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bz.7

:invoegen eerste regel: De leaf appearance rate is gedefinieerd
als het aantal dagen tussen het versch~nen van twee opeenvolgende bladtopjes uit het schede-omhulsel.

bz.B

:regel 19: .1 of .05*Tgem. moet

z~n:

.1 of .05 •

bz.14 :regel 2, invoegen achter waterdeficiet: in de bewortelde
zone.
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In deze publicatie worden aan de hand van een literatuurstudie
factoren die van invloed zijn op de leaf appearance rate(LAR), leaf
· extension-rate(LER) en de nproductie" van dood materiaal met betrekking op een grasgewas besproken. De belangr~kste factor bl~kt
bij alle drie processen de temperatuur te zijn, tervvijl de factor
watervoorziening een niet onbelangrijke invloed l~kt uit te kunnen
oefenen op de leaf extension rate.
Mede aan de hand van de uit deze literatuurstudie naar voren gekomen gegevens wordt getracht een verf~ning aan te.brengen in een
verklarend mode.l voor de grasgroei door middel van het aanbrengen
van een onderscheid in blad- en stengelmateriaal in het totaal
van bovengronds levend materiaal. Na een evaluatie van de resultaten van de simulatie worden onde~Nerpen voor een verdere aanpassing van het simulatieprogramma onder de aandacht gebracht.
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Inleiding.!..
De totale oppervlakte van Nederland in 1.974 bedroeg 3,6 miljoen
ha, waarvan 2,1 miljoen ha cultuurgrond. Van deze oppervlakte aan
cultuurgrond bestaat ruim 60% uit bl~vend grasland (Oostendorp,
1978). De indirecte opbrengst van dit grasiand, de opbrengst aan
dierl~ke producten zeals melk, vlees, wol e~c., is in belangr~ke
m2te gecorreleerd aan de opbrengst en benutting van dat grasland
ofschoon door import van voedermiddelen uit het buitenland de
laatste jaren deze correlatie steeds zwakker wordt.
Dit betekent, dat een veehouder met een goed management aan het
eind van een productieseizoen rneer geld als inkome.n overhoudt dan
een veehouder met een minder ~oe? ma!lag_e~~nt ~_oak_!.-~ ~~~--d~ <?V~_rige
omstandigheden zoals landoppervlakte, aantal melkkoefen, productieniveau van de dieren etc. gel~k voor beide veehouders. De veehouder
kan door het nemen van de juiste beslissingen op het juiste t~d
stip veel-bijdragen aan z~n uiteindel~ke inkornen. Beslissingen over
uiteenlopende zaken zeals wel of niet inscharen, wel of niet bemesten en zo ja, hoe intensief etc., dienen elke dag opnieuw voor
ieder perceel genomen te worden. Het is echter vaak niet mogel~k
voor de veehouder om deze beslissingen op korte termijn te toe_tsen
aan rnogelijke effecten op langere termijn en uiteindel~k zijn inkomen
aan het eind van het boekjaar.
Om dit mogel~k te maken dient aan iedere beslissing een waardering,
bijv. in de te verwachten winst, toegekend te worden. In 1976 heeft
he.t Instituut voor Mechanisatie, Arbeid en Gebouwen (IMAG) te Wageningen samen met het Proefstation voor de Rundveehouderij en het
NIAE ~e Silsoe (U.K.) een project in het leven geroepen onder de
naam "Dagelijks weerkerende beslissingen over de werkindeling bij
het graslandgebruikn, om met behulp van de simulatie-techniek deze
· managementbeslissingen te kunnen toetsen (Saedt,1977).
De grasgroei neemt in. het geheel een zeer belangrjjke posi tie .in.
Daarom heeft het IMAG aan d_e Vakgroep Theoretische. Teel-tkunde van
de Landhouwhogeschool te Wageningen. gev.raagd een model voor de
grasgroei te ontwikkelen •. Op deze vakgroep is door Lantinga en
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De totale oppervlakte van Nederland in t974 bedroeg 3,6 miljoen
ha, waarvan 2,1 miljoen ha cultuurgrond. Van deze oppervlakte aan
cultuurgrond bestaat ruim 60% uit bl~vend grasland (Oostendorp,
1978). De indirecte opbrengst van dit grasiand, de opbrengst aan
dierl~ke producten zeals melk, vlees, wol e~c., is in belangr~ke
mate gecorreleerd aan de opbrengst en benutting van dat grasland
ofschoon door import van voedermiddelen uit het buitenland de
laatste jaren deze correlatie steeds zwakker wordt.
Dit betekent, dat een veehouder met een geed management aan het
eind van een productieseizoen meer geld als inkomen overhoudt dan
een veehouder met een minder goe? ma!lag_e~~nt ~_ook _!.-~ ~~~--d~ <?V~_rige
omstandigheden zeals landoppervlakte, aantal melkkoefen, productieniveau van de dieren etc. gelijk voor beide veehouders. De veehouder
kan door het nemen van de juiste beslissingen op het juiste t~d
stip veel-b~dragen aan zijn uiteindelijke inkomen. Beslissingen over
uiteenlopende zaken zeals wel of niet inscharen, wel of niet bemesten en zo ja, hoe intensief etc., dienen elke dag opnieuw voor
ieder perceel genomen te worden. Het is echter vaak niet mogel~k
voor de veehouder om deze beslissingen op korte ter~n te to~tsen
aan mogel~ke effecten op langere termijn en uiteindelijk z~n inkomen
aan het eind van het boekjaar.
Om dit mogel~k te maken dient aan iedere beslissing een waardering,
b~v. in de te verwachten winst, toegekend te worden. In 1976 heeft
het Instituut voor Mechanisatie, Arbeid en Gebouwen (IMAG) te Wageningen samen met het Proefstation voor de Rundveehouderij en het
NIAE ~e Silsoe (U.K.) een project in het leven geroepen onder de
naam "Dagelijks weerkerende beslissingen over de werkindeling bij
het graslandgebruik 11 , om met behulp van de simulatie-techniek deze
· managementbeslissingen te kunnen toetsen (Saedt,1977).
De grasgroei neemt in. het geheel een zeer belangrijke posi tie .in.
Daarom heeft het IMAG aan d.e Vakgroep Theoretische. Teel·tkunde van
de Landhouwhogeschool te Wageningen. gev_raagd een model voorde
grasgroei te ontwikkelen •. Op deze vakgroep is door Lantinga en
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Kassa in 1979 een eerste. aanzet geleverd door het aanpassen van
een bestaand model voor de tarwegroei onder aride omstandigheden,
"Wheat Redone 11 van :ti.van Keulen, aan de grasgroei onder gematigde
omstandigheden. De aanpassing voor dit model is voorlopig beperkt
voA
gebleven tot de ongestoorde groei ~ de eerste snede onder §&.
v:;., r j.J_ 9'· J ' '.' c0 i' :; ,L ,
7
~e. ometandigheden, yaarbij..Arekening gehouden lw'IOrdt met de N.r·.J"
en v;aterbalans van ce grond 1 >r~n opsplitsing in bovengronds en
ondergro~ds materiaal en een opsplitsing in levend en dood matet~~
riaalij_n
eerste instantie wordt getracht een go·ede simulatie
J
voor de gewasgroei van Engels raaigras (Lolium perenne L.) S24, hooitype, te ontwikkelen; later kan het progra~ua aan andere grassoorten en typen ~angepast worden.
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De hierna ~ literatuurstudie heeft tot doel gehad verdere
verfijningen in deze eerste aanpassing aan te brengen op het gebied
van de bladgroei, bladverschijning tot en met bladsterfte, en de
belangr~kste factoren die hierop van invloed zijn. De literatuurstudie heeft voornamelijk betrekking op Engels raaigras.
Met de uit.deze.literatuurstudie verkregen cijfers wordt getracht
een simulatie van de bladgroei te bewerkstelligen. Daarna zullen
enkele punten voor verder onderzoek en aanpassing van het model
aan de orde gesteld worden.
De weergegeven programma-gedeelten zijn geschreven in CSMP.

l'
L

•

3
Grasgroei algemeen.
["" 2.
-2. 1 Gewasgroei.
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Hieronder volgt een algemene beschr~ving van hergroei van een te
velde staand gewas. Hierb~ worden de aan de uiteindel~ke productie ten grondslag liggende processen zeals fotosynthese, bekend
verondersteld. Uitgebreide informatie hierover is te vinden in
het verslag van Lantinga en ~/las sa ( 1979), toegespi tst op de simulatie van de grasgroei.

