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Stellingen

1. Kennis over de teelt van (zelfs intensief onderzochte) gewassen blijkt veelal onvoldoende
voor een kwantitatief simulatiemodel.
Dit proefschrifi.
2. De suiker- en wortelopbrengsten van suikerbiet zijn veel beter voorspelbaar dan hun
quotient, het suikergehalte.
Dit proefschrifi.
3. Bij suikerbiet treedt bij de huidige rassen geen interactie op tussen plantaantal en Nbemesting ten aanzien van opbrengst, kwaliteit en uitbetaling.
Dit proefschrifi.
4. Een extra N-gift aan suikerbiet in juni of juli ter verbetering van de kleur van het gewas
is slechts 'ogentroost'.
L.J.P. Rüpers (mondelinge mededeling).
5. De relatie tussen het vochtgehalte van de grond en de hoeveelheid grondtarra bij de
bietenoogst is onvoldoende bekend en wordt zelfs door sommigen afwezig geacht.
6. Het saldo na aftrek van variabele kosten is voor suikerbiet in het algemeen lager dan voor
poot- en consumptieaardappelen, maar als ook de kosten van arbeid, werktuigen en
loonwerk in rekening worden gebracht heeft suikerbiet de hoogste rendabiliteit.
Dit proefschrifi.
7. Uitstel van de oogstdatum wordt bij overschrijding van het suikerquotum minder
aantrekkelijk, omdat de risico's van hogere tarragehaltes, van structuurbederf en van
vorstschade aan ongeoogste bieten dan eerder de afnemende meerproduktie van wortel en
suiker gaan overtreffen in waarde.
Dit proefschrifi.
8. Het leerproces dat boeren en tuinders doormaken bij het gebruik van teeltbegeleidingsmodellen is belangrijker dan de exacte uitkomsten van voorspellingen met behulp van deze
modellen.

9. The more detailed model is often only accessible to the modeller himself, and even he
may lose control.
C.J.T. Spitters, 1990. Crop growth models: their usefulness and limitations. Acta
Horticulturae 267, 349-368.
10. De aanstelling van een centrale databankbeheerder binnen Kennis Centrum Wageningen
zou de toegankelijkheid van uniforme, goed gedocumenteerde databestanden met
experimentele gegevens in ruime zin bevorderen.
11. Een groot voordeel van het AIO-schap is, dat er geen onduidelijkheid bestaat of en
wanneer de aanstelling eindigt.
12. Het verheffen van de ratio tot hoogste norm is een vorm van geloof.
13. Een Smit heeft dikwijls meerdere ijzers in het vuur.
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Abstract
Smit, A.B., 1996. PIEteR: a field specific bio-economic production model
for decision support in sugar beet growing.
To support decisions in sugar beet growing, a model, PIEteR, was developed. It simulates
growth and production of the crop in a field specific way, making a tailor-made approach in
decision taking possible.
PIEteR is based on causal regression analysis of Dutch data of mostly experimental sugar
beet fields. Its prototype, which only simulated root and sugar yields, was selected through
a test on the performance of four models and extended with a number of parameters: sugar
content, (K + Na) and a-amino-N contents, extractability index, tare content, operating
receipts (a measure for gross returns), and amounts of leaves and nitrogen in leaves and
crowns after harvest. Growth and production rates are corrected by a water balance module.
The effects of plant density, nitrogen availability and harvest date were modelled and
included in PIEteR, thus improving its applicability and the accuracy of the predictions. The
profitability of resowing after a poor crop establishment was studied and critical plant densities
were given for several combinations of sowing and resowing dates. The profitability of a delay
in harvest depends to a large extent on the question whether the sugar yield has exceeded the
sugar quota level or not. A method to allocate equipment costs to crops, making tactical
decisions on sugar beet area possible, was described and included in PIEteR.
