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I. I N L E I D I N G
Deaarde met deatmosfeer ontvangt energie door bestraling van dezon. De
hoeveelheid die de zon in alle richtingen totaal per dag uitstraalt bedraagt
ongeveer 1031 cal. Energie ontvangst op aarde afkomstig van andere hemellichamen is verwaarloosbaar.
De afstand van de aarde tot dezon iszo groot (1495.108 km) dat dezonnestralen die de aarde bereiken als een evenwijdige bundel beschouwd mogen
worden. Een vlak aan de rand van de atmosfeer loodrecht op de stralingsrichtingontvangtca.1,98cal.cm -2 ,min -1 = 1,38kW.m~2(zonneconstante). Stellen
we de straal van de aarde op 6428 km en nemen we de ozonlaag op 50 km
hoogte aan, dan ontvangt deaardhelft met de atmosfeer beneden dezelaagca.
257 x 1016 cal.min-1 of 43 x 1014kWh per dag.1
Ongeveer 50% van deze zonnestraling draagt bij tot verwarming van de
bodem,verdampingvan water opaarde enverwarmingvan deluchtenmaakt,
uiteraard met behulp van voldoende hoeveelheden water en voedingsstoffen,
plantengroei en het bedrijven van landbouw op grote gedeelten van de aarde
mogelijk. Op andere gedeelten evenwel blijven ten gevolge van een stralingstekortdebodem-enluchttemperaturen bijna voortdurend telaagvoor plantengroeihoewelveelal genoegwater aanwezigis;opweer andere gedeelten isjuist
tijdens lange perioden van hetjaar te weinig water voor de gewassen beschikbaar.
In dit proefschrift over stralingsmetingen boven een grasoppervlak en over
de verdamping van gras zal de nadruk vallen op het laatste aspect: genoeg
energie maar watertekort. Ook voor ons land geldt dat het beschikbare water
tijdens bepaalde gedeelten van het groeiseizoen, hoewel niet de beheersende
factor voor „plantengroei" in het algemeen, zeker wel de beperkende factor
voor de opbrengst kan zijn. Het omgekeerde, een energietekort in het groeiseizoen, kan ook voorkomen.
Enigegrootheden, dienu met deverdamping enwaterbehoefte vangewacsen
in het algemeen samenhangen worden in II van dit proefschrift besproken.
De kennis van de verschillende warmtestroomdichtheden aan het aardoppervlak, dewarmte- of energiehuishouding, is o.a. voor decultuurtechniek(bijde
watervoorziening b.v.) van groot belang voor een inzicht in de waterbehoefte
van gewassen en in het waterverbruik van en dus de benodigde wateraanvoer
naar landbouwgebieden of bebouwde oppervlakken.
De energie-ofwarmtebalans endebelangrijkste termen daarvan dievoor de
verwarming van debodem en delucht envoor deverdamping van belang zijn
worden in HI nader bezien. De meest gebruikte regressieformules dieeen relatietussen stralingsenergie endetoestandvan deatmosfeer b.v.aanwezige bewolking en/of luchtvochtigheid geven en andere energiebronnen dan straling
worden daarin ook besproken.
Eentweetalin delaatstejaren ontwikkelde z.g.netto stralingsmeters werden
beproefd en hun bruikbaarheid voor een nauwkeuriger opstelling van een
stralingsbalans nagegaan.Demeetresultaten boven graseneenvergelijking met
berekeningsresultaten worden besproken in IV.
Metingen over de wateronttrekking uit de bodem op verschillende diepten
1
Volgens gegevens van deDeutsche Wetterdienst in 1958isdit 3 x 108keermeer dan de
per dag opgewekte elektrische energie in heel W.Duitsland en 4 x 105 keer meer dan de
stralingsenergie dievoor devoedingvan degehelewereldbevolking nodigisper dag.
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tengevolge van de verdamping van een grasmat werden uitgevoerd bij goede
watervoorziening en ook bij slechtewatervoorziening om het inzicht teverdiepenoverdevraagbijwelkegrondvochtigheiddeverdamping,degroeiendeopbrengst van gras afnemen. De verdampingsbepalingen worden vergeleken met
denettostralingsmetingen.Devochtbepalingsmethodiek, waarbijnagegaankon
worden waar en in welke mate vochtonttrekking uit en buiten de wortelzone
van gras op verschillende diepten plaats vond en de resultaten van dit onderzoek worden besproken in V.
Alle waarnemingen werden in dezomermaanden van 1958door ons gedaan
op het meteorologisch waarnemingsveld van het Laboratorium voor NatuurenWeerkunde teWageningen.
II. V E R D A M P I N G
1. DEFINITIES