l-7,

Na ~ ontbladering zal het gewas nieuwe bladeren gaan vormen.
Daarnaast zullen de bladeren, die voor de snede nog aan het groeien
l~
_-vvaren, verder groeien. De gro~isp.elhe~~~ in_he_!_E_~gi~ Y<?-n__ d~ ~e~groei is afhankel~k van de omvang van het achtergebleven bladern
u
dek en de reserves in de stoppel.
--~.Voor iedere nieuwe bladlaag in een gewas neemt de LAI met een f-actor
U
2 a 3 toe, voornamel~k door de grotere lengte van dat blad t.o.v.
ll
z~n voorganger. De gewasgroeisnelheid wordt grater naarmate de
t~i
LAI verder toeneemt tot b~na al het invallend licht onderschept
r~ _ wordt. De LAI bedraagt dan + 5. Boven deze ·LAI wordt de hoeveelheid geabsorbeerd zonlicht ~en beperkende factor. De tot nt"- t_oe
exponentiele toename van de gewasmassa gaat dan over in een lineaire toename met een constante maximale productiesnelheid. Deze
lineaire ~oename gaat een bepaalde tijd door totdat _in de onderste
bladlagen door·veroudering en sterfte evenveel materiaal verloren
f ~;
gaat als er aan nieuwe bladeren gevormd wordt. De gewasmassa neemt
dan niet meer toe, er is een ·bovengrens bereikt.
r~
De producti'esnelheid in de lineaire fase alsmede de duur daarvan
is niet constant in het groeiseizoen. In het voorjaar kan deze
U-lineaire gro~iperiode 6 weken duren voordat bij 9 ton ds.ha- 1 een
afbuiging plaats vindt, in de zomer duurt deze periode nog maar
[]'_ .
4 weken b~ een bovengrens van 5 ton.ds.ha- 1 •
Een aantal onderzoekers hebben voor de lagere productiesnelheden
[],
.na het voorjaar een verklaring proberen te geven. Zo denken Leaf
""f;·' -]_-et al.(1974) aan een verandering in fotosynthese-efficientie van
-
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de nieuw gevormde bladeren, alsmede aan een veranderde assimilatenverdeling tussen wortel en spruit. Sibma en Louwerse(1977) w~zen
op een verandering in bladstand, waardoor lagere fotosynthesesnelheden behaald worden. Deinum(1976) denkt meer in de richtihg van
een gewijzigde nsink-source"relatie terw~l Behaeghe(1979), uitgaande van z~n hibernatieconcept, het zomergras een fysiologische
depressie toekent t.o.v. het voorjaarsgras: het voorjaarsgras is
door inwerking van kou tijdens de vvintermaanden in een "aangeslagen"
toestand geraakt waardoor het hogere productiesnelheden aan de dag
kan leggen dan zomergras, dat meer in de voor ons. klimaat normale
toestand verkeert.
Woledge en Leafe(1976) hebben ondertussen aangetoond dat de fotosynthesecapaciteit van zowel individuele bladeren als gewas in
het voorjaar op een hoger niveau ligt dan in de zomer en het najaar. In een vegetatieve zode wordt de fotosynthesecapaciteit van
opeenvolgende bladeren steeds lager, terw~l in een generatieve
zod e d eze capaci tei t steeds op e·en hoog ni veau blijft. Het vlagblad bl~ft gedurende meer dan 3 weken eveneens op een hoog niveau
w.b. fotosynthesecapaciteit. Z~ wijten dit aan het feit dat nieuwe
bladeren in een generatieve zode steeds onder een hoge lichtintensiteit gevormd worden doordat de apex in een strekkende stengel
steeds hoger komt te liggen, tervrijl in een vegetatieve zode deze
strekking niet optreedt waardoor nieuwe bladeren onder steeds lagere
lichtintensiteiten gevormd worden.
Een verandering in bladstand, een voorjaarsg~was is meer erectofiel terv1~l een gewas in de zomer en het najaar meer planofiel in
structuur is, zal slechts voor maximaal 10% in het verschil aan
ds-productie bijdragen.
In welke mate een gewijzigde assimilatenverdeling of "sink-s~urce"
relatie b~draagt tot lagere productiesnelheden is moeilijk te schatten. Het lijkt echter logisch d~t najaarsgras meer.i~gesteld zou
zijn op overleving in de winter, dus op voorraadvorming ·en minder "
op hoge productie van blad of stengel.
De bevindingen van Behaeghe zijn in een aantal opzichten tegenstrijdig aan die van Woledge en Lea~ maar dusdanig qvertuigend dat z~n
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hibernatieconcept een verdere bestudering verdient. Zie hiervoor
z~n proefschrift.
In iedere (her-)grdeiperiode is het echteryBr belangr~k dat zo
snel mogel~k een gesloten gewas aanwezig is opdat maximale productiesnelheden behaald kunnen worden.
Dat de aanwezigheid van greene bladeren belangr.ijk is, zowel voor
productie als kwaliteit van groenvoeder, lljkt duidel~k zodat verder
ingegaan zal worden op de productiesnelheid van bladeren.

[} 2. 2 Bladvorming/-groei.
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Een vegetatieve grasscheut of spruit bestaat uit een zeer korte
as waarop de bladeren dicht tege3 _elkaa!_in~~pla~~ st~~~-·- Aa~ ~e
top van die as bevindt zich het topmeristeem of apex.- De sprui t
is een rozet maar heeft een b~zondere aard door de structuur van
het blad. Doordat de scheden van de bladeren elkaar stevig omsluiten, ontstaat er een sch~nstam. De nieuwe bladeren ontstaan telkens aan de basis van het meristeem uit bladprimordia en priemen
door het centrUJ?l van de schijnstam naar buiten.
Direct na het uitgroeien van een bladprimordium is er geen verschil
tussen blad en schede. ·Maar wanneer het uitgroeisel ongeveer _1 em
lang is, wordt het tongetje gevormd als een uitgroeisel van de
epidermis vlak blj de basis van het blad aan de adaxiale zijde.
Tevens wordt het intercalair meristeem verdeeld in een bovenste
deel dat verantwoordel~k wordt voor de groei van de bladsch~f en
een onderste deel dat verantwoordel~k wordt voor de groei van de
schede.
Als eenmaal het tongetje uit de schijnstam tevoorsch~n is gekomen,
vindt er geen verdere strekking van de bladsch~f plaats. De lengte
van de achtereenvolgende bladeren wordt steeds grater totdat er
een maximumlengte -wordt bereikt die enerzijds genetisch bepaald is,
anderzijds afhankel~k is van seizoens- en milieu-invloeden. Normaliter zijn bij Engels raaigras maximaal 3 levende bladeren aanwezig
en sterft voor ieder nieuw gevormd blad het oudste blad af.·
-
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Het aantal zichtbaar gro~iende bladeren op eenzelfde tijdstip bedraagt ongeveer 1,8. Overigens is de bladverschijningssnelheid, het
aantal dagen tussen het zichtbaar worden van de tappen van twee
opeenvolgende bladeren uit het schede-omhulsel, niet noodzakel~ker
wijs gelijk_aan de aanmaak van opeenvolgende bladprimordia: vaak is
de snelheid van het laatste proces wat grater zodat er een soort
voorraad aan nog uit te groeien bladmeristemen kan ontstaan.
Indien de spruit generatief wordt en gaat schieten, verlengen de
internodien tussen de jongste bladeren zich waardoor de apex omhoog schuift binnen de schijnstam. Tegelijkertijd ontwikkelt de apex
zich tot bloeiwijze waarna er geen nieuwe bladeren gevormd kunnen
worden aan die spruit. Ofwel door uitbating ofwel na de bloei
sterft deze spruit af waarna adventiefspruiten of niet-geschoten
spruiten de zode in stand houden. Tijdens de bloei gebeurt dit.
alleen door de spruiten die niet generatief geworden zijn; de ontwikkeling van de reeds aanwezige adventiefspruiten staat tijdens de
strekking en bloei van de hoofdstengel stil door de apicale dominantie van de hoofdstengel(Behaeghe,1979; Jewiss,19~6).
In het hierna volgende wordt de invloed van diverse factoren op
de verschijningssnelheid van bladeren(leaf appearance rate,LAR),
de strekkingssnelheid(leaf extension rate,LER) en de snelheid van
afsterven c.q. "'productie 11 van dood materiaal besproken.
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Leaf appearance rate(LAR).
De leaf appearance rate is voornamel~k afhankel~k van de temperatuur. Deze temperatuursinvloed is echter niet gel~k gedurende het
gehele jaar. Daarnaast z~n er kleinere effecten van varieteiten,
stralingsdichtheid. en gewasmassa. Alle invloeden zullen afzonderl~k behandeld worden.
Temperatuur.
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Een minimumtemperatuur waarb~ de LAR gel~k aan 0 is, is in de bestudeerde literatuur niet gevonden~ Dit is ook moeilijk vast te
stellen omdat men niet precies. w_eet yt_a"t_ d_~ __gpex __l>ij_ lag? j;emp~r?
turen nog produce_ert, zolang eventuele nieuwe bladeren niet zichtbaar worden. Meestal gebruikt men de bladstrekking als parameter
tot controle van de groeiherneming in het voorjaar. Indien men
de balans tussen bladvorming en bladsterfte beschouwt, dan ligt
een drempelwaarde bij 2.4°C gemiddelde bodemtemperatuur(Behaeghe,
1979). Aangenomen mag daarom worden dat de minimumtemperatuur
-- voor d.e LAR nog lager ligt.
In de bestudeerde literatuur worden wel relaties gegeven tussen
de temperatuur en de LAR voor gemiddelde. dagtemperaturen tussen
ca. 4 en 25°C. Deze relati~s z~n rechtlijnig, maar niet gelijk
gedurende het gehele jaar. Er is een duidel~ke opsplitsing te zien
in twee perioden: voorjaar en zomer+najaar.
In het voorjaar tot en met het generatieve stadium is de LAR beduidend hager bij eenzelfde temperatuur dan in de vegetatieve periode gedurende de rest van het jaar. Een duidelijke omgrenzing of
.
.
overgang van deze perioden is ook weer niet te geven omdat men
in de literatuur hierover geen duidelijke of eensluidende 8egevens
vindt. Zo geven Davies en .Simons(1979)- 22 december op als overgang
in het najaar naar de·hogere relatie tussen LAR en temperatuur.
Davies(1979) laat de hogere. relatie voortduren tot en met het
generatieve stadium. Peacock(1976) maakt een duidelijk onderscheid
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tussen de door hem onderzochte perioden voorjaar(februari-mei)
en najaar(september-november). Jewiss(1966) maakt in het geheel
geen onderscheid tussen generatief en vegetatief wat de LAR betreft.
Volgens hem vindt er wel een verandering plaats in bladomvang tussen
beide perioden. Peacock(c,1975) maakt een globaal onderscheid wat
periode betreft maar een duidel~k onderscheid wat waarde betreft
tussen voorjaar en najaar. Davies(1977) vond de hoogste relatie
in mei en juni, de laagste relatie in december tot februari.
Sheehy et al.(1979) gebruiken in hun model een vaste waarde c.q.
relatie.
Hieronder volgen de diverse gevonden relaties b~ elkaar. Bij een
groat aantal daarvan moest de relatie geschat worden uit figuren
of tabellen. B~ deze schattingen is het intercept niet weergegeven, alleen de helling van de l~n die e~n berekende relatie opleverde.
.

LAR=
Peacock(1976)

/.

=-_periode:

.010JETgem.
.• 0035J£Tgem.

Sheehy et al.(1979)

.1 of .05J£Tgem.

