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1.Inleiding:water enwaterbeheersing in Nederland
Nederlandligtvoor ongeveer dehelft onder water. Inhetgedeelte dat bovendezeespiegel ligt zijnde
zandgronden bijzonder intrek voor deboomteelt. Eendeelvandeze zandgronden heeft eenlage
grondwaterstand endoor destructuur eenbeperktvochtleverendvermogen(droge zandgronden). Indroge
periodenis beregenendaarom nodigvoor eenoptimale gewasgroeivande bomen(Pronk enRavesloot,
1999).Teveelberegenen heeft echter nadelige gevolgendoor hetonnodigverlies aanwaardevolle
nutriënten(Pronk enChalla,2000), deonnodige onttrekking vandoorgaans grondwater endaarmeeeen
mogelijke versnellingvaneendalende grondwaterspiegel.Teveelberegenen brengt ook onnodige kosten
met zichmeevoor deondernemer voor hetuitvoerenvandeberegening.
Metnameinhetzuidelijk zandgebiedvanNederlandstimulerenprovinciale overheden eenefficiënter
waterverbruik door agrarische ondernemers (Optimaalwaterbeheer, beregenenop maat, etc).
Ookdeboomteelt heeftte makenmet dezeregelgevingvoor waterverbruik indedesbetreffende gebieden.
Optimaalwater gevenisdaaromook indeboomteeltvangroot belang.Optimaalwater gevenkanleidentot
eenverbeteringvandebenuttingvanwater eneenefficiënter gebruik vangrondwater.
Door degrote diversiteitvangewassenendediversiteit vanteeltsystemenbinnengewassen(o.a.grootte
uitgangsmateriaal,teeltduur enplantdichtheid), ishetniet eenvoudigominde boomteelt zeer specifieke
adviezenvoor beregeningte geven.Inditonderzoek, uitgevoerd door Praktijkonderzoek Plant&Omgeving
B.V., sector Bomen,wordt gewerkt metgewasgroepen (Wegwijzer 2000-2001voor deboomkwekers,
2001),waarbijbinnengewasgroepen standaardteeltsystemengebruiktworden.Voor hetopstellenvan
beregeningsadviezen envoor hetontwikkelenvanmethodenvoor eengoede beregeningsstrategie vande
boomkweker, wordt gebruik gemaakt vanrepresentatieve gewassen uitdeverschillende gewasgroepen.De
resultatenvandezeindividuelegewassenwordengebruikt voor beregeningsadviezen voor degehele
gewasgroep. Bovendiengaanweer vanuit dat degewasgroepenverschillende waterbehoefte hebben.Er
wordt geenrekeninggehouden met deverschillendeteeltsystemen.
Eenverbeteringvandewaterbenutting kanmet namegerealiseerdwordenalsdeondernemer het moment
vanberegenen afstemt opdevochttoestandvandebodemenals dedoseringvandeberegening
aangepastwordt aandedieptevandewortelzone endebodemkarakteristieken (vochtbergendvermogen).
Hetdoelvanhetuitgevoerde onderzoek isdaaromomhetmomentvangroeiremmingdoor vochttekort in
debodemvastte stellen,hetzogenaamde kritisch vochtgehalte. Hetkritischvochtgehalte is hetmoment
dat deboomkweker eenberegening moet uitvoerenvoor eengoede gewasgroei.Tevens is hetdoelvanhet
onderzoek omberegeningsplanners te ontwikkelen,waarbij demethodenvanplanners uitandere sectoren
gebruiktworden engeschikt gemaakt wordenvoor boomteelt (BleuminkenBuys, 1995; Bolandetal,
1996). Deparameters vandezeberegeningsplanners worden indit rapport gepresenteerd. Driewerkwijzen
worden besproken met eentoenemende complexiteit, waarbijdecomplexe benadering 2 nogeenstapje
uitgebreider isdanindeplannerstot nutoe. Deresultatenvandit onderzoek lenenzichvoor eenverdere
automatisering vandewatergift indeboomteelt indevollegrond.
Hetonderzoek isuitgevoerd opdedroge zandgrondinhetcentrumvandeonderzochte gewasgroepen,de
locatie Horst-Meterik vanPraktijkonderzoek Plant&Omgeving B.V. Hetproject werduitgevoerdin
samenwerking metdeDLVAdviesgroep nvinopdrachtvandeLLTB.Hetonderzoek werdgefinancierddoor
het ProductschapTuinbouw, met eenbijdrage uitde5b-subsidiegelden.

