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Opbrengst,verdamping,vochtspanninger.vochtnalevering
ir. -Ï.C.Viseer
Rotaar.176""£.d.14februari 1965
Deopbrengstendevochtbehoefte
Indereeks,dieindetitelstaat weergegeven, treftmeneen
onderlinge samenhangaan,dieveroorzaakt wordt doordestroming
van
het water.
Ingrove trekkenkan menzichdeze samenhang als volgt voorstellen. Wanneer voldoende vocht aanwezig is,schept het water,alverdampende,demogelijkheiddehuidmondjes opentehouden,waardoor koolzuur naar binnenkan dringen.Ditbetekentdatverdampenvan vochtdus
eenbinnentreden vankoolzuurenhet optreden van eenzekere assimilatiemogelijkmaaktendaarvoor voorwaarde is.Hen
raag
aannemendateen
vaste verhouding bestaat tussendetijd dathethuidmondje open staat
endehoeveelheid koolzuur diewordt opgenomen.Verder aiagnenveronderstellendat
ereensamenhangbestaat tussendetijddat
hethuidmondje open staatendehoeveelheid vochtdie verdampt, zodateruiteindelijk eenverband bestaat tussendehoeveelheid verdampt vechten
dehoeveelheid geproduceerd assimilaat.Deze samenhanghoeft niet vrij
van interactiestezijn.Men zouzichkunnen voorstellendattemperatuurenstralingssomnog eeninvloed hebben losvan die vanhet vocht
alleen.
Desamenwerking van factorenblijktnuteberustenopeengrondleggendeformule:
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betekenis:
x,y groeifactoren
Afa,B,b constanten
'4 maximum opbrengst
q opbrengst
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Deintegratievan deze simultanepartiële differentiaalvergelijkingen
leverteen oplossing waarin drievormenvan onderlinge beïnvloeding
voorkoken.
1.Onafhankelijkheid vandefactoren.
..anr.eerdefactoren onderling onafhankelijk zijn,danblijkt
dit
bijalle bekende groeiformuléeuiteensanenhang,v;aarbijdetermen,dieelk eenafzonderlijke factorbevatten,r**etelkaar ver?ne-

9©42_fcj

-

iL

-

nigvuldigd moetenworden.
De fornule ziet eralsvolgtuit:
(ax-q)(by-q)(cz-q)

fo-q)

=D

Hierin zouxbijvoorbeeld straling,y stikstof,z fosfaat kunnen
zijn, dusgroeifactoren die naar aard enwezengeheel verschillend
zijn.
?.. Optelbare factoren
Vanneerdegrootheden,waarmede men de groeiwilbeschrijven alle
op dezelfde groeifactor slaan,maar daarvanverschillende facetten
geven, danblijkt,datmen deze grootheden,elkmet eigen gewicht
eneigen werkingsfunctiebijelkander moeten worden opgeteld.
De formule ziet eralsvolgtuit:
(ax+by +cfz+

-q)(Q -q)=S

Hierin souxdenatuurlijke regen,ydekunstmatigeregen,!'(_;/ce
nalevering vanbodemvocht,gemetenaan depFin dewortelzonekunnen zijn.
3.Uikaarbeïnvloedende factoren
Wanneer dewerkingvan een factorafhangt van dehoogte van eer.andere factor danblijkt dit in de formule uit eenprodukt van as getalnaardenvan diebeide factoren.Ken moet dit zienalseencorrectie van deconstante,»«anneerdewerkingsconstante avan %eeninvloed ondergaat vany, danmoetmena doorayvervangen.De formuleneemt devolgende vormaan:
(axy-q)