Davies(1979)

.OOB::tTgem.

februari-m.ei
september-november

yoorjaar t/m
generatief
22 dec.-voorjaar
zomer-22 dec.
voorjaar
najaar

Davies en Simons(1979) .0094*Tgem.(-.013)
.0054*Tgem.(-.012)
.008J£Tgem.
Peacock(c,1975)
.0065J£Tgem.
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N-bemesting~

Over het algemeen verandert de LAR niet b~ verschillende N-giften.
Zo vonden Robson en Deacon(1978) geen verschil in LAR b~ N-gifte~ varierend van 3-300 ppm in voedingsoplossing. Davies(1971)
vond een zeer klein verschil in LAR tussen verschillende behandeli~~en, maar alleen in het begin van een hergroei. Anslow(1966)
vond geen invloed tot een maximale reductie tot .93*LAR b~ zeer
lage giften. Davies(1977) meldt eveneens een verwaarloosbare
invloed van verschillende N-giften op de LAR. De ontwikkelingssnelheid van bladeren l~kt dus onafhankel~k te z~n van de bemestingstoestand van de bodem in tegenstelling tot de groei.
Ontbladering~

Anslow(1966) haalt enkele onderzoeken aan die een verschillende
invloed aangeven van de ontbladering op de LAR. De resultaten
hiervan lopen uiteen van een zeer lichte reductie gedurende de
eerste 3 weken na ontbladering via geen invloed tot een hogere
LAR direct na de ontbladering, die langzaam zou afzakken aan het
eind van de groeiperiode.
Maaien op 8 em hoogte heeft geen invloed op de LAR, maaien op
4cm hoogte heeft wel een reducerende invloed terw~l maaien op 2
em hoogte voor een nog grotere reductie in het aantal bladeren,
dat in een bepaalde periode na het maaien versch~nt,zorgt. H~
.
drukt deze reducties jammer genoeg niet in c~fers uit.
Het maaien van planten opgroeiend in vol daglicht heeft geen invloed op de LAR. Het maaien van planten die gedurende een langere
.
.
t~d onder slechte belichtingstoestand gegroeid z~n, kan het interval tussen h~t versch~nen van twee opeenvolgende bladeren b~ een
bepaalde temperatuur verlengen van 10.6 tot 14.6 dagen(naar Mitchell).·
Davies(1977) stelt dat ontb.ladering tot 30% verlaging van de LAR,
direct na ontbladering, kan leiden.·Herhaaldel~k maaien daarentegen heeft op langere ter~n geen reducerende invloed op de LAR,
\
wel op de bladomvang.
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3.4 Varieteiten/genotypen.
Over het algemeen vindt men verschillen tussen genotypen van
Engels raaigras wat de LAR betreft. Zo heeft S23 een hogere LAR
b~ eenzelfde temperatuur dan 824, een vroeger bloeiend type.
Davies(1979) geeft voor het voorjaar de volgende relaties (zonder
intercept):

r

-

823:
824:

LAR=.009xTgem.
LAR=.007J£Tgem.

I
1._

Anslow(1966) geeft echter een maximaal verschil van 10% aan in de
LAR tussen diverse varieteiten en genotypen: in het voorjaar heeft
S23 b~ een bepaalde temperatuur een LAR·van .145 terw~l 824 b~
dezelfde temperatuur een LAR heeft van .130 •
Combinatie van gegevens van Davies en Simons(1979) en Peacock(c,
1975) l~kt er op te w~zen dat deze volgorde van S23 en S24 in de
zomer en herfst juist omgekeerd wordt:
823:
824:

\.

LAR=.0054xTgem.
LAR=.0065xTgem.

Davies( 1977) stel t daarentegen dat tussen genotypen de ·LAR met een
factor 2 kan verschillen, maar geeft geen absolute e~fers in het
bestudeerde artikel.
3.5 8tralingsdichtheid en gewasmassa.

f

Il-
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Volgens Peacock(1975) geeft een verlaging van de stralingsdicht~
heid van 13 6Wm -2 tot 62Wm -2 een reductie van de LAR met + 13A>:
van .145 naar .127 in voorjaarsgras en· van .147 naar .129 in najaarsgras, gemeten b~.verschillende temperaturen.
Anslow(1966) haalt een onde~zoek van Mitchell aan, die stelt
dat een reductie van 30% van de stralingsdichtheid de LAR overeenkomstig reduceert met + 30%:

c--,
I

L
'

r

i
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l
700fc~30Jm- 2 s- 1

I ..
r

LAR=.10
LAR=.156

LAR=.07
LAR=.118

Indirect zal een hogere gewasmassa of dichtheid hiertoe ook b~
dyagen. Zo vonden Sheehy en Peacock(1977) b~ een toename van de
ge~asrnassa van 3600 tot 4900 kg ds.ha- 1 (totaal bovengronds gewicbt)
een afname van de LAR b~ ongeveer dezelfde temperatuur van .083
naar .070 •
Robson(1973) vond een verschil tussen "dichte" en "dunne" zode
b~ eenzelfde hergroeiperiode. De LAR's bedroegen in een bepaald
stadium( 12 weken ongestoorde groei-na· h€t--2~b±ad--s-ta.fl_i·um~ -.-16 en .10 voor de "dichte" resp. "dunne" zode.
Een mogel~ke oorzaak voor een hogere LAR na maaien onder hogere
stralingsdichtheid is een hoger koolhydraatgehalte in de stoppel,
waardoor de hergroei per spruit sneller ·kan verlopen(Deinum,1978).
Onder ongestoorde groeiomstandigheden zal een betere koolhydraatvoorziening onder hogere lichtintensiteiten verantwoordel~k zijn
·- voor een hogere waarde van de LAR.

De belangr~kste factor b~ het bepalen van de LAR lijkt de temperatuur te z~n met als "splijtfactor" het stadium waarin bet gras
zich bevindt. Overige factoren hebben een kl~ine(re) invloed,
z~n vaak tijdelijk of zijn voor .iedere situatie weer andersluidend
in effect op de LAR, _waarvoor een lag-time bestaat van 1 tot 5
dagen voordat de LAR reageert op diverse verandering~n(Anslow,
1966).

\

•
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4.

Leaf extension rate(LER).
De leaf extensio.n rate, LER, of bladstrekkingssnelheid is evenals
de in het vorige hoofdstuk besproken LAR, sterk afhankel~k van de
temperatu~r met verschillende reacties in het vegetatieve en generatieve stadium. Daarnaast is, in tegenstelling tot b~ de LAR,
de ~atervoorziening van het gewas of de plant van grate invloed
op de LER: over bet algemeen komt een vochttekart eerder tot
uiting in het proces van celstrekking dan in bet praces van celdeling.· Naast deze twee belangr~kste factoren zal ook het effect
van o.a. N-bemesting besproken worden.

I-

f~ .
l -'

4.

Temperatuur.
Ook b~ de LER l~kt er geen duidel~ke drempelwaarde te bestaan.
Zo deze er wel is ligt h~ beneden de 0°C als gemiddelde dagtemperatuur valgens Peacock(1975). Volgens Peacock is vooral de temperatuur direct random de apex van groot belang voor effecten op
de LER. In het voorjaar tot aan het schieten bevindt de apex zich
+ 9mm beneden het maaiveld(grondoppervlakte), in de na-zomer en
herfst ± 3mm daarboven. Voor een juiste interpretatie van de verschillende LER-waarden is daarom de bodemtemperatuur van groat
belang. Helaas wordt deze niet vaak vermeld zodat met luchttemperaturen gewerkt moet worden. Gelukkig bestaat tussen de luchttemperatuur en de LER eveneens een gaede carrelatie.
Over het gehele jaar bekeken l~kt ook hier het stadium waarin het
gewas verkeert, een belangr~ke factor. Zo bl~kt de temperatuurreactie van de LER in het generatieve stadium grater dan in het vegetatieve stadium. Peacock(1976) denkt dat of een verschil ~n assimilaten verdeling of een hormonale invloed(gibberellinen) oorzaak van dit verschil is •.
Volgens Thomas(1975) is het temperatuureffect op de LER lineair
tussen 10° en 19°C; boven d~ 25°C vindt een duidei~ke afbuiging
plaats. Oak Peacock(1975) vindt een optimumtemperatuur b~ + 25°C
als gemiddelde dagt.emperatuur en een 0-waarde van de LER blj .± 40°C.
\

'
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Voor het overige traject heeft h~ een exponentiele functie ontwikkelt, verschillend voor voor- en najaar. Keatinge et al.(1979)
brengen eveneens dat onderscheid aan maar vatten de reacties samen in lineaire functies. Robson(1973) heeft onderzoek gedaan aan
een zode van zaailingen op perlite-korrels. H~ komt daarb~ op hoge
rela.ties tussen de LER en de temperatuur, met een onderscheid
tussen opeenvolgende bladeren. Deze getallen l~ken echter te hoog
voor een normale gevestigde zode in het veld. In een later onderzoek(1976) heeft Peacock ook lineaire relaties vastgesteld.
Hieronder volgen de gevonden relaties:
-LER ( mm.dag -1)

l __ ,;

--

Peacock(1976)

.75J£Tgem.-1.13
1.75xTgem.-8.21

Keatinge et al.(1979)

1.48J£Tgem.-2.0
.41J£Tgem.-.35

Wilson( 1975)

,-

.45xTgem.

Peacock(1975)
bij 5°C
bij 10°C
bij 15°C
Robson(1973)

periode/stadium

-3.8+4.6Ee.13Tgem.
.75J£LERvoorjaar
.6 J£LERvoorjaar
.5 J£LERvoorjaar

1.83fTgem.
blad 4
blad 8
2.43fTgern.
blad 10 +
12
2.6:ttTgem.

vegetatief
generatief
voorjaar
herfst-voorjaar
vegetatief
voorjaar
najaar
najaar
najaar
vegetatief
vegetatief
vegetatief

•
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Vochtvoorziening~

De watervoorziening lijkt belangrijk voor de LER. Peacock(1975)
meldt, evenals vele andere onderzoekers, dat een waterdeficiet
van 20mm nog geen reducerende invloed op de LER heeft, 40mm ·aaarentegen viel.
Keating et al.(1979) hebben een relatie berekend tussen de LER
enerz~ds en temperatuur en waterdeficiet anderzijds:

l~
LER= -3.19+1.44*Tgem.-4.75SWP
SY!P staat voor soil water potential en is uitgedrukt in MPa, mega