2.Gewasgroeienverdamping
Gewasgroeiwordt primair gestuurd door energie indevormvanlicht. Plantenvangenlichtopmetde
bladeren engebruikendatomdrogestof tevormen.Hiervoor isook koolstofdioxide (C02)nodiguitde
buitenlucht. Door deopeningvanhethuidmondje ophetblad,waar C02 door opgenomenwordt enzuurstof
(02) alsrestproduct uitgescheiden wordt,verliest deplantwaterdamp(H20). Deomzettingvanwater naar
waterdampkostenergie enwordt door deplanten gebruikt omoververhitting door eenovermaatvan
stralingte voorkomen.Water isdaarmee essentieelvoor hetgewas omdeenergiebalans inevenwichtte
houden. Bijeenzeer hoge straling ophet bladis hetverlies aanwater vaakgroter dandeaanvoervanuitde
wortels enontstaat er eenonderdruk indeplant(zichtbaar door hetslap hangenvanhetgewas),
verwelking. Hoemeer bladmassa per m2aanwezig is,hoegroter hetverdampend oppervlak enhoegroter
devraag naarwater vanuitde bodem. Bijverwelkingwordendehuidmondjes gesloten omverder
waterverlies tevoorkomen enstopt dedrogestof productievanhetgewas. Ditisdirect eenvermindering
vandepotentiële groeivanhetgewas. Deplant regelt hetopenenensluitenvandehuidmondjes gradueel
bijeentoenemende hoeveelheid opgevangen stralingeneentoenemende onderdruk inhetgewas. Bijeen
zeer lagewateropname vanuitdebodem,sluiten dehuidmondjes sneller entreedt er eerder groeireductie
op. Eengoedevochtvoorziening inde.wortelzone enhetoptijdwater gevenisdaarmee eenbelangrijke
factor voor eengoedegewasgroei.

3.Beschikbaarheidvanwatervoor gewasgroei
Voorvollegrondsteelten zijnalgemenevochtspanningenvandebodem bekendwaarbij hetgewas
onvoldoende water opkannemenvoor gewasgroei (Fig. 1).TussenpF=2 (veldcapaciteit) enpF=4.2
(verwelkingspunt) kanhetgewasvoldoendewater opnemenomteblijven levenentegroeien(Kuipers,
1956).Wordteengewas gedurende eenlangere periode geteeld bijeenpF>4.2 danzalhet afsterven
wegensvochttekort. Dehoeveelheidwater tussen pF=2 enpF=4.2 isdebeschikbare hoeveelheidwater
voor gewasgroei,in hetvoorbeeld infiguur 1enbijlage 1isdat 502 m3ha1.Groeiremming, hetmoment
waarop deplant dehuidmondjes gaat sluitenbij eennaderendvochttekort, kanechter bijeenveel lagere
vochtspanning optreden(Richards enWadleigh, 1952). Ditmoment heethetkritischvochtgehalte voor de
beregening. Ditkritischvochtgehalte kansterk verschillenper gewas enisafhankelijk van de
opnamekarakteristieken vandewortels,dehoeveelheidwortels endeverdelingvanwortels in de bouwvoor.
Indewortels wordt door deverdamping indebladereneenvochtspanning opgebouwd, een
wortelpotentiaal. Daarmeewordt hetwater uit debodem aangezogen.Devochtspanning indebodem
neemttoe bijeenvoortdurende onttrekkingvandewortels enerkomteenmomentwaarop hetwater
sterker aandebodemdeeltjes gebondenzitdandatdezuigkrachtvandewortels is.Deverminderingvan
deverdampingvanhetgewas door eenverminderde wateropname in dewortels,wordt doorgaans
beschrevenmeteenzogenaamde transpiratie-reductiefunctie (Campbell, 1991). Dezefunctie laatzien dat
dit evenals hetsluitenvande huidmondjes eengradueel proces is.Hetmomentdat dehelftvanhetwater
opgenomenwordtishet 50%punt. Eenvoorbeeldvoor Thujaisgegeven infiguur 2(innavolgingvan
Heinen, 1997,gegevensvanEdwards, 1993).
Figuur 1:Hetverloopvanhetvochtgehalte indezandgrondvandeproeftuin MeterikseveldteHorst
(zandgrondb2vandeStaringreeks,Wöstenetal,2001).
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CampbellfunctieisgebruiktinnavolgingvanHeinen (1997).
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4.Modelmatige benadering van gewasgroei en
verdamping
Eenmodelmatige benadering betekent datdewerkelijke engecompliceerde processen opeen
vereenvoudigde wijze bekekenworden.Ook binnenmodelmatige benaderingen kaneentoenemende
complexiteit voorkomen.Alle modelmatige benaderingen hebbentot doelomhetmomentte bepalendat
hetkritischvochtgehalte indebodem bereikt isvoor hetdesbetreffende gewas. Deacties diedaarna
ondernomenmoetenworden zijnvoor alle benaderingen gelijk. Deeerstemodelmatige benadering ishet
eenvoudigste envoorziet ineenaantaleenmalige bepalingen enregelmatigte herhalenbepalingen(door de
ondernemer)omtot eenbeslissingte komen:Beregenenof niet. Bijdecomplexere benaderingenworden
deregelmatigte bepalenwaarnemingen (door deondernemer)vervangen door berekeningenvandeze
waarden. Metdezewaardenwordt hetbeslismomentbepaald.

4.1 Eenvoudige modelbenadering
Dezeeenvoudige benadering bestaat uittwee delen:eenmaligte bepalen parameters die over eenlagere
periode constant blijven(bodemkarakteristieken: profielopbouw enpF-curve),enmetingen diede
ondernemer inhetvelduitvoert. Dezemetingenvandeondernemer bestaaneruitdatdevochtmetersinhet
veldafgelezenworden.Opgrondvandewaardenvandemeter wordt debeslissing genomenomte
beregenenof niet. Bijhetbereikenvanhetkritischvochtgehalte wordt eenberegeninguitgevoerd.