1.1. Evaporatie
Evaporatie isde overgangvan eenvloeibare ofvastestofnaar degasvormige
fase. De overgangvanwaterinwaterdamp, d.w.z.verdampingvanwater,moet
dus feitelijk steeds met evaporatie aangeduid worden. Voor de verdamping is
energie,d.w.z.verdampingswarmte, nodig.1Wanneer geenextra energieaangevoerd wordt, onttrekt een verdampend wateroppervlak warmte aan zijn omgeving.Detemperatuur vanhetverdampend oppervlak daaltendeverdamping
gaat door, totdat er bij een bepaalde temperatuur tussen damp en vloeistof
evenwicht ontstaat, d.w.z. dat er dan per tijdseenheid en per oppervlakte eenheid evenveelmoleculen uit devloeistof naar dedampalsvan dedamp naar de
vloeistof gaan. Dit geval doet zich b.v. in een afgesloten ruimte voor. Bij de
heersende temperatuur isin deevenwichtstoestand dedamp boven devloeistof
verzadigd. Wordt de temperatuur verlaagd, dan condenseert de damp tot zich
een nieuw evenwicht heeft ingesteld. Wordt energie aan het systeem toegevoegd, dan stijgt de temperatuur en gaat de vloeistof weer verdampen.
Wanneergenoegenergieaaneenvrijverdampend wateroppervlak toegevoerd
wordt, dan is de hoeveelheid water die per tijdseenheid kan verdampen sterk
afhankelijk van deafvoersnelheid van degevormdewaterdamp uit deluchtlaag
direct boven het verdampend oppervlak. De afvoer van waterdamp neemttoe,
wanneer drogere lucht over het verdampend oppervlak gevoerd wordt.
In de landbouw is het toch gebruikelijk, de overgang van water in waterdamp te onderscheiden in evaporatie,transpiratie en evapotranspiratie, afhankelijk van het oppervlak waaraan verdampingplaatsvindt.Deverdampingvan
waterb.v.aanbodemdeeltjes, d.w.z. aankalegrond,ofaaneenvrij wateroppervlak noemt men evaporatie.
De verdamping van een kale grond is bij voldoende energietoevoer voornamelijk afhankelijk van de verticale waterbeweging in de onverzadigde bodem
als vloeistof en als damp. De waterbeweging als vloeistof vindt voornamelijk
plaats onder invloed van de heersende vochtgradienten en de zwaartekracht.
1
De verdampingswarmte van water is afhankelijk van de temperatuur. DE SMITHSONIAN
METEOROLOGICAL TABLES(1951) geven voor 0,10, 20en 30°Cresp.597,3 591,7 586,0en 580,4
cal.gr -1 . Met pw — 1volgt, dat voor de verdamping van 1mm bij 15°C58,9 cal.cm -2 nodig
zijn.
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Temperatuurgradienten en de invloed van de concentratie van het bodemvocht
zijn van minder grote betekenis (DE VRIES 1 ). In de differentiaal vergelijkingen
welke voor deze waterbeweging opgesteld kunnen worden en welkein principe
overeenkomenmetdewetvanDARCYvooreenmetwaterverzadigdegrond, komt
het capillair geleidingsvermogen van de bodem voor dat niet constant maar
sterk afhankelijk is van de zuigspanning van het water in de grond en wel sterk
afnemend bij toenemende zuigspanning. Dit verband is weer afhankelijk van de
textuurendestructureleeigenschappenvandebodemendusvande grondsoort.
De beweging van waterdamp in de bodem wordt veroorzaakt door diffusie
in de met lucht gevulde porien als gevolg van gradienten in de waterdampdichtheid. Het waterdamptransport in de bodem is veelal gering en mag als
bijdrage in de verdamping van een kale droge grond verwaarloosbaar klein beschouwd worden (o.a. WESSELING, 195.7; DE VRIES 1 ). Laatstgenoemde auteurs
geven ook waarden van capillaire geleidingsvermogens van verschillende gronden bij verschillende vochtgehalten beneden veldcapaciteit.
• Bijzeervochtige grond overheerst dewaterbeweging alsvloeistof van beneden
naar boven, bij lagere vochtgehalten is het capillair geleidingsvermogen veelal
zo sterk afgenomen, dat het zeer geringe waterdamptransport dan relatief belangrijker wordt, m.a.w. de verdamping is dan zelfs bij voldoend beschikbare
verdampingswarmte zo goed als nihil. Voor een „coarse sand" berekende DE
VRIES, dat bij een bodemtemperatuur van 20°C een waterverlies vanca. 4 mm.
etm - 1 kan optreden wanneer de grondwaterstand op slechts 20 a 25cm diepte
gehandhaafd zou blijven. Bij diepere grondwaterstanden drogen de bovenlagen
van de kale grond snel uit en kan alleen waterdamptransport door die lagen
optreden. Het „self-mulching" effect van kale grond werd in het veld ook door
veel onderzoekers waargenomen, o.a. door VERHOEVEN (1953).
1.2. Transpiratie
De verdamping aan een plantenoppervlak van het door de plant opgenomen
water uit de bodem noemt men transpiratie. Verdamping van b.v. neerslag op
het plantenoppervlak, d.w.z. op de bladeren en Stengels, zou men echter evaporatie moeten noemen.
Transpiratie vindt hoofdzakelijk in de huidmondjes (stomata) aan de onderen bovenkant van de bladeren plaats. De gevormde waterdamp diffundeert
door de stomata naar buiten, afhankelijk o.a. van hun openingstoestand. Bij
Phaseolus vulgarisvond BROUWER (1956),dat cuticulaire vefdamping vergeleken
met deverdamping door degeopende stomata klein is.Bij gesloten stomata kan
alleen cuticulaire verdamping optreden. De nachtelijke verdamping van gras,
dus bij gesloten stomata, door MONTEITH (1956, 1957)in Engeland bestudeerd,
was verwaarloosbaar klein vergeleken met de verdamping over een heel etmaal.
Het kan zijn, dat de cuticula de verdamping verhinderde, doch ongetwijfeld
staat 's nachts in Engeland in het algemeen weinig energie voor verdamping
ter beschikking. In gebieden waar 's nachts meer verdampingswarmte ter beschikking staat zou de nachtelijke transpiratie groter kunnen zijn.
1.3. Evapotranspiratie
Verdamping aan een met gewas begroeide grond is gedeeltelijk evaporatie
en gedeeltelijk transpiratie. Men duidt deverdamping van een begroeid bodem1