I

Pascal. 1MPa komt overeen met 10 bar of 75/76x 10 atmosfeer. Zij
stellen dat reductie optreedt als SWP grater wordt dan .15 MPa, ~; ~-~
hetgeen overeenkomt met 1.48 atm. Bij een kleinere SWP is geen re~
ductie aanwezig en dient de term -4.75SWP uit de formule weggelaten
te worden. Bij de door hen onderzochte bodem betekent dit dat bij
een verlaging van de veldcapaciteit(hier: 34 vol% vocht) tot 25
vol% vocht deze.reductie begint op te treden.
- Ook Wilson(1975) heeft onderzoek hiernaar gedaan. Verlaging van
het vol% vocht van 33%(hier: veldcapaciteit) van de onderzochte
grond naar 21 vol% vocht, gaf een reductie van de LER met 22% te
zien. Verdere verlaging tot 16 vol% vocht gaf een totale reductie
van de LER met 60% te zien~
Leafe et al.(1977) stellen tenslotte dat een vochttekort van 38
tot 75mm een reductie van de LER in kan houden van 15%, een vochttekort van 64 tot 90mm een reductie van 60%.
De reductie door vochttekort zal niet zo plotseling optreden zeals Keatinge et al. in hun formule stellen. Beter l~kt een exponentieel verloop in reductie op zijn plaats, waarb~ volgens Wilson(1975) rekening gehouden moet worden met een lag-time van ca.
3 dagen na het ontstaan van een belangr~k waterdeficiet.
Hierboven z~n verschillende eenheden voor de beschrijving van de
vochttoestand van de bodem gebruikt, zodat een vergel~king hier·\

f.}.
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tussen op zijn plaats is •.
1 Volume-procent vocht komt overeen met 1mm vocht per 10cm laagI .
dikte. In een bodem is voor een plant of gewas de hoeveelheid
vocht beschikbaar tussen veldcapaciteit en verwelkingspunt. Deze
hoeveelheid wordt uitgedrukt als het verschil tussen de vol%-s
vocht bij de zuigspanning 2-2.3pF resp. 4.2pF (.1atm resp. 15 a
1 6 a tm).
In het simulatieprogra~~a wordt als veldcapaciteit 17.9 vol%
vocht, als verwelkingspunt .16 vol% vocht gebruikt. Da t betekent
r- dat voor het gewas beschikbaar is: 11.9 vol% vocht, hetgeen overeenkomt met 47.6mm vocht b~ een bewortelingsdiepte van 40cm. Dat
betekent dat volgens Leafe..et al. voor deze grond al snel een reductie in de LER zou optreden indien_men -rekening_ho.ud± mat een
·potentiele gewastranspiratie van 4-?mm.dag- 1 • De hoe;eelheid vocht
\.~
in de bodemlaag 0-40cm wordt in het simulatieprogramma echter steeds
aangevuld door capillaire opstijging uit diepere lagen.
1In het simulatieprogramrna heeft ~ water·gebrek een directe invloed op de potentiele bruto-fotosynthesesnelheid. Deze snelheid
wordt bij watergebrek gereduceerd door een sluiten van de huidj
l_
- mondjes. De reductiefactor is genaamd REWAT en is gelijk aan de verhouding werkelijke gewasverdamping-potentiele gewasverdamping:.
TRAN/APTRAN, beiden uitgedrukt in mm.dag- 1 • APTRAN wordt berekend
met behulp van de Penman-formule, uitgebreid met een gewasweerstand. TRAN wordt berekend uit de potentiele verdamping rekening
houdend met o.a. de vocht- en wortelverdeling in de grond en de
bodemtemperatuur. Vermindering van het beschikbare vocht zorgt
voor een kleiner worden van REWAT en een overeenkomstige reductie
op de potentiele bruto-fotosynthesesnelheid-~ In het simulatieprograiiL.-rna schomrnelt de waarde van REWAT gedurende de ·groei tot de
'l_
eerste snede tussen 1.00 en .98 zodat nauweljjks van enige reducr=
tie gesproken kan worden.
L_
I

I

,-

f-.

'

\

r ..

16

i

I1

-4. 3 N-bemesting.!..
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De invloed van N op de LER is meer gecompliceerd. Volgens Cowling
en Lockyer(1970) zorgt een N-nitraatgehalte van 1000 tot 1400ppm
in de ds voor een onbelemmerde groei en productie. Deinum(1978)
meldt als niet-belemmerend .3-.6% N0 in de ds. Het gehalte in de
3
plant is niet alleen afhankel~k van de N-bemesting, maar ook van
de opname door de plant. Giften die overeenkomen met 3-5 kg N.ha- 1
.dag- 1 zullen voor een onbelemmerde groei zorgen.
Robson en Deacon(1978) geven c~fers over een reductie van de LER
b~ lagere N-giften in voedingsoplossing: b~ een verlaging van
300ppm N naar 3ppm N daalt de reactie van de LER op de temperatuur
van ca 2. 0J£Tgem. tot 1. 3JtTgem._ -· - ---- -·.
De invloed van N-bemesting op de LER vindt ook indirect plaats
via het specific leaf area(SLA).
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leaf area(SLA).

Het blad van Engels raaigras.heeft·z~n maximale lengte in juli.
In februari/maart is.de lengte minimaal. De absolute lengte is
o.a. afhankel~k van de N-gift.
Belangr~ker is de invloed van de temperatuur, seizoen, N-bemesting
en ontbladering op de SLA.
Volgens Sheehy en Peacock(1977) stijgt na een ontbladering in juli
de SLA in de eerste 17 dagen hergroei van 135 naar 280cm2 .g- 1 om
daarna te dalen tot een constant niveau van 240cm 2 .g- 1 na 7 weken.
Sheehy et al.(1979) vonden een gelijke trend na een ontbladering
in juli: 150cm2 .g- 1 naar 250cm 2 .g- 1 na 3 weken. Robson(1973)
vindt in ~en zode in mei/juni een SLA van 260cm2 .g- 1 ·als normale
waarde. Beha~ghe(1979) vindt een duidelijk verschil tussen de SLA
van voorjaars- en zomergras: van voorjaarsgras zakt in een hergroeiperiode de·SLA van 380cm2 .g- 1 op dag 7 naar 258cm2 .g- 1 op dag 30.
~
2
1
.
2 -1
In zomergras st~gt de SLA van 166cm .g- op dag 7 naar 213cm .g.
op dag 30.
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Thomas(1975) stelt dat e.en verhoging van de temperatuur een daling
in de SLA tot gevolg heeft, maar geeft geen absolute c~fers.
In de onderzochte literatuur geeft alleen Ryle(1970) c~fers over
de invloed van N op de SLA van kropaar (Dg). Verhoging van deNconcentratie in de voedingsoplossing van 15 naar 150ppm doet de
SLA zakken van 470cm 2 .g- 1 naar 420cm2 .g- 1 , een daling van ruim
10%. Deze invloed l~kt.dus niet zo groot voor prakt~ksituaties.

\
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Bladsterfte/"productie"dood materiaal.

l~

In 2.1 is reeds het verloop van een algemene hergroei gegeven.
Dit onderwerp zal verder uitgediept worden met vooral aandacht
voor de "productie" van dood materiaal.
Davies(1971) laat in onderstaande figuur het algemene beeld na
een snede zien:

. -l
Date

-- 2 Aug.- 12· Aug.~ lrAug:- -

.~-

--t Sept. -: ·

Leaves appeared 0

1·08

2·01

2·89

2

6730

9040

9360

Tillers/m

·

7260

·

- 16 Sept..
4·02

7190

Fig. 7. Changes in the constitution of a. ryegra.ss sward in. August/September (diagra.mma.tic).

.
n
.

,.