U - q )•D

Henkan zichvoorstellen datxhet vochtgebruik zoukunnen zijn en
y de temperatuur,zodat de formule onderwoordenbrengt datde
plant bijhogere temperatuur zuiniger met water omgaat danbijlage
temperatuur.
Deze drie vormen vansamenwerking van factoren zullen nuinwerkelijkheid tegelijk voorkomen,zodat eenvolledige groeiforaiulealle
vormenbevat maar waarbijbepaalde constanten nulkunnen zijn.
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De samenhang zoukunnenworden weergegeven door:
(a,v +t^vs+cvt +dTst -q)(e1s -q) (f,,t- q)(.t -q)=C (l)
betekenis a^,e enf werkingsfactoren
b„. c„ end.interactiefactoren
1' 1
1
i maximale opbrengst
C constante,representerende deverwaarloosde factoren
v verdamping
q opbrengst
s stralingssom
t temperatuursom
Indit!7!odelvindtmeneenverdampingsterm v, dievoor voldoende lange tijdvaklengten afhangt van hetverdampend vermogen van doatmosfeer
als scanningskenmerk aan debladkant endepFvandegrond ale spansingskenmerk aan dewortelkant.
Deverdamping endevochtspanning
Over de verdampingals functievan devochtvoorraad in ce^rond
zijnwijnogmaar slechtgeïnformeerd. Dewortel salvar belang zijn.
Vlak -endiepwortelaars,vertakte wortelstelselsenpenvvorteio sullenhuninvloed hebben,maarwijwetenhiervan niet veel.
Debouw vanhetvochtprofielzalvanbelang zijn.Kaar yr.afce Ce
indrogingvoortschrijdt zaldevochtspanning van een diepere laag
maatgevend wordenvoor degroei.Ookhierover is niet veelbekend.
Kot het weinige datbekend is t kanmen een eerste poging öosnom
toteen formulering tekomen.Deverdamping zaleenbepaaldewar.rde
b3: nietmogenovertreffen,zalnulwordenbijpF4.2 en zalin eerste
aanleg recht evenredig toenemenmet hetpF-verschilten opzichte van

Do volgende formulekan ditweergeven;

a0 (4.2 -PF) -

b„E + E
logr^ß b-E -=*
E
2c
w

~

(?)

betekenis
a_ y / o r t e l d i k t e parameter
b gewasverdamping constante
E^ berekende open«raterverdamping
E werkelijke verdamning

-4Deze formule geeft weer,dat de pF*,waarbijdevolledige verdamping
nen
optredergelijk isaan
ongeveer zalkunnen
optreden,
pF*

m4.2 -

a

2

DezepF zalmenvindenbijdesituatie,waar dehaarwortelsnog juist
inde wijdstemet vocht gevulde poriënkunnenbinnen groeien.Hebben
dehaarwortels eendiameter d

dan zaldepF,waarbijporiënmet een

diameter d nog juistgevuld zijn,gelijk zijn aanloghenh«—jp-
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Steltmen dedikte vandehaarwortel op 5jUdanish*600cmende
pF« 2.8.Kenberekent a dan op1/4.2-2.8«0.7.
Inde formulekomt verder eengrootheid b voor die deverdamping van
het speciale gewasaangeeft.Isb»1danis demaximale verdamping
gelijk V. .Gewassen ofexposities die eenhogere verdamping toelaten,
zullen eenhogereb-waarde vertonen.
De formule bevat geenkrommingsparameter.Het lijkt devraagofdit
juistis.»Vanneerslechts eengeringvolume aan critischeporiëndiametersaanwezigis,zoumeneenscherpere overgangverwachten danwanneerin dereeksvanporiëngrootten rondom decritische diameter een
grootvolumeaanporiënaanwezigzouzijn.

Decapillariteit enhetspannin'risprofiel
Deverdampingsformule maakt gebruikvandepFin dehoofdwortel
zone opeenbepaalde dieptebeneden maaiveld. DezepFmoet mencenter
nietalseenbeschrijving zien,dievanhetvermoedenuitgaat,dat
het depF opdezeplaatsis,diedewaterhuishouding beheerst.Het is
alleen eenkengetal voordewaterhuishouding inhetprofiel.
Deze waterhuishouding wordtbeheerst door eenvochtvoorraad en
door eencapillaire opstijging.Deze wordenbeschreven door debeide
formules:

v

c - 7fe- 1 >

a) f 5 * -**(ƒ?•> b).(3>
Betekenis:V iscapillaire stroming
c
d doorlatendheidsgetalbijlage?
Y .- 1 0 ß F
z hoogteboven grondwater
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Dezeformuleszijnvoorverfijningenvatbaar,dieechterdeformule
zodanigcomplicerendatdithetgebruikinsamenstellingenvrii?/el
uitsluit.Dezegecompliceerde formuleszijneindpuntenvaneenredenering,waarnaverderegeenverdereontwikkelingmogelijklijkt. Ze
zijngeenbeginpuntenvoorverdereontwikkelingen.
Deformulegeeftnuaan,hoeveelvochtaandeplantdoorcapillaireopstijgingtoegevoerdwordt.Hetoverigewaterwordtaandegrond
onttrokken.Menmagnualsquasi-permanentestromingpogen,devochthuishoudingzotebeschrijven,datdehoeveelhei'dwater,dietussen
depF-z
curvevoorV enVc -AV cbesloten
p
c wordteerstmoetwordenopgenomen,voordecapillaireopstijgingtotV -AV daalt.Deformule
c
c
5moetdanmetV -AV wordenberekend.De?kanvoordezenieuwe
c c
stroomsnelheid V -AV wordenberekend,terwijlformule2metdese
c c
*
**
pF=logTeenwaardevoorü geeft.Hetverschilinvochtstroomuitw
gedruktdoorE env isdehoeveelheid vochtdieonttrokkenisaan
•v
c
devochtvoorraad,dehoeveelheidvochtdusdietussendepF-zcurve
voorV enV -AV beslotenligt.
DepF-curveteromrekeningopvochtgehalten
Dedoelstellingmoetnuzijn,dehoeveelheidvochttebepalen,diezich
T
tussendezebeidecapillaritei'tscirvenbmndi;u
wordtdesamenhangtussende?enhetvochtgehalteCdoordepF-curvegegeven,welkewordt
weergegevendoordeformule:
A-BpF= log pr_ç~

A1

Cm

a)

m/s • "

(4)
b)

(P-C)TC
Betekenis: A,Benm constanten
C »vochtgehalte
F =poriënvolume
1
10 ^ =constante
Wanneermendezewaardevoor 1 nuinvultindeformuleV (3)dankan
c v'
integratievooreenhomogeenprofieleeninzichtgevenindevochtver1)
2^
delxngoverhetprofielbij 'gegevengrondwaterdiepte Zt 'dewaardevanhetvochtgehalteindesrortelzoneen^'devochtstroomV_.
HetblijktnudatdetweedemachtvanÎinformuleJabijdezeintegratiezijnbijzondererekentechnische voordeelverliest.
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- 6De capillariteitsformulemetvochtgehalte variabele
Eet omzetten vanformule 3avereist devolgende procedure:

c=mn M z " '

c= »n ^de dz~ ' b)
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V
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l'enkaneenvoudigaanSamenvattingen:
tonendatr(p-l)=s(q+l)
vr
v
'
'
Verder is: m=s/r
'
n »s/p-1
'
B=l/q+1
'

hS

a =A'P
, 5 ,.• 1 n
b_ =d/A
^ ,_
p-M / B +1
/
q*1/E-1

1

/T}

r=n/B
s *on/B
Van deseintegraal moet worden nagegaan, welke waardenp,~i,-rens
ongeveer hebben.De integratie isnogniet aangevat.
Het resultaat zalzijn,eenuitdrukking voor dehoeveelheid
vocht inelke laagindegrond bijeengegeven grondwaterdiepteen
vochtstrootn.

-7Door deze hoeveelheid voor opeenvolgende V-waarden teberekenen kan
c
men de samenhang tussen vochtinhoud,capillaire opstijging en daling
van degrondwaterspiegel krijgen.De verdampingssnelheid vanhet gewas
bepaalt de tijdfactor.
Ketberekenen van de vochtinhoud vanhet profiel
Kenkannu echter ook direct de formules Jt en4b onderling in
verband brengen door de^ te elimineren envindt dan:

ca
Ditkankort worden geschreven als
Betekenis!
L

•*—

- è tg (fs)

b) , dl,«.,,.
' u=-r—• vocnt-i-2ialr.e
az
"
I=
vochtinhoud

Stelnu de terraachter het gelijkteken

p =exponent pF-curve

even Aom de schrijfwijze wat tever-

P »poriënvolume

eenvoudigen. Dangeeft formule b)de

a,e en f constanten
, , -,. ,
z =grond-.vatercixepte

J'T

volgende betrekking voor-r-:
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Deze vergelijking laat het oplossen van-r-toevoor devolgende waar*
denvanp:
P - 0