Proc. 2nd Austr. Conf. of Soil Sci. Melbourne (1957).
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oppervlak dan ook aanmet evapotranspiratie. Debelangrijkste factoren diede
evapotranspiratie per tijdseenheid bepalen zijn:
(1) de hoeveelheid energie die de verdampingswarmte moet leveren en die
per tijdseenheid aan het verdampend oppervlak ter beschikkirigstaat,
(2) de aanvoersnelheid van water naar het verdampend oppervlak,
(3) deopeningstoestand van dehuidmondjes, inverband metdewaterdampdiffusie daar doorheen,
(4) deafvoersnelheid vandegevormdewaterdampuitdeluchtlaagdiegrenst
aan het verdampend oppervlak.
Bij een volledig gesloten gewas zal de evaporatie aan de bodemdeeltjes ook
bij vochtige grond niet groot zijn; de bodem wordt door de bladeren van de
planten beschaduwd en een snelle afvoer van waterdamp onder en tussen het
gewas kan ook niet plaats vinden. Het verdampend oppervlak zal dus voornamelijk door debladeren van deplanten gevormd worden.
Ieder van bovengenoemde factoren (1)t/m (4)kan op deevaporatie van beperkende invloed zijn. Zo vond RASCHKE (1956) in Poona, India, bij een verdampingsonderzoek aan Alocasia bladeren bij een grotere windsnelheid dan
0,5 m.sec -1 geen verdere toename van de verdamping. Onder zijn proefomstandigheden werd bij dezewindsnelheid de gevormde waterdamp snel genoeg
afgevoerd. Bijgroterewindsnelhedenwerdendeanderefactoren ofeenvanhen
de beperkende.
De toevoer van water naar het verdampend oppervlak, dit ishet bladoppervlak, is afhankelijk van de beschikbaarheid van het bodemwater aan en de
opnamesnelheid door het actief worteloppervlak, detoestroming van water uit
andereplaatsen in debodem naar deworteloppervlakken, degroeisnelheid van
het wortelsysteem en het transport van het opgenomen water door de plant.
De openingstoestand van dehuidmondjes isniet onafhankelijk van de toevoer
van water naar het verdampend oppervlak.
Dikwijls gebruikt menbij debestudering vandeverdampinghet begrip optimalewatervoorziening zonder meer. Hierbij kan echter onderscheid gemaakt
worden in „optimaalvoor debodem" en „optiniaal voor deplant". Menzou
kunnen zeggen dat een actief groeiend verdampend gewas onder de heersende
omstandigheden voor deverdamping optimaal van water isvoorzien, wanneer
meerwater geenverhogingvan deverdamping tot gevolgheeft. Dikwijlswordt
aangenomen, dat voor Nederlandse landbouwgewassen goede en misschien
maximale opbrengstenverkregenworden bij dezewatervoorziening.
Het ismoeilijk tezeggen,bij welkebeschikbaarheid van het bodemvocht, of
m.a.w. bij welk vochtgehalte in de bodem, de toevoer naar het verdampend
oppervlak te kleinisendeplant net nietmeer optimaal van water wordt voorzien. Optimale watervoorziening van de bodem, over een periode van enige
dagen gerekend is dit het vochtgehalte bij veldcapaciteit, wordt vaak beschouwd alsoptimale watervoorzieningvoor deplant.
Voor de studie van de waterbehoefte van de gewassen ishet nu van belang,
deevapotranspiratie te onderscheiden in eenwerkelijke evapotranspiratie (Eac)
en in een potentiele evapotranspiratie (Epo).
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2. D B WERKELIJKE EN DE POTENTIELE EVAPOTRANSPIRATIE