Zoals bekend draagt iedere spruit van Engels ra~igras maximaal
3 levende bladeren tegel~kert~d. Voor ieder volgend b~k~mend blad
sterft het oudste blad af. Dit is een soort self-pruning e~fect,
zoals ook Hunt(1.96-5) stelt. Uit de figuur valt af te lezen dat
tussen 2 augustus en 1 september alleen de in de snede getroffen,
onvolledige bladeren verloren gaan, hetgeen een klein verlies aan
ds betekent. Tussen 1 en 16 september gaat er echter een volledig
blad verloren, hetgeen een verlies van ruim 100 kg ds.ha- 1 .dag- 1
inhoudt. Deze massa aan dade bladeren kan V?ak niet meer geoogst
worden. De_dode massa valt ten prooi aan o.a. schimmels, bacterien
en wormen. Indien er wel wat aan dode bladeren geoogst wordt, zal
d~t niet tot·zeer weinig b~dragen aan de waarde van het groenvoeder. Een volgend blad dat afsterft, zal door z~n grotere massa
een groter.verlies veroorzaken.
Het gevolg van dit proces voor de opbrengst op de wat langere
term~n van 7 we ken hergroei, .laat Hun-t ( 1965) zien in ond erstaand
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De grate toename van het aandeel van verouderend en dood materiaal geschiedt op het moment dat het gewas zo'n 95% van het invallend licht onderschept. De LAI bedraagt dan ongeveer 5. In de figuur komt dat overeen met het eind van de 4e week (stippellijn).
Spoedig hierna komt het gewas in een situatie dat voor ieder
nieuw blad een oud blad met gelijk gewicht afsterft zodat er een
bovengrens aan de massa van levende bladeren bereikt wordt. Robson
(1973) laat een gelijk verloop van dit proces z.ien. In de praktjjk
betekent dit dat het geen zin heef't een gewas langer door te laten
groeien voorb~ het stadium van 3 nieuwe bladerent hetgeen samenvalt met een LAI van+ 5. In de zomer wordt dit na ongeveer 4
weken hergroei bereikt, afhankel~k van de N-gift\ en omstandigheden
.
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zoals vocht en temperatuur. Laat men het gewas wel langer doorgroeien, dan wordt het aandeel van dood materiaal t.o.v. het
totaal steeds groter.
Nadat een blad z~n functie in de fotosynthese vervuld heeft, geraakt het in een fase van veroudering("senescence"). Deze fase
duurt ongeveer 1 bladversch~ningsinterval(Robson en Deacon, 1978).
In deze verouderingsfase vinden nog vele processen plaats in het
blad. Het draagt ondertussen niet meer b~ aan de assimilatenvoorziening van de plant: de netto-fotosynthese is al aan het begin
~an de verouderingsfase tot beneden het compensatiepunt gezakt.
Aan de andere kant vindt er ook geen parasitisme van het verouderende blad op de rest van de plant plaats(Hopkinson,1966). Ret
blad verademt wel de in dat blad nog aanwezige voorraad aan substraten. Wanneer deze verademd z~n, sterft het blad af.· Dit proces
van afsterven begint aan de top van het blad en gaat verder in
de richting van de schede.
Deze verademing van substraten heeft tot gevolg dat het gewicht
aan ds ·van het verouderende blad afneemt. Robson en Deacon(1978)
-. hebben waargenomen dat de vermindering aan ·ds-gewicht hierdoor
zo'n 30% bedraagt. Dit getal is in overeenstemming met hetgeen
Penning de Vries berekend heeft: 1-4% van bet ds-gewicht per dag
(Penning de Vries,1974).
T~dens de veroudering vindt er geen terugvoer van koolhydraten
na.ar de plant plaats, wel worden enkele mobi~le elementen teruggevoerd. Een belangr~ke hiervan is N, stikstof. De redistributie
van N, de mate waarin en het tijdstip waarop, is afhankelijk van de
N-voorziening van de plant. Robson en Deacon hebben een vergelijkend onderzoek opgezet tussen "hoog-Nnplanten, planten die opgroeien op een voedingsoplossing met 300ppm N., en "~aag-N"planten,
planten die opgroeien op een voedingsoplossing met 3ppm N.
Een plant die moet opgroeien onder slechte N-voorziening, blijkt
veel zuiniger op dit element te zijn: de N-redistri~utie uit een
blad begint al vbbrdat dat blad volledig gestrekt is. Bij een
rijkelijk met N voorziene plant neemt de redistributie van N pas een
\
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aanvang t~dens het vero~deringsproces. Ook de mate waarin deze
terugvoer plaats vindt, verschilt tussen beide groepen planten:
bladeren van "laag-N"planten redistribueren in totaal 70% van de
N, hetgeen overeenkomt met een daling van het %N in de ds _van bet
voor deze planten geldende maximumgehalte van 4.0% naar het minimumgehalte van .9%; voor de scheden van deze bladeren komt dit
oYereen met 2.5% resp •• 7%. Bladeren van "hoog-N"planten redistribueren maximaal 50%, hetgeen overeenkomt met een daling van het
%1~ in de ds van het maximumgehalte van 5.6% naar het minimumgehalte van_2~~%J voor de scheden.van deze bladeren komt dit overeen met 4.0% resp. 1.7%. De afname in ds-gewicht door deze redistributie bedraagt maximaal .5mg van het drooggewicht van het blad
en .2mg van het drooggewicht y:an_d_~ sc};l.~9-~(Robf?_~~-e~~~a~on,1978).
Seligman et al. ( 1_975) vonden na redistributie van N een minimurngehalte van .3% N in de ds in de verouderde bladeren. -Robson en
-Deacon vonden een hoger minimumgehalte in verouderde bladeren van
zowel "hoog-N"planten als "laag-N"planten.
Indien men de drooggewichten van bladeren weet en men houdt het
versch~nsel van gewichtsvermindering t~dens de verouderingsperiode
in gedachten, dan is men in staat de "productie" van dood materiaal t~dens een (her)groeiperiode te berekenen. Deze berekende hoeveelheid is echter niet gel~k aan een eventueel geoogste hoeveelheid. Aangezien het merendeel van dit dode materiaal in de stoppel
terecht zal komen en dus niet meer oogstbaar is, zal bovendien een
groat deel hiervan ten gronde gaan aan schimmels en bacterien of
de grand ingetrokken worden door o.a. regenwormen. Ook andere
nrganismen hebben een groot aandeel in de opruiming van dood materiaal.
berekenden Wilman en Martins(1977) dat schimmels,
bacterien en overige organismen in de eerste 5 a 6 weken van een
hergroei 35-50% van de hoevee1heid dood materiaal kunnen verwijderen.
Alberda en Sibma(1968) hadd.en grote moeite met de door hen berekende dode massa die door wormen opgegeten zou moeten worden:
1000 kg ds.ha- 1 .week- 1 • De massa van een maximale regenwormpopu-
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latie in een grasveld bedraagt ca 3 ton levend gewicht.ha- 1 en
aannemende dat deze populatie slechts .3% aan hun eigen gewicht
aan koolhydraten per dag kan consumerent dan zou deze populatie
slechts een geringe b~drage aan de verw~dering van dood materiaal
zoals geconstateerd kunnen leveren. Er z~n echter meer, factoren
die licht op deze z2ak ku~illen werpen: a) het hoge bedrag aan dood
materiaal gold in dit geval voor een bloeiende zode, in een vegetatieve zode zal de"productie" van dood materiaal veel lager zijn;
b) Alberda en Sibma hielden
geen rekening met een verlaging van 30% in drooggewicht door verademing in de verouderingsfase;
c)de hoeveelheid dood materiaal opgegeten of in_de grond getrokken kan overschat zijn omdat
het moeil~k is dood bladmateriaal uit de stoppel te oogsten;
d) wormen kunnen meer materiaal onder de grond werken dan dat z~ in feite consumeren; daarnaast zijn er nog vele andere organismen aanwezig die ditzelfde doen
en in verhouding tot hun lichaamsgewicht zelfs effectiever kunnen
zijn in het verteren van dood materiaal(Robson,1973).
Naast een schatting uit drooggewicht van de oudste bladeren, de
verademing tijdens de veroudering etc. van de hoeveelheid dood materiaal "geproduceercl", bestaat er ook een mogelijkheid om proeven
te doen met planten op voedingsoplossing, daarbij de onzekere factor van de invloed van organismen uitsluitend in de bepaling van
de_ hoeveelheid dood materiaal "geproduceerd". Robson(1973) heeft
dit gedaan en vindt daarbij dezelfde tendensen in de nproductie"
van dood materiaal, zjj het in een wat later stadium dan in een
gewone zode. Hij gebruikte zaailingen van Engels raaigras. Zaailingen hebben in de beginperiode van de groei maximaal 5 levende
blad eren per. sprui t, .later zakt di t af tot het normale mm:imum
aantal van 3 bladeren per spruit.
Hieronder volgen nag enkele· getallen over de "productie" van
dood materiaal:
\
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6 kg ds.ha -1 .dag -1
week 1 :
week 2: 13 kg ds.ha -1 • dag -1
week 3: 32 kg ds.ha -1 • dag -1
week 4: 39 kg ds. ha -1 • dag -1
week 5: 113 kg ds.ha -1 • dag -1
gemeten t~dens een hergroei na maaien.

Hunt(1965)

Davies(1971)

LAI=
LAI=
LAI=
LAI=
LAI=

na 3 weken hergroei:
72 kg d·s.ha- 1 .dag- 1

+
+
+
+

1.5
3
4
5
5

LAI= 4

Sheehy et al.(1979) .in model:
50-60 kg ds.ha -1 .dag -1

a

5

in juni

Door vele onderzoekers wordt gesteld dat na een hergroei van ca
4 weken het-aandeel van dood materiaal 30% van het totaalgewicht
aan ds-opbrengst kan bedragen. Hunt(1965) stelt dat voor de situatie in Nieuw Zeeland dit zelfs tot 50% kan oplopen •.
Naarmate een uitbating van grasland extensiever is, zal het aandeel van dood materiaal groter z~n.
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5. 1 Invloed temperatuur.
De invloed van de temperatuur valt hier in twee trajecten te splitsen: tot 25 a 30°C en boven 30°C.
In het eerste traject treedt geen nadelige invloed op van de temperatuur voor de groei van Engels raaigras: de optimumtemperatuur
ligt rond de 25°C. In het eerste traject zal de invloed van de
temperatuur op de sterftesnelheid gel~k z~n aan de invloed op de
LAR. Door liet self-pruning effect dat bij Engels raaigras optreedt,
zal een hogere snelheid van bladversc~ning gepaard gaan met eenzelfde verhoging in de sterftesnelheid.
Boven 25-30°0 als gemiddelde dagtemperatuur, waarden die in Nederland niet vaak tot zeldenyoorkomen, gaan meerdere factoren meespelen. Zoals reeds vermeld, stelde· .Peacock dat bij 40°C de LER
een waarde van 0 .heeft: de hoge temperatuur heeft een vernietiging
\
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van het synthese-apparaat tot gevolg. Dat zal waarsch~nl~k ook
betekenen dat er geen nieuwe bladeren gevormd worden, terw~l de
veroudering en sterfte wel op een hoog peil zullen blijven. Dit
heeft tot gevolg dat, indien een periode met dergel~ke hoge temperaturen lang duurt, de vegetatie in zijn geheel vernietigd zal
v:orden. Daarnaast komt dc.n nog de invloed van een sterke verdam_ping van vocht uit de bodem omdat het bladerdek afneemt, zowel
in massa als bedekking, en er aldus een steeds groter grondoppervlak aan directe zonnestraling blootgesteld zal worden.
5.2 Invloed watervoorziening.
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Ook deze invloed is gecompliceerd. Een watertekort is allereerst
te merken in celstrekkingsprocessen, pas later in celdelingsprocessen. Echter een steeds oplopend watergebrek zal uiteindelijk
ook deze processen negatief gaan beinvloeden. Uiteindel~k zal
een volledige groeistilstand in het gras het gevolg z~n. De vraag
is nu: wat gebeurt er met de snelheid van veroudering en sterfte?
De veroudering zal waarsch~nl~k op eenzelfde of hoger niveau doorgaan indien de plant aanspraak gaat maken op het vocht ~n al dan
niet verouderende bladeren. Hierover z~n in de bestudeerde literatuur geen gegevens gevonden.
B~ de levende bladeren zullen strekkingsprocessen tot stilstand
komen, maar allereerst zullen door watergebrek in de plant de
h~idmondjes zich gaan sluiten waardoor geen of zeer beperkte
gasuitwisseling mogel~k zal z~n. Hierdoor zal de fotosynthese
snel dalen. Een plant zal op een gegeven moment uitgeput raken
door verbruik van reserves en ui teindel:ijk t·en gronde gaan.
Ook hier geldt: hoe langer de periode van ernstig vochttekort,
·des te meer schacle zal een zode hiervan ondervinden. Het probleem
is echter te gecompliceerd om op bladniveau te behandelen.

ll

L1

p;
Li

['
r

~

r ..

l:

•

25
5.3 Invloed
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N-bemesting~

~ilman en Martins(1977) vinden b~ een N-gift van 1.7 kg N.ha- 1
.dag- 1 een verlaging van het% dood in het totaalgewicht aan ds
na 4 weken hergroei van 30% naar 10%, ten·opzichte van een 0 Ngift. Z~ stelle~ dat gedurende de eerste 3 weken van een hergroei
l~ een reducere~cs invloed heeft op de hoeveelheid verouderend en
oood materiaal, la.ter echter een verhogende invloed.
Davies(1979) vindt b~ Engels raaigras 824 en kropaar S345 geen
invloed van N op de levensduur van bladeren. De levensduur van
bladeren van Engels raaigras 823 en timothee 848 bl~kt echter
wel gereduceerd te worden door N-giften. Zo geeft een verhoging
van de N-gift van .3kg N.ha- 1 .dag-_2_ naar __j ._1kg_N_.ha- 1_.• _dag-_2_ bij_
timothee 848, gemeten over een periode van ± 120 dagen, een verlaging van de levensduur van bladeren van 73 tot ± 59 dagen. Een
verhoging van deN-gift van .4 tot 1.3kg N.ha- 1 .dag- 1 b~ Engels
raaigras S23·zorgt voor een verlaging van de levensduur van de
bladeren van 59 tot + 49 dagen, gemeten over een periode ·van
105 dagen. Of deze N-giften en groeiperioden realistisch zijn
t.o.v. de prakt~k, kan echter betwijfeld worden.
:Morris(1970) stelt dat hogere N-giften de levensduur van individuele bladeren van kropaar verkort, toch sterft er b~ hogere Ngiften relatief minder materiaal aan ds over een bepaalde periode
af. Davies(1977) st~lt dat een N-bemesting slechts een zeer klein
positief effect heeft op de LAR en daarmee _o~k op de sterftesnelheid. Seligman et al.(1975) stellen tenslotte dat een N-bemesting van voldoende grootte voor onbelemmerde groei, theoretisch
Bkg N.ha- 1 .dag- 1 , de sterftesnelheid verlaagt.
Er z~n in de literatuur geen eensluidende conclusies te vinden.
Er spelen meer factoren ·zeals genotype doorhe·3n. Gesteld kan worden dat N bijzonder belangr~k is voor de eiwitsynthese in celdelings- en celstrekkingsprocessen alsmede voor onderhoud van enzymen in het fotosyntheseproces. Seligman et al.(1975) stellen het
%N dat irreversibel geincorporeerd is in de bovengrondse delen op
.5% van de ds. Ret gehalte ·voor onbelemmerde groei stellen z~ op
\
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2.0-2.5% voor gras in een vroeg vegetatief stadium en 1.0% voor
ouder generatief gras. Het maximumgehalte stellen z~ op 4.5% in
de ds in het begin van de groeiperiode, later daalt dit tot 2%.
B~ een daling van het N-gehalte onder het minimum voor onbelemmerde groei, daalt allereerst de groeisnelheid; daarna begint ook de
snelheid van afsterven op te lopen. Uiteindel~k stopt de nettogroei geheel en nadert de snelheid van afsterven wegens N-gebrek
het maximum. Boven 1.0-2.5% N, afhankel~k van het stadium waarin
het gewas verkeert, vindt geen afsterving meer plaats door N-gebrek. Onder deze minimumconcentratie voor onbelemmerde groei ondervindt ook de redistributie naar andere delen van de plant
rnoeilijkheden.
Robson en Deacon(1977) geven wat_ hQ_ger~ge£1a~t~~opy.-!_P•. max~m~
en minimum N-gehalte in de ds, zoals reeds eerder vermeld. Ret
totale % dat geredistribueerd kan worden verschilt echter bijzonder welnlg bij een vergelijking van beide publicaties.
Van Heemst et al.(1978) stellen echter dat het gras, ih het stadium
waarin men het in Nederland maait resp. af laat grazen en bij de
tegenwoordig toegepaste H-giften, een N-gehalte heeft van ten. minste 2 resp. 2.5% in de ds. Dat betekent ·dat ~ rekening houden met een reductie van de groei en fotosynthese of verhogin,g
van de sterftesnelheid niet relevant lijkt.
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Aanpassing simulatieprogramma.
f -·
I

In december 1979 is de eerste versie van het door Lantinga en
Massa aangepaste model in een verslag neergelegd. In dit model
is alleen een splitsing in boven- en ondergronds materiaal aangebracht, benevens een splitsing in levend en dood materiaal.
Hieronder volgt een eerste aanzet om met behulp van o.a. uit de
literatuurstudie verkregen c~fers een splitsing van het bovengrond~ materiaal aan te brengen in blad, stengel en dood.
Als resultaat van de fotosynthese (zie relatiediagram hiernaast)
is een bepaalde flow assimilaten· aanwezig: FCHN(Flow of CarboHydrates Nett).
Deze flow wordt via een verdelingsfactor FDSR(Factor Distribution
Shoot Root) verdeeld _over bovengronds en ondergronds materiaal.
Deze verdelingsfactor is afhankel~k van het ontwikkelingsstadium
DVS, eventueel watergebrek,TRAN/APTRAN en N-gebrek, FN: Factor
Nitrogen.
Beperken w~ ons tot de flow bovengronds, dan wordt deze flow
verder verdeeld in een gedeelte dat aan de reserves bovengronds
wordt toegevoegd en een deel dat direct voor omzetting in structureel materiaal wordt gebruikt. De verdelingsfactor hierb~ ge-.
bruikt is genaamd AFTRLS(Actual Fraction TRansLocated to Shoot
reserves). Het deel dat direct voor omzetting wordt gebruikt is
FCHA(Flow of CarboHydrates Above-ground). De totale flow assimilaten
die gebruikt wordt voor de omzetting in structureel materiaal
in de bovengrondse delen bestaat uit deze FCHA plus een deel van
de reserve-koolhydraten uit zowel bovengrondse als ondergrondse
reserves:
FCCHA=(FCHA+TRFRSP+TRRRSP) * TG * FN
FCCHA: Flow of Conversable CarboHydrates Above-ground
TRFRSP: Translocation From Reserves to Shoot Potential
TRRRSP: Translocation from Root Reserves to Shoot Potential
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De omzetting in structureel materiaal is temperatuurafhankelijk:
TG(Temperature effect on Growth), en kan gelimiteerd worden door
N-gebrek: FN(Factor Nitrogen).
Tot zover is de eerste versie van Lantinga en Massa gevolgd. Voor
uitvoeriger informatie wordt dan ook naar dat verslag verwezen.
Voor de hierna volgende aanpassing wordt allereerst verwezen naar
het relatiediagram hiernaast. De verklaring van de termen met
hun dimensie's z~n te vinden in de tekst en de listing aan het
eind van dit hoofdstuk.
Door middel van een verdelingsfunctie PART wordt de flow koolhydraten beschikbaar voor omzetting in structureel materiaal, FCCHA,
verdeeld over bladeren(FCHLVS: Flow of CarboHydrates to LeaVes)
en stengels(FCHSTE: Flow of CarboHydrates to STEm). Onder stengels
wordt verstaan: echte st·engels en scheden(STEM) en het blad dat
nog niet tevoorsch~n gekomen is(UNLVS: Unemerged LeaVeS).
FCHLVS=PART * FCCHA
"FCHSTE=(1-PART) * FCCHA
De waarde van PART wordt als volgt gedefinieerd in- afbankel~kheid
van het ontwikkelingsstadium:
· PA~~=~~GEN(PARTTB,DVS)
.~
FUNCTION PARTTB=O. ,'. 25,. 50,. 25, .-6,. 1 , • 75 ,-0-;, 1., 0., 2. , 0.
f --

In een vegetatief stadiwL gaat ongeveer 25% van de beschikbare
koolhydraten naar de bladeren, 75% naar de ov~rige bovengrondse
delen. Op het moment van stengelstrekking gaat nog slechts een
klein gedeelte van de koolhydraten naar het laatst tevoor3ch~n
gekomen blad. Nog later worden alle koolhydraten gebruikt door de
strekkende stengel en de bloeiw~ze.
FCHSTE wordt daarom door een tweede verdelingsfactor PARST verdeeld in een fractie naar UNLVS en STEM:

29
UNLVS=A!~AX1(0.,ALVS)

ALVS=INTGRL(UNLVSI,((1-PARST) ~ FCHSTE * FCON •••
-FLOW1))
STEM=INTGRL(STEMI,PARST * FCHSTE * FCON -DRSTEM)
PARST=AFGEN(PARSTT,DVS)
·FUNCTION PARSTT=0.,0.5,0.4,0.5,0.5,1.,2.,1.
Ook deze verdeling geschiedt afhankel~k van het ontwikkelings. stadium. Na het begin van de stengelstrekking wordt geacht geen
UNLVS meer aanwezig te z~n. FCON is een factor voor de effectiviteit in het omzettingsproces van beschikbare koolhydraten naar
structureel materiaal(naar Penning de Vries)~
Uit de pool STEM vindt afvoer van materiaal plaats door sterfte.
De sterftesnelheid wordt bepaald door het gewicht aan structureel
stengelmateriaal en een relatieve sterftesnelheid, die afhankel~k
is van het ontwikkelingsstadium:
DRSTEM=AFGEN(DRSTET,DVS)

*

STEM

FbNbTio~'DRSTET=0.,.01,.5,.02,.75,.005,2.,.01

De relatieve sterftesnelheid ten t~de van het tevoorsch~n komen
van het bloemgestel wordt geacht zeer laag te z~n.
De bladeren z~n verdeeld in drie categorieen: jongste blad(LEAF 1),
2e en 3e blad(LEAF 2 en 3). Zo gauw een blad(rna$sa) uit UNLVS tevoorsch~n.komt, wordt dit gerangschikt onder categorie LEAF 1._ Uit
LEAF 1 schuift dan·een blad(massa) op naar LEAF 2 etc. Aangezien
Engels raaigras niet meer dan 3 levende bladeren tegel~kert~d aan
een spruit heeft, sterft gel~k een blad(massa) uit LEAF 3 af.
De versch~ningssnelheid(FLOW 1) alsm·ede de overgangssnelheid tussen
· de · categorieen wordt bepaald . door de LAR, die op zijn beurt bepaald
wordt door de temperatuur.
LEAF 1 maakt t~dens ·z~n strekking., ev.enals LEAF 2., aanspraak op
FCHLVS, z~ het voor beiden .in verschillende mate. LEAF 3 wordt
geacht geen aanspraak op FCHLVS meer te maken:·
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LEAF1=INTGRL(LEAF1I,(FLOW1+.BliFCHLVS*FCON-FLOW2))
LEAF2=INTGRL(LEAF2I,(FLOW2+.2*FCHLVS*FCON-FLOW3))
LEAF3=INTGRL(LEAF3I,(FLOW3-FLOW4))

I

I •
l

Afvoer uit de-pool LEAVES gebeurt door sterfte, waarbij 30% gewichtsvermindering optreedt door verademing:
DRLVS=0.7:EFLOW4
FLOW1=LA~UNLVS

FLOW2=INSW((DVS-.6),LAfu£LEAF1,0.)
FLOW3=INS~((DVS-.6),LAP~LEAF2,0.)

