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Na een oogst is een grasgewas in staat zijn maximale produktiesnelheid te realiseren wanneer de LAI

5 is. Bepalend voor de hergroeisnel-

heid zijn het aantal groeipunten, de omvang van het assimilerend
apparaat, de hoeveelheid reserves en de omvang van het wortelstelsel.
Beheersmaatregelen, ontwikkelingsstadium, we·er en cul tivar beinvloeden de
spruitdichtheid, het uitstoelingsvermogen, het reserve gehalte en de
bladrijkdom van de stoppel en dus ook de hergroeisnelheid. l\Ta het
wegnemen van een deel van het assimilerend apparaat wordt het groeipatroon van het gewas gewijzigd. Er komen minder assimilaten beschikbaar
voor de groei van wortel en stengel en meer voor de groei van bladeren,
totdat een zeker evenwicht wordt hersteld.
Een reeds bestaand model voor de gewasgroei tot aan de eerste snede
werd aangepa.st om de hergroei van het grasgewas te simuleren.
Om een functionele balans te handhaven is de verdeling van assimilaten tussen de verschillende organen verondersteld af te hangen van de
stikstofvoorziening, de vochtvoorziening, het ontwikkelingstadium, de
assimilatiesnelheid en de bodemtemperatuur.
De LAI van het gewas drukt de Etress van het gewas ui t, die het
gevolg is van het oogsten. Daa.rbij wordt verondersteld dat het gewas
zijn evenwicht weer heeft bereikt bij een LAI 5.
Simulatie van de spruitdynamiek lijkt de volgende stap die nodig is
om de ontwikkeling en groei van gras op een juiste wijze te simuleren.
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1. INLEIDING.
Simulatie modellen van biologische systemen worden steeds vaker in
onderzoek en praktijk gebruikt. In de systeemecologie bestudeert men
het gedrag van levende systemen in relatie met zijn omgeving. Het te
bestuderen systeem

moet gedefineerd worden en zijn grenzen vastgesteld

zodat invloeden van buitenaf kwantificeerbaar zijn en invloeden van
het systeem op de omgeving verwaarloosbaar kunnen worden

g~acht.

De kennis welke men over het systeem beschikt, de hypothesen die omtrent zijn functioneren worden geformuleerd -een vereenvoudigde
voorstelling van het systeem-, wordt model genoemd. (De Wit

1978a).

Bij het opstellen van een model neemt men niet alle elementen van het
systeem. In afhankelijkheid van het doel van het onderzoek, en de
beschikbare kennis moet men beslissen welke elementen de meest belangrijke zijn en dus opgenomen worden in het model.
Modellen kunnen statisch of dynamisch zijn. Als men bij de opstelling
van de vergaarde kennis de factor tmjd ook in beschouwing neemt wordt
het model dynamisch. (de Wit, 1978a).
Modellen kunnen beschrijvend of verklarend zijn. Beschrijvende modellen geven het bestaan van relaties van een systeem aan, maar niet een
verklaring daarvan. In een verklarend model probeert men door het aanbrengen van verschillende integratieniveaus, de lagere, verklarende
niveaus en de hogere, te verklaren niveaus (door kwantitatieve integratie van de relaties tussen de elementen van de lagere niveaus) tot
een verklaren te komen van het gedrag van het systeem.
Essentieel voor het bouwen van een dynamisch verklarend model is het vermogen om de toestand van het systeem en zijn veranderingen te kunnen kwantificeren door middel van wiskundige vergelijkingen.
De structuur van een dynamisch verklarend model kan als volgt worden
gedefineerd: een systeem wordt beschreven door een aantal toestandsvariabelen (v.b. het gewicht van verschillende organen). De snelheidsvariabelen (v.b. de snelheid van koolstof toevoer met de assi-

- 2milatie) geven aan met welke snelheid de toestandsvariabelen veranderen. De snelheidsvariabelen worden ko"nstant geacht tijdens het rekeninterval (DElT), de verandering in de toestand wordt dan DELT3£ snelheid. De waarde van de snelheidsvariabelen wordt bepaald door

stu~.!::.

variabelen (v.b. luchttemperatuur) die de invloed van buiten het systeem aangeven, en interne hulpvariabelen (v.b. het meristematisch
status van een orgaan). Het opstellen van de snelheidsvariabelen is
gebaseerd op kennis die men over de processen heeft. (De Wit, 1978a 9
Loomis et al, 1979).
Doordat het aantal variabelen groot is wordt voor het verrichten van
al deze wiskundige bewerkingen het gebruik van computers onmisbaar.
Het gesimuleerde gedrag van het systeem (het gedrag van het model)
moet dan worden vergeleken met het gedrag van het

systeem~

Dit heet

simulatie, en men doet het met twee doeleinden:
- het inzicht in het functioneren van het systeem te vergroten,
de juistheid van bepaalde aannames te toetsen, het relatieve belang
van de verschillende processen te bepalen, gebreken aan kennis over
het systeem bloot te leggen.
- Naarmate modellen een betrouwbaarder weerspiegeling van het systeem worden, wordt hun waarde groter om bepaalde reacties van het systeem te kunnen voorspellen.
De waarde van de simulatiemodellen ligt in hun functie als bruggen
tussen "reductionisten" die processen bestuderen geisoleerd van de
fysische, chemische of biologische achtergrond, en "generalisten" die
geintereseerd

zijn in het gedrag van het hele systeem waar de af-

zonderlijke processen zich afspelen in hun natuurlijke omgeving.
(De Hit, 1978b) •
penning de Vries (1980) hanteert de volgende indeling van systemen
van gewasproduktie (ziekten en plagen uitgezonderd):
- Produktieniveau 1 :· Produktie onder omstandigheden van voldoende
vocht en nutrienten.DB gewasgroei wordt bepaald door de weersomstandigheden.

- 3- Produktieniveau 2: De produktie wordt beperkt door vochttekort
tijdens een deel van de groeiseizoen.
- Produktieniveau 3: De produktie wordt beperkt door stikstof en
watertekort voor een deel van de groeiseizoen.
- Produktieniveau 4: De produktie wordt verder beperkt door gebrek
aan andere nutrienten. Fosfaat gebrek is het meest voorkomende gebrek.
Naar de ontwikkelingsfase waarin de modellen verkeren deelt Penning
de Vries ze als volgt in:
- Voorlopige modellen, hebben een struktuur, en bevatten gegevens
die een weerspiegeling zijn van de huidige kennis omtrent het systeem
waarop het model gebaseerd is. Zij zijn echter eenvoudig omdat het
:inzicht in het verklarend niveau nogal vaag, en ontoereikend

is~,,

Deze

modellen zijn een eerste stap naar uitgebreide modellen.
- Uitgebreide modellen weerspiegelen systemen waarvan de essentiele elementen volledig worden begrepen, en waarin veel kennis is geincorporeerd. Deze modellen kunnen vaak redelijk goed voorspellingen
maken van reacties van het systeem, maar ze zijn echter ingewikkeld
en moeilijk te hanteren. Daarom worden v-an betrouwbare uitgebreide
modellen, samenvattende modellen gemaakt.
- Samenvattende modellen, zijn modellen van een uitgebreid model
waarin door een grondige kennis van het gedrag van het oorspronkelijke
model, alleen de essentiele elementen worden opgenomen. Deze modellen
zijn dus even goed voor voorspellingen, maar zij zijn kleiner, eenvoudiger, en hanteerbaar door niet gespecialiseerde gebruikers.
In het kader van het IMAG-projekt 525/PR73/NIAE, "Dagelijks weerkerende beslissingen over de werkindeling bij graslartdgebruik", hebben Massa en Lantinga (Massa en Lantinga, 1979) in 1979 een reeds
bestaand model voor tarwegroei onder a:ride omstandigheden, aangepast voor de ongestoorde groei onder gematigde omstandit:heden van
een gewas van Engels raaigras hooitype S-24 (Lolium perenne

1.)

tot aan de eerste snede.
Dit model berekent met tijdstappen van een dag de droge stof produktie van het gewas, rekening houdend met de beschikbaarheid van water
en stikstof. De voornaamste sturende gegevens zijn de weergegevens en

- 4de N-gift.
Katz (1980) en Estramil (1981) hebben in het model verdere aanpassingen aangebracht in respectievelijk de simulatie van bladgroei
en de simulatie van de omzettingsprocessen van de organische stof
in de bodem.
De beperkingen van de op dit moment beschikbare kennis over de verschillende integratieniveaus leiden, in dit model, tot het hier en
daar, opnemen van beschrijvende relaties, maar ••• "pogingen tot modelbouw op grond van volledige kennis van alle biologische fysische
en chemische processen zijn volslagen onrealistisch"(de Wit 9 1978a).
Volgens de door Penning de Vries gehanteerde indelingen hebben we te
maken in dit geval, met het produktieniveau 3. Wat het model betreft,
het bevindt zich nog in de voorlopige fase, maar naarmate de inzichten in het verklarende niveau grater worden en vorderingen worden
gemaakt in het eenvoudig simuleren van basis processen het geleidelijk overgaat in de uitgebreide fase.
Een verdere stap in de ontwikkeling van dit model is aanpassingen
aan te brengen om het toepasbaar te maken voor het simuleren van de
groei van een tweede snede.
Hierbij komen aspecten van de hergroei van een grasgewas ter sprake.
"Het bijzondere van grasland t.o.v. de akkerbouwgewassen is dat het
niet eenmaal geoogst wordt, maar er meer malen per jaar een oogst
gepleegd kan worden en dat gedurende een lange reeks van jaren".
(Deinum, 1978).
Massa en Lantinga onderscheiden binnen het systeem van beslissingen
over de werkindeling bij grasland gebruik vier subsystemen nl.
1) grasgroei, 2) beweiding, 3) grasoogst, 4) beslissen. Het subsysteem grasgroei staat wat betreft de hergroei van de tweede snede
onc'ler invloed van interacties met de andere subsystemen. Deze hergroei
zal afhankelijk zijn van, of er gemaaid of beweid wordt, wanneer, tot
welke hoogte, wanneer en wat voor bemesting wordt toegepast etc.
Binnen het grasgroeisysteem kunnen we de resultaten van deze interacties terugvinden in de toestand van de achtergebleven stoppel, en
in het weer dat tijdens de hergroeiperiode heerst. Dit tweede punt

- 5zal voor de praktijk nog een onvoorspelbare variabele blijven.
Wat betreft de toestand van de stoppel zijn er een aantal aspecten
die van belang zijn voor de hergroei, Deinum (1981), I. Davies et a.l
(1971), Youngner (1972) noemen onder andere:
- Ontwikkelingstadium van het gewas. In het geval van hergroei
van de tweede snede hebben we te maken met een generatief geworden
gewas, op een moment dat door de oplopende temperatuur de ontwikkelingssnelheid hoog is.
Dat betekent dat weinig dagen verschil

in het tijdstip van oogsten,

grote verschillen tot gevolg hebben op de aard van de hergroei
(v.b.: worden de groeipunten wel of niet geraakt door oogsten?).
- Hoeveelheid achtergebleven blad (LAI v.d. S.toppel). In verband
met de assimilatie is dit een uitermate belangrijke factor bij de bepaling van de duur van de hergroeiperiode tot het bereiken van volledige lichtonderschepping. De LAI van de stoppel is afhankelijk van,
het ontwikkelingstadium, zwaarte van de snede, N-bemesting, cultivar, oogst-hoogte en -frekwentie.
- Hoeveelheid reserves. Er bestaat geen overeenstemming over de
rol van de reserves in de stoppel voor de hergroei.4>. Hoewel het reservegehalte (WSC, wateroplosbare koolhydraten) daalt tijdens de eerste week van hergroei, en in sommige geva.llen planten met lagere
WSC gehaltes, lagere hergroeisnelheden vertoonden, zijn tal van
auteurs van mening dat dit geen aa.nleiding is om een beslissende rol
van de reserves voor de hergroei aan te nemen. De hoeveelheid reserves
in de stoppel is afha.nkelijk van de N-bemesting, het weer (temperatuur, licht, en watervoorziening) cultivar, oogsthoogte en frekwentie,
en ontwikkelingstadium.
~

Aantal groeipunten, of anders gezegd, spruitdichtheid in de stop-

pel en/of uitstoelingsvermogen van die spruiten. Dit is afhankelijk
van dezelfde factoren als het reserve gehalte.
Door zijn functie van water- en ionenopname speelt het wortelstelsel
(omva.ng, gehalte aan reserves) ook een rol bij de hergroei. De wortelgroei

~taat

stil voor een periode nadat er een oogst is gepleegd

(Ennik et al (1980), Youngner (1972)).
De lengte van deze periode (dat vaak verlies aan wortelmassa betekent)

- 6is afhankelijk van weersfaktoren, bemesting oogsthoogte en ,oogstfrekwentie.
In hoofdstuk vier zullen al deze aspekten worden behandeld op uitvoerige wijze.