2.1. De werkelijke evapotranspiratie (Eac)
De verdamping die op een bepaald tijdstip of in een bepaald tijdsverloop
optreedt, is de werkelijke evapotranspiratie. De werkelijke verdamping van een
volledig gesloten gewas kan voorgesteld worden als het product van twee factoren A en B, waarin B de verdamping is van een nat oppervlak van gelijke
vorm en grootte als dat van het verdampend plantenoppervlak en dat ook evenveel netto energie ontvangt en voorts onder gelijke meteorologische condities
verkeert (VAN WUK en DEVRIES, 1954).Het totale oppervlak van de huidmondjes is echter kleiner dan het totale bladoppervlak. Met de correctiefactor A
zal het totale bladoppervlak teruggebracht moeten worden tot het oppervlak
van de huidmondjes, terwijl daarbij rekening gehouden moet worden met de
onderlinge be'invloeding van de waterdampstromen door de stomata (BANGE,
1953). Bij geopende stomata en bij optimale watervoorziening zal A een maximale waarde krijgen, welke vooral bepaald wordt door de diffusieweerstand
van waterdamp in de stomata.
Physiologische reacties van de plant onder bepaalde omstandigheden, b.v.
een moeihjker wateropname of een mindere lichtintensiteit, kunnen de huidmondjes doen sluiten. De factor A wordt daardoor kleiner. Met limiterende
watervoorzieningwerdeneenverminderdewateropname en een afnemende verdamping door veelonderzoekers waargenomen (o.a. TAYLOR en SLATYER, 1955;
SLATVER, 1956; KRAMER, 1944, 1945, 1955; LOUSTALOT, 1945;
1955; MATHER, 1955; RICHARDS en WADLEIGH, 1952 x ).

WADLEIGH,

De vermindering van de verdamping bij limiterende watervoorziening is
echter niet alleen afhankelijk van de beschikbaarheid van het bodemwater,
d.w.z. van de vochtspanning in de bodem, maar ook van de potentiele verdamping (MAKKINK en VAN HEEMST, 1956). VEIHMEYERen HENDRICKSON (1955) zijn
echter de mening toegedaan dat de verdamping van een gewas, totdat het verwelkingspunt bereikt is, niet vermindert met afnemende watervoorziening.
Tussen veldcapaciteit en verwelkingspunt vindt volgens hen geen limitering
door watergebrek plaats.
2.2. De potentiele evapotranspiratie (Epo)
Wanneer de bovenbesproken factor A maximaal is, dan spreekt men van
potentiele evapotranspiratie.Dewerkelijke evapotranspiratie kan dus gedurende
zekere tijd gelijk zijn aan de potentiele. Tijdens de „Meeting on Physics in
Agriculture" te Wageningen werd de potentiele evapotranspiratie als volgt gedefinieerd: „...// isthe rate of evaporation,primarily determined by weather, from
an extended surface of short green crop, activily growing, completely shading the
ground,of uniform height andnot short of water..."
Dewerkelijke evapotranspiratie hoeft derhalveniet gelijk tezijn aan de potentiele, wanneer:
(1) het gewas niet van gelijke hoogte is of geen „extended surface" beslaat.
In deze gevallen kan de verdamping per oppervlakte eenheid groter worden.
Een grotere ruwheid van het oppervlak kan een intenser turbulent waterdamptransport mogelijk maken, terwijl bij een klein en/of ongelijk oppervlak ook
1

RICHARDSen WADLEIGH geveneen zeeruitgebreid literatuuroverzicht van de relaties tus-

