dokony- 
wanej selekcji względem tej cechy. Selekcja będzie tymi skuteczniejsza, 
im bardziej współczynnik odziedziczalności zbliżać się będzie do jedności 
lub do 100°/o. 

Tabela 4. Schemat częściowej analizy wariancji dla k—liczby linii porównywanych w n-powtórzenio- 

wych doświadczeniach w m-miejscowościach przez s-lat 

  

    

  

    

Zmienność | wobady Średni kwadrat Spodziewany średni kwadrat 

Linie (G) R—1 О ва nogms + nsogy + nmo$s + пт; 05; 

GxM, (k—1)(m—1) QM ое + посмз + ns0G6M | 
GxS (k—1)(s—1) | QS 02 + nocgys + nmożs 
GxM»S (k—1)(m—1)s—1) OMS o2 + noGMms 
Blad (kms —1)(n—1) 1 oż 

  

Selekcja, czyli stałe usuwanie z populacji niekorzystnych genotypów 
a zachowywanie najlepszych, stanowi podstawowy element każdego pro- 
gramu hodowlanego. Selekcja sama przez się nie stwarza nowej zmien- 
ności genetycznej, lecz tylko oddziałuje na zmienność już istniejącą 
w populacjach. Selekcja może zatem działać skutecznie tylko pod wa- 
runkiem istnienia różnic dziedzicznych. W przeciwnym razie jest ona 
nieskuteczna. Selekcja ma więc na celu tworzenie nowych, wartościowych 
populacji. Postęp hodowlany wynikający z selekcji polega na zwiększaniu 
udziału wartości genotypowej (G). Można łatwo wykazać, że wzrost war- 

- tości genotypowej (G) zależy przede wszystkim od wielkości wariancji 
genetycznej w populacji wyjściowej, następnie od wielkości wpływu sa- 
mego środowiska i różnych form interakcji między genotypem a środo- | 
wiskiem, które maskują zmienność genetyczną. Trzecim czynnikiem od- 
działującym na wielkość postępu genetycznego jest intensywność se- 
lekcji. Ten ostatni czynnik można wyrażać w tych samych jednostkach 

— x 

  

co dana cecha lub w jednostkach odchyleń standardowych, czyli 
o 

Weźmy pod uwagę dowolną liczbę (k) linii homozygotycznych i niech 
przedmiotem selekcji będzie ocena plenności tych linii na podstawie do- 
świadczeń polowych, przeprowadzonych w kilku miejscowościach. Przyj- 
mując, że obserwowane wartości plonów X; poszczególnych linii mają roz- 
kład normalny N(u, o) możemy rozkład średnich plonów dla wszystkich 
linii przedstawić przy pomocy krzywej normalnej, jak na rys. 1. 

Zagadnienia — 8
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Na podstawie wyników doświadczeń wybiera się (v) linii hodowlanych, 
odznaczających się najwyższym plonem. Grupa wybranych linii oznaczo- 
na jest polem zakreskowanym, które oddziela od pozostałej grupy linii 
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Rys. 1. Teoretyczny rozkład średnich plonów linii porównywanych w do- 
świadczeniach polowych. Pole zakreskowane oznacza 5% wybranych linii 

o plonie większym niż x, — 1,686 

rzędna (z). Z właściwości krzywej normalnej wynika, ze średnia ze wszy- 

stkich indywidualnych wartości Хи polu zakreskowanym jest równa 
oO 

* | Jest to tzw. różnica selekcyjna wyrażona w jednostkach: odchylenia U 
standardowego i oznaczona literą (1). Aby przejść do jednostek, w jakich 

wyrażona jest dana cecha X, wystarczy pomnożyć i przez o,, a więc 

i= 10. Wartości Ź są stablicowane i podane w tablicach statystycznych. * о 

Niektóre z nich podano w tabeli 5. 

Tabela 5. Wartości różnic selekcyjnych wyrażone w jednostkach odchylenia standardowego w zależności 
od intensywności selekcji (v) 

  

Intensywność selekcji | Różnica selekcyjna Intensywność selekcji Różnica selekcyjna 
(v) (1) (v) | (i) 

0,005 2,90 0,040 2,16 

0,008 2,74 0,050 2,06 
0,010 2,66 0,100 1,76 

0,020 2,44 0,200 1,40 

0,030 2,27 0,300 1,16 
  

Jeśli współczynnik selekcji, obrazujący intensywność dokonywanej 
selekcji wynosi np. v = 0,01, co oznacza, że z populacji wyjściowej 
do dalszej hodowli przeznaczymy tylko 1%/0 najlepszych osobników, wów- 
czas powierzchnia z prawej strony wykresu 1 zajęta przez osobniki od-
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rzucone wynosić będzie: 0,50 — 0,01 = 0,49. Z odpowiednich tablic 
statystycznych znajdujemy dla 0,49 wartość z = 0,0266. Różnica selekcyj- 
na wynosi: 

  

W podobny sposób można znaleźć wartości różnicy selekcyjnej dla 
dowolnej intensywności selekcji. 