4.2 Complexe modelbenadering 1
Evenalsindeeenvoudige modelbenaderingwordt bijdeze benaderinggebruik gemaakt vaneenmaligte
bepaleninvoergegevens over de bodemkarakteristieken endetoenamevande bewortelingsdiepte.
Daarnaastzijndeactuele lokaleweersgegevens vanbelangvoor hetberekenenvandeactuele verdamping
endeactuele natuurlijke neerslag.Naast debekende invoerfunctie vandebewortelingsdiepte waarmee het
bewortelbaar volume berekendwordt, worden standaardfuncties vanhetbladoppervlak ingevoerdvoorde
berekeningvandegewas-enbodemverdamping (gewas-plus bodemverdamping = evapotranspiratie,
berekendm.b.v.actuele weersgegevens). Debodemverdamping wordt berekend met behulpvanMakkink
(1957) of Penman(1948) (Kraalingen&Stol, 1997). Dewatervraagvanhetgewas enhet grondoppervlak
zijndaarmee bekendenper dagwordt uitgerekend hoeveeldewatervoorraad isopmomentt dooreen
eenvoudige balansberekening (innavolgingvan:Naareenberegeningsplanner voor agrariërs II, Bolandet
al., 1996):

V(t)=V(t-l)+N

+B+C+P+E

(mm)

waarin:
V(t)= beschikbare hoeveelheid water indewortelzone opdagnummert (vandaag);
V(t-1)=beschikbare hoeveelheid water indewortelzone opdagnummer t-1 (gisteren);
A/=neerslag;
B=beregening;
C =capillaireopstijging;
P= percolatievanwater uit dewortelzone naarondergrond;
E= verdamping (evapotranspiratie)
Erwordtgerekend met eenwaterbalans volgens het'tipping bucket' systeem.Dithoudt indat bijeen
verzadigdbewortelbaar volume (deemmer) hetovertollige water uithetbewortelbaar volume stroomt,
zonder dataangegevenwordt of dat inverticale of horizontale richtingzalplaatsvinden(percolatie).
Daarmeeishetvrijwel onmogelijk omvoorspellingente doenover mogelijke verliezenvannutriënten door
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1

overmatig water geven.Bijhetbereikenvanhetkritischvochtgehalte wordt eenberegening uitgevoerd.De
capillaire opstijging isopdemeeste (droge)zandgronden (grondwaterspiegel lager dan2 meter)
onvoldoende omeenbijdragete leverenaandevochtvoorziening. Decapillaire opstijgingvanmatiggrof
zandbedraagt 40 tot 60 cmenvanfijnzand70tot 100 cm(Kuipers, 1956).
Dezemethode vereist eenhoge interactie tussen deuitvoerende ondernemer endeberekenende instantie.
Zoweldeactuele neerslagendeuitgevoerde beregeningen moetenadequaat inderekenformule ingevoerd
worden.
Hetmomentvanberegenenwordt bepaalddoor hetkritischvochtgehalte: indiende beschikbare
hoeveelheidwater V(t)minder isdanhetkritischvochtgehalte moet deberegening gestart worden (Fig.1).

4.3 Complexe modelbenadering 2
Dezebenadering bouwtvoort opdewerkwijze bijmodelbenadering 1.Deinschattingvandeactuele
verdamping wordtverder uitgewerkt enafhankelijk gesteldvandeactuele drogestofproductie. Deze
gewasverdamping per geproduceerde hoeveelheid drogestof heetdeWater UseEfficiency' [WUE,gH20g
DM1]. Dedrogestof productie is lineair afhankelijk vandehoeveelheid opgevangen hoeveelheid
fotosynthetisch actieve straling(APAR)enheet de'Radiation Use Efficiency' [RUE,g DMMJ APAR1](Fig.3,
overgenomenvanPronk enChalla,2001).Voor deze berekening isgebruik gemaaktvanhet bestaande
model LINTUL2:asimple general cropgrowth modelfor water-limited growingconditions (example: spring
weat). Hetmodelis(uiteenander project gefinancierd) aangepast aanboomteeltgewassen, inditgeval
Thuja, voor wat betreft de lichtonderschepping. Ditmodelheeft totvoordeel datinmatige tot slechtegroeijarendevraag naarwater aangepast wordt door deterugkoppeling naar eenverminderde gewasgroei bij
lagelichtintensiteiten (weinig straling).DeberekeningvandeWUEvoor Thujaisweergegeven infiguur 4.Of
aandevraagnaarwater voldaan kanworden,wordt netals bijmodelbenadering 1door een
balansberekening bepaald.Bijhetbereikenvanhetkritischvochtgehalte wordt eenberegeninguitgevoerd.
Figuur 3: DeRadiation useefficiency isdehellingshoek vandelijn(Y=2,7g DMJ APAR1).
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4.4 Degiftgrootte
Degiftgrootte (deberegening) hangt afvandebodemkarakteristieken enhet bewortelbare volumevanhet
gewas.Vanuitde bodemkarakteristieken is bekendhoeveelwater debodemmaximaalvast kanhouden,
Vmax. Vanuithetonderzoek isvastgesteld bijwelkvochtgehalte er beregendzoumoetenworden, Vact (het
kritischvochtgehalte uittabel 2).VanuitdepF-curve isnuafte lezendat dezandbodemvanhet proefveld
MeterikseveldinHorst 5%volume procentenvocht kanvasthouden,voordat uitspoeling optreedt, Fig.l. Bij
eenbewortelbare zonevan25 cmisdemaximale giftgrootte dan 12.5 mm.Bijdeteeltvanlaanbomenis
debewortelingsdiepte aanheteindevanhettweede groeiseizoen meer dan85 cmopde proeftuinlocatie.
Eensimpele berekening leert dat hetvochtbergendvermogendan425 m3isendat er dan42 mmwater
gegevenzoumoetenworden. Ditiseengrote gift endaarom zalhetindeze situatie beter zijnomdehalve
doseringte geven,20 tot 25 mm.Algemeen kangesteldworden dateengift vanmeer dan25 mmopeen
vergelijkbare zandgrondnietwenselijk is.Hetrisicovanongewenste verplaatsingvannutriënten (uitspoeling)
nementoe.
Voorbeeld berekeninggiftgrootte voor beregenenvoor hetberegenenvan Thuja\s(ziefiguur 1)
vol%vocht bij pF= 2.0 (verzadigingspunt) - vol%vocht bijpF= 2.35 (kritischvochtgehalte) = 28- 23 = 5.
Bijeenvolumevandebouwvoor van 100 (lengte)*100(breedte)*0.25 (diepte) = 2500 m3isdat 125m3
per ha, 12.5mm.
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5. Beregeningsplanners