sen plantengroei, verdamping en bodemvocht.
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meer energievoor deverdamping ter beschikking kan komen (advectieve energie). Eenmorphologische eigenschap als de vorm van deplanten kan dusook
voor deverdamping belangrijk zijn.
. (2)hetgewas debodem niet volledig bedekt. Deevapotranspiratie kan nu
kleiner maar ook groter worden, afhankelijk o.a. van devochtigheid van het
bodemoppervlak endebestraling. 1
(3) hetgewas niet actief groeit, b.v.nanachtvorstbeschadiging ofwellicht bij
gras na maaien. Deverdamping isdan kleiner.
'(4) hetgewasniet optimaalvanwater wordt voorzien. Physiologische reacties
van deplant zullen deverdamping doen afnemen.
Genoemde factoren kunnen hetzij alleen, hetzij incombinatie metelkaar optreden. De afwijking vande potentiele evapotranspiratie heeft bij(1)en (2)
physische enbij (3)en(4)vooral plantphysiologische oorzaken. Onder natuurlijke omstandigheden zal deEac vaak om bovengenoemde redenen van de Epo
verschillen. Mentracht deEp0 uit meteorologische gegevensmet halfempirische
formules teberekenen (II.2.3).
Wanneer zeer veel energie voor verdamping terbeschikking staat, b.v. midden op eenstralingsdag indezomer, kan toch bij zeer goede watervoorziening
de werkelijke evapotranspiratie plotseling kleiner worden dande potentiele;
SLATYER (1956) en RASCHKE (1956) e.a. namen dit verschijnsel, „midday depression", waar. Blijkbaar is onder desterke instraling toch nogde toestroomsnelheid vanhetbodemwater naar deworteloppervlakken en/of de opname- en
transportsnelheid van water door deplant te gering; ertreden verschijnselen
van verwelking opende huidmondjes worden gesloten.
De invloed van depotentiele evapotranspiratie opdevermindering vande
verdamping bij niet optimale watervoorziening voor de plant werd bij gras
aangetoond door MAKKINK en VAN HEEMST enbijPhaseolus vulgaris door
BIERHUIZEN (1958). Bij gras bleek, datmetafnemende beschikbaarheid van het
bodemvocht indewortelzone, dusbijtoenemende vochtspanning, dewerkelijke
verdamping meer vandepotentiele afweek naarmate depotentiele verdamping
groter was. M.a.w. de werkelijke verdamping dienognet gelijk isaan de potentiele iskleiner bij toenemende vochtspanning. Men kanookzeggen, dathet
minimale vochtgehalte voor optimale watervoorziening voor deplant (Eac =
= Epo)varieert met depotentiele verdamping. Het effect wasbijgras op een
kleigrond sterker danbij gras op veen. Dit kanverklaard worden door een
sterkere opwaartse waterbeweging naar dewortelzone indeveengrond ofdoor
een dieper wortelstelsel vanhet gras op die grondsoort.
2.3. Deverdamping vanvrijwater endeberekening van Epo
Bij volledige bodembedekking enbij optimale watervoorziening vande ge1
Door verschillende onderzoekers wordt aangenomen, datdewaterbehoefte overhet
helegroeiseizoenvoor optimaleopbrengsten gelijkisaandepotentieleverdamping.WESSELING
en VAN WIJK (1955) toonden aan,datoptimale opbrengsten vanakkerbouwgewassenverkregenkunnen worden bijeenwaterverbruik kleinerdandeEpo nl. ± 75 % daarvan. Debelangrijkste oorzaak moet gezocht worden ineen niet volledige bodembedekking gedurendehet

helegroeiseizoen. VANDIHN en SCHOLTEUBING (1955)bevestigden ditresultaat bijeen onder-

zoeknaarhetwaterverbruik van aardappelen opeenzandgrond.Zijvonden, dat0,75Ep„ voldoendewasvoor optimale opbrengsten. Ofdeonvolledigebodembedekking deenige oorzaak
is, ofdat deplant gedurende zekere tijd omeenofandere reden niet potentieel verdampt,
is moeilijk tezeggen. Bijaardappelen opeen kleigrond kon niet zoduidelijk aangetoond
worden dat een watervoorziening van 0,75 Epa voldoende was (SCHOLTE UBING, 1958).

8
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wassenisdewarmte- ofenergiebalans een goede basis voor een berekeningvan
de evapotranspiratie *• (BRIGGS EN SHANTZ, 1916, 1917; BERNARD, 1956; SUOMI
en TANNER, 1958; BUDIKO, 1955;e.v.a.). De Eac is dan gelijk aan de Epo. Bij
limiterende watervoorziening isdebeschikbaarheid vanhet bodemvocht voor.
de planten en zijn dephysiologische readiesveel belangrijker enbepalend voor
de werkelijk optredende verdamping. Voor een berekening van de verdamping
onder dezeomstandighedenisdemethodevan deenergiebalans niet geschikt.2
Dikwijls berekent men eerst de verdamping E0 uit een dunne laag water (nat
filtreerpapier), die onder dezelfde meteorologische condities verkeert als de begroeide grond waarvoor mende potentiele evapotranspiratie wil weten.Een
dun watervlies heeft eengeringe massa en duseengeringe warmtecapaciteit.
Dit geldt ook voor een bladerdek. Deevaporatie van vrij water kan uitde energiebalans, waarin alle termen precies zijn vastgesteld, metvoldoende nauwkeurigheid bepaald worden (LAKE HEFNER REPORT, 1952). Voor de berekening
van de verdamping E0 (mm.etm - 1 ) uit meteorologische gegevensisde volgende
formule afgeleid door PENMAN (1948, 1956):
E0 = ntHA(& + yyipw-iLf-1

+ Eay(A + y)-i mm.etm-i,
(1)
waarin:
ntH = netto straling op het wateroppervlak (energie-stroomdichtheid, b.v.
cal.cm"-2,etm - 1 ; zieIII.2),
Ea = f(u)(ea - ea) mm.etm" 1 ,
ea = verzadigingsdampdruk (mm Hg) op2m hoogte,
ed —werkelijke waterdampdruk (mm Hg) op2mhoogte,
f(u) = factor, afhankelijk van windsnelheid op2 m hoogte, ruwheid van het
oppervlak enstabiliteit van delucht,
u = windsnelheid (m.sec -1 ),
Y = psychrometer constante,
A ±=helling van deverzadigingsdampdruk-temperatuur curve,
pw = dichtheid van water (gr.cm - 3 ),
LT = verdampingswarmte van water (cal.gr -1 ).
Voor debepalingvan Ep0 van kort grasuit deverdamping van hetvrije wateroppervlak maakt PENMAN nu gebruik van een empirische factor / (tabel 1)
welke varieert inde loop van hetjaar. (fE0 = Ep0).
TABLE 1. The constant/= Ep0-'E0~1forshort grass,determined inS.E. England. According
to PENMAN (1948, 1956).