Z tabeli 5 widać, że ze wzrostem współczynnika selekcji (v), a więc 

spadkiem ostrości selekcji, różnica selekcyjna (i) odpowiednio maleje. 
Należy tu jeszcze nadmienić, że selekcję można prowadzić równocześ- 

nie względem kilku cech. W tym wypadku wartość różnicy selekcyjnej (ż) 
znajdujemy jako n-ty pierwiastek ze współczynnika intensywności se- 
lekcji, przy czym n oznacza liczbę selekcjonowanych cech. Dla dwóch 
cech przy intensywności selekcji v = 0,04 mamy 4/(0,04 = 0,2, co daje 
$ = 1,400 lub i = 2,160 dla jednej cechy. 

Różnice selekcyjne i obliczony współczynnik odziedziczalności (h?) służą 
do przewidywania wartości danej cechy w wybranym potomstwie, a tym 
samym do oceny postępu hodowlanego na skutek dokonanej selekcji. Za 
pomocą rachunku różniczkowego i całkowego można wykazać, że spo- 
dziewany postęp hodowlany na skutek dokonanej selekcji będzie wynosił: 

AG = (1) + (ap) + (h?) 
gdzie: 

AG oznacza spodziewany postep hodowlany, wynikajacy z przeprowadzo- 
nej jednorazowo selekcji; postęp ten jest bowiem miarą różnicy 
między średnią wartością wybranej liczby linii, a średnią wartością 
wszystkich linii w populacji wyjściowej; 

op jest fenotypowym odchyleniem standardowym średnich wartości cechy 
dla wszystkich linii w populacji wyjściowej; 

h® jest współczynnikiem odziedziczalności, oszacowanym z ilorazu wa-_ 
riancji genotypowej „przez wariancję fenotypową według wzoru (4) 

i jest różnicą selekcyjną odczytaną z tablic dla odpowiedniej intensyw- 
ności selekcji. 

Ze wzoru (5) na postęp hodowlany wynika, że jego wartość zależy od 
3 czynników, a mianowicie: od intensywności selekcji, wyrażonej w róż- 

nicy selekcyjnej (i), od wielkości wariancji fenotypowej cechy wyrażonej 
w jednostkach odchylenia standardowego (op) i od współczynnika odzie- 
dziczalności (h*), czyli od procentowego udziału wariancji genotypowej 
w stosunku do obserwowanej wariancji fenotypowej. Ponieważ wartości 

różnicy selekcyjnej (i) maleją ze wzrostem liczebności wybranej popu- 
lacji, należy się więc liczyć z powolniejszym postępem hodowlanym. Po- 
zostałe dwa czynniki oddziałują raczej proporcjonalnie na postęp ho-



116 STANISŁAW WĘGRZYN 
  

dowlany. Im zatem większa wariancja fenotypowa, jak również im większy 

w niej udział wariancji genotypowej, tym szybszego można oczekiwać 

postępu hodowlanego na skutek dokonanej selekcji. | 

Dotychczasowe rozważania teoretyczne zastosujemy do prostego przy- 

kładu liczbowego z liniami hodowlanymi pszenicy ozimej. W doświadcze- 

niach polowych założonych metodą losowanych bloków w czterech po- 

wtórzeniach i trzech miejscowościach porównywano plenność 32 linii 

hodowlanych pszenicy ozimej. Ponieważ przytoczony przykład liczbowy 

ma raczej charakter dydaktyczny, nie będzie on więc szczegółowo inter- 

pretowany od strony wartości hodowlanej. Statystycznego opracowania 

wyników doświadczeń dokonano wg schematu podanego w tabeli 2, zaś 

analizę wariancji podano w tabeli 6. 

Tabela 6. Analiza wariancji plonów 32 linii pszenicy ozimej w doświadczeniach przeprowadzonych 

w trzech miejscowościach w jednym roku metodą losowanych bloków w 4 powtórzeniach 

  

  

Zmienność | ae | dalej Średni kwadrat 

Linie | 31 34,98 1,128 = O 
Linie x Miejsc. 62 33,81 0,545 = ОМ 
Błąd | 285 104,25 0,366 = I 

Oszacowanie poszczególnych składników otrzymamy z rozwiązania 

następującego układu równań liniowych, ułożonych na podstawie spo- 

dziewanych średnich kwadratów z tabeli 2 i 6: 

0 - пом -+ пт 0% =О =1,128 

  

o? +- noży = ОМ = 0,545 

o? =I = 0,366 
Stąd . 

o, = SM= TI _ 0345 — O 366 _ 9 0447 
n 4 

oraz 

Q—(QM) _ 1,128 — 0,545 
nm 12 
  

_— co = = 0,0486 

Ogólna wariancja fenotypowa dla średnich porównywanych linii psze- 

nicy będzie: 

2 2 o OGM 
  

2 + 96 
nm m 

po podstawieniu odpowiednich wartości otrzymamy: 