5.1

Hetonderzoek

Verschillende gewasgroepen zijnindit onderzoek opgenomen,namelijk sierconiferen, struikrozen,verplant
bos-enhaagplantsoen enlaanbomen.Door deveelheidvangewassen indeboomkwekerij ishetniet
mogelijk voor allegewassendit kritischvochtgehalte te bepalen.Bijaanvangvanhetonderzoek enmet
enige inschattingenvanuitandere sectoren,is het uitgangspunt datditkritischvochtgehalte voor ieder
gewasverschillend is.Daarbijisdeverdampingvanhetgewasverschillend endaarmee zalbijhetene
gewas sneller beregend moetenwordendaneenander gewas.Voor iedere gewasgroep iseen
voorbeeldgewas geselecteerd inoverleg met DLV.Ditvoorbeeldgewas iseengewas dat bekendis bijde
boomtelers eneengewaswaarvan bekendisdat hetgroeiremminglaatzienbijvochttekort.Voor
sierconiferen isdat Thujaoccidentalis'Brabant'vanuit eenp9(bepaalde potmaatvanhetuitgangsmateriaal,
2jarigeteelt: 1998-1999),voor struikrozen RosaLaxaonderstam met'Climbing Bonica'cultivar geoculeerd
(2jarigeteelt: 2000-2001),voor verplant bos-enhaagplantsoen Carpinusbetulus1+1als uitgangsmateriaal
(2jarigeteelt: 2000-2001) envoor laanbomen Carpinusbetulusspilalsuitgangsmateriaal (3jarigeteelt, 2
jaar onderzocht: 1999-2000).
Bijalle benaderingenvanberegenen inhetonderzoek isdebelangrijkste parameter hetvaststellen vanhet
momentvanberegenen:kritischvochtgehalte indebodem.Develdproeven zijneropgericht dit kritisch
vochtgehalte vastte stellen.Daarnaast is(uitandere projecten gefinancierd)voor dezegewassende
toenamevanhetbladoppervlak bepaaldgedurende deeerstetweeteeltjaren endedrogestofproductie (niet
voor delaanbomenteelt).Tevensis(uitandere projecten gefinancierd) depotentiële verdamping percm2
bladoppervlak bepaaldvoor Thuja, Rosa corymbifolia'Laxa'en Carpinus, alsonderdeelvandecomplexe
modelbenaderingen.

5.2
5.2.1.

Resultaten onderzoek
Bodemkarakteristieken

Vandegrondsoort iseenveldkarteringgemaakt envandedrie meest prominentte onderscheiden
bodemlagenisdezeeffractie bepaald.Samenmet deVanGenuchtenparameters,waarmee depF-curve
beschreven kanworden(gegevens overgenomenvanSchansenHellings, 1994),geeft dit eengoedbeeld
vandegrondsoort endemogelijkheden (tabel 3).UitdepF-curve(Fig. 1)isafte lezendat degrond
ongeveer 20volume%water kanbergentussenveldcapaciteit enhetverwelkingspunt.
Tabel 1:Bodemkarakteristieken endeVanGenuchten parametersvoor deproeftuinlocatie Meterikseveldin
Horstvoor deverschillende bodemlagen.Dezegegevens gevenaandat dit eenB2bovengrond iseneen
02 gevolgddoor een03 ondergrond is(Wöstenet al,2001).
Diepte
Textuur
es
8r
a
o^
a,,
n
X
Ks
Meter
m3m 3 m3m 3 cnr1
cm'1
crn^
cmd-1
0-0.60
Fijnzand
0.5127 0.05
0.027 0.0275 0.0550 1.5806 0.5 15.0
5
0.60Zwak lemig,fijn
0.4905 0.05
0.022 0.0223 0.0446 1.7107 0.5 15.0
0.75
zand
3
0.75Sterk lemig,fijn
0.3653 0.00
0.131 0.1318 0.2636 1.6190 0.5 15.0
1.00
zand
8
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Hetvol.%vocht afhankelijk vandedrukhoogte wordt alsvolgt berekend(VanGenuchten 1998):