Validation of PIEteR on a set of commercial and experimental sugar beet fields showed
average prediction errors for root and sugar yields and financial returns per ha of 12%, 13%
and 13%, respectively, and the variances accounted for were 52%, 51% and 50%,
respectively. A major part of the prediction errors was caused by the prediction error of the
sugar content and by the use of average regional instead of local yield and quality levels.
Improvements on PIEteR can contribute to successful use in practical applications, such as:
1) decision support at farm and field level; 2) industrial campaign planning; 3) yield gap
analysis; 4) analysis of new cropping techniques, new cultivars, etc. Further research on the
prediction of local levels of output parameters seems to be the most important option for
improvement of PIEteR, followed by addition of modules for weeds, diseases and pests,
cultivars and preceding crops.
Keywords: Beta vulgaris L., decision support, gross margin, harvest date, nitrogen
fertilization, plant density, profit, resowing, simulation model, sowing date, sugar beet
PhD-thesis, Wageningen Agricultural University, Department of Farm Management,
Hollandseweg 1, 6706 KN Wageningen, and Department of Agronomy, Haarweg 333, 6709
RZ Wageningen, The Netherlands.
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Voorwoord
In dit proefschrift zijn de resultaten van een project over de modellering van het gewas
suikerbieten uitgekristalliseerd. Het project werd al in 1987 opgestart. Ir. Teun Biemond,
destijds docent bij de vakgroep Agrarische Bedrijfseconomie van de Landbouwuniversiteit
Wageningen (LUW), was 6en van de belangrijkste initiatiefnemers en werd in de beginjaren bijgestaan door met name dr. ir. Kees Spitters (Stichting voor Planten-veredeling
(SVP), Wageningen) en ing. Teun Schiphouwer (Suiker Unie (tegenwoordig: Cosun),
Breda), waarbij ook Studenten een aandeel leverden. Van de laatste moet met name Arry
Verhage genoemd worden; hij ontwierp een waterbalansmodule voor de bodem, die met
aanpassingen een belangrijk deel van het model PIEteR zou gaan uitmaken, zeker als
gemeten wordt in aantal programmeerregels.
Teun Biemond vertrok in 1990 naar een betrekking in het bedrijfsleven. Het project werd
vervolgens herschreven en financieel voor een belangrijk deel geadopteerd door het
Instituut voor Rationele Suikerproduktie (IRS) in Bergen op Zoom. Zodoende kon
ondergetekende per 15 januari 1992 als assistent in opleiding (AIO) aangesteld worden bij
de LUW-vakgroepen Agronomie (toen nog: Landbouwplantenteelt en Graslandkunde) en
Agrarische Bedrijfseconomie. Ik dank alle betrokken partijen voor het in mij gestelde
vertrouwen en de beschikbare middelen.
Het project bestond globaal gezien uit een integratie van drie vakgebieden, waarbij het
gewas suikerbieten centraal stond: 1) de teelt van akkerbouwgewassen, 2) de economie van
het agrarische bedrijf, en 3) de systeemanalyse en computersimulatie. Het eerste deelgebied
omvatte de Studie van de invloed van verschillende factoren op de groei en productie van
suikerbieten. Sommige van die factoren zijn door de teler niet te bemvloeden, met name
weersomstandigheden, andere wel, zoals N-gift en plantaantal, waarbij de exacte invloed
afhankelijk is van bodem- en weersomstandigheden. Het tweede gebied betrof: a) de
besluitvorming van de akkerbouwer bij de teelt van suikerbieten, zowel op gewas- als op
rotatieniveau, b) afweging van zowel kosten als financiele opbrengsten van de teelt en van
specifieke teeltmaatregelen, en c) risico-analyse bij bepaalde beslissingen waarvan het
effect niet bij voorbaat vast Staat. Het derde deelgebied hield in het opnemen van teeltkundige en bedrijfseconomische relaties in een model dat met een personal of main frame
computer doorgerekend kon worden. Hiervoor was onder andere kennis van een aantal
programmeertalen vereist. Vooral op het laatste gebied, dat van de systeemanalyse en
computersimulatie, maar ook in het tweede, met name op het terrein van risico-analyse,
zijn de mogelijkheden benut om als AIO ontbrekende kennis en vaardigheden aan te vullen
middels het onderwijs- en begeleidingsplan.