> 5 o 4 “ + 0,0486 = 0,0940 2 — 
Up ==  
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Współczynnik odziedziczalności, obliczony wzorem (4) wynosi: 

ос _ 0,0486 

o, 0,0940 
Średni plon wszystkich porównywanych linii hodowlanych wynosił 

4,25 kg na poletko. Jeżeli do dalszej hodowli wybierzemy np 5% naj- 
plenniejszych linii, czyli v = 0,05 wówczas spodziewany średni plon 
wybranych linii w przybliżeniu będzie: 

x + (1) op = 4,25 + 2,06 V 0,0940 = 4,88 kg 
zaś spodziewany średni plon potomstwa tych linii: 

x + (1)* op: h? = 4,25 + 2,06 0,0940 - 0,517 = 4,58 kg 

Na podstawie wzoru (5) spodziewany postęp hodowlany na skutek 
przeprowadzonej jednorazowo selekcji i obliczony w oparciu o wyniki 
doświadczeń polowych wynosić będzie: 

h? = 
  = 0,5170 lub h? = 51,7% 

  

  

  

AG = (1) -oph? = 2,06 V 0,0940 - 0,517 = 0,33 kg 
lub wprost z różnicy między średnim plonem potomstwa wybranych linii 
a średnim plonem wszystkich linii, czyli 

AG = 4,58 — 4,25 = 0,33 kg 
Interpretacja powyzszego wyniku jest bardzo prosta. Mowi on nam bo- 
wiem, jakiej zwyżki plonów można oczekiwać w potomstwie 5% najplen- 
niejszych linii wybranych na podstawie wyników doświadczeń polowych. 
W naszym przykładzie można więc oczekiwać, że na skutek przeprowadzo- 
nej selekcji średni plon populacji zwiększy się o 0,33 kg na poletko, co 
stanowi 7,8%/0 zwyżki plonu w stosunku do populacji wyjściowej. Łatwo 
zauważyć, że ze wzrostem współczynnika odziedziczalności, przy tej samej 
intensywności selekcji i zmienności populacji, przyrost plonu na skutek 
prowadzonej selekcji będzie większy. Gdyby odziedziczalność była-równa: 
jedności (h* = 1), wówczas przyrost plonu na skutek selekcji wynosiłby 
przeciętnie 0,63 kg na poletko, co stanowiłoby 14,8% zwyżki plonu w sto- 
sunku do populacji wyjściowej. 

Ten krótki przykład liczbowy wskazuje na istniejące możliwości sto- 
sowania ścisłych metod statystycznych przy wyborze najkorzystniejszych 
osobników i przewidywania skutków takiego wyboru. Ten ostatni moment 
jest niezmiernie ważny w hodowli roślin. Należy jednak zaznaczyć, że 
przewidywanie postępu w hodowli roślin nie jest tak proste, jak mogłoby 
się na pozór wydawać. Postęp w hodowli roślin zależy bowiem nie tylko 
od samej natury i wielkości poszczególnych zmienności, ale również od 
rodzaju współdziałań różnych czynników będących przyczyną dziedzicz= 
nej i niedziedzicznej zmienności cech o znaczeniu użytkowym. Jedną z naj- 
większych korzyści wynikających z przedstawionego sposobu postępowa-
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nia powinno być zwrócenie uwagi na typ i formę najbardziej użytecznych 
informacji. Hodowcy roślin powinni więc systematycznie gromadzić wszel- 
kie informacje o stosunkowych wielkościach zmienności dziedzicznych 
i ich interakcji z czynnikami niedziedzicznymi. Informacje takie pozwolą 
do pewnego stopnia przewidzieć skutek różnych zabiegów hodowlanych, 
zaś przez wybór najbardziej skutecznych metod skrócić długoletni cyki 
hodowlany. 
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Станислав Вэнгжин 

ПРИМЕНЕНИЕ ГЕНЕТИЧЕСКО-МАТЕМАТИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ 

ДЛЯ ПРЕДВИДЕНИЯ ПРОГРЕССА В РАСТЕНИЕВОДСТВЕ 

Гезюме 

На примере результатов опытов с 32 линиями озимой пшеницы, проведенных в трёх 

пунктах, приводится способ использования биометрических методов при отборе. Поль- 

зуясь формулой для предвиденного генетического прогресса: ДС = (1) `6р: В? оказа- 

лось, что улучшение урожайности популяции при 5% интенсивности отбора будет состав- 

лять 0,33 кг на делянку площадью 2 м?. 

Stanisław Węgrzyn 

THE USE OF GENETIC-MATHEMATICAL MODELS FOR 

PREDICTING THE BREEDING PROGRESS IN PLANT BREEDING 

Summary 

The biometrical methods applied in the selection work have been given basing 

on the data collected from experiments with 32 lines of wheat. 

Using the formula of determining the breeding progress AG = (i) ор: Ц 

was stated that the improvement of productivity at 5°/o selection will be 0.33 kg 

per 2 m? plot.