0,33

0,50

0,67

1-P - 1
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1,0
0
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-eDeze vergelijkingen vragenhetintegrerenvanvergelijkingenvanhet
type
n
dy- I-—•—— dx
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Dezeintegralen zijnbekend enmenkandusformules ontwerpen,diede
vochtinhoud vaneenhomogeen profielbeschrijvenalssamenhangmetde
constanten vandepF-curve,hetvochtgehaltebijhetmaaiveld,dedieptevanhetgrondwater endegroottevandecapillaire vochtstroora.Dit
resultaatkanm«er vooreenbeperkt aantal waardenvanpworden gevonden,maar vianomograramenisdezekloof tussen p-waardenwelteoverbruggen.
Desnelhedenvandevochtonttrekking
Deze oplossingbrengthetvochtgehalte indeformule voorde
capillaire opstijgingenbepaalt devochtinhoud vanhetprofieltot
aanhetgrondwater toe.Hiermedeismennognietaanheteinddoel,want
numoethetgewasnogindesamenhang ondergebracht viaformule 2.Hier
begint onzekennis echteralwatteontbreken,zodat watonderzoek
nodigzalzijneermenachter deschrijftafel weer verder zalkunnen
komen.
De opvattingisechter,datdeplant eenvochthoeveelheid E verdamptdiewordt opgebouwd uitdecapillair opstijgende hoeveelheid V
plushetverschil tussen devochtinhouden I -I opdeeerste entweede
dag
(E w -V c )At-AI
Hier ligt demogelijkheid omdetijdfactor indebeschouwing tebetrekkenenteberekenenmetwelke snelheidV .E.I.Cof¥overhetgehele
c*

w*

*

°

profieloflaagsgewijze zullen dalen.
Deze tijdfactor komt dusopdevolgende wijzeindebeschouwing:
Uit formule 2kanmen? oplossenencombinerenmet formule5c

_!___

.b 2 E o- £ w ,V»2 _

15000

<b 2 E o + E w )

Ditlevert:

(p_

en

_
y=

A^P-QV*
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q+i

-S

1
„p-1
C

l/a

. /.2o »\
V
b„E+E
2o w

(6)
;

-9Nu werd gesteld dat dewerkelijke dagverdampingE gelijk wasaande
w
capillaire opstijging V plus deonttrekkingA Ivolgens formule pb pe;
eenheidA V .
c
Wordt dit goed geformuleerd, dan zalhet dusde tijdfactorin de
vochtonttrekkingaanhet profiel brengen enkrijgt men,naast een
vochtaanvoer V door capillariteit eenvochtonttrekking V doorde
wortel, direct enin zijn onmiddellijke nabijheid over het doorworteldeennogniet tot pF 4.2 uitgedroogde vochtprofiel.
Deinvloed vanhet wortelstelsel
Dezeuitdroging vanhet vochtprofiel vereist vrijwat nadereaandacht.&ou deplant demogelijkheid missen,zijngemiddeld niveauvan
vochtopname naar dieperelagen teverleggen,dan -zoleerde eeneersteonderzoek -zal de dalingvan de waterstand boven twee decimeter
zichniet laten verklaren enzaldeplantin zeerkorte tijd aan /erwelken toe8ijn.
Opditpunt komt dewortelinhet geding.De veronderstelling,
waarophet opnamemodel numoetberustenkan eenvoudiger ofgecompliceerder worden gesteld.
Eet eenvoudigste is deveronderstelling,waarbijmenaanneemt,
dat over eenbepaald deelvanhetprofiel het vochtbij zijn stroming
degeringste weerstand ontmoet indecapillaire zone.Opeenbepaald
niveau echter zal degeringste weerstand ontstaan bijstroming door de
wortel.De stroming door degrond vergt meer weerstand naarmatehet
vochtgehalte afneemt.De stroming door de wortel daarentegen wordt
door eenonveranderlijke weerstandswaarde beheerst,maarhangt af van
dedichtheid vanhet wortelstelsel inopeenvolgende lagen.De vraag
isnu waar debeide stromingsweerstanden aan elkander gelijk worden.
Destroming door degrond endoor de wortelwordt weergegeven door
deformules:

V0-^(f-D

.) 7.-fï ».(g-D b) (7)betekenis: V »capillaire vochtstroom
V =vochtstroom door wortel
w
T) sviscositeits constante
r =straalvaatbundelc
Ti =öGorstromingsoppervlak
in wortel op hoor;te z
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De formules geven een doorlatendheid, een doorstromingsoppervlak ene
drukhoogtevervalaan.Stelt mendathet drukhoogteverval ingrond en
wortel gelijk zijn,danzal deweerstand gelijk zijnaanhet produkt
vandoorlatendheid en doorstroomd oppervlak.
Reemtmennuaan,dat indegrond enindewortelhetzelfde drukvervs
optreedt,ookalzijn de drukken zelf ongelijk,dan zijnin formule
7a enb de termen tussenhakengelijk.
Danmoet dus

,

2
a

¥
formule Jb

d

2

/T1

r
8T)

Cot

Z

zijnofin verband met

fin

'f "f *< f i * )- k \

2

(7c)

De functie W geeft aanhoe groothet doorstromingsvlakin dewortel
inprocenten vanhethorizontaalgelegen,doorhetopstijgende water
doorstroomde totale oppervlak indegrondis.
De formule voorhet doorstroomde vlakindewortelisvolledigo
bekend.Het zal echter een functie vanzzijn enmen zal dus z kunnen
oplossenbijgegeven hoogtebovenhet grondwater z en de capillaire
vochtstroom in degrond.Hetbelangvanhetwortelonderzoek blijkthi«
bijduidelijk.
Eenmodel dat zichmeerbijdewerkelijkheid aansluit isdat
waarbijwordt verondersteld, datover het gehele doorwortelde deel
vanhetprofiel steedswater door degrond endewortelbeide stroomt
Dit wordt watingewikkeld omdatmenuit mathematische overwegingen^
welgebondenisaan deveronderstelling van eenconstante capillair^
vochtstroom V onafhankelijk vanz,terwijl de stroom door dewortel\
toeneemt evenredig met dl/dV ,watbijeengegevenworteldichtheids-\
functie «ï voert naar een functievoorhet potentiaal vervalinde
r
z
wortelvaten.Danmoet men consequent zijnenookde weerstanden in
stengel enblad,inwortelepidermisenhuidmondje,enz.erinhalen,
waarmedemenaan eenverbeterde uitvoering van formule 2begint.
Vooreerst zaleenempirische formule als 2,die def en E samenbindt,
welvoldoende zijnwat denauwkeurigheid betreft ennogniet teveel
watbetreft demathematische hanteerbaarheid.
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Conclusie en samenvatting
Het doel van het onderzoek naarde invloed vanwater op deopbrenj
is degroei vast te leggenaan deverdamping,de verdamping aan devoel
spanning ende vochtspanning aan decapillariteit.Kaar wenskan men
dan deniet van belanggeachte grootheden elimineren.
Omde tijdfactor indebeschouwing tebetrekkenkanniet meer in
vochtspanningen alleen gewerkt worden,maarmoet men opvochthoeveelheden overgaan.Hiertoe wordt depF-curve in debeschouwing gehaald,
wat eeninzicht geeft in groeiofverdamping envochtgehalte.Kaintegratiekrijgt men derelatie met devochtinhoud vanhetprofiel.
Opditpunt zijn debeschouwingen tevensom tebuigen vanvochtgehalte ofvochtinhoud naar luchtgehalte enluchtinhoud. De berekeningen
vormen niet alleen een aanloop naar een steviger inzicht inhetvochtgebruik en deverdroging,maar geven ook toegang tot een dieperinzicht in devochtoverlast,dedoorluchting en delenvan hetvroegheidsprobleem.
Devraagtekens ontstaan,waar dewortelwerking inhet gedingis,
wat overeenkomt met devraag,hoein formule 2depFmoet wordenopgenomen,wanneer men depFmet dediepte varie'rend in de beschouwingen
moet betrekken.Op dezelacune inonzekennis loopt thans de verdieping
vanhetinzicht vast.