0.-8.
(l+ah)] i-v«

9(h)=6r+

5.2.2

vol%vocht

Kritischvochtgehalte

Thuja
Gedurende 1998 werd bijdeproef met Thujageen verschil indrogestof productie gevonden.Dithadte
makenmetdekleine planten(lage bladbezetting), dedaarmee gepaardgaande lagevraag naarwater ende
matige zomer. Inhettweedejaar konweleenverschil indrogestof productie vastgesteld worden enhet
kritischvochtgehalte isberekend.Hetkritisch vochtgehalte voor Thujaindetweejarige teelt vanplantgoed
vanuit eenp9, ispF=2.35 (Tabel2).Dedrogestof productie per opgevangenfotosynthetisch actieve
stralingwas 2,7 g DM/MJ(Fig.3).Hetgaat hierbij omresultatenvan 1veldproef. Omeenindrukte krijgen
vandejuistheidvandezegegevens,zijneenaantalandereteeltendoorgerekend. Dedrogestof productie
konindevergelijkbare teeltsystemenopdezelfde locatiegoedvoorspeldworden(Pronk enChalla,2001).
Dehoeveelheidwater die nodig isomdezedroge stof te kunnenproduceren is0.1 kgH20per g DM (Fig.
4).
Figuur 4: Dewater useefficiency voor Thujaisdehellingshoek vandelijn(Y=0.10 kgH20gDM1).
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BijdeteeltvanRosableek dat deonderstam eenduidelijk andere benuttingvanhetopgevangen licht heeft
dandecultivar. Decultivar groeit harder doordat hetlichtefficiënter benutwordt dandeonderstam.Alleen
vandeonderstam isdeWUEbepaald.Dezewordt echtertevens indeberekeningen gebruiktvoorde
cultivar. DeWUE van0.13 kgH20per g DM(tabel3)komt overeen bijdegevondenwaardenvanStilma

(2001).
Hetkritisch vochtgehalte voor Rosa ispF= 2,4.
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Carpinus betulus verplant bos-en haagplantsoen
Carpinus betulus had een RUEvan 1,98 g DM MJAPAR'1. Deze waarde is goed vergelijkbaar bij
literatuurwaarden voor verplante populieren (1,5 g DM MJAPAR1) enwilgen (1.58 g DM MJAPAR1) (Cannell,
1987). De gegevens uit de literatuur zijn voor 1teeltseizoen en deze stemmen goed overeen met de
gevonden RUEvan het eerste teeltseizoen van Carpinusbetulus (1,4 g DM MJAPAR1, R2=0.99). Omdat in
de praktijk met eenteeltduur van 2jaar gewerkt wordt, wordt gebruik gemaakt van de RUEover een
periode van twee jaar voor de berekening van de drogestof per dag en de bijbehorende verdamping.
Het kritisch vochtgehalte voor Carpinus betulus(verplant bos-en haagplantsoen) is pF= 2,35.
Carpinus betulus laanbomen.
De teelt van de laanbomen is moeilijk verlopen. Het percentage uitval was minder inde behandeling zonder
extra water, maar indatjaar konden slechts tendensen van een toegenomen groei door extra water vast
gesteld worden. Inhet tweede jaar werd het verschil ingroei iets duidelijk aantoonbaar en kon een kritisch
vochtgehalte berekend en aangetoond worden van pF = 2,4. Dewaarde ligt in de buurt van de waarde voor
Thujaen dat is een verrassend resultaat van dit onderzoek.
Tabel 2: Kritisch vochtgehalten in de bouwvoor van de verschillende gewassen (inverschillende eenheden).
Gewas
Kritisch vochtgehalte
hPa
KPa
MPa
PF
Thuja occ. 'Brabant'
225
22.5
2.25
2.35
2.4
Rosa corymbifolia 'Climbing bonica'
252
25.1
2.5
Carpinus betulus bos-en haagplantsoen
225
22.5
2.25
2.35
Carpinus betulus laanbomen
252
25.1
2.5
2.4

Tabel 3: Radiation use efficiency (RUE) en de water use efficiency (WUE)van de verschillende gewassen
Gewas
RUE
R2
WUE
1
(g DMMJ APAR- )
(g H?Q g DM 1 )
Thuja occ. 'Brabant'
2.7
0.99
0.10
Rosa corymbifolia "Laxa" (onderstam)
1.4
0.96
0.13
Rosa corymbifolia 'Climbing bonica' (cultivar)
3.8
0.98
0.13
Carpinus betulus bos- enhaag plantsoen
1.98
0.92
0.20
.2
Carpinus betulus laanbomen
0.20
1
APAR = absorbed photosynthetic active radiation (opgevangen fotosynthetisch actieve straling)
2
doordat het van laanbomen zeer moeilijk isde drogestof productie te bepalen enheteen drie jarige teelt
is, is RUE niet bepaald.