8
Een wezenlijk onderdeel van een AIO-project is het formuleren van een nieuw concept.
Al gaandeweg moet je ontdekken hoe je het gestelde doel, in mijn geval beslissingsondersteuning in de suikerbietenteelt, kan bereiken en welke stappen nodig zijn om zover te
komen. Denk-, zoek- en praatwerk zijn dan ook belangrijke aspecten. Het geheel is niet
een voorgekauwd menu, maar een zoektocht naar mogelijkheden, gegevens, methoden,
enz. Succès is dan ook niet bij voorbaat verzekerd; gebrek aan bruikbare gegevens of aan
tijd om geschikte methoden en data te ontwikkelen kunnen in principe het werk op
essentiële punten frustreren. Dit is gelukkig niet gebeurd, mede door de betrokkenheid van
een groot aantal mensen. Een aantal van hen noem ik hier bij name.
Een zeer centrale roi is gespeeld door de Projectgroep 'Bio-economisch produktiemodel
suikerbieten', bestaande uit de promotoren, prof. dr. ir. J.A. Renkema en prof. dr. ir. P.C.
Struik, de copromotor, dr. ir. J.H. van Niejenhuis, en een tweetal deskundigen van het
1RS, te weten ir. M.A. van der Beek (voormalig Adjunct-directeur/Hoofd Teeltzaken) en
ing. P. Wilting (Bemestingsdeskudige). Professor Renkema, mede door uw bijdrage is het
gelukt om het proefschrift tot één geheel te maken, want u had steeds de rode draad en het
overzicht sterk voor ogen. Paul Struik, je was een kritisch en enthousiast leermeester,
zodat mijn academische vaardigheden in de afgelopen jaren flink konden toenemen. Jan van
Niejenhuis, je inbreng op het bedrijfseconomische vlak en je dagelijkse begeleiding, ook in
de zin van organisatie, fmanciën en dergelijke heb ik zeer gewaardeerd, temeer daar het
samenwerkingsverband tussen twee vakgroepen en een extern instituut de nodige afstemming nodig maakte. Heer van der Beek, uw kennis wordt wel eens als 'encyclopedisch'
bestempeld; ik ben dan ook blij dat ik van uw inzichten gebruik mocht maken. Peter
Wilting, je maakte mij als Wageninger meer dan eens duidelijk, dat vuistregels en principes
in de praktijk wel eens aan uitzonderingen onderhevig zijn, zodat een modelbenadering wel
eens te generaliserend kan zijn. Bedankt voor je inbreng!
De Projectgroep kwam een keer per drie maanden bijeen en beoordeelde dan mijn
bevindingen, plannen en voortgang. Ook tussendoor was er veelvuldig bilateraal contact,
waarin ik een grote mate van medwerking heb ervaren. Nogmaals: hartelijk dank! De
eerste bijeenkomsten beleefde ik destijds als een soort examen, maar al snel kreeg het
gevoel van 'team work' de overhand, wat wel aangeeft dat er een goede, opbouwende sfeer
in de groep was. Er was duidelijk een enthousiaste betrokkenheid bij het onderwerp en de
uitwerking er van.
Naast de Projectgroep was er een Begeleidingsgroep, die een keer per half jaar bijeen
kwam. Deze groep hield zieh voornamelijk met de hoofdlijnen van het onderzoek bezig, de
richting en de voortgang. In deze groep zaten de leden van de Projectgroep (uitgezonderd
de heer Van der Beek), aangevuld met ing. Teun Schiphouwer (Suiker Unie), ing. Hein
Antonissen (CSM Suiker, Diemen), Ir. Kees Westerdijk (Proefstation voor de Akkerbouw
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en de Groenteteelt in de Vollegrond (PAGV), Lelystad) en Dick Zoeteman (akkerbouwer in
Oostelijk Flevoland). De groep werd voorgezeten door de directeur van net IRS; dat was in
eerste instantie ir. D. Hoogerkamp en, na diens afscheid (op 1 juli 1994) dr. ir. Frans
Tijink. De Begeleidingsgroep leverde een nuttige aanvulling op het inhoudelijke werk van
de Projectgroep, omdat de vijf niet-Projectgroepleden een frisse en kritische kijk op het
project hadden, gebaseerd op een grote kennis van de praktijk. Daarnaast was er steeds de
mogelijkheid om door bilateraal overleg bepaalde zaken scherper in beeld te krijgen. Allen
hartelijk dank voor de inzet en betrokkenheid!