FLOW4=INSW((DVS-.6),LA~~LEAF3,.5ELARELEAF3)

fJ

IJ~
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Bij en na het ontwikkelingsstadium 0.6 ·worden de flovv's geacht
stil te staan. Alleen reeds verouderende bladeren sterven verder af.
De LAR is afgeleid uit cijfers uit de literatuurstudie en is afhankelijk van de gemiddelde dagtemperatuur(TMPA):
.LAR=AFGEN(LARTB,TMPA)
FUNCTION LARTB=0.,.01,2.,.01,13.,0.1,25.,0.2
Zowel de dode bladeren als de dode stengels leveren een bijdrage
aan de totale massa dood materiaal(DSTR: Dead STRaw):
DSTR=INTGRL(DSTRI,DRill~-DECSTR)
DR~~=DRLVS+DRSTEM

Uit deze totale hoeveelheio dood materiaal gaat een hoeveelheid
door verval ontbonden materiaal(DECSTR:DECay of STRaw).
Bij de hierboven beschreven aanpa-ssing van het siffiulatieprogramma
zijn ook enkele gegevens ·gebruikt die Lantinga uit verder onderzoek
n~ het verslag uit 1979 gevonden of berekend heeft. Ook de overige
delen van bet simulatieprogramma zijn veranderd of aangevuld indien dit noodzakelijk leek. In een volgend versl~g zal Lantinga
hier uitgebreid op ingaan.
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Hiernaast is het gedeelt~ van het simulatieprogramma waarin de
veranderingen aangebracht zijn, in zijn geheel weergegeven.
Hieronder volgt de lijst van termen met verklaring en de bijbehorende dimensie zoals gebruikt in het hiernaast weergegeven programmagedeelte.
!
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AFTRLR
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AFTRLS
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ALVS
AULV
ARLF
DECSTR
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DRAM

DRLVS
DR STEM
DRSTET
DSTR
DSTRI
DVS
DVSEAR
DVSFL
EFCCH
EFCPR
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EPVC
FAI\iST
FA1VISTT
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FCCHA
FCHA

-Actual Fraction TRansLocated from reserves
to Root
-Actual Fraction TRansLocated from reserves
to Shoot
kg.ha- 1
-Amount of unemerged LeaVeS
kg N ha- 1
-.iunount of Nitrogen in LeaVes
-ARea of LeaF
m2 h a -1
kg day- 1
-DEComposition rate of STRaw
kg day- 1
-Death Rate Above-ground ~viaterial
-1
-Death Rate LeaVeS
k g d ay
kg day- 1
-Death Rate STEM
-Death Rate STEm Tabulated
-Dead STRaw
kg ha -1
-1
~Dead STRaw Initial
k g ha
-DeVelopment Stage
-DeVelopment Stage EAR-emergence
-DeVelopment Stage FLowering
-EFficiency of Conversion of primary photosynthates into CarboHydrates
-EFficiency of Conversion of primary photosynthates into PRoteins
-fraction Proteins in above-ground material
-Fraction Available Matter Shoot To root
-Fraction Available Matter Shoot To root tabulated
as a function of ~RAN/APTF~N
. kg CH 0
-Flow of Conversable CarboHydrates available
2
· dag- 1
.Above-ground
-Flow of CarboHydrates Above-ground
kg CH o ha- 1
- dag- 1

2

31a
FCHLVS

-Flow of CarboHydrates to LeaVeS

FCHN

-Flow of CarboHydrates Nett

FCHNN

-Flow of CarboHydrates Nett, corrected for
negative values of FCHN
-Flow of CarboHydrates Retained in Reserves
of Root
-Flow of CarboHydrates to STEm

FCHRRS
FCHSTE
FCON
FDSR
FDSRTB

!···.
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D
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kg CH 2 o
dag- 1
kg CH 2 o
d ag -1
kg CH 2 0
dag- 1
kg CH 2 o
dag- 1
kg CH2 0
dag- 1

ha- 1
ha- 1
ha- 1
ha- 1
ha- 1

-Factor of CONversion
-Fraction photosynthates transferred to roots
-Fraction photosynthates transferred to roots
tabulated
FLOW1-4 -FLOW of dry-matter of leaves
FN
-Factor Nitrogen, reductionfactor for N-shortage
FNR
-Factor Nitrogen Roots
FRl\fLVS
-FRaction Nit~ogen in LeaVeS
FRNR
-FR~dtion Nitrogen in Roots
LEAVES·
-LEAVES total
LAI
-Leaf Area Index
LAR
-Leaf Appearance Rate
dag -1 .
LARTB
-Leaf Appearance Rate TaBulated
LEAF1-3 -LEAF categories 1-3
LEAFI1-3 -LEAF categories 1-3, initial value
OFNRT
-Optimum Fr~ction Nitrogen in Root
-difference between the amount of conversable
kg CH o ha._ 1
OVER1
2
carbohydrates in above-ground material and the dag- 1
amount of carbohydrates in above-ground rnaterial coming £rom photosynthesis
PARST
-factor in partition FCHSTE
PARSTT
-factor in partition FCHSTE tabulated
PART
-factor in parti ti_on FCCHA
PARTTB
-factor in partition FCCHA tabulated
\
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RESLLR
RESLLS
RESLPL
RESLRT
RESLSH
RESRT
RESRTI
RESSH
RESSHI
RNINLVS
Rl\'INPL
R.-viNR
RNUV
RRCRES
RRUR

-REServe Level Limit Root
-REServe Level Limit Shoot
~REServe Level PLant
-REServe Level RooT
~REServe Level SHoot
-REServes RooT
-REServes RooT Initial
-REServes SHoot
-REServes SHoot Initial
-Rate of MaiNtenance of LeaVeS
-Rate of MaiNtenance :PLant
~Rate of MaiNtenance Root
-Rate of Nitrogen Uptake by above-ground
plant .parts
-Rate of Change of REServes in the roots
-Root Reserves Used in Root growth

kg ha

kg ha- 1
kg ha.;_ 1
kg ha- 1
kg CH 0 dag- 1
2
kg qH 2 0 dag- 1
kg CH 0 dag- 1
2
kg 1\! ha- 1
dag- 1

kg dag- 1
kg CH 0 dag- 1
ha- 1

RRUS

--Root Reserves Used in Shoot growth

-1

2

kg CH2 0 dag- 1
1

ha-

SRCRES

-Rate of Change of REServes in the Shoot

kg CH 0 dag- 1
ha- 1

2

SRUS

-Shoot Reserves Used in Shoot growth

kg CH 0 dag -1
2
ha- 1

STEM
STEMI
TADRW
TCTR
TG
TGTB
TMPA
TRFRSP

-amount of STEE
-amount of STEM Initial
-Total Above-ground DRy Weight
-Time Constant for TRanslocation
-Temperature factor for Growth
-Temperature factor for Growth TaBulated
-Average daily air Tet·llPerature .
-TRanslocation Fromshoot Reserves to Shoot
Potential
-TRanslocation from Root Reserves to Shoot
Potential

kg ha- 1

TRRRSP

kg ha- 1
kg ha- 1
dag

oc
kg CH20 dag- 1
h a.
-1
kg CH20 d ag -1
-1 .
ha

31c

r~

[,

li

TS
TUDRW
UNLVS
UNLVSI
WLVS
WRT
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-Soil Temperature
-Total Under-ground DRy Weight
-UN emerged LeaVeS
-UN emerged LeaVeS Initial
-Weight of LeaVeS (above-ground structural
material)
-Weight of RooT

oc
1
kg ha1
kg hakg ha- 1
kg ha- 1
kg ha:... 1
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7.