R2

De resultaten omtrent hetkritisch vochtgehalte liggen voor devoorbeeld gewassen uitde verschillende
gewasgroepen dicht bijelkaar. Ditis een verrassend resultaat, omdat er vooraf vanuit gegaan is dater wel
degelijk grote verschillen zouden optreden tussen de gewassen. Tevens moet hierbij opgemerkt worden dat
deze resultaten in 1 proef pergewas vastgesteld zijn. Dithoudt indater indejaren geen herhalingen
uitgevoerd zijn endaarom zijn deze resultaten goede richtlijnen voor een globale benadering voor optimaal
water geven. Tevens verdient hetaanbeveling o mde gevonden resultaten te verifiëren op andere typen
zandgronden.
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0.95
0.77
0.77
0.94
0.94

5.3

Beregeningsplanners

Deberegeningsplanners zijnzoals eerder genoemd afhankelijk vanhetkritischvochtgehalte,de
evapotranspiratie, natuurlijke neerslag,percolatie encapillaire opstijging.Nahetvaststellenvande
bodemkarakteristieken kunnendevolgende parameters berekendworden:
Capillaire opstijging = 70-100 cm
Percolatie = dehoeveelheidwater die extra indebodem komt bijeenverzadigdetoestand(pF=2)
Bijdeeenvoudige methode ishet dekweker die inhetveldhet momentvanberegenen bepaald.De
bodemkarakteristieken zijnnodigvoor hetvaststellenvandegiftgrootte.
Bijdecomplexere methodenwordt deevapotranspiratie voor deberegeningsplanners per dag uitgerekend
met behulpvandeactueleweersgegevens enanderebenodigdheden.
Deadviesdoseringvoor deberegening isafhankelijk vanhetvochtbergendvermogenvandegrond ende
dieptevandebeworteling. Eenvoorbeeldberekening vandeadviesdosering staat inbijlage 1.Hoevaaker
beregend moetworden hangt afvandeonttrekking door hetgewas enhetmomentwaarop groeireductie
door vochttekort optreedt.

5.3.1

Implementatie

Hetmetenvanhetkritischvochtgehalte indebodemendeberegening aanpassenaandegevonden
waarden,is demeestoverzichtelijke methodevoor deondernemer. Hetnadeelisdater per perceeleen
aantalmeters geplaatst moetenwordenendat er regelmatig irihetveldwaarnemingen uitgevoerd moeten
worden. Hetsuccesvandezemethode hangt daarom afvandedisciplinevandeteler. Tijdisopalle
bedrijveneenbelangrijk productiemiddel datvaak onvoldoendevoorhandenis.Tochgeeft dezewerkwijze
deondernemer hetbeste inzicht inwat er inhetveldgebeurt enheeft zeker inhet bewustwordingsproces
vandeteler methetproductiemiddel water devoorkeur. Deadviesdoseringvoor hetperceel iseen
belangrijk onderdeel inhetgoedwater geven.Debodemkarakteristieken veranderen nagenoeg nietinde
tijd per perceel endezezoudeneenmaligvastgesteld kunnenworden.Aandehandvaneenveldkartering
kanmetde'Staringreeks'eengoede inschattingvandepF-curvegemaakt worden.Afhankelijk vande
bewortelingsdiepte kandandeadviesdoseringvastgesteldworden.Debewortelingsdiepte kaneenvoudig
door deondernemer bekekenworden,door twee maalper groeiseizoen eengattegraven enmeteen
mesje indegronddeonderstewortels blootteleggen.
Decomplexere methodenzijnbewerkelijker endeinteractie tussendeadviserende (berekenende)
organisatie endeondernemer iscruciaal.Deondernemer moeteenplaatselijke regenmeter bijhoudenvoor
deactuele neerslag,aangevenopwelke dagener eneberegening uitgevoerd isenhoegroot de beregening
was. Hoeweler systemenindepraktijk opdeze manier uitgevoerdworden(fruitteelt), isdit onderdeel nog
niet praktijkklaar. Degegevensvandit onderzoek zijngeschikt omhier eengoedevoorzetvoor tegeven,
maar desamenwerking metcommerciële organisaties dietoegang hebbentot locale weersgegevens en
voldoende software zijnnognietafgerond.