- 72. HET,GRASGROEIMODEL, EERSTE SNEDE.
Het onderzoek is een samenvatting van het huidige model. Voor verdere
informatie wordt verwezen naar Massa en Lantinga (1979), Katz (1980)
en Estramil (1981) waaruit dit gedeeltelijk overgenomen is. Om de
overzichtelijkheid te bevorderen zijn sommige grenssituaties die in
het model worden beschreven niet opgenomen.
In onderstaande beschrijving wordt het model in verschillende onderdelen verdeeld.
Het simulatieprogramma is geschreven in GSMP (Continuous System
1Todelling Program) zoals gedefineerd word t in het IBM Users Manual
SM

20-0367-4

2.1 Weersgegevens.
Invoerdata voor de berekening van weersgegevens zijn de dagelijkse
-gemeten en in tabelvorm samengevat, als functie van de dag van het
jaar- maximum en minimum temperatuur (~~T, en MNT in °C), totale kort1
2
golvige straling (DTR in It cm- dag- ) 9 gemiddelde windsnelheid
1
(VfSR in m s- ), dauwpunttemperatuur (DPT in°C) en regenintensi tei t
1
(RAIN in mm dag- ). Aan de hand van deze gegevens worden de gemiddelde dagelijkse lucht en bodemtemperatuur en de gemiddelde overdagstemperatuur ~MPA, TS en TMPF, in °C) berekend. De dagelijkse totale
hoeveelheid zichtbare straling voor een perfekt heldere dag en een
volledi[~

bevvolkte dag worden berekend als functie van de dag van het

jaar, met deze waarden en DTR wordt de fractie van de dag dat de lucht
bewolkt is (FOV) berekend. Gemiddelde werkelijke en verzadigde dampdruk (VPA, SVPA in M bar) en gemiddelde windsnelheid overdag (WSA
in .m s

-1

) worden berekend.

2.2 Bodemprocessen.
De bovenste bodemlaag van 400 mm wordt verdeeld in drie compartimenten van respectievelijk 50 mm, 150 mm en 200 mm, elk compartiment
wordt verondersteld homogeen te zijn. Er wordt gebruik gemaakt van
twee MACRO compilers om alle processen te beschrijven en de variabelen

- 8-

per compartiment te berekenen. In deze samenvatting verstaat men onder
"de bodem" deze bovenste 40 em laag.

2.2.1 Waterbalans. (relatiediagram 1) MACRO

001VlP 1 (lVIassa en Lantin-

ga) •
De totale hoeveelheid vocht in de bodem (WToT in mm) wordt berekend
als de som van de hoeveelheid vocht in de drie compartimenten, en kan
1
veranderen door waterinstroming (RWFT in mm dag - ), wateruitstroming
1
(RWFB in mm dag ... 1 ) transpiratie van het gewas (TRR in mm dag - )
1
evaporatie van de kale grond (ER in mm dag - ) en capillaire opstijging
1
(CAPRT in mm dag - ).
Waterinstroming vindt plaats als het regent. De regeninstensiteit wordt
de RWFT van de bovenste compartime:nt. Elk compartiment wordt tot veld
capaciteit opgevuld en het overtollige vocht stroomt uit met een bepaalde snelheid die dan de RVIFT van het onderliggende compartiment
wordt. De uitspoelingssnelheid van de bodem wordt dan de uitstromingssnelheid van het onderste compartiment.
De water concentraties bij veldcapaciteit FLDCP in cm 3 cm- 3 ) en verwelkingspunt (WCTPT in cm 3 cm- 3 ) zijn afhankelijk van bodemeigenschappen en worden als parameters ingevoerd.
Ca.pillaire opsti,iging. (CAPR in mm dag

-1

) wordt verondersteld alleen

pla.ats te vinden in het onderste compartiment tot aan de wortelfront.
Als de hoeveelheid vocht in het compartiment kleiner is dan de hoeveelheid vocht bij veldcapaciteit dan vindt capillaire opstijging
plaats met een snelheid die afha:nkelijk is van de hoeveelheid vocht
in het compartiment en de afstand tussen het wortelfront en de grondwaterspiegel (HA\NT in em). Deze afsta:nd wordt buiten de Macro afgeleid ui t de grondwaterspiegel (DPT'I:/T in em, als fu:nctie van de da.g
van het jaar) en het wortelfront (RTD in mm, afha.:nkelijk van het ontwikkeli:ngsstadium).
Evapora.tie
Buiten de MACRO wordt m.b.v. de Penman formule de evaporatie (EVAP in
mm dag

-1

..

) berekend. Om vervolgens de potentiele evaporatie van de kale
1
grond te berekenen (PEVAP in mm da.g - ) wordt rekening gehouden met de
door het aanwezige bladoppervlak doorgelaten strali:ng. De actuele eva-

- 9poratie (AEVAP in mm dag

-1

) is verder afhankelijk van de relatieve

watergehalte van het bovenste compartiment. De evaporatiesnelheid
van elk bodemcompartiment wordt verkregen door de actuele snelheid te
vermenigvuldigen met een verdelingsfactor die afhangt van: de hoeveelheid water in dat

compartiment~·

een verhoudingsfaktor en de af-

stand tussen het middelpunt van dat compartiment en het grondoppervlak.
Transpiratie
1
Buiten de ]MCRO wordt de potentiele gewasverdamping (APTRAN mm dag- )
berekend m.b.v. een uitdrukking met de volgende invoergegevens:
1
- SLOPE (m Bar 0 c- ) - helling van de verzadigde dampdrukcurve
- LAI - oladindex
- HNOT (cal em-2 dag -1 ) - totale hoeveelheid geabsorbeerde straling
beschikbaar voor transpiratie
- RHOCP (cal em-3

0

C-1 ) - volumetrische warmtecapaciteit van de lucht

- SVPAM (m Bar) - verza.digde da.mpdruk
- VPAM ( m Bar) - werkelijke dampdruk
- DAYIJ (h) - da.glengte
- PSCH (m Bar

0

-1

C ) - psychrometer constante
1
- LHVAP (cal mm- ) - verdampingswarmte van water
1
- RS (dag cm- ) - weerstand van de huidmondjes (gewa.sparameter)
- RAEFF (dag cm- 1 )- weerstand voor warmte en waterdampuitwisseling
per bladlaag. Deze weerstand bestaat uit 2 weerstanden in serie
nl. de grenslaag weerstand en de turbulente weerstand. De grenslaagweerstand wordt berekend m.b.v. de bladbreedte, en de windsnelheid. De turbulente weerstand van het gewas als geheel wordt
berekend m.b.v. de referentie hoogte, de gewashoogte de Karman
eonstante, de gemiddelde windsnelheid overdag, de nulvlaksverplaatsing en de ruwheidslengte, deze twee laatste grootheden
worden specifiek voor gras berekend.
- ALPHA - reductiefa.ctor voor de transpiratie die rekening houdt met
de openingstoestand van de huidmondjes in dieper gelegen bla.dlagen in afhankelijkheid van de gemiddelde lichtintensiteit en de
bladindex.
Binnen de NACRO verkrijgt men de potentiele transpiratie per mm

-10wortellengte door de potentiele gewasverdamping te delen door de cumulatieve effectieve wortellengte (wortellengte maal een wortelactiviteitsfactor). Als bovenlimiet voor deze snelheid wordt de maximale
wateropnamesnelheid in afhankelijkheid van de bodemtemperatuur gesteld.
De wateropname per compartiment wordt berekend door de transpiratie
per mm wortellengte te vermenigvuldigen met de effectieve wortellengte, rekening houdend met de hoeveelheid beschikbaar water en de osmotische potentiaal van de bodemvocht. De actuele transpiratie van
het gewas wordt gelijk gesteld aan de som van wateropname in de drie
1
compartimenten (TRAN in mm dag - ). De verhouding TRAN/APTRAN levert
een reductiefactor voor watertekort REWAT.
2.2.20mzettingsprocessen van de organische stof (relatiediagram 2)
MACRO COMP _ 2 (Estramil).
De totale organische stof in de bodem wordt verdeeld in vier component en:
dood plantenmateriaal (FOM in kg ha -1)
bodemfauna en flora (MICRO in kg ha -1)

-

jonge humus (HUMA in kg ha -1)
stabiele humus (HUMO in kg ha -1)

Deze componenten worden elk met een afzonderlijke distributiefaktor,
verdeeld verondersteld over de drie compartimenten.
- FOM wordt berekend uit de som vandode boven- en ondergronds materiaal
1
(DSTRAW, en DRT in kg ha- ). FOM wordt ingedeeld in drie componenten
met uiteenlopende afbraaksnelheden nl.:
FOMP: eiwitten en suikers
FOMC: cellulosen en hemicellulosen
FOML: ligninen
Een fractie van het materiaal afkomstig van dode microorganismen
word t inbegrepen in FOIVTP en FOMC.
- MICRO deze integraal beschrijft de biomassa van de bodem-flora
en fauna, de snelheid waarmee de biomassa wordt verondersteld te veranderen is samengesteld uit de snelheid van omzetting van vers organisch materiaal (FOM), jonge humus (HUMA), stabiele humus (HUMO),

-11-

en de afbraaksnelheid van microorganismen (DMICR in kg ha

.... i

dag

-1

).

HUMA jonge, actieve humus waarvoor een C/N-verhouding van 8 is aangenomen. Deze component vernadert met een snelheid die de resultante is
van: de snelheid van aanvoer van residuen van microorganismen, de
snelheid van omzetting in microbiele biomassa, en de snelheid van
1

1

omzetting in stabiele humus (DHUlWA in kg ha- dag- ).
HUMO, de stabiele humus met een C/N-verhouding gelijk aan 10, wordt
met een lage snelheid omgezet in microbiele biomassa en verdwijnt uit
het systeem met een zeer grote tijdsconstante

C±

900 jaar).

Afhankelijk van de bodemtemperatuur (TS) en de beschikbare hoeveelheid bodemvocht (AWATER) wordt een reductie factor (RFTM) berekend
die invloed uitoefent op alle snelheden die betrokken zijn bij de
omzettingsprocessen van de organische stof in de bodem.
2.2.3 Cyclus van stikstof (relatiediagram 3).
De stikstof in de

bodem wordt verdeeld in organisch N en anorganisch N.

Organisch N. De verschillende fracties organisch N (N in FOM, N in
MICRO, N in HUMA en N in HUMO) worden berekend voor elk component
van de organische stof.
FON verandert met een snelheid die de resultante is van: de snelheid
van toevoer van N in dood plantenmateriaal (1mMAT ·in kg N ha- 1dag- 1 ),
de snelheid van

toevo~r

van een fractie van de N in residuen van micro-

organismen, en de mineralisatie snelheid (die gelijk wordt gesteld
aan de afbraaksnelheid van eiwitten, DECRP).
NmiC. De sneheid waarmee N in de microbiele biomassa wordt ge:Lmmo1
biliseerd (RNAC in kg N ha- 1 dag- ) is afhankelijk van de groeisnelheid van deze biomassa. (MICR in kg ha
1

-1

dag

-1

) en de beschikbare

1

minerale N (ASLT in kg ha... dag- ), NMIC neemt af met een snelheid
die word t verkregen door Nl\UC te vermenigvuldigen met de relatieve
afbraaksnelheid voor MICRO. Van de N afkomstig van MICRO komt de
helft terecht bij FON en de andere helft bij NHUMA.
NHUMA, wordt aangevuld met de zojuist beschreven N uit MICRO en
neemt af met dezelfde relatieve snelheden waarmee de actieve humus
omgezet wordt in microbiele biomassa en stabiele humus .. NHUMO neemt toe
met N uit

HU~A

en neemt af met dezelfde lage relatieve snelheid waarmee

de stabiele humus omgezet wordt in microbiele biomassa.