Resultaat simulatie.
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De na simulatie gevonden waarden eorden vergeleken met opbrengstgegevens van proefnemingen op velden aan de Droevendaalse steeg
te Wageningen, die door Alberda en van Keulen in ~973 verricht
z~n. Ret resultaat van de simulatie alsmede de uit voornoemde
p:coef gevonden \··;aarden zijn uitgezet tegen de tijd in de grafiek
hiernaast.
B~ de start van de simulatie z~n de volgende initiele waarden
ingevuld: UlqLVSI=100. ,LEAF1T=450. ,LEAF2I=350. ,LEAF31=300.,
STEI;II= 32 0.
In het simulatieprogramm.a zijn de relevante gegevens over de omstand ighe den vvaarond er de pro ef in_ 1 9_7 3~ g_en_Qmen_we.r·d_, _.o pgenomen.
Hieronder valt bijvoorbeeld de N-gift. Deze is in het simulatieprogramma op dezelfde datum, ·16 april=dag 106, gegeven als tijdens
de proefneming in dezelfde hoeveelheid van 100kg.ha- 1 •
Van deze proef z~n helaas maar een beperkt aantal opbrengstgegevens bekend. Zo zijn alleen gegevens over opbrengsten van de fractie boven 5cm en dan nog vanaf 3000kg ds.ha- 1 voorhanden, hetgeen
- tot gevolg heeft dat vergel:ijking van deze g.egevens met gesimuleerde waarden op moeilijkheden stuit. Vooral over het begin van de
gesimuleerde productie valt weinig met zekerheid te zeggen. Vergel:ijking is·in dit traject alleen mogelijk met waarden verkregen
uit andere proeven.
Ui~ gegevens van een eigen proef uit 1979 kan voor de periode
direct na 20 april een ds-productie in de fractie boven 5cm van
·+ 80kg.ha- 1 .dag- 1 gedestille~rd worden. In het simulatieverloop
-komt een waarde van.± 6 5kg ds.ha -1 .dag-1 naar voren, hetgeen aanzienlijk lager is. Hierb:ij dienen wel een aantal punten aangemerkt
te vrorden. · Allereerst he eft de ei6en proef uit 1979· reeds op
6 april een N-gift ··van BOkg N.ha- 1 ontvangen hetgeen tot een hogere
productiesnelheid gelei.d zal .hebben.• Voorts vvordt .in het sirnulatieprogramma geen ondersche-id gemaakt tussen de fracties 0-5cm
en boven .5cm •. Om di t enigszins mogel:ijk te maken is van de gesi\
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muleerde v;aarden steeds .~P ieder tijdstip 1975kg ds afgetrokken
als een schatting van het gewicht van de massa van de fractie
i0-5cm. Dit getal is gelijk aan de uitgangswaarde van het gewicht
van de totale massa bovengro~ds in het simulatieprogramma op dag
~60, 1 maart. De vraag is echter of dit een reele waarde is voor.
het gewicht van.deze fractie. Uit eigen proefgegevens uit 1979
r _:
bl5.jlct dat ·het ge\~richt van deze fractie kan schommelen tussen
1200 en ruim 2100kg ds.ha- 1 • Ret gewicht van deze fractie bl~kt.
[-~
r ~ (J ,
v0
•
gedurende het gehele jaar en vooral tljdens kort~re (her)groe~- ~._;,fI
::~'~ ( (r·1 ret··
-.._, period en aan grote schornmelingen onderhevig te zijn.
' .' . . tf..., ( •
fi
Over het verloop van de gesimuleerde productiecurve in de eerste "•
weken na dag 60 kan nog het volgende opgemerkt worden. De product'
tiesnelheid lijkt in die eerste w_eken_tf_~QQE_~:~~!_ J29-t_.heeft _
tot gevolg dat o~ dag 110, 20 april, een totaal bovengronds gewicht aanwezig is van 3900kg.ha- 1 • In de eigen proef bleek na een
ongestoorde groei uit de winter op 20 april "slechtsn 2500kg ds.
ha- 1 aanwezig te z~n, terwijl in de eigen proef de N-gift veel
eerder plaatsgevonden had. Dit zou betekenen dat de gesimuleerde
productiecurve geduTende de eerste 8 weken een te rechtlijnig
-- verloop vertoont, terv1~l een wat hollere curve: in het begin
lagere, later hogere productiesnelheden, beter in overeenstemming
met de gegevens uit de eigen proef zou zijn. Hierbij dient wel in
overweging genomen te worden dat de productieomstandigheden in
het voorjaar van 1979 door de lage temperaturen niet optimaal
ge~eest zijn, waardoor de gegevens uit de eigen proef· op hun beurt
wat te laag ui tgevallen kunnen zjjn.
Rond half mei heeft het gesimuleerde gewas z~n hoogste productiesnelheid bereikt: 176kg ds.ha- 1 .dag- 1 • Deze- snelheid ligt iets
hoger dan de waargenomen snelheid: 150kg ds.ha- 1 .dag- 1 • Uit de
eigen proef komt eveneens ·een snelheid van 150kg ds.ha- 1 .dag- 1
naar voren. Ook hier kan weer de vraag gesteld worden ~n hoeverre
een minder juiste schatting van het gewicht van d~ massa ~an de
diverse fracties een r61 gespeeld kan hebben.
Na dag ~55 zakt de p~oductiesnelheid van het echte gewas aoor het
naderen van een bovengrens tot b~na 0 op dag 19~. De productie-
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snelheid van het gesimu~eerde gewas bl~ft echter op een niet
reeel hoog niveau. Er z~n twee verklaringen voor deze discrepantie te geven. Allereerst bl~ft in het simulatieprogramma de gewasfotosynthese op een maximaal niveau te~v~l deze in de praktijk aan
het eind van een groeiperiode lager wordt. Voorts is in het sirr.ulatieprogramma .het gehele gev..ras generatief en schietend, terv·vijl
ir.: de praktijk maximaal 50~~ van alle e.anwezige sprui ten gaat schieten, wat tot gevolg heeft dat er een groot aantal vegetatieve·
spraiten afsterft door te sterke beschaduwing t~dens lange groeiperioden. Het is echter de vraag of aan dit probleem veel aandacht geschonken moet worden. Voor het doel waarvoor dit simula~
tieprogramma ontwikkeld wordt, zal het deel van de productiecurve
boven 6 ton ds.ha- 1 boven 5cm _ni_et_r_~). e_v~~~~ijn~ _ _ __ ___ _ _
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Ook de vergelijking tussen het gesimuleerde gewas en de voor handen
z~nde waargenomen waarden wat betreft het aandeel van de stengelen bladmassa hierin, kan.niet gemaakt worden omdat deze fracties
niet bepaald z~n in de proef van 1973. Wel kan getracht worden
een vergelijking. te maken tussen de gesimuleerde waarden en gegevens
-- uit andere proeven, waarb~ dit onderscheid wel gemaakt is~ Ook
hier geldt de betrekkelijkheid van deze vergelijking zoals reeds
boven vermeld is. Vergelijking kan plaatsvinden aan de hand van de
hiernaast gegeven figuur.die gedestilleerd is uit proefgegevens
van Katz en Lantinga uit 1979. In de figuur zijn de na simulatie
gevonden waarden eveneens weergegeven.
Uitgezet is het gewicht van de bladmassa tegen het gewicht van de
totale levende massa bovengronds. Uit de figuur kan afgelezen
worden dat tussen 3 en 4·ton bovengronds materiaal het verschil
tussen gesimuleerde waarden en waargenomen waarden maximaal 13%
is. Daarbuiten echter .is een goede o~_e_r_eenkomst. te vinden tussen
de gesimuleerde en ·waargenomen vvaarden. Ret verschil .in het traj ect tussen 3 e~ 4 ton d~-·:h;~ 1 -kan waarschijnlijk vqo.r een groot
deel toegeschreven worden aan het feit dat de waargenomen waarden
afkomstig z~n uit korte (her)groeiper.ioden. De waarde bij 9.5 ton
ds.ha- 1 is voor zowel gesimuleerd als waargenom~n afkomstig uit
~
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Verdere aanpassingen.
Het eerste doel wat hierna voor ogen moet staan is het volledig
aanpassen van de groei tot de eerste snede. Dat betekent dat vooral het ve!loop van de productiecurve tot + 8 ton ds.ha- 1 bovengronds materiaal zo goed mogel~k met de werkelijkheid in overeenste:nming gebracht moet worden. Hiervoor dient in het simulatieprogramma een andere proef met proefomstandigheden ingevoerd te
worden. Van deze proef moet het gehele verloop van de productiecurve bekend zijn naast het aandeel van de stengel- en bladfractie
hierin, eventueel uitgesplitst in de lagen 0-5cm en boven 5cm.
In bet simulatieprogramma zelf dient daarnaast een onderscheid
tussen het deel van het gewas da_t gener~Ji.~_f__ i~--~~- g__a§j;. _§chi~ten
en het deel dat vegetatief blijft aangebracht te worden, in overeenstemming met het type gras dat gesimuleerd wordt. Tevens kan in
ove~veging genomen worden een opsplitsing in de lagen 0-5cm en
boven 5cm in het programma.op te nemen. Indien wenseljjk dient
ook de gewasfotosynthese bjj hogere waarden van de productiecurve
op het juiste niveau gebracht te worden.
- Indien na deze aanpassingen blijkt dat de gesimuleerde waarden
zich binnen de toelaatbare grenzen van overeenstemming met waargenomen waarden bevinden, kUD~en gevoeligheidsanalyses toegepast
worden.
Als volgende stap kan een waardering op ieder tjjdstip in de simulatie van het gewas als groenvoeder ingevoerd worden. Hierb~ dient
grate aandacht besteed te worden aan de invloed van vroeg- en laatdoorschietende varieteiten, hooi- en weidetypen etc. Wat deze
vraagstukken betreft wordt aangeraden om kennis te nemen van de
volgende publicaties:
- nopbrengstbepaling van·graslandn: 't Hart, 1979 en
- nKwaliteit van .ruwvoer": Deinum, 1976.
Beide publicaties zijn dictaten van doctoraalcolleges Graslandcultuur van de Vakgroep Landbouwplantenteelt, Grasland- en Onkruid-
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- Roep, 1970: Doctoraals.criptie Landbouwplantenteel t en Gras landcultuur(werkel~ke verteerbaarheid verschillende graslagen),
- De Ranitz, 1966: Doctoraalscriptie Landbouwplantenteelt en Graslandcultuur(invloed veroudering op chemische samenstelling blad en stengel),
- DeinUlli, 1978: ProdvY-tiviteit van grasland. Doctoraalcollege Vakgroep Landbouv:plantenteel t, Grasland- en Onkru_id-
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In alle bovengenoemde dictaten van doctoraalcolleges
bruikbare literatuurverwijzingen opgenomen.

z~n

veel zeer

Tot nu toe is in het simulatiepr_og:r.arrnna~a_llee_n_r~kening _ge_.b.ouden
..
1
met de stengelmas_sa·, uitgedrukt in kg ds.ha- , niet met het spruitaantal. Toch verdient het aanbeveling in verder onderzoek de inveering van spruitaantal te oveTivegen en wel om de volgende redenen: - een onderscheid ~n generatieve massa en vegetatieve massa
in het voorjaar gaat met behulp van het spruitaantal en spruitgewicht precieser dan met behulp van een verdeling op basis van
gewichten van spruitmassa's. In de literatuur hierover vindt men
ook alt~d een percentage van het totaal aantal spr~ten dat gene_ratief wordt of vegetatief bl~ft. Omdat generatieve spruiten, strekkende stengels, een groter spruitgewicht hebben dan vegetatieve
spruiten, zou een verdeling alleen op gewichtsbasis een verkeerde
schatting o~leveren van de generatieve massa in een gewas;
- zeer veel beheersmaatregelen zoals zwaarte van een snede,
t~dstip en frequentie van maaien, N-bemesting etc. hebben een grote
invloed op de spruitdichtheid van een gewas·~ Hier doorheen lopen
ook nog klimaat- en seizoensinvloeden. Aangezien het simulatieprogramma opgezet _is voor de evaluatie van besliss.ingen in graslandexploitatie dient niet alleen de geoogste ·massa en de voederwaarde daarvan gewaardeerd te worden, maar ook effecten.van beslissingen op de kvvaliteit van de benutte en nog te benutten zode.
Er is nog veel onderzoek mogelijk voordat dit si~ulatieprogramma
volledig voor zijn taak berekend is. ~opel~k heeft deze literatuurstudie en de daaruit voortvloeiende aanpassingen een stap in de
goede richting gezet_
\
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