5.4 Kritische opmerkingen
Beregeneninvollegrondsteelteniseenonderwerpdatregelmatigindebelangstellingstaat.Bestuderingvan
weersgegevensvandelaatste50jaargeeftaandatindrogeperiodenwaarineenoptimalegewasgroeiin gevaar
komt,beregenenonderdeaandachtkomt(eindjaren70).Enkelejarenlater,bijnattereenkoelerezomersiser
veelminderbelangstellingvoorditonderwerp.Deproblematiekvanberegenenisdaarmeesterk
weersafhankelijk.Tegenwoordigspelenookandereaspectendaneenoptimalegewasgroeieenrol. Vanuitde
maatschappelijkevraagnaarvoldoendedrinkwater, schoonmilieuennatuurwaarden(hogeregrondwaterstanden)
wordtdeagrarischesectorintoenemendematebeperkingenopgelegdomaandezebehoeftentevoldoen.
Genoegwatergevenvooreengoedegewasgroeiisdaarmeenietmeervoldoende:overmatigwatergevenis
ongewenst.Genoegwatergevenwordtdaarmeeomgezetinvoldoendemaarzekernietteveel.
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Zoalsook uitdit onderzoek blijkt, hebbendeweersomstandigheden eengrote invloedopderesultaten.In
1998 werd bij Thujageenhogere drogestof productie behaalddoor meer waterte geven.Delage
waterbehoefte vandekleineplantjes ende'matige'zomer zijnhier mogelijke oorzakenvan.Bijdeteeltvan
laanbomenwordt vooral hetrisico vanuitvalverminderd door goedwater geveninheteerstejaarna
aanplant. Indedaaropvolgendejarenwerd inonze proevengeenextra groeiwinstwaargenomen door meer
water. Eenextra complicerende factor inhetonderzoek is,datbijveelwater gevener ookveel stikstof
verlorengaat. Hoeweler regelmatig bepaald isof deminerale stikstof indebouwvoor nogvoldoendewas,
duidendeanalyses ook aandatnietaltijd deoptimale hoeveelheid stikstof beschikbaar wasvoor opname
voor hetgewas.
Hoewelervoor devier gewasgroepenvergelijkbare kritischvochtgehaltengevondenwerden,betekent dit
nietdatdezewaardenvoor deoverige gewasgroepenvandeboomkwekerij geldig zijn. Metname
gewassenmetzachte ensponsige bladeren(tomaten,komkommers), hebbeneenkritischvochtgehalte dat
veel lager ligt. Bijdebladverliezende boomkwekerijgewassen zoals heesters endevaste plantenzijner
vergelijkbare gewassen.Eenander aspect isdat er slechts eenaantalteelten(teeltmethoden) onderzocht
zijn. Dekritischvochtgehalten kunnenvoor hetgewas ook ineenanderteeltsysteemtoegepastworden,
maar decomplexere methodenmakengebruik vandebladbezetting(bladoppervlak/grondoppervlak) endie
is sterk afhankelijk vanhetteeltsysteem (met nameplantdichtheid,maar ook leeftijdgewas).
Eenberegeningsplanner kaneenondersteuning zijnvoor goedwater geven,waardoor water efficiënter
gebruikt gaatwordenendekansopte veelwater gevenverminderdwordt. Daarmeewordt eenbesparing
gerealiseerd,tenopzichtevanstandaard beregenenof overmatig beregenen.Hetgoeduitvoerenvande
beregeningsplanner vraagt eengrote inzetvandeondernemer. Deplanner kannietgebruikt wordenvoor
hetaanbandenleggenvanberegenen,omdat dehoeveelheiddienodigisvoor degewasgroei sterk
afhankelijk isvandeactuele weersomstandigheden.
Deonderdelenvandeberegeningsplanner zijnmetdit onderzoek voor eenaantalgewasgroepenbekend.
Alle onderdelen brengen eenfoutmarge/onzekerheid met zichmeeinde planner. Hetgoedinschattenvan
de pF-curvevandegrond,deheterogeniteit vaneenperceel,deafwijkende bewortelingsdiepte bij storende
lagenindebouwvoor ennogveleandere onzekerheden zijningebouwd indeberegeningsplanner. Hetis
nodigdatdeondernemer werkt meteenbetrouwbare planner. Deplanner iseenhulpinstrument meteen
bepaaldefoutmarge. Dekritische vochtgehalten vandit onderzoek zijngeschikt omindeze plannerte
gebruikenenbijhetvaststellen vandezewaarden is rekeninggehoudenmetdefoutmarges vanalle
onderdelen.
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6.Conclusiesenaanbevelingen
Ditonderzoek is eeneerste, noodzakelijke stap naar richtlijnenvoor eengoede beregening inde
boomkwekerij.Debelangrijkste resultaten uitdit onderzoek zijndekritischvochtgehalten indebodemdie
hetmoment aangevenwaarop deondernemer eenberegening zoumoeten uitvoeren.Enmisschiennog
belangrijker, bijwelkewaarden hijdat nogniet hoeft te doen.Eentweede zeer belangrijk onderdeelvandit
onderzoek is,dat degiftgrootte opdezezandgrond per beregeningvrij kleinzoumoeten zijn, 10tot
maximaal25mm.
Degevondenkritisch vochtgehalten zijneeneerste robuuste benadering.Integenstellingtot watvooraf
verwachtwerdliggendekritischvochtgehaltenvandeonderzochte gewasgroepen dicht bijelkaar, hetzijn
vrijwelgelijkwaardige getallen.Hierbij moetinogenschouw genomenwordendatonder deheersende
veldomstandighedeneenfoutmarge opkantreden.
Beregenen blijft eencomplex enmoeilijk onderwerp. Debeperkingenvandit driejarige onderzoek zijn
duidelijk:vier gewasgroepenwaarvan éénvoorbeeldgewas onderzocht isgedurende ééngroeiperiode.In
onderzoek waarbij hetweer zo'ninvloedrijke factor is,zouhet eigenlijk gedurende meerderejaren
onderzocht dienenteworden.
Depraktijk zalmoetenaangevenof eenverdereverfijningvandezegetallenwenselijk is.Tevenskunnen
dezewensenookvanuitdemilieukundige kant geformuleerdworden.
Degevondenkritischvochtgehalten zijneengoede eerste aanzet. Erzijnechter noggrote onduidelijkheden
over anderegewasgroepen enteeltsystemen. Omdegevondenwaardenverdertevaliderenverdient het
aanbevelingomdeuitgevoerde bepalingengedurende meerderejarente herhalen,vooralalsblijktdatde
kritische vochtgehaltenvoor andere gewasgroepen onder nattere omstandigheden albereikt worden.De
kansopnattertelendanvanuitmilieukundig oogpunt wenselijk iswordt hierbij namelijk groot. Dekritische
vochtgehaltenvoor dehier onderzochte gewasgroepen zijnzodanigdatbijhetberegenen meteenjuiste
giftgrootte dekansopovermatigwater gevenendaarmee uitspoeling vannutriënten,kleinis.
Als laatste dient nogopgemerkt te wordendat hetterug dringenvanovermatig beregenendoor gebruikvan
de beregeningsplanners eenzaak blijftvandeondernemer. Hetgoeduitvoerenvande beregeningsplanner
isgeengemakkelijke onderneming envereist eengrote inzetennauwkeurigheidvandebetrokken
ondernemers.
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Bijlage1
Berekening adviesdosering beregening voor Thuja op zandgrond (proeftuinlocatie
Meterikse veld, Horst), direct na planten.