-12Anorganisch N.
De hoeveelheid minerale N (ASALT in kg N ha

-1

) verandert met de snel-

heid NRCH (in kg l\T ha- 1 dag- 1 ) die bestaat uit de volgende componenten (in kg N ha- 1 dag- 1 ).
- NGIFT, de snelheid van stikstof aanvoer met bemesting wordt vastgesteld buiten het systeem, in tabelvorm samengevat als functie van de dag
van het jaar, en vindt alleen op de bovenste compartiment plaats.
- SLTFT, de snelheid van N aanvoer, wordt gelijk gesteld aan de snelheid van waterinstroming maal de N concentratie. Voor de bovenste compartiment houdt dit de aanvoer van stikstof met regen in.
- SLTFB, de snelheid van N afvoer, is gelijk aan de snelheid van
1

1

wa.teruitstroming maal de N c.oncentratie (CONC in kg N in mm- ha- )
in het betreffende compartiment.
De snelheid van N afvoer uit een bovenliggende compartiment wordt
door de MACRO gelijk gesteld aan de snelheid van N aanvoer in een onderliggende compartiment. SLTFB van het onderste compartiment wordt
dan de snelheid van uitspoeling van N uit de bodem.
- RNAC, is de besproken N immobilisatiesnelheid.
- RNRLG, is de som van de snelheden waarmee N vrijkomt uit de verschillende fracties van organisch N.
- RDEN, is de denitrificatiesnelheid en hangt af van de hoeveelheid
minerale N, de relatieve denitrificatiesnelheid (DRDEN), de bodemtemperatuur en beschikbaar vocht.
- RNUM is de snelheid van stikstofopname door het gewas via massflow,
en is gelijk gesteld aan de wateropnamesnelheid maal de N concentratie
in de betreffende compartiment mits er vanuit het gewas vraag naar
N bestaat (NDEM).
- Rl\WDB 9 is de snelheid van N opname door het gewas via diffusie,
RNUDB wordt verkregen door de totale opnamesnelheid van N via diffusie (RNUDF) te vermenigvuldigen met een verdelingsfactor die rekening houdt met de hoevee1heid minerale N in het bewortelde vo1ume,
van het btreffende compartiment a1s fractie van de tot.ale minerale N
in het bewortelde vo1ume. RNUDF bedraagt de potentie1e opnamesnelheid
van N door het gewas (PNUDP) min de totale opnamesnelheid via massflow
en is afhankelijk van de bodemtemperatuur. P.NUDP is afhankelijk van vraag
naar N van-

-13uit boven- en ondergrondse delen van het gewas en is gebonden aan
twee bovenlimiets, nl. de totale N in de bewortelde zone per tijdseenheid en de maximale opnamesnelheide
Buiten de MACRO wordt de hoeveelheid N aanwezig in de bladeren berekend (ANLV in kg N ha

-1

). Deze hoeveelheid verandert met een snelheid

die gelijk is aan de snelheid van l\l opname door de bladeren (Rl\TULVS
in kg ha- 1 dag- 1 ) min de snelheid van N verlies met doodgaande bla1
1
deren (RNLLVS in kg N ha- dag- ). RUNLVS is afhankelijk van de som
van de snelheden van N opname via massflow en via de diffusie, en
de verdeling van stikstof tussen wortel, stengel en bladeren (deze
verdeling is evenredig met de relatieve vraag naar N vanuit de verschillende organen). Er wordt een optimale hoeveelheid N in bladweefsel
1

1

gedefineerd (ONLV in kg N ha- ) door de bladmassa (WLVS in kg ha- )
te vermenigvuldigen met de factor die afhankelijk is van het ontwikkelingsstadium en te delen door de tijdsconstante voor N opname.
Het verschil tussen actuele en optimale hoeveelheid N levert de vraag
naar N vanuit de bladeren.
Op vergelijkbare wijze worden de hoeveelheden aanwezige N en de vraag
naar N voor stengel en wortels berekend.

2.3 Het gewas.
2.3.1 Ontwikkelifugstadium.
De ontwikkelingssnelheid (DVR

dag

-1

) van een Engelsraaigras ge-

was in het voorjaar, wordt bepaald door de langer wordende dagen
en de oplopende temperatuur. De daglengte is voor een bepaald gebied
(in di t geval Nederland) een vast gegeven waardoor de j1aarlijkse
variaties in de ontwikkelingssnelheid bepaald worden door de temperatuur. DVR wordt gedefineerd als de inverse van het aantal dagen
vanaf begin maart tot de bloei.
De gebruikt relatie van ontwikkelingssnelheid als functie van de temperatuur is specifiek voor Engelsraaigras vroeg hooitype. Voor een
eersteja.ars grasland zou men deze functie niet mogen gebruiken.
Door de determinitische aard van dit model, duidt, een zekere ontwikkelingsstadium, de gemiddelde ontwikkelingsstadium van het gewas
aan. Voordat de stengelstrekking· begint (DVS=0.5) wordt DVR afhankelijk verondersteld van de gemiddelde bodemtemperatuur, daarna van de
gemiddelde luchttemperatuur.
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1 1
Om de snelheid van onderhoudsademhaling WMNPL in kg CHO ha- d- ) te
berekenen worden een relatieve ademhalingsnelheid van 0.015 gedefineerd bij 15°C en maximale N gehalte (FNMAX) en een Q10 van 2 aangenomen. Onderhoudsademhaling snelheden van bladeren,Etengel en wortel (RNJNI,VS, RMNST, RIVINR in kg CHO ha

-1

dag

-1

) worden apart berekend,

rekening houdend met gewicht aan structureel materiaal en N gehalte
van de verschillende organen. De onderhoudsademhaling van bovenen ondergrondse delen worden afhankelijk gemaakt van de gemiddelde
lucht- respectievelijk bodemtemperatuur.
2.3.3 Droge stof produktie.
Assimilatie.
1 1
De bruto assimilatie (PDTGAS in kg CHO ha- d- ) wordt berekend m.b.v.
een submodel in de vorm van een "procedural section". Invoergegevens
zijn de dagelijkse stralingswaarden, de daglengte en de bladindex
(LAI). Na 1979 heeft Lantinga (Lantinga 1981) wijzigingen in het
oorspronkelijke versie aangebracht. Een summiere beschrijving van de
actuele versie van het model volgt hierna.
Uit de dagelijkse totale globale straling wordt een gemiddelde stralingsdichtheid berekend waarmee de gemiddelde assimilatiesnelheid
wordt berekend uitgaande van een aantal gewaseigenschappen.
2
Bij de berekening van de fotosynthetisch actieve straling (PAR in W m- )
wordt rekening gehouden d!at van de gemeten totale globale straling
het aandeel

v~

PAR 0.5 is bij heldere hemel en 0.6 is bij bewolkte

hemel. De gemiddelde stralingsdichtheid wordt verkregen na deling
door de effectieve daglengte (EDAYL in h).
De fotosynthese-licht response van het gewas wordt dan berekend m.b.v.
een verzadigingscurve die tussen de rechthoekige hyperbool en de

a~ymp

totische exponentiele curve ligt. De gebruikte factor F geeft de mate
van transformatie van de asymptotische exponentiele curve (Als F=1 is,
wordt de curve, de rechthoekige hyperbool). F is een gewasparameter,
(proefondervindelijk vastgesteld via optimalisering), afhankelijk

-15van de fotosynthetische capa.citeit van het gewas. De initiele helling
van deze curve is de initiele lichtefficitientie (EFFE in kg CO~ ha
1 -1 2 ) h t
. .
.
. d.e ma.xlma
.
1 e b ru t o asslml
. . 1 aJ m s , e verza d lglngsnlveau
ls
htiesnelheid bij hoge licht intensiteit (P1~X in kg co

1

-1

1

ha- h- )
2
en volledige lichtonderschepping (LAI..-J 5). EFFE en Pl\f.iAX zijn gewasparameters. PIVIAX is afhankelijk van het ontwikkelingstadium, de gemiddelde temperatuur overda.g en het stikstofgehalte in het bladweefsel.
-1

-1

De totale bruto assimila.tie (PHOT in kg co ha dag ) wordt verkregen
2
na vermenigvuldiging met de effectieve da.glengte, en een correctiefactor (COR). Door het r,ebruik van COR wordt rekening gehouden met
het kromlijnig verloop van de fotosyntheselicht response curve.
COR vangt de spreiding rond de gemiddelde stralingsdichtheid (bij
langere dagen, en dagen waarin de hemel maar voor een deel bewolkd is)
op. Na vermenigvuldiging met de omrekeningsfactor 30/44 wordt de bruto
assimilatie in kg suikers per hectare per dag verkregen (PDTGAS in'
kg CHO ha- 1dag- 1 ).
Als de LAI van het gewas kleiner is dan 5 wordt niet alle straling
onderschept. De fractie onderschepte straling wordt berekend uitgaande van de exponentiele verloop van de extinctie binnen het gewas.
Invoergegevens zijn LAI en de extinctie coefficient. De extinctie
coefficient bedraagt, voor Engelsraaigras 0 6 (Sheehy et al, 1980 op
grond van veldmetingen van Sheehy en Peacock in 1975). Er wordt
rekening gehouden met het fei t da. t bij lage PMAX waarden, berekeningen
van de fotosynthese op grond van de fractie· onderschepte straling
overschatting van de werkelijke fotosynthese kan betekenen.
De potentiele bruto assimilatie kan gereduceerd worden als de huidmondjes gedeeltelijk of geheel dichtgaan als gevolg van watertekort.
De werkelijke bruto assimilatie (DGAS in kg CHO ha- 1 dag- 1 ) wordt verkregen na vermenigvuldiging met een reductiefactor (REWAT) die bepaald
wordt door de verhouding tussen werkelijke en potentiele transpiratie.
De onderhoudsademhaling krijgt binnen het model prioriteit over de
pool van de dagelijkse assimilaten. Na aftrek van de onderhouds-
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1
in kg CHO ha- dag- )verkrijgt men de voor
1
1
de groei beschikbare assimilaten (FCHNN in kg CHO ha- dag- ).

ademhalingskosten (RMNPL

2.3.4 Verdeling van assimilaten. Gewichtstoename (Relatiediagram 4).
- De Biomassa van het gewas wordt beschreven door acht toestandvariabelen. Vier toestandvariabelen beschrijven de hoeveelheid dood
materiaal. Een aantal snelheden, beinvloedt door tal van stuurvariabelen, regelen de veranderingen van het systeem. In de loop van dit
onderzoek zijn aanpassingen hierin aangebracht. In deze samenvatting
worden niet alle massa- en informatiestromen opgenomen. In het hier.OP volgende hoofdstuk worden sommige punten uit dit onderdeel van
het model uitvoeriger besproken.
- Een definitie van de inhoud van elke integraal t.o.v. de morfologie van een grasspruit lijkt op zijn plaats.
STEM: Echte stengels, bladscheden, eventueelbloeiwijze. ("Stengel").
RESSH: Opgeslagen koolhydraten, voornamelijk in de vorm van wateroplosbare koolhydraten. Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen
reserves in blad of stengel.
UNLVS: Nog niet verschenen bladeren, omhulsd door de bladschede van
het laatst verschenen blad.
LEAF1, LEAF 2, LEAF 3: Het gedeelte van de bladschijf van niet voiledig verschenen bladeren die boven het tongetje van het laatst
verschenen blad steekt wordt bij bladclasse 1 (LEAF 1) berekend.
Daar Engels.raaigras

op het veld meestal drie levende bladeren

per spruit telt, wordt in het model met drie bladklassen gewerkt
waarvan LEAF 1 het jongste is en LEAF 3 het oudste. Deze integralen beschrijven dus bladmassa's met een bepaalde gemiddelde
leeftijd.
DLVS en ADSTEM: Beschrijven het dood materiaal in het gewas (bovengronds)
DSTR : Doodbovengrondse materiaal in de bodem.
WRT : Beschrijft het structurele ondergrondse materiaal. Er wordt
in het model geen onderscheid gemaakt wat de toestand van de wortel betreft (graad van suberisatie, wit- niet wit etc.) welke
een maat voor die activiteit zou kunnen zijn.
RESRT : Opgeslagen koolhydraten in de wortel.
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Dood wortel materiaal.

De verdelingsfunctie FDSR regelt de verdeling van assimilaten tussen
bovengrondse en ondergrondse mrganen. Deze functie is afhankelijk van
de bodemtemperatuur, de grootte van de assimilatenstroom, het Ngehalte in de bovengrondse delen, de vocht voorzieningen en het ontwikkelingsstadium.
·van de koolhydraten die naar de ondergrondse delen stromen wordt een
kleine, vaste fractie als reserves opgeslagen. De andere fractie
(FCHU in kg CHO ha

-1

dag

-1

) plus de stroming van koolhydraten voor
1
1
wortelgroei vanuit wortelreserves (RRUR in kg CHO ha- dag- ) wordt
de stroming koolhydraten beschikbaar voor wortelgroei (TFCHRR in kg
CHO ha-1 dag -1 ) die afhankelijk is van temperatuur (TG). Het verschil
tussen FCHU en TFCHRR bepaald richting en grootte van RRUR. Wortelreserves kunnen ook substraat ZlJn voor onderhoudsademhaling, met als
snelheid URRR in kg CHO ha

-1

dag

-1

•

TFCHRR wordt dan met een bepaalde efficientie omgezet in ondergrondse
1
structureel materiaal (WRT in kg ha- ) met als snelheid GRRT in kg
1
1
ha- dag- • De relatieve afstervingssnelheid voor wortels- afhankelijk
van de bodemtemperatuur- bepaalt de snelheid waarmee WRT afneemt
(KRRT kg ha- 1dag- 1 ). Deze is ook de snelheid waarmee de integraal
van dood wortelmateriaal groeit (WDRT in kg ha- 1 ). Dode wortels
worden afgebroken met de snelheid DECROT (in kg ha- 1dag- 1 ).
Van de bovengrondse stroming van koolhydraten (FCHA in kg CHO ha~ 1
dag

-1

), wordt een fractie die afhankelijk is van het ontwikkelings-

stadium opgeslagen als reserves. De overige assimilaten, samen met
de stroming van koolhydraten voor bovengrondse groei vanuit RESSH
(SRUS in kg CHO ha

-1

dag

-1

) vormen de voor de bovengrondse groei beschikbare koolhydraten (FCCHA in kg CHO ha- 1dag- 1 ). Deze snelheid
is afhankelijk van de temperatuur, stikstofgehalte van de bovengrondse delen en watervoorziening. Het verschil tussen FCCHA en FCHA bepaal t grootte en richting van

SRUS~

De verdelingsfactor PART, die afhankelijk is van de grootte van de
assimilatiesnelheid en het ontwikkelingsstadium bepaalt welke fractie van FCCHA naar de bladeren en welke naar de stengel stroomt

-18(FCHLVS respectievelijk FCHSTE in kg CHO ha

-1

dag

-1

). van de voor de

groei van de stengel beschikbare hoeveelheid koolhydraten stroomt
een fractie afhankelijk van het ontwikkelingsstadium (verdelingsfactor PARST) naar de nog niet verschenen bladeren (UNLVS). De overige koolhydraten worden met een bepaalde efficientie (FCON) om1
gezet in stengelstructureel materiaal. (WSTEM in kg ha- ). De relatieve afstervingssnelheid van de stengel is afhankelijk van het
ontwikkelingsstadium, en bepaalt de snelheid van de massastroom
(DRSTE in kg ha

-1

-1

dag ) vanuit WSTEM naar dood stengelmateriaal
(ADSTE in kg na- 1 ). FSDSTE is de snelheid van stroming van ADSTE
in de bodem. Het gewicht van UNLVS neemt toe met een snelheid gelijk
aan de al genoemde stroming van koolhydraten maal de conversie factor FCON. De bladverschijningssnelheid (LARin dag- 1 ) is afhankelijk
van de temperatuur en wordt in het model gebruikt als relatieve snelheid voor de berekening van stromingen van bladrnassa van

e~n

blad-

klasse naar de volgende.
FLOW 1 is de snelheid waarrnee blad materiaal uit UNLVS naar LEAF 1
stroornt. Bovendien groeit I,EAF 1 met een fractie (0.8) van de voor de
bladgroei beschikbare koolhydraten (FCHLVS), maal de efficientie
convertiefactor. FLOW 2 is de snelheid waarmee bladmassa uit LEAF 1
naar LEAF 2 overgaat. LEAF 2 krijgt de resterende fractie van FCHLVS.
FLOW 3 is de snelheid van massastroom van LEAF 2 naar LEAF 3 en DRLVS
is de snelheid waarmee bladeren uit deze bladclasse afsterven.
1
Dood bladmateriaal (ADWS in kg ha- ) verdwijnt in de bodem met een
snelheid FSDLVS. Dood blad en stengelmateriaal in de bodem vormen
de

integ~aal

DSTRAW. DSTRAW word.t afgebroken met de snelheid DCSTR.

De sorn van de drie bladklassen word.t

genoemd.. Er wordt een vaste
specifieke bladoppervlakte aangenomen (SLAin crn 2 g- 1 ) om aan de hand
W~VS

van WLVS de LAI te berekenen.
Een konstante SI,A waarde van 300 em 2 g -1 word t aangenornen. Voor deze
aanname worden experimentele gegevens (Katz 1980) gecorrigeerd om
naast de structurale gewicht (WLVS) met een gemiddelde reserve gehalte van 10% in de bladeren, rekening te houden. Licht, temperatuur
en vochtvoorziening belnvloeden de grootte van de SLA maar deze invloeden zijn moeilijk kwantificeerbaar. Wat betreft de invloed van

-19temperatuur en vochtvoorziening zijn er te weinig gegevens in de
literatuur gevonden.
Het kwantificeren van de invloed van de straling op de SLA wordt verder bemoeilijkt omdat de straling die de strekkende bladeren bereikt afhangt van de hoeveelheid biomassa boven het niveau waarin
deze bladeren zich bevinden.

-203. ASSIMILATENVERDELING, GEWICHTSTOENAME.
In dit hoofdstuk komen ter sprake punten waarop de huidige versie van het model verschilt van die beschreven door Katz (1980),
in de onderdelen, assimilatenverdeling en gewichtstoename.
3.1 Assimilatenverdeling.
In de oorspronkelijke versie van het model werd de verdeling van
assimilaten tussen boven en ondergrondse delen gestuurd door FDSR,
een distributiefunctie afhankelijk van het ontwikkelingsstadium en
stikstof- en watervoorziening. Bij het uitbreiden van het model tot
het splitsen van het bovengrondse materiaal, introduceerde Katz twee
verdelingsfuncties, PART stuurde de verdeling van assimilaten tussen
stengel en blad, en PARST bepaalde welke fractie van de assimilaten
beschikbaar is voor de groei van de stengel en welke voor de groei
van de nog niet verschenen bladeren. Beide functies werden afhankelijk verondersteld van het ontwikkelingsstadium.
3.1.1 Verdeling tussen ondergrondse en bovengrondse delen.
De distributie van assirnilaten tussen bovengrondse en ondergrondse
delen is in de huidige versie verder afhankelijk verondersteld van
de bodemtemperatuur en de bruto assimilatiesnelheid. Dit betekent
dat door de verdeling van assirnilaten tussen bovengrondse en ondergrondse delen een functionele balans wordt gehandhaafd, waarvoor de activiteiten van de betreffende organen van bepalend belang zijn (Brouwer 1963, Hunt, 1975). Factoren die invloed uitoefenen op de activiteit van de organen belnvloeden dus ook de assimilaten verdeling
(bodemternperatuur op de wortel activiteit, licht op de assimilatie).
FDSRP = AFGEN (FDSRPT, DVS)
FDSRP
FDSRPT

= Auxiliary

~

AMAX 1 (( 1.+1.5

Function in calculating FDSR

= FDSRP Tabulated

DVS = Development Stage
FAMST = Function Available Moisture
FN = Reduction Factor for N shortage

~

(1.-FN)), FAMST)
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het ontwikkelingstadium zoals weergegeven in Fig. 1 (naar Par.sons
and Robson 1981). Ryle (1970) wijst op de rol als sink van de strekkende stengel bij de wijziging van het verdelingspatroon naarmate de
ontwikkeling van het gewas vordert. Bij N tekort, of vochttekort
stroomt een grotere fractie assimilaten naar de wortels toe, dit
wordt gestuurd door respectievelijk FN, FAMST. De werking van deze
twee functies werd al door Massa en Lantinga (1979) beschreven.
Er is behoefte aan meer kennis over het gedrag van de distributie
onder stress situaties. Omdat de distributie moeilijk af te leiden is
uit gewichtverhoudingen, zou er gezocht moeten worden naar gegevens
waarin de distributie is gekwantificeerd (v.b. d.m.v. gelabeld koolstof). Om de effecten van nutrientenstress op de assimilaten verdeling
te kunnen kwantificeren zijn gegevens van de opname noodzakelijk.
Uit onderzoek van R.L. Davidson (1966 b)- waar de opname niet werd
bepaald- bleek dat een gedeelte van het effect van watertekort op
de spruit/wortelverhouding opgeheven werd door hogere P toediening.
Dit wijst er op dat de verschillende bijdrage van Massflow en difussie
bij de opname van de verschillende nutrienten de resultaten van onderzoek waarin alleen giften worden vermeld, minder bruikbaar maakt.
FDSR = FDSRP

~

AAFR

~

ETSD

= AFGEN (AAFRTB, ADGAS)
ADGAS = INTGRL (ADGASI, (DGASAAFR

ADGAS) /3.)

ETSD = AFGEN (ETSDTB, TS)
FDSR = Fraction photosynthates transferred to roots
AAFR = Function Avaible Assimilates for Roots
AAFRTB

= AAFR Tabulated

ADGAS =Average daily gross assimilation over 3 days (kg CHO ha- 1dag- 1 )
ETSD = Effect of Soiltemperature on Distribution
ETSDTB

~

ETSD Tabulated

TS = Soil temperature
De straling kan een rol spelen in het groeipatroon van de plant via
de koolhydratenvoorziening van de wortel. (Brouwer, 1962).
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lolium temulentum, respectievelijk Lolium multiflorum, onder lagere
licht intensiteiten, een kleinere fractie assimilaten naar de wortels
dat
stuurden. Ryle en Powell vonden 2 a 3 dagen onder een nieuw lichtmilieu nodig zijn voordat wezenlijke veranderingen in het distributie patroon worden bereikt. Hansen is van mening dat deze lag-tijd voor
adaptatie,

de aanpassing van het enzym apparaat aan de nieuwe sub-

straatconcentratie inhoudt. Parsons en Robson (1981) formuleren een
empirische relatie tussen de bruto assimilaten van het gewas en de
fractie assimilaten getra.nloceerd

naar de wortels. Sheehy et al (1980)

gebruiken een dergelijke relatie in een Engelsraaigras groeimodel.
AAFR is een functie die de fractie koolhydraten die naar de wortel
toe stromen afhankelijk maakt van de gemiddelde bruto assimilatie
over de laatste drie dagen (ADGAS). De relatie tussen assimilaten
verdeling en ADGAS wordt weergegeven in fig.2

(naar Parsons en

Robson 1980).
De gegevens waaruit het effect van de bodemtemperatuur op de distributie (ETSD) is samengesteld, zijn ontleend aan een onderzoek van
Davidson (1969a). Davidson schathet optimum van temperatuur voor
wortelactiviteit door na te gaan bij welke temperatuur voor wortelmilieu de bovengrondse groei het grootste is. Het blijkt dan dat bij
deze optimale temperatuur de spruit/wortelverhouding juist het hoogste is.
De relatie ETSD, bodemtemperatuur wordt in fig. 3 weergegeven.Voor
het opstellen van deze functie is er rekening gehouden met een
lagere turnoversnelheid van wortelmateriaal, en met het feit dat
Davidson met ondergronds/bovengronds verhoudingen werkt, waarbij
de stengelbasis bij de wortelmassa wordt opgeteld. (Uit ander
onderzoek van Davidson (1969b) kwam een

wortel/stengelbasisverhouding

van 3 : 1).
3.1.2 Verdeling tussen bovengrondse delen.
De verdeling van de voor de bovengrondse delen beschikbare assimilaten wordt gestuurd door de functie PART.