Jan. Febr. Mar. Apr. May June
0,6

0,6

0,7

0,7

0,8

0,8

July

Aug. Sept.

Oct. Nov. Dec.

Year

0,8

0,8

0,7

0,75

0,7

0,6

0,6

PENMAN en SCHOFIELD (1951) hebben getracht deEpo van gras direct uit de
energiebalans te berekenen metinachtname vande openingstoestand vande
1
Andere bekende methoden voor de bepaling vandeverdamping zijn: berekening uit
periodieke vochtbepalingen van degrond, uit lysimeterwaarnemingen,uithetverticaal damptransport en berekening m.b.v. correlatieformules. In ditproefschrift zal later gebruikgemaakt worden van eenmethode volgens periodieke vochtbepalingen. Deandere methoden
worden hier ook niet behandeld. De tweeeerstgenoemde methoden zouden ook waterbalansmethoden genoemd kunnen worden.
2
Ingebieden met frequent watertekort zalbovendien debodem niet geheel bedekt zijn en
isdeberekening van deadvectieveenergie moeilijk (III; 1).

Meded.Landbouwhogeschool, Wageningen 59 (10), 1-93 (1959)

9

huidmondjes endediffusieweerstand vanwaterdampdaarin.Aandeberekening
van Ep0 uit E0 met behulp van een empirische reductiefactor moet echter tot
nu toe de voorkeur worden gegeven. Enigszins afwijkende waarden voor de
/-factoren uit tabel 1voor „kort gras"werden door MAKKINK (1955, 1957)gevonden onder devoor ons land geldende omstandigheden.. i
Gelijke reductiefactoren worden ook vaak voor deberekening van depotentiele verdamping van andere en dus hogere gewassen dan kort gras gebruikt.
Dit isalleenverantwoord, wanneer:
(1) de gewassen debodemvolledig bedekken enzo goed gesloten envangelijke hoogte zijn, dat geen wind tussen het gewas dringt. Ook de ruwheid van
net oppervlak mag niet veranderen.
(2) de energiebalans voor iedere volledig begroeide grond gelijk is, d.w.z.
dat de netto beschikbare energie voor de verdamping bij optimale watervoorziening onafhankelijk isvan de aard van de bodembedekking, b.v. de kleur of
de hoogte en de reflectie voor opvallende straling.
(3) deinvloedvanmorphologischeen/ofphysiologischeverschillenvandegewassenop deverdampingbijoptimalewatervoorzieningverwaarloosbaarklein is.
RIDER (1957) concludeert uit zijn verdampingswaarnemingen in Cambridge
(Eng.) volgens het verticale damptransport, dat tussen de „potentiele verdamping" van gras (hoogte 10-30 cm), spruitkool (hoogte ± 100 cm) en erwten
(hoogte ± 60 cm) aanmerkelijke verschillen zouden bestaan (tabel 2). De invloedvanverschillende morphologische en/ofphysiologische eigenschappen op
de verdamping is volgens hem groot. De grondsoort was voor alle gewassen
dezelfde. Gras verdampte steeds het minst en zelfs zeer weinig op de zonnige
dagen. Er werd geen extra water gegeven in de waarnemingsperiode; RIDER
neemt hier de mening van PENMAN (1950) over, dat het bodemvocht tussen
veldcapaciteit en verwelkingspunt voor een groot gedeelte gelijk opneembaar
is. Dat hetgrasmeteenvrij ondiepwortelstelseltijdens de waarnemingsperiode
dus steeds optimaalvan water wasvoorzien, maghiernietzonder meeraangenomen worden.
MAKKINK (1957a) vond met zijn lysimeters,bijzeergoede watervoorziening,
tussen deverdamping van lang en kort gras (lengte resp.ca. 12 en 3cm)in het
algemeen welverschillen. De ruwheid van het verdampend oppervlak was bij
lang gras veranderd, er drong wel wind tussen het gewas en wellicht was de
energiebalans voorhetlangegras anders dan voor hetkorte gras.Enkelerussische onderzoekers (o.a. BUDAGOVSKII en SOVINA, 1956) zijn van mening, dat
ongeacht de meteorologische omstandigheden verschillende gewassen een verschillend waterverbruik kunnen hebben.
TABLE 2. The evapotranspiration of various crops completely shading the ground and the
evaporation of a bare soil under equal meteorological conditions. According to
observations of RIDER (1957) in Cambridge (Eng.). (mm.24 hrs -1 ).
Surface . . . .
Crop height (cm)

grass
±15

sprouts
±100

26/5/'55
6/6/'55
18/6/'55
22/6/'55
9/7/'55
10/7/'55

2,2
2,3
0,6
1,2
2,7
2,3

3,6
4,3

10

-

peas
±60

_
-

7,5
5,0
4,4
3,3

bare soil

1,2
0,3
0,4
1,9
0,4
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Of de werkelijke verdamping van een goed gesloten, actief groeiend gewas
bij goede watervoorziening in een bepaald groeistadium anders is dan de
potentiele, isniet precies bekend. VAN DUIN en SCHOLTE UBING (1955) toonden
aan, dat de grotere waterbehoefte van aardappelen op een humeuze zandgrond
in Nederland na einde juni gedurende dejaren 1940 t/m 1952 niet een gevolg
was van een werkelijk grotere verdamping, maar dat omstreeks eindejuni begin juli de totaal beschikbare bodemvoorraad water in die grondsoort verbruikt, althans sterk verminderd was. Door laatstgenoemde auteurs werd de
voor de berekening gebruikte potentiele evapotranspiratie berekend uitE0 met
de/-factor van kort gras. De potentiele verdamping kan daardoor dus onderschat zijn, vooral in juni met volledige bodembedekking. Daarentegen zal de
Epo in april en in mei weer te hoog berekend zijn wegens nog niet volledige
bodembedekking. De getrokken. conclusie zal vermoedelijk toch niet ver van
de waarheid af zijn.
3. SAMENVATTING EN CONCLUSIES

Bij de verdamping van water wordt onderscheid gemaakt in evaporatie,
transpiratie en evapotranspiratie. De evapotranspiratie wordt nog verdeeld in
een werkelijke en in een potentiele verdamping. Enkele belangrijke factoren
die van invloed zijn op de verdamping werden kort besproken.
Onder devoorwaarden, genoemd indedefinitievan depotentiele verdamping,
is de werkelijke verdamping gelijk aan de potentiele. Er is nog geen algemene
regel te geven wanneer de plantvoor zover het deverdamping betreft optimaal
van water is voorzien. Dit is afhankelijk van de omstandigheden en misschien
afhankelijk van de plant zelf. Wei is aan te geven, wanneer de bodem optimaal
van water is voorzien.
Onder natuurlijke omstandigheden is de werkelijke verdamping vaak kleiner
dan de potentiele. Zij zou echter ook groter kunnen zijn.
Bij niet optimale watervoorziening van de plant is de werkelijke verdamping
niet eenvoudig te berekenen. Zij is dan afhankelijk van devochtspanningin de
wortelzone, maar ook van de potentiele verdamping die zou optreden bij optimale watervoorziening.
De potentiele verdamping laat zich beter berekenen, vooral wanneer alle factoren, dus ook de plantfactoren die op deze verdamping invloed hebben, bekend zijn. De plantfactoren zijn zelfs onder de gunstige omstandigheden bij
potentiele verdamping nog moeilijk te bepalen. In sommige gebieden of onder
bepaalde omstandigheden is dit ook voor de totaal beschikbare energie per
oppervlakte eenheid en per tijdseenheid het geval.
Wanneer de netto beschikbare energie wel precies bekend is en bepaalde
meteorologische gegevens ter beschikking staan, kan de verdampingE0 van een
dun watervlies goed berekend worden (uitdrukking (1)). Met een empirisch
bepaalde reductiefactor/tracht men de Epo te berekenen uit/B 0 . PENMAN bepaalde de/-factoren voor zeer kort gras onder de gemiddelde meteorologische
omstandigheden in Z.O. Engeland. MAKKINK vond voor Nederlandse omstandigheden iets andere waarden voor de reductiefactor.
Het gebruik van gelijke reductiefactoren voor alle gewassen is verantwoord
onder bepaalde voorwaarden. Afgezien van de invloed van morphologische
en/of physiologische verschillen zal iedere hogere bodembedekking niet helemaal ondoordringbaar zijn voor wind en zal niet ieder oppervlak een gelijke
Meded.Landbouwhogeschool, Wageningen 59 (10), 1-93 (1959)
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ruwheid bezitten. Ookkan b.v. dehoogteennatuurlijk dekleurvanhet gewas
van invloed zijn op de netto beschikbare energie. Met een voor kort grasbekende reductiefactor kan de werkelijke verdampingvan eenwillekeurigander
gewas bij optimale watervoorziening en volledige bodembedekking uit E0 te
laag berekend worden.
Uit onderzoekingen naar mogelijkeverschillen in potentiele verdamping van
verschillendegewassenissomsmoeilijk teconcluderen ofdegewassen werkelijk
optimaal van water werden voorzien.
Het ismoeilijk de werkelijke of de potentiele verdamping van verschillende
gewassen onder precies dezelfde natuurlijke omstandigheden, d.w.z. op gelijke
gronden onder gelijke bodemvocht- en meteorologische condities, gelijktijdig
te bestuderen. Vooral met naast elkaar gelegen proefvelden moet bij de interpretatie van de waarnemingsresultaten rekening gehouden worden met de beperkte afmetingen van develdjes en hun mogelijke onderlinge bei'nvloeding.
Bijhethanteren van(berekende)potentieleverdampingscijfers moetmenzich
realiseren, dat gewerkt wordt met de maximale verdamping van een bodembedekkingdieaan bepaalde eisenmoet voldoen en onder bepaalde omstandighedenverkeert.Wanneerwater, b.v.tengevolgevanregen,ophet verdampend
oppervlak aanwezig is, dan is bij optimale watervoorziening voor de plant de
wateronttrekking uit debodemnietgelijk aan deberekendepotentiele verdamping, maar kleiner.

III. DE ENERGIEBALANS AAN HET AARDOPPERVLAK
1. DE ADVECTIEVEENERGIE, DE INVLOED VAN HET OPPERVLAK

Devoorde verdamping beschikbare energie is uiteindelijk afkomstig van
dezonnestraling diedeaardebereiktheeft; echterisdestraling(energiestroomdichtheid) die op een bepaalde plaats en op een bepaald tijdstip aan hetaardoppervlak ter beschikking staat vaak niet deenigewarmtebron.
Vooralinarideensemi-aridegebiedenkanverdampingswarmteuitvanelders
aangevoerde warmere lucht onttrokkenworden(advectieve energie).Deadvectieve energie is de energie die in de onmiddellijke of verre omgeving van het
verdampend oppervlak door een gebrek aan water niet in verdampingswarmte
kon worden omgezet.
Devergrotingvan deverdamping door onttrekkingvan verdampingswarmte
uit de lucht, dus het gebruik van de advectieve energie, wordt het oasis-effect
genoemd.Diteffect kanzeergrootzijn.InIrak b.v.isaangevoerdewarmelucht
eenzeerbelangrijke bronvoor verdampingswarmte (WARTENA,1959);denachtelijkeverdampingkandaarookgrootzijn.Deverdampingaaneenkleinoppervlak in een woestijn kan welenigehonderden procenten groterzijn dan deberekende Epo. In Wisconsin (V.S.) werd aan een alfalfa-veld waargenomen, dat
deenergievooreenverdampingvan ca.2,2mm.etm-1, dit wasca.25%van de
totale dagelijkse verdamping, onttrokken werd uit aangevoerde warme lucht
(TANNER, 1.957).Andere voorbeelden van het oasis-effect geven TANNER (1958">
v
en LEMON(1957).
/
Uitfig.1,ontleend aan waarnemingen van LEMONin Texas (V.S.),blijkt de
invloed van toenemend watergebrek in de onmiddellijke omgeving op de ver12
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FIG. 1. Increase of potential evapotranspiration Ep0(expressed as cal.cm _2 .24 hrs - 1 = Hev)
from a smallarea of Bermuda grass assurroundings progressively dried. The increase
is a result of increase in advected energy. Data from E. R. LEMON, College Station,
Texas;Sept. 1955.Lysimeter centered in 50 x 50foot area of irrigated common Bermuda grass, surrounded by unirrigated pasture. ntH = net radiant flux density.

dampingvaneenkleinoppervlakmetgelijke bodembedekking,dat steedsoptimaal vanwater wordtvoorzien.
De onttrekkingvan warmteaan delucht neemt bij grote oppervlakkennaar
delijzijde geleidelijkaf. Hettemperatuurverloopindeluchtheeft zichdaningesteld.
Indien het gewasdebodemwelvolledigbedekt maarniet vangelijke hoogte
is, kaneveneensmeerenergieaan deluchtworden onttrokken.Het oasis-effect
neemt toe met toenemende turbulentie van de lucht boven het verdampend
oppervlak. Deturbulentieneemttoemet groterewindsnelhedenmaar ookmet
een grotere ruwheid van het oppervlak. Bij proeven in Madison (Wisconsin)
bleek, dat de evapotranspiratie van lang „reed canary grass" uit lysimeters
omgevendoorkortgras220%bedroegvandeverdampingwelkeuitdestralingsbalans berekend kon worden (MOLDENHAUER, 1951). DRINKWATER en JANES
(1957)namenaaneenproefveldvan„bluegrass"eenvermeerderingvanca.23 %
indedagelijkseverdampingwaarwanneerdeomgevingnietmeeruniformwas.
Dewerkelijkeverdampingisdussterkafhankelijk vandegroottevanhetoppervlak van het gewas via hetwelk energie opname kan geschieden.
De advectieve energie en dus ook deverdampingten gevolgevan het oaciseffect ismoeilijk teberekenen.In gebieden waar het oasis-effect groot is,heeft
de energiebalans zonder de advectieve term uiteraard weinig waarde voor de
berekening van de verdamping. Onder de voorwaarden gesteld in de definitie
vanEpo, isinhumidegebiedendeadvectieveenergieklein.
Meded.Landbouwhogeschool, Wageningen 59 (10), 1-93 (1959)

13