Toen mijn AIO-project van start ging was er al het een en ander aan voorwerk gedaan.
Naast de reeds genoemde inbreng van Teun Biemond, Kees Spitters, Teun Schiphouwer en
Arry Verhage, moet ook het programmeerwerk van ir. Erik Greve (destijds werkzaam bij
Suiker Unie) genoemd worden. Door het inbedden van de gevonden basisrelaties in een
Turbo Pascal-shell en de begeleiding bij het omzetten naar de Wageningse werkomgeving
heb je me prima op weg geholpen; dankjewel! Ing. Harry Haverkamp van de vakgroep
Agrarische Bedrijfseconomie heeft me later geholpen om het model geschürt te maken voor
het draaien van reeksen percelen achter elkaar, waarvoor dank!
Op computer- en systeembeheergebied moet ook Hans Romberg van de vakgroep
Agronomie genoemd worden. Tijdens de drie jaren die ik verbleef op deze vakgroep heeft
hij steeds met grote inzet de computertechnische aspecten behartigd, zoals computerconfiguratie, printer- en e-mailgebruik en dergelijke. Ook meewerkende Studenten konden
profiteren van jouw bekwaamheden, Hans. Dankjewel! Op de vakgroep Agrarische
Bedrijfseconomie, waar ik 1,5 jaar aan het project werkte, was ing. Jouke Oenema verantwoordelijk voor deze taak. Daarnaast heb je een aanzienlijke bijdrage geleverd aan mijn
pogingen op de VAX-mainframe van de Landbouwuniversiteit enorme bestanden te
bewerken met het pakker SAS, met name bij schattingen van coefficienten in tamelijk
ingewikkelde niet-lineaire relaties. Ook ir. Gert Lokhorst, die destijds bij de afdeling
Informatisering en Datacommunicatie van de LUW werkte, wil ik van harte bedanken toen
om allerlei redenen overgeschakeld moest worden naar de Alpha-mainframe, die hele
nachten voor mij moest rekenen om tot optimale schattingen te komen. Gelukkig kon deze
machine dit werk doen zonder de betrokkenen wakker te houden!
Overigens is niet automatisch op het werk van Teun Biemond voortgebouwd, dat klaar
lag in de vorm van een prototype van PIEteR. In de beginfase zijn ook andere modellen
getest. Graag spreek ik een woord van dank uit naar mevr. dr. ir. Hilde Vandendriessche
(Bodemkundig Instituut van Belgie, Leuven-Heverlee), die op 28 September 1995 promoveerde op haar eigen suikerbietenmodel, SUBEMOpo. Zij was bereid om een prototype
van haar model los te laten op een set testgegevens. Hetzelfde werd gedaan met de Wageningse modellen LINTUL en STJCR0S. Het eerste model werd beschikbaar gesteld door
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mevr. Gonnie van Laar van de Vakgroep Theoretische Produktie Ecologie (LUW) en het
tweede door ing. Willem Stol van het AB-DLO (Instituut voor Agrobiologisch en
Bodemvruchtbaarheidsonderzoek, Wageningen). Laatstgenoemde speelde een belangrijke
roi in de ontwikkeling van een versie van SUCROS met waterlimitering voor suikerbieten.
Daardoor werd de test nog completer. Ook voorzag je me van talloze weerfiles, die als
input moesten dienen voor de verschillende modellen. Dankjewel, Willem!