Type zandgrond:

B2(volgensWaterretentie-endoorlatendheidkarakteristiekenvanboven- en
ondergronden inNederland:de Staringreeks.Vernieuwde uitgave 2001.Alterrarapport 153,ISSN 1566-7197)

Bewortelingsdiepte:

0.20 m

Bewortelbaar volume:

100*100*0.20 = 2000 m3/m2

Hoeveelheidwater inbewortelbaar volume bijverzadiging(pF=0):48.6%=> 972m3
Hoeveelheidwater inbewortelbaar volume bijveldcapaciteit (pF=2): 32.1% => 642m3
Hoeveelheidwater inbewortelbaar volume bij kritischvochtgehalte (pF=2.35): 26.4%=> 528m3
Hoeveelheidwater inbewortelbaar volume bijverwelkingspunt (pF=4.2): 7%=> 140m3

Vanuitverzadiging iser beschikbaar voor hetgewas:
972 - 528 = 444 m3/ha(=44mm)
Vanuitveldcapaciteit iser beschikbaar voor hetgewas:
642 - 528 = 114m3/ha(11.4mm)
Voor hetafstervenvanhetgewas iser beschikbaar voor hetgewas:
642- 1 4 0 = 502 m3/ha(50mm)
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Bijlage2
Schematisch overzichtvandeuitgevoerde activiteiten voor hetprojectwaterbesparingin
de boomteelt
1998-1999:veldproef met Thuja occidentalis'Brabant'waarindevolgende vraagstelling beantwoord is:op
welk momenttreedt er groeireductie opdoor vochttekort indebodem?(kritischvochtgehalte).
Omdezevraagte kunnenbeantwoorden zijndevolgende gegevens bepaald en verzameld:
lengte enbreedtevanhetgewas,drogestof bovengronds enbladoppervlak (8maaltotaal)
beworteling, bewortelingsdiepte, wortellengte-dichtheid endroge stof ondergronds (3 maaltotaal).
bodemvochtmetingenbepaald per twee uurgedurende proef, watermark opdrie dieptenoptwee
locaties per plant intwee herhalingen intwee behandelingen
actuele weersgegevens bepaald per uurgedurende proef.
Gegevens bepaaldover bodemsamenstelling enprofielopbouw. Gegevensverzameldover
bodemkarakteristieken (pF-curven).
Statistische analysevandroge stof gegevens en bodemvochtmetingen
Bepalingvanminerale hoeveelheidstikstof indebouwvoor op4tijdstippen pergroeiseizoen.
Bepalingvanminerale stikstof indieperebodemlageninhetvoorjaar eninhetnajaar, omindicatief
te kunnenvaststellen ofer stikstofverliezen optreden.
Ditwaseentweejarige teeltwatgoedaansluit bijdehuidige praktijk vandeteeltvansierconiferen.
1999-2000:veldproef met Carpinusbetulus(spil)alslaanboomgeteeld.Bijdezeveldproef was dezelfde
vraagstelling speerpunt en.zijnmetkleineveranderingen dezelfde handelingen uitgevoerd.Hetonderzoek is
uitgevoerd indeeerstetweejaar vandeteelt zoals indeopdracht aangegevenwas.Indepraktijk isditeen
driejarige teelt.
2000-2001:veldproef met Rosa corymbifolia'Laxa'(onderstam) waarop injulivanheteerste teeltseizoen
'Climbing bonica'geoculeerd is.Bijdezeveldproef wasdezelfde vraagstelling speerpunt enzijnmetkleine
veranderingen dezelfde handelingen uitgevoerd.Indepraktijk isdit eentweejarigeteelt.
2000-2001: veldproef met Carpinusbetulus 1+1 geteeldalsbosenhaagplantsoen. Bijdezeveldproef was
dezelfde vraagstelling speerpunt enzijnmet kleineveranderingen dezelfde handelingenuitgevoerd.In de
praktijk isditeentweejarige teelt.
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