-23PART = INSW (DVS - .5, PARAAS, PARDVS)
PARAAS = AFGEN (PARAAT, ADGAS)
PARDVS

ANillX 1 (0., PARAAS ~ (( 0.70 - DVS/ 0.20))

PART - Function in partitioning FCCHA
PARAAS

Function in partitioning FCCHA depending on ADGAS

PARDVS

Function in partitioning FCCHA depending on DVS

PART is afhankelijk van de gemiddelde bruto assimilatie over de
drie laatste dagen en het ontwikkelingsstadium.
Volgens Ryle en Powell (1975) wordt de lagere assimilatiesnelheid
van planten geplaatst onder lichtarme omstandigheden gecompenseerd
door een gewijzigd distributiepatroon. In hun onderzoek kregen groeiende bladeren ongeveer evenveel assimila.ten bij de lage stralingsniveau als bij de hoge stralingsnivea.u. Op grand hiervan stelden
Sheehy et al (1980) een empirische rela.tie tussen de bruto da.gelijkse
assimilatiesnelheid en de fractie assimilaten die naar de bladeren
stromen. Bij het opstellen van de functie PARAAS in afhankelijkheid
van ADGAS (fig. 4) is er aangenomen dat bij geringe assimilatie het
merendeel van de assimila.ten voor de groei van bladeren beschikbaar
wordt gesteld, dat de bladeren gemiddeld ca. 25% van de voor de groei
beschikbare assimilaten krijgen (Ryle 1970) (waarvan een vierde
wordt gebruikt in de bladschede, waardoor bladschijven gemiddeld ca. 18%
krijgen) en dat dit het geval is bij de gemiddelde bruto assimilatie1
1
snelheid (400 kg CH o ha- dag- ). Bij hogere assimilatiesnelheden wordt
2
aangenomen dat de bladeren ongeveer evenvee1 assj_milaten blijven krijgen. Fig. 5 geeft het beeld van de distributie van assimilaten tussen
blad en stengel voordat de stengelstrekking begint.
De reductie van de fractie assimilaten beschikbaar voor bladgroei
na het begin van de stengelstrekking houdt rekening met de toenemende
vraag naar assimilaten vanuit de strekkende stengel, en de aanname
dat na DVS .70 het vlagblad volledig gestrekt is en er dus geen
groeiende bladeren over zijn die aanspraak maken op assimilaten.
Een fractie van de voor de groei van de stengel beschikbare assimi1aten wordt bestemd voor de groei van de nog niet verschenen bladeren
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van het ontwikkelingstadium (fig. 6).
PARST

= AFGEN

(PARSTT, DVS)

PARST - Function in partitioning PCHSTE
PARSTT = PARST

~abulated

Aannarnes bij het opstellen van deze functie zijn: in een vegetatief
gewas krijgt het groeipunt ca. 50% van de stroom van assirnilaten
die bestemd zijn voor de groei va:rc de stengel (Ryle, 1970). Daarvan
wordt ca. een vierde deel ge~nvesteerd in de groei van bladscheden
(in een groeiend blad is de verhouding bladschijf/bladschede 3:1,
Robson en Deacon, 1978). Naarmate de ontwikkeling van het gewas vordert,
wordt de omvang van bladmeristemen als

U~ffiVS

kleiner, en daarmee de vraag

naar koolhydraten, die na het begin van de stengelstrekking nul wordt
(Katz, 19 80) •
De verdeling van assimilaten tussen blad, stengel, nog niet verschenen
bladeren en wortels in afhankelijkheid van het ontwikkelingsstadium
wordt in fig. 7 weergegeven. Het traject tot DVS .5 neemt in een gemiddeld jaar de maanden maart en april in beslag. DVS .75 wordt bereikt in de tweede helft van mei. Door de lage stralingsdichtheid
en de kleine LAI, is de bruto assimilatiesnelheid in het begin van
het groeiseizoen laag waardoor de fractie assimilaten bestemd voor
bladgroei in die periode grater is dan gemiddeld aangegeven in
fig. 7, zie ook fig. 4b.
3.2. Gewichtsveranderingen.
3.2.1. Reserves.
De stroom van koolhydraten uit de dagelijkse bruto fotosynthese na
aftrek van onderhoudsademhalingskosten (FCHNN in kg CH o ha- 1dag- 1 )
2
wordt verdeeld door FDSR tussen bovengrondse en ondergrondse delen.
Van de bovengrondse stroom koolhydraten wordt een fractie (APTRLS)
als reserves opgeslagen. De grootte van deze fractie is afhankelijk
van het ontwikkelingsstadiurn. De oorspronkelijke waarden van deze
functie waren op de groei van tarwe afgestemd. Daar Engelsraaigras
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zouden moeten zijn.
AFTRLS = INSW (DVS - DVSEARi 0.04, INSW (DVS
FCHA = FCHNN

~ (1 -

FDSR)

~ (1

+

DVSFL, 0.15~ 0.05))

- AFTRLS)

AFTRLS - Actual fraction translocated to shoot reserves.
FCHA - Flow of carbohydrates above ground (kg CHO ha

-1

dag

-1

)

De grootte van de stroom van koolhydraten die gebruikt wordt voor
de bovengrondse groei (groei

= toename

aan structurele drooggewicht)

hangt af van: de voor de bovengrondse groei beschikbare assimilaten
(FCHA), het potentiele aanbod vanuit bovengrondse reserves (TRFRSP)
en ondergrondse reserves (TRRRSP), en de temperatuur, N- en vochtvoorziening via de functies TG, respectievlijk
FCCHA ~ (FCHA + TRFRSP + TRRRSP)

*

FN

en EWSG.

AMIN 1 (TG', AMIN 1 (FN, EWSG))

1
1
FCCHA - Flow of conversable carbohydrates above ground (kg CHO ha- dag- )
TRFRSP - Transfer from shootreserves to shoot potential (kg CHO ha
.

TRRRSP - Transfer from rootreserves to shoot potential (kg CHO ha

-1

-1

dag

dag

TG - Temperature effect on growth
FN - Reduction factor due to N shortage
EWSG - Effect of water shortage on growth.
TRFRSP is afhankelijk van hoeveelheid reserves boven de ondergrens
RESLL5 en de tijdsconstante voor translocatie die wordt aangenomen
3 dagen te bedragen.

TRFRSP =

AN~X 1

(0., RESSH- RESLLS

~

TADRW)/TCTR

RESLIS = INSW (DVS - DVSEAR, 0.03, 0.06)
RESLLS is afhankelijk van het ontwikkelingstadium (Massa en Lantinga)
Over het bestaan van en ondergrens voor de reservegeha.lte van de
bovengrondse delen van ca.

3%

is overeenstemming gevonden in de li-

teratuur. Een mogelijke fysiologische verklaring voor dit feit wordt
door Penning de Vries et al (1979) gegeven. Cellen zouden een bepaalde
minimumniveau aan glucose moeten houden om te kunnen blijven functioneren. In feite zou deze minimum glucose gehalten "structureel" zijn,

-1

-1

)

)
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koolhydraten als reserve gerekend.
TRRRSP

~

AMAX 1 (0., (RESRT- INSW (RRUR, O.,RRUR) - RESLLR

~

•••

TUDRW)/ TCTR)
TRRRSP is afhankelijk van de hoeveelheid reserves boven de ondergrens RESLLR na aftrek van de ondergrondse reserves gebruikt in wortelgroei, en de tijdconstante voor translocatie. In het oorspronkelijke model werden de reserves opgeslagen in de stengelbasis (ondergrands) bij de ondergrondse reserves gerekend, en met name dit gedeelte van de ondergrondse reserves kunnen beschikba.ar zijn voor de
bovengrondse groei. Uit de literatuur blijkt dat wortel reserves niet
worden gebruikt voor de bovengrondse groei, zelfs onder stress omstandigheden zoals bij de hergroei.
De mate waarin de potentiele beschikbare koolhydraten omgezet worden
in structureel materiaal hangt echter af van de temperatuur (via TG),
deN voorziening (via FN) en de vochtvoorziening (via EWSG).
3.2.2 Temperatuurseffect.
Het is bekend dat onder omstandigheden van hoge straling en lage
temperatuur, in een grasgewas ophoping van reserve koolhydraten
plaatsvindt. Dit is get gevolg van het achterblijven van de groei
t.o.v. de assimilatie. Deze situatie komt vaak voor tijdens het voory
jaar. Het effect van de temperatuur op de groei wordt in het model
beschreven door de functie TG. Deze functie is opgesteld op basis
van literatuurgegevens omtrent het effect van de temperatuur op de
bladstrekkingssnelheid (LER), een zeer temperatuurgevoelig groeicomponent. Om een verandering in LER om te kunnen rekenen tot een
verandering in groeisnelheid moet er rekening gehouden worden met de
bladbreedte en de

specifiekebladopper~lakte

(SLA). De bladbreedte

blijkt weinig temperatuur gevoelig te zijn (Peacock 1975). De SLA
blijkt toe te nemen met oplopende temperatuur maar daarover zijn weinig kwantitatieve gegevens beschikbaar. Parsons en Robson (1980)
overeenkomend met eerdere resultaten van Peacock vonden verschillen
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en Robson (1980) is na een correctie voor de toename van SLA met de
temperatuur, de functie TG opgesteld zoals weergegeven op fig.B. Een
nauwkeuriger methode om de effect van de temperatuur op de groei te
bepalen is het aandeel van groeirespiratie te schatten (Penning de
Vries et al 1979). De kwantitatieve resultaten van Penning de Vries
blijken gekenmerkt door de aard van de onder 20°C opgekweekte kiemplanten en laten extrapolatie naar veld omstandigheden niet toe.
3.2.3 N-gehalte.
De reductiefactor FN is afhankelijk van het N gehalte in de bovengrondse delen:
FN =LIMIT (0., 1.,(FRNV- BN)/(FNMN- BN)
Als het N gehalte lager wordt dan het minimum voor ongelimiteerde
groei (FNMN) treedt reductie van de groei op (Massa en Lantinga_ 1979).
3.2.4 Vochttekort.
Voorts kan reductie in de omzetting van koolhydraten in structureel
materiaal optreden door vochttekort. De functie EWSG (effect of
water shortage on growth) beschrijft het effect van watertekort

op

de groei.
EWSG :::: AFGEN ( EWSGT, REWAT) •
Volgens Leafe (1977) is de reductie die op LER optreedt het voornaamste effect van watertekort. Bladbreedte en SLA nemen ook af
als gevolg van de stress (Jones et al 1980b). Reducties in de LER
blijken, evenredig te zijn met reducties in groei. EWSG wordt gerelateerd aan REWAT, de verhouding tussen de potentiele en de actuele
transpiratie, zoals weergegeven in fig. 9.
Hoewel het moeilijk is onderzoekresulaten te vergelijken door het
gebruik van verschillende maten om watertekort uit de drukken is het
mogelijk een paar algemeen geldende conclusies te trekken: er treedt
geen reductie op bij het eerste trajekt van\ watertekort; er wordt
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ver~oop

van de reductie verondersteld; de strekkings-

groei wordt stopgezet voordat het verwelkingspunt wordt bereikt;
resultaten van pot 9 fytotroon of "simulated

swards" proeven zijn

niet extrapoleerbaar naar veldomstandigheden omdat in het veld de
stress geleidelijker op gang komt en het gewas is dan in staat tot
een zekere aanpassing. In fig. 9 worden onderzoek resulaten weergegeven van Lawlor (1972 a,b), Wilson (1975), Jones et al (1980a)
en de door van Keulen in een tarwegroei model gebruikte functie
(Van Keulen, 1982).
3.2.5 Negatieve koolstof balans.
Als de toevoer van koolhydraten met de assimilatie kleiner is dan de
kosten van de onderhoudsademhaling (FCHN

<o)

wordt er op de boven-

grondse en ondergrondse reserves aanspraak gemaakt in verhouding
tot het aandeel van de bovengrondse respectievelijk ondergrondse delen in de totale kosten van onderhoudsademhaling. (Massa en Lantinga,
1979).
Als het reserveniveau de ondergrens heeft bereikt wordt er

structu~

reel materiaal voor de ademhaling gebruikt. Makkelijk afbreekbare eiwitten Davidson en Milthorpe (1966b), "reserve" eiwitten genoemd door
Penning de Vries (1978) zouden hierbij betrokken zijn.
Om de reactie van het systeem bij negatieve C balans na te bootsen
zijn er snelheidsvariabelen geintroduceerd die het gebruik van bovengrondse en ondergrondse structureel materiaal en reserves voor de
onderhoudsademhaling beschrijven.
SRCRES = FCHRRS - SRUS - USRR.
USRR~-=

INSW (RESSH- RESLLS
RMNLVB·) /RMNPL

3E

(

~

TADRW, 0., INSW (FCHN, (RMNST + •••

-FCHN), 0.))

SRCRES - Rate of change of reserves in the shoot

kg CH 0 ha
2
FCHRRS - Flow of carbohydrates retained in reserves of root

-1

dag

-1

o ha -1 dag -1
CH o ha -1 dag -1
2

kg CH

2

SRUS - Shootreserves used in shoot growth

kg

USRR - Use of shoot reserves in respiration

kg CH 0 ha -1 dag -1
2
kg CH 0 ha-l

RESSH - Reserves shoot

2
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TADRW - Total above ground dry weight

kg ha - 1

FCHN - Flow of carbohydrate net

kg CH 0 ha

RMNL~S

- Rate of maintenance of leaves

2

kg CH o ha
2

RMNPL - Rate of maintenance of plant

kg CH 0 ha

RMNST - Rate of maintenance of stern·.

kg CH 0 ha
2

2

-1
-1

-1
-1

dag
dag
dag
dag

-1
-1

-1
-1

Bovengrondse reserves worden ingezet voor onderhoudsademhaling
(USRR) mits de C balans negatief is en de reserve gehalte ligt
boven RESLLS. Op vergelijkbare wijze wordt het gebruik van ondergrondse reserves in ademhaling (URRR) berekend.
RRCRES = FCHRRR - RRUR - RRUS - URRR.
URRR

= INSW(RESRT-RESLLR *

TUDRW, 0., INSW (FCHN, RMNR/RMNPL

* •••

(-FCHriO, O.))
RRCRES - Rate of change of reserves in the root

kg CHO ha

-1

dag

-1

FCHRRR - Flow of carbohydrates retained in root reserves
kg CHO ha
RRUR- Root reserves used in root growth
RRUS

Root reserves used in shoot growth

URRR

Use of root reserves in respiration

RESRT - Reserves of root

-1

dag
n

"
"

"

11

tl

II

"

tt

II

"

tt

kg CH

2

o

ha

-1

-1

RESLLR - Reserve level limit root
TUDRW - Total underground dry weight
RMnR - Rate of maintenance of roots

kg Ha -1
kg CH 0 ha
2

-1

dag -1

Als de C balans negatief is en er zijn geen reserves beschikbaar
voor ademhaling dan wordt aanspraak gedaan op structureel materiaal
in verhouding tot de aandeel van de onderhoudsademhalingskosten van
het betreffende orgaan in het totaal.
RUSSMR = Y ( RMNS T1RlvThlPL
y

*

(-FCHNN))/ 1 • 16)

= NOR (FCHN, USRR)

RUSSIV!R = Rate of use of stem structural material in respiration
(kg CH 0 ha -1 dag -1 )
2
y = Auxiliary function in calculating RUSSNIR
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De factor 1.16, duidt de efficientie van omzetting van eiwitten in
glucose aRn. (Penning de Vries, kandidaats college Theoretische
teeltkunde).
WSTEM = INTGRL (WSTEMI, PARST * FCHSTE * FCON- DRSTEM- (RUSSNffi
WSTEM/(WSTEM + UNLUS)))
ALVS = INTGRL (UNLVSI, ((1 - PARST)
(RUSSMR

~

*

FCHSTE * FCON- FLOW 1 -

* •••

...

UNLVS /(WSTEM + UNLVS)))
kg ha -1

WSTEM - Weight of stem
PARST - Function in partitioning FCHSTE
FCHSTE - Flow of carbohydrates

~or

growth of stem kg CHO ha

-1

dag

-1

FCON - Efficiency of conversion
kg ha -1 dag -1

DRSTEM - Death rate of stem
ALVS - Amount of unemerged leaves

kg ha-1
kg ha -1

FLOW 1 - Flow of dry mater from U11LVS to LEAF1

kg ha -1 dag -1

UNLVS - Unemerged leaves

RULSMR = y
LEAF 1

~

*

(RMNLVS/RMNPI, * ( -FCHN)) I 1.16

INTGRL (LEAF 1 I, (FLOW 1 + INSW (TLAR -1), 1., .8) •••
~

FCHLVS

~

FCON- FLOW 2 -

(RULS~ffi

* LEAF

1 /WLVS))

LEAF 2 = INTGRL (LEAF 2 I, (FLOW 2 + INSW (TLAR -1), 0., .2) •••
* FCHLVS

*

FCON- FLOW 3 - (RULSMR *LEAF 2 /WLVS))

LEAF 3 = INTGRL (LEAF 3 I, .9 *FLOW 3- FLOW

4- (RULSMR *LEAF 3 j •••

vJLVS))
RULSMR- Rate of use of

leaves~ructural

material in respiration
kg ha

-1

dag

-1

RMNLVS - Rate of maintenance leaves

kg CHO ha -1 dag -1

LEAF 1 - 3 - Leaf categories 1 - 3

kg ha

-1

TLAR - LAR cumulative
FCHLVS - Flow of carbohydrates for growth of leaves kg CHO ha -1 dag -1
kg ha -1 dag -1

FLOW 1 - 4 - Flows of dry matter of leaves
URSMR = INSW (( - URRR),O., INSW (FCHN, RMNR/RMNPL

*

(-FCHN)/1.16 9

0.))
URSMR - Use of root structural material in respiration kg ha -1 dag -1
URRR - Use of root reserves in respiration

kg CHO ha -1 dag -1

-31FCHN - Flow of carbohydrates net

kg CHO ha

RIVINR - Rate of maintenance of roots

"
"

RMNPL - Rate of maintenance of plant

'

-1

dag

" "

"

" "

tl

-1

3.2.6 Bladgewicht afname.
Bladeren verliezen 30% aan structureel gewicht vnl. door verademing
v66r afsterving.) Katz (1980) naar Robson en Deacon (1978)).
Dit verlies wordt verondersteld voor 33% in blaqklasse 2 op te
treden, en voor 67% in bladklasse 3.
LEAF 3

=

Il\TGRL (LEAF3 I, (.9 *FLOW 3 -FLOW 4 - (RULSIVIR *lEAF 3 •••
/WLVS)))

DRlVS

= .8

*

FLOW 4

FCHN:::DGAS - (RMNPIJ - ( (0.1 * FLOW 3 + 0.2 * FLOW 4) * 1.16))
DGAS - Daily Gross Assimilation kg CHO ha- 1dag- 1
3.2.7 Doorstroming van dood materiaal
Dood materiaal verblijft een zekere tijd in het gewas voordat het
in de bodem terecht komt. Om dit na te bootsen zijn er twee snelheid variabelen geintroduceerd, waarvoor aangenomen is dat dode
bla.deren sneller in de bodem doorstromen dan dode stengels.
FSDLVS =DELAY (25., 10., DRLVS)
ADLVS

= INTGRL

(ADLVSI, DRLVS - FSDLVS)

FSDSTE = DELAY ( 25., 20., DRSTEM)
ADSTE

INTGRL (ADSTEI, DRSTEM - FSDSTE)

AD MAT

ADSTE + ADLVS

DRAM = FSDLVS + FSDSTE
DSTR
INTGRL (DSTRI, DRAM - DECSTR)

FSDSTE - Flow into soil of dead stem

kg ha -1 dag -1
kg ha-1 da.g -1

DRLVS - Death rate of leaves

kg ha -1 dag -1

DRSTEM - De;a th rate of stem

kg ha -1 dag -1

ADLVS - Amount of dead leaves

kg ha -1

FSDLVS - Flow into soil of dead leaves

-32ADSTE - Amount of dead stem
ADMAT - Amount of dead material
DRAM- Flow into soil of dead material
DSTR - Dead straw (into soil)
DECSTR - Decay rate of straw

kg ha -1
. kg ha -1
kg ha -1 dag -1
kg ha -1
kg ha-1 dag -1
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4. SII\CULATIE VAN HERGROEI VAN EEN TWEEDE SNEDE.
4.1 Hergroei van een grasgewas.
4.1.1 Aspekten van hergroei.
Een grasgewas moet in staat zijn een hoge opbrengst van goed verteerbaar ruwvoer, meermalen per jaar, over een reeks van jaren te
leveren. De factoren die dit laatste punt bepalen, die dus de persistentie beinvloeden zullen hier niet besproken worden. Kwaliteit
(voederwaarde en eigenschappen die de opname door weidend vee bepalen)
komt zijdelings ter sprake als over de "stengeligheid" van het gewas
wordt gesproken. In het onderstaande wordt getracht aan de hand van
een literatuuronderzoek uiteen te zetten welke factoren een rol spelen bij de grootte van de opbrengst van een grasgewas

i~v.m.

het meer-

malen oogsten. Speciale aandacht wordt besteed aan de tweede snede.
Onder oogsten zal worden verstaan het wegnemen van een deel van het
bovengronds materiaal (bladeren, stengels) zowel door een machine
als door weidend vee. Hoewel er kwalitatieve verschillen bestaan
tussen deze twee manieren van oogsten, zal in het kader van dit onderzoek alleen aandacht besteed worden a.s.n de kwa:nti tatieve verschillen, d.i. verschillen in gewasmassa tussen een grasstoppel na maaien
en een grasgewas na uitscharen.
Bepalend voor de jaarlijkse produktie is de lengte van de perioden
dat er geen gesloten grasgewas op het veld staat. Nadat een oogst
gepleegd wordt, is het achtergebleven blad niet voldoende om al de
invallende straling te onderscheppen. Naarmate het gewas groeit neemt
de LAI en daarmee de produktiesnelheid toe. Als het gewas een LAI
van ca. 5 bereikt, wordt 90

a

95% van het invallende straling onder-

schept (gesloten gewas) waardoor de maximale produktiesnelheid kan
worden gerealiseerd (Deinum 1981, I. Davies et al 1971, Youngner, 1972).
De periode van onvolledige lichtbenutting wordt hergroeiperiode genoemd. De lengte van deze periode is afhankelijk van de hoeveelheid
en samenstelling van het materiaal achtergebleven na oogsten (Stoppel).
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voedingsbron nodig is. Aantal menstemen en toestand daarvan, energie
bron in de vorm van assimilaten of reserves, en toevoer van water
en mineralen door de wortelstelsel, zijn de bepalende factoren voor
de hergroei (Deinum 1981, I Davies et al 1971, Davidson en Milthorpe
1966b).
De hoogte waarop de spruit wordt geoogst bepaalt hoeveel assimilerend
weefsel, reserves en meristematisch weefsel overblijft. De overgang
naar de generatieve fase en de daaraan gekoppelde strekking van de
knopen maakt de invloed van oogst-hoogte en -tijdstip nog kritieser
in fig. 10 (naar I Davies et al 1971) worden deze aspekten van de
morfologie van een grasspruit die de hergroei be:lnvloeden tezamen
metdrie gangbare oogsthoogte (ca. 3 em - Agria -, ca. 5 em -maaihoogte in de meeste bedrijven en ca. 7 em - uitschaar

hoogte~)

schematisch weergegeven.

4.1.2 Spruitdichtheid- Uitstoelingsvermogen.
Het aantal spruiten en hun uitstoelingsvermogen bepalen het aantal
potentiele groeipunten. Deze twee stoppeleigenschappen zijn afhankelijk van tal van factoren; door wisselwerking tussen deze factoren
kunnen door oogsten de spruitendichtheid en uitstoeling worden verhoogd of verlaagd. (Youngner 1972).
In het begin van het groeiseizoen groeit het aantal spruiten als gevolg van.zijspruitvorming. Een aantal van deze spruiten strekken
zich en de anderen worden onderdrukt en sterven af (Deinum 1981)
Stikstofbemesting op het moment dat het gewas aan het uitstoelen is
kan dit proces bevorderen. In de praktijk komt echter voor dat hogere
N giften gepaard gaan met het behalen van zwaardere snedes waardoor
het positieve effect van N op de uitstoeling ongeda2n gemaakt wordt.
(Wfl,man en Mohamed 1980). Binnen een zwaar gewas treed t het licht
nauwelijks door, waardoor zijspruiten geen kans krijgen om zich te
ontwikkelen. Hoge lichtintensiteit en goede vochtvoorziening bevor-

-35deren de zijspruitvorming. Het optimale temperatuur traject voor
dit proces ligt tussen 18°C en 24°C voor grassen van de gematigde
streken. Bij het begin van de stengelstrekking wordt de uitstoeling
onderdrukt door de apicale'dominantie (een samenspel van voedingsen hormonale

balans~.

vermogen tussen

Er bestaan grote verschillen qua uitstoelings-

cultivars~

Op grond van al deze informatie is het mogelijk om de effecten van
oogsten op de zijspruitvorming gedeeltelijk te verklaren:
- Als een zware snede wordt behaald zal de spruitendichtheid in de
stoppel aanvankelijk

laag zijn, maar deze zal in de loop van de her-

groeiperiode toenemen.
- Ontbladering vertraagt de zijspruitvorming door een reductie in
de assimilatiesnelheid die de koolhydraten voor dit proces levert
(Youngner 1972, Clifford en Langer 1975).
- Wordt door het oogsten van een generatief gewas, de apex ontnomen,
dan wordt de apicale dominantie opgeheven en lopen zijspruiten uit.
4.1.3 Wortelgroei.
De wortelgroei loopt in het voorjaar dp de bovengrondse groei voor.
In maart en april is zij op zijn maximum en stagneert bij de bloei
(Hogerkamp 1976, Behaeghe 1979). Na het behalen van een oogst komt
de wortelgroei tot stilstand. Als oorzaak hiervoor wordt genoemd
een gewijzigd distributiepatroon van de assimilateD door de lagere
assimilatiesnelheid waardoor toevoer van assimilaten naar de wortel
aanzienlijk wordt gereduceerd.
Ennik (1966) vond in een potproef dat de wortelgroei van Engelsraa.igras werd stopgezet na knippen van de bovengrondse delen tot dat de
oorspronkelijke spruit/wortelverhouding werd hervat. Daarbij moet
opgemerkt worden dat door verandering in omstandigheden (straling,
temperatuur, N aanbod, ontwikkelingstadium) in een grasgewas op het
veld in het voorjaar er niet van een spruit/wortelverhouding mag
worden gesproken.Bij: frekwenteroogsten wordt de wortelmassa kleiner
dan bij minder frekwent geoogste gewassen (Ryle en Powell 1975,
Clifford en I,e...nger 1975, Marshall en Sagar 1965, Gifford en 1\/Iarshall
197 3).

-364.1.4 Reserves.
De reserves in een grasgewas van de gematigde streken worden gedefineerd als opgeslagen koolhydraten in de vorm van de suikers glucose, fructose 9 sukrose en maltose en fructosanen. Fructosanen zijn
~

2-6 fructose polymeren met een glucose molecuul aan een extreem,

naar grassoort varieert het aantal fructose eenheden van ca. 26 tot
ca. 260 (Smrth 1972). Reserves worden meestal aangeduid met de analyse term "water oplosbare koolhydraten" (WSC). Doordat het gehalte
aan suikers geen grate schommelingen vertoont, zal i.h.a. een variatie in de WSC gehalte, een variatie in het fructosaan gehalte weerspiegelen.
Het opslaan van koolhydraten is omgekeerd evenredig met groei. m.u.v.
hoge lichtintensiteiten zullen dus alle factoren die de groei bevorderen (v.b. goede N- en vochtvoorziening, hoge temperatuur) een
daling in het reservegehalte veroorzaken.
Het gehal te -_.aan reserve :koolhydraten daal t met het begin van de groei
in het voorjaar, om bij de bloei en zaadzetting weer te stijgen
(Smith 1972).
Het reservegehalte is het hoogst in de "stengel" met de hoogste concentraties in het onderste gedeelte.
Het reservegehalte van de plant maar vnl. die van de stoppel daalt
tijdens de eerste week van de hergroei. Deze konstatering door Garber et al in 1927 (Youngner 1972) leidde tot de conclusie dat de reserves een beslissende rol spelen in de hergroei. May (1960) concludeerde na een lite,ratuur onderzoek, dat de genoemde daling geen
bewijs leverde voor de voorgestelde beslissende rol.
Belangrijke constateringen van May zijn:
- tijdens hergroei onder hoge temperaturen is de daling in het reserve gehalte groter.
- WSC gehaltes van de stoppel blijkt niet te dalen beneden ca.

3%.

Als de hergroei afhankelijk is van de reserves en deze zijn op de
ondergrens, wordt er geen hergroei geconstateerd.
- WSC zouden substraat voor de ademhaling zijn.
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overleven van hoge en lage temperaturen, en een iets sneller initiele hergroEli.
Hoewel er veel onderzoek is verricht naar de rol van de reserves bij
hergroei (Alberda 1958, 1960, 1966, Del Pozo Ibanez, 1963, A. Davies
1965, 1966, D. Smith, 1974, Davidson en Milthorpe, 1966 a,b, Behaeghe
1979, Leafe et al 1972, Robowsky 1977, Thomas en Davies 1978, Bakker
en Garwood 1961 1 Jewiss en Powell, 1965) is er nog geen eensluidende
theorie bereikt. In de eerste plaats niet omdat planten met verschillende WSC gehaltes verkregen worden door deze bloot te stellen aan
voorbehandelingen van verschillende combinaties van licht, temperatuur, voedingsoplossingen en ontbladering, waardoor de planten ,niet
all~~n

verschillen in WSC gehaltes maar ook in o.a. totale gewiriht,

hoeveelheid; blad. Hoewel Alberda (1966) erin geslaagd is planten te
verkrijgen waar het verschil in gewicht voor 80% te vinden is in
verschillen in reservegehalte blijft nag de vraag over in hoeverre
de voorbehandelingen invloed uitoefenen op de fysiologie :van de plant
(assimilatie snelheid, distributiepatroon, ademhaling etc.).
In de onderzonhte literatuur is een aantal overeenkomsten gevonden:
- Het WSC gehalte van de stoppel daalt in de eerste 4-8 dagen van de
hergroei, om daarna te stijgen tot het oorspronkelijke niveau of
hoger. De diepte van deze daling is afhankelijk van het beginniveau
maar het komt nooit onder ca. 3% (een uitzondering hierop is een proef
van Behaeghe ( 1979) J)'Waar de WSC gehal te in de stoppel daal t tot 1%).
- Het reservegehalte van de woTtel is i.h.a. lager dan die van de
stoppel en vertoont kleinere schommelingen tijdens de hergroei.
Als richtlijnen worden door Behaeghe (1979) resultaten van A. Davies
gegeven: gemiddelde WSC gehaltes in een ongestoord groeiend Engelsraaigras gewas in de maand mei: blad ca. 13%, stoppel ca. 20%, wortel
ca. 4%. Op jaarbasis geven Bakker en Garwood (1961) de volgende
variatie voor kropaar: blad

3~

10%, stoppel 2.5

~

18%, wortel 2

~

4%.
- De hergroei van gewassen met een hogere WSC gehalte is i.h.a. sneller dan die van gewassen met lagere WSC gehalte .. Na het behalen van
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in een hogere eindopbrengst van de eerstgenoemde gewassen (Del Pozo Ibanez 1963). De hoeveelheid blad wordt lang niet altijd vermeld
door de onderzoekers.
Volgens Bakker en Garwood (1961) zijn de reserves van belang bij
infrekwent oogsten (zwaardere snedes betekent ook bladarme stoppel).
In hun onderzoek was er maar een geval waarin een gewas met hoog
WSC gehalte en laag LAI sneller groeide dan een gewas met laag WSC
gehalte en hoog LAI, en dat was in december (bij lage straling en
temperatuur). Jewiss en Powell (1965) en Smith (1974) concluderen
dat WSC gehaltes van belang zijn in bladarme stoppels, waarin zij
gecorreleerd zijn met de initiele hergroei. Deze auteurs menen dat
bij hoge temperatuur de opslag van koolhydraten laag is, en dat juist
in stress omstandigheden, zoals die van hergroei bij hoge temperatuur (hoge ademhalingskosten), het reserve gehalte een belangrijke
rol kan spelen. Smith vond dat de LAI van de stoppel een belangrijker
factor voor de hergroei was dan het r,eserve gehalte. Smith is van mening dat de absolute hoeveelheid reserves een betere maat zou zijn
omdat ook zou weerspiegelen de omvang van de opslag weefsel. In feite
moet men zowel de absolute hoeveelheid als het percentage reserves
in beschouwing nemen.
A. Davies (1966) vond een correlatie van de hergroei met de wortel
gewicht, een nog sterkere correlatie vond zij met het totale stoppel
gewicht. De correlatie met de WSC gehalte van de stoppel vond zij zwakker, en zij vond geen correlatie tussen reserve gehalte van de wortel
en hergroei. De resultaten suggereerden dat van de componenten van
het stoppelgewicht, het aantal groeipunten het meest bepalend was.
Davies concludeert dat voedingstoestand, en minerale- en watervoorziening van de groeipunten ook van belang zijn. Uit haar onderzoek
verricht op het IBS, (A. Davies, 1965) trekt Davies de conclusie
dat koolhydratengehaltes onder het kritieke niveau (15%) de hergroei
kunnen belemmeren. Andere conclusies uit dit onderzoek zijn: de
hergroei was gecorreleerd met de WSC gewicht maar ook met het gewicht
van non-koolhydraten. Het verlies aan koolhydraten gewicht was niet
voldoende om de behoeften van ademhaling en vorming van nieuw blad
te dekken, waardoor Davies verondersteld dat andere verbindingen erbij
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Davidson en Milthorpe (1966a,b) concluderen dat de reserves gelocaliseerd aan de basis van de strekkende blad veran~woordelijk zijn
voor de groei van dat blad. Andere reserves zouden betrokken zijn
bij de ademhaling. De daling in de WSC van de wortels was niet voldoende om de

wortelademhalingsko~ten

te dekken.waardoor de auteurs het

mogelijk achten dat of er "import" is geweest vanuit de stoppel of
er zijn andere verdindingen -makkelijk afbreekbare eiwitten- voor de
ademhaling gebruikt.
Alberda (1966) is van mening dat voor de uiteindelijke resultaat
(de hergroei) niet van belang is of de reserves gebruikt worden als
substraat voor de ademhaling of de synthese van nieuw structureel
materiaal. Alberda vond in zijn onderzoek dat bij lage reserve gehalte zwakke spruiten doodgaan, tijdens de hergroei.
Ennik et al (1980) vonden onder hoge N giften en temperatuur, daling
van het reservegehalte, als deze gehalte onder het minimum daalde
werd afsterving van spruiten geconstateerd. Del Pozo Ibanez (1963)
komt tot een soortgelijke conclusie, verder concludeert Del Pozo
Ibanez dat de sterkste effecten van verschillen in WSC gehalte zijn
op de uitstoelingsvermogen te constateren. Stringer et al (1981)
associeren lage spruit-dichtheden bij zware gewassen met reserve
gehaltes van 3

a 4%.

I Davies et al (1971) menmdat niet alleen het reserve gehalte van
belang is, maar oak het vermogen om die reserves te mobiliseren ten
behoeve van de hergroei. Verschillen in hergroei tussen cultivars
zijn mede te verklaren door genetische verschillen wat betreft dat
vermogen. Behaeghe (1979) is van mening dat "voorjaars" (gevernaliseerd) gras in staat is van een snellere hergroei dan "zomers" (ongevernaliseerd) gras mede door een grater vermogen van movilisatie
van reserves.
Thomas en Davies (1978) achten de stoppel een soort buffer tussen
de gewasproduktie en het milieu. Door ophoping van reserves in
gunstige perioden voor de assimilatie worden de effekten van minder
goede perioden (danker weer) verzacht.

-404.1.5 Assimilerend oppervlakte.
Rol van de assimilerend oppervlakte bij de hergroei.
Op dit onderwerp valt een onderscheid te maken tussen het blad dat
op de stoppel achterblijft na oogsten en de snelheid waarmee nieuw
blad gevormd wordt. Uit fig. 10 zal duidelijk blijken dat het afhangt
van de oogsthoogte en het stadium van het gewas, hoeveel blad er in
de stoppel achterblijft. Deze bladeren horen bij de oudere, volgestrekte bladklassen en zullen dus niet verder groeien. Doordat zij
na oogsten meer straling krijgen loopt hun fotosynthese capaciteit
in het begin van de hergroei niet verder achteruit, Gifford en Marshall (1973) en A. Davies (1974) beweren dat de fotosynthese capacitei t van deze bladeren zelfs toene.emt. Het tegendeel wordt door Ryle
en Powell (1975) geconcludeerd. Bij de behandeling van de rol van de
reserves is al duidelijk gebleken dat de bijdrage van de assimilatie
van deze bladeren uiterst belangrijk is voor de hergroei.
Bij zwaardere snedes (v.b door hoge N bemesting) door strekking van de
bladschedes worden de bladschijven a.h.w. omhoog getild waa.rdoor men

(A. Davies 1966). Frekwent geoogst grasland heeft in tegendeel bladrijker stoppels (Stringer et al 1981) 9
bladarme stoppels verkrijgt

het duidelijkste voorbeeld hiervan zijn gazons. Er bestaan wat dit
betreft ook cultivars verschillen, laag groeiende weidetypen van Engels raaigras hebben b.v. bladrijkere stoppels dan de hogergroeiende
b'Joitypes.
Het eerste nieuwgevormde blad die erbij komt is het strekkende blad
dat nog gedeeltelijk omhuld was door de bladschede van het vorige blad en
mist dus i.h.a...

zijn top, maar doordat de meristemen aan de basis

van de bladschijf en bladschede zich bevinden gaat de strekking door.
Deze bladeren verschijnen in een lichtrijke milieu en bezitten daardoor
een hoge fotosynthese capaciteit (Wolledge 1977), bladeren gevormd
onder een lichtarme milieu hebben hogere stomataire en residuele
weerstand (de redisuele weerstand wordt alsvolgt berekend:
.
rr = Ca - ..9.£ - (r ,a + r , s ) waar rr = res1duele
weerstand,
p

Ca

= co 2

P

= netto

concentratie in de lucht, Cp=C02 conentratie

compe~satiepunt

(50 ppm),
fotosynthese snelheid, r'a en r's = grenslaag-, respectie-

velijk stomataire weerstand voor

co 2

difussie).

-41Door verandering in het distributiepatroon van de plant, veroorzaakt
door het wegnemen van een groot gedeelte van het assimilerend apparaat komt het accent op nieuwvorming van blad te liggen A. Davies (1974).
Del Poze Ibanez vond een vaste blad/stengel verhouding,

na knippen

van het bovengrondse materiaal, duurde de wijziging van groeipatroon
tot dat de

oude verhouding was hersteld. Bij een lagere kniphoogte

duurde dit gewijzigd groeipatroon dus langer.
Ryle en Powell (1975) constateerdendat het wijzigen van de distributiepatroon was voltooid 24 uur na ontbladeren en veranderde weinig
in de volgende 6 dagen. Hoewel de assimilatie van de geknipte planten

55 - 68% was van drre van controle ongeknipte planten, was de nieuwbladvorming 70 - 100% van de controle. Ze vonden dat in hun experiment
de assirnilatiesnelheid van de overgebleven bladeren voldoende was om
alle groei te verklaren in de eerste 2 dagen van de hergroei.
De stress gecreeerd door een zekere mate van ontbladeren wordt opgevangen door een snelle verandering van het distributiepatroon waardoor
bladmeristemen eHn grotere fractie assirnilaten krijgen ten koste van
stengels en wortels. Wilhelm en Nelson (1978) verklaren verschillen
in hergroeisnelheid van' verschillende genotypen van rietzwenkgras (Festuca arundinacea) o.a. door
verschillen in het vermogen om een grotere fractie van assimilaten
in bladgroei te investeren tijdens de eerste drie weken van hergroei.
Clifford en Langer (1975) associeren deze sink activiteit van de strekkende bladeren aan de produktie van hormonen (auxinen en/of gibberelinen).
Hyder (1972) meent dat het feit dat de meristemen van het strekkende
blad zich aan de basis van bladschijf en -schede bevinden, de morfologische grondslag is voor het voordeel als concurrerende sink
voor zelf geproduceerde assimilaten.
I.Davies et al (1971) stellen een morfologische grens voor deze versnelde bladproduktie i.v.m. het ontwikkelingstadium van het gewas.
Hun opvattingen zijn belangrijk om de snelheid van hergroei en de
bladrijkdom van het verkregen gewas te verklaren na oogsten van een
generatief gewas. (hergroei van de tweede snede).

-42Als de apex generatief is geworden wordt het aantal bladeren welke
tussen het double ridge stadirun en doorschieten zal verschijnen vastgesteld met name door het aantal nog aanwezige bladprimordia.
Als de generatief apex niet ontnomen wordt en er maar weinig bladprimordi~overblijven,

verkrijgt men een snelle maar "stengelig" bergroei.

Wordt de generatief apex wel ontnomen dan zal de spruit niet verder
groeien en later afsterven. De hergroei is dan afhankelijk van het uit1open van axilaire knopen (zijspruiten). Dit proces verloopt langzamer
dan bladvorming uit al bestaande bladprimordia maar doordat deze nieuw
gevormde spruiten voor het merendeel vegetatief zullen blijven is er
geen morfologische grens voor de bladrijkdom van het gewas. Door het
sneJle verloop van de ontwikkeling van het gewas kan men donr· een week verS<;hil in oogsttijdstip de aard van de hergroei in grote mate bepalen.
I. Davies (1979) stelt voor Engeland een soort vuistregel:
In Engelsraaigras de eerste aren komen tevoorschijn 7

a

10 dagen voor

de datum waar de aren voor 50% zichtbaar zijn ( "doorschietdatrun''· Op
dat moment zijn de traagste spruiten zover met de strekking dat alle
apex ontnomen

zu~len

worden met oogsten.

4.1.6 Ontwikkelingssnelheid.
Oogsten in het voorjaar veroorzaakt een verlaging in de ontwikkelingsnelheid van het gewas, I. Davies et al (1971), Behaeghe (1979).
I. Davies (1969) vond vertragingen van ca. een week in "doorschietdata"
door oogsten in het voorjaar. Hetzelfde werd geconstateerd door A.
Davies en Simon (1979). In een proef op het RIVRO constateerden van
der Woude en Amendola (1981) dergelijke vertragingen in een aantal
rassen van vroege en late hooitypen van Engelsraaigras. De concurre:ntie voor de beperkende hoeveelheid assimilaten, tussen de twee belangrijkste sinks in een dergelijke situatie (nieuwbladvorming en stengelstrekking) is waarschijnlijk de oorzaak van de vertraging in de
doorschietdata.
4.2 Aanpassingen voor het simuleren van de

hergroei~

De aanpassingen die op het model zijn aangebracht om de groei van de
tweede snede te simuleren zijn weinig en eenvoudig van aard.
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De ini tiele vvaa.rden van een aantal variabelen worden direct afgeleid
uit de voorgaande run voor de eerste snede. Andere initiele waarden
worden berekend uit gegevens van de eerste run en gegevens van verdeling van de droge stof in blad, stengel en doodmateriaal tussen steppel en "Agria"opbrengst, of voor een ui tschaarstoppel, van E. IJantinga. (Lantinga pers.com).

Initiele waerden voor de: hoeveelheid minerale N, IAS1, IAS2, IAS3,;
vochthoeveelheid IWAT1, IWAT2, IWAT3; N in vers organischmateriaal,
en hoeveelheid vers organisch materiaal, NDSTRI, NDRTI, WDRTI, DSTRI;
microbiele biomassa, en bijbehorende N, MICROI, NNIICROI; hoeveelheid
actieve en stabiele HUl'v'fUS, en bijbehorende N; HUMAI, HUIVIOI, NHUNI.AI,
l\1RUIVIOI; hoeveelheid wortels en bijbehorende reserve en N gehaltes
WRTI, RESRTI, ANRTI de bodemtemperatuur TSI; en het ontwikkelingstadium DVSI, worden direct afgeleid uit de voorgaande

run.

Initiele waarden voor: massa stengels WSTEIVII; massa niet verschenen bladeren U~LVSI; massa bladeren LEAF1IJLEAF2I,LEAF3Ijreserves
en N in bovengrondse delen, RESSHI, ANLVI, ANSTEl; massa dood materiaal ADLVSI, ADSTEI worden afgeleid door aan de aanwezige massa
van het gesimuleerde gewas de

verdelingsfactor~

gevonden door Lan-

tinga toe te passen.
4.2.2 Hoogte van de apex.
Een nieuwe functie in het model voor de eerste snede beschrijft de
hoogte van de apex. Deze functie is opgesteld uit gegevens van Behaeghe
(1979) en van der Woude en Amendola (1981b).
STEXT

= AFGEN

(STEXTT, DVS)

FUNCTION STEXTT
S~EXT

~

0., 0., .35, O., .5, 3., 1., 40.

- Stem extensi6n

STEXTT - STEXT tabulated

em.
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Aannames bij het opstellen van de functie · zijn:
- de strekkingsnelheid is afhankelijk van de temperatuur· in de zelfde mate als de ontwikkelingsnelheid.
- voordat de versnelde strekking begint (DVS .5) zijn de onderste
internodia al langzaam aan het strekken waardoor het groeipunt tot
ca. 3 em wordt getild.
- als DVS 0.5 wordt bereikt wordt de strekkingsnelheid groter.
- na de bloei (DVS 1.) treedt geen verderestrekking op.
Aan de hand van de gesimuleerde apexhoogte en de gewenste oogsthoogte 1\:an men afleiden of de groeipunten wel of niet 6ntnomen worden met
oogsten.
Ret hierin besproken model is vnl. ontwikkeld voor de situatie van
niet
val

groeipunten. Sommige voorlopige aanpassingen voor het gevan ontnomen groeipunten worden aan het einde besproken.

4.2.3 Assimilatie.
Lantinga heeft dit onderdeel van het model aangepast.
De maximale fotosynthesesnelheid van het gewas

(Pn~X)

word gedefineerd

als de som van de maximale fotosynthesesnelheid per bladklasse (AIVIAX
1,2,3) maal de bijbehorende LAI (LAI 1,2,3).
PMAX

= (LAI
H

1

!4:

Al\fTAX 1 + LAI 2

*

(ETRI, INCP)

it

AMAX 2 + ( LAI 3 + 0 • 5)

!4:

ANIAX 3) • • •

FAGE

De AvMX waarden zijn afgeleid uit metingen verricht door Lantinga
op het veld in 1981.
PARAiv1 ANlAX1 = 30. , AlvlAX2

=

2 5. , AIVIAX3

= 15.

kg co ha -1 h -1·
2

de LAI per bladklasse wordt berekend uit de gewicht per bladklasse
maal de SLA
LAI 1
LAI 2

= LEAF
= LEAF

1

~

SLA

~

I.E -5

2

~

SLA

~

I.E -5

-45LAI 3

= LEAF

3

~

SLA

*

I.E. -5

LAI = LAI 1 + LAI 2 + LAI 3
em,2 g -1

PARAM SLA = 300

De assimilatiebijdrage van de bladschede wordt berekend door daarvoor
een LAI van 0.5 aan te nemen (Thorne, 1959 geciteerd door Sheehy et
al, 1980) en een

AR~X

waarde gelijk aan die van bladklasse 3.

Door het gebruik van FAGE wordt rekening gehouden met de daling van
de fotosynthesecapaciteit van een verouderd uitgebloeid gewas.
De waarden :tratLFAGE werden opgenomen ui t de oorspronkelijke versie
v.h. model. Zoals beschreven in hoofdstuk 2 wordt rekening gehouden met
de fractie onderschepte straling met een correctie voor lage PMAX
waarden.
4.2.4 De distributie functies FDSR, PART, PARST