Hulp ontving ik ook van het Proefbedrijf van de voormalige vakgroep Landbouwplantenteelt en Graslandkunde; dit bedrijf is later opgegaan in UNIFARM, dat brede faciliteiten
biedt voor plant- en gewaskundige experimenten. Allen die geholpen hebben bij de in 1993
uitgevoerde kiem- en veldproeven, wil ik hartelijk bedanken voor de inzet. Weliswaar
hebben deze proeven geen 'wetenschappelijke doorbraak' opgeleverd, maar de resultaten
waren toch bruikbaar bij de modellering van verschillende stadia van de groei en produktie
van het gewas en bij de invloed van stikstofbemesting hierop. Overigens prijs ik mezelf
gelukkig, dat ik door deze experimenten de suikerbiet langdurig en intensief van dichtbij
kon meemaken. Een gewas simuleren zonder letterlijk met je neus tussen de bladeren en de
wortels te hebben gezeten lijkt mij toch eigenlijk niet goed mogelijk. Je moet als het ware
gevoel voor het gewas krijgen en daarvoor waren de experimenten een uitstekend middel.
Hartelijk dank, UNIFARM-ers, en ook een woord van dank aan dr. ing. Klaas Scholte, die
adviezen gaf bij de opzet van de veldproef. Op statistisch gebied in het algemeen zijn ook
de adviezen van ir. Klaas Metselaar van de Groep Landbouw Wiskunde (GLW-DLO,
Wageningen) zeer gewaardeerd.
Om een model met verschillende aspecten te kunnen ontwikkelen was uiteraard veel meer
informatie nodig dan uit de eigen experimenten af te leiden viel. Verschillende organisaties
leverden onderzoeksgegevens aan, in veel gevallen via publikaties, maar soms was er ook
de mogelijkheid om onderliggend basismateriaal te gebruiken. Graag noem ik opnieuw het
1RS, waar in het bijzonder de heren Leo Withagen en ir. Toon Huijbregts een veelheid aan
gegevens aandroegen, en het Proefstation voor de Akkerbouw en de Groenteteelt in de
Vollegrond (PAGV, Lelystad), waar ir. Frank Wijnands en ing. Pauline van Asperen
inzage gaven in de resultaten van Innovatiebedrijven; ing. Henk Floot, onderzoeker op een
aantal régionale onderzoekscentra (ROC's) in Noord-Nederland, voorzag mij van de
originele data van een langjarige vruchtwisselingsproef op Feddemaheerd. Bovendien
leverden hij en andere ROC-onderzoekers semi-praktijkgegevens, waarop het model getest
kon worden. Allen hartelijk dank voor de medewerking!
In de afgelopen 4,5 jaren deden tien studenten een afstudeervak bij mij: Jaap Mosselman,
Kasper de Graaf, Jan Bartelds, Mike Jacobs, Frank Inghels, Benjamin Refuge, André de
Swart, Gerard Muijs, Henk de Vries en Jeroen van Soesbergen. Zij droegen daarmee direct
of indirect bij aan het resultaat van dit proefschrift. Ir. Joost Hooijman deed een Na-docto-
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raal Onderzoeksproject (NOP); tijdens dit project vond hij een 'echte' baan, zodat hij
helaas zijn werk niet meer als publikatie kon uitdragen. Desondanks was het nuttig enig
inzicht in de werking van de wereldsuikermarkt en de rol van de Europese Unie daarin te
verkrijgen.
In internationaal verband heeft het Internationale Suikerbieteninstituut (I.I.R.B.) in
Brüssel een belangrijke rol gespeeld bij de gedachtenvorming. Behalve in de vorm van
congressen en publikaties, bleek vooral de werkgroep 'Modelling' van de afdeling 'Plant
and Soil' een nuttig forum voor ontwikkeling en toetsing van ideeen over de modellering
van verschillende aspecten van het gewas. I would like to address a special word of thanks
to dr. Keith Jaggard (IACR Broom's Barn, Bury St Edmunds, Great Britain), chairman and
secretary of the I.I.R.B.-modellers group, for your efforts and enthousiasm to organize a
meeting every two years. Auch möchte ich prof. dr. B. Märländer und seinen Mitarbeitern,
im besondern dr. Heinz-Josef Koch und dr. Achim Rover, danken für Ihre Gastfreundschaft auf dem Institut für Zuckerrübenforschung in Göttingen, Deutschland, und die gute
Diskussionen die wir hatten, Januar 1996. Naast een lezing op het 'grote' jaarlijkse congres
van het I.I.R.B. was ik in de gelegenheid om aan het begin van het AIO-project, halverwege en aan het einde mijn plannen en resultaten in de werkgroep naar voren te brengen,
hetgeen in meerdere opzichten erg nuttig was.
Het geeft mij voldoening en dankbaarheid om een proefschrift over een interessant gewas
tot een goed einde te mögen brengen. Maar als de inhoud dan voor kennisgeving wordt
aangenomen en het proefschrift verder ongebruikt in de kast verdwijnt, is dat erg jammer.
Daarom ben ik blij dat het URS de verzamelde kennis verder uitwerkt in het oogstprognosemodel SUMO, dat een rol speelt bij de campagneplanning van de suikerindustrie. De
samenwerking met Leo Withagen van het IRS, ir. Bernard van Raaij en anderen van Q-Ray
Agrimathica in Veenendaal en de heren van de suikerindustrie (Teun Schiphouwer en Hein
Antonissen) is goed bevallen. Wellicht worden er nog meer toepassingen voor de praktijk
gerealiseerd in de toekomst, waarbij gedacht moet worden aan versterking van voorlichting
en prognose, zowel op industrie- als op bedrijfs- en perceelsniveau. Ik ben Frans Tijink,
directeur van het IRS, erkentelijk voor zijn visie en inzet om het verrichte AIO-werk
praktisch toegankelijk te maken.
Vele collega's aan de LUW hebben door hun aanwezigheid en velerlei tips en raadgevingen bijgedragen aan het proefschrift. In het bijzonder wil ik mijn kamergenoten op
Agronomie en Agrarische Bedrijfseconomie, respectievelijk dr. ir. Henk Biemond en ir.
John Hopman bedanken voor hun betrokkenheid en bijdragen. Voor Henk was het wellicht
bijzonder dat hij van dichtbij meemaakte hoe het werk van zijn neef, Teun, verder
uitgewerkt werd. Jammer dat je zelf niet meer de kans hebt gehad om je 'eigen' gewasssen
(aardappelen en vollgegrondsgroenten) te modelleren. Met beide kamergenoten kon ik
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behalve over landbouwkundige zaken ook regelmatig over het geloof in de Here Jezus
Christus spreken, al stonden jullie daar wel zeer verschillend tegenover. Voor mij is Hij de
belangrijkste in het leven en het was goed om iets van het geloof in Hern met jullie te
kunnen delen! Ook ben ik blij dat jullie mijn paranimfen willen zijn.
Van de collega's wil ik ook de secretaresses en beheersassistenten noemen; door de
samenwerking tussen twee vakgroepen, de verbinding met het ER.S en mijn verhuizingen
van de ene naar de andere locatie hadden jullie geen eenvoudige taak. Maar het ziet er naar
uit, dat alles rond komt: dank!
In de privesfeer wil ik mijn vele vrienden noemen, van wie een aantal ook nog deel
uitmaakt van dezelfde kerkelijke gemeenschap. In het bijzonder wil ik Jan Ruisch bedanken, met wie ik al jaren met vreugde samen mag werken in Evangeliegemeente Salem. Uit
jouw kunstenaarshanden is een prachtige omslag voortgekomen. Hartelijk dank!
Zonder vriendschap was het niet gelukt. Zonder mijn ouders was het ook niet gelukt.
Aan u heb ik veel te danken. Zonder jarenlange (op)voeding was ik nooit zo ver gekomen
als vandaag het geval is; in het bijzonder ben ik dankbaar voor het boerenvak dat u mij
geleerd hebt. Dat is iets wat ik niet meer kwijt raak, ook al blijf ik waarschijnlijk m'n hele
leven 'boukje-boer'! Bedankt voor alle adviezen en praktische hulp!
Mede door toedoen van mijn ouders heb ik ook de Here God vroeg in mijn leven mögen
leren kennen en verlossing van zonde, schuld en oordeel door Zijn Zoon, de Here Jezus
Christus ontvangen. Ik ben mijn Schepper dankbaar voor biddende ouders met een
waarachtig geloofsleven. Daarom kan ik het ook niet laten om God Zelf dank en eer te
brengen voor de kracht, het verstand en de gezondheid die Hij gegeven heeft om dit
promotiewerk te voltooien. Kwetsbaar en tijdelijk is de mens en zijn werk is onvolmaakt.
Maar door Uw genade mocht ik dit onderzoek voor U doen en daardoor krijgt het
eeuwigheidswaarde. Uw liefde en trouw gaan al het aardse verre te boven!

Bert Smit
Wageningen, September 1996.
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Notes:
1 References should be made as much as possible to the original publications.
2 Minor changes have been made in the original publications to standardize presentation in
the thesis.
3 In the original publications of Chapters 3 and 4, the term lutum was incorrectly defined as
'the fraction of the soil texture with particles smaller than 16 ^m (silt and clay)'. This
should have been: 'smaller than 2 /an (clay)'. The corrections have been included in the
thesis.
4 The water balance reduction factor, given in Chapter 4, equation 1, is not the direct
correction factor for the growth or production rates; the adapted correction factor is defined
as:
rfldxy}^
in which:
rf[day]

(1)

= 1 - 0 . 5 * ( 1 -Jlrnday]))

adapted reduction factor for suboptimal soil
moisture content
rffday]
original reduction factor for suboptimal soil
moisture content
For example, when rffday] = 0.81, then rf[day] = 0.95.
adap

adap

H
[-]
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CHAPTER 1
Introduction to a bio-economic production model for sugar beet growing
A.B. Smit, J.H. van Niejenhuis & P.C. Struik

Abstract
Yield prediction is a basic tool for practical purposes in sugar beet growing. Connected with
an economic module, a crop model can serve as a basis for decision support at field level.
PIEteR as such is a bio-economic model, mainly focusing on nitrogen fertilization, plant
density and harvest date. Its main component is a crop growth model, that simulates crop
responses to weather, soil factors and growers' decisions. Its input and (future) output make
PIEteR a useful basis for decision support. Its potential for accurate predictions will be tested
and compared with other models. If PIEteR will prove to be the most accurate and useful
model, it will be developed further, thus enabling improvements in the quality of the growers'
decisions.
Keywords: sugar beet, decision support system, expert system, growth model, harvest
planning, yield prediction, bio-economic model, black box, location specific

1. Introduction
Yield prediction is a scientific challenge and a practical necessity. In science it is a way to
obtain more insight in plant and crop processes. Yield prediction is also a basic tool for
practical purposes in the sugar industry and sugar beet growing (Withagen, 1989), facilitating:
1 logistic planning of mainly sugar beet transportation and production, storage and sale of
sugar in sugar industry (Crals and Stinglhamber, 1992);
2 planning at farm level.
Yield prediction to support planning in the sugar industry has been far more widely applied
than decision support at individual farm level (Sperlingsson and Choppin de Janvry, 1992).
Crop yield can be predicted by two types of models (Burke, 1992):
1 mechanistic or dynamic growth models, simulating the processes occurring in crop-weather
interactions;
2 regression or black box models, based on empirical relationships and using meteorological
records and crop yield data from the past.
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The first approach leads to a more complex model than the second. It has a wider range of
application, especially as a research tool. A dynamic model may predict yields better than a
regression model, but requires more information input. If this information is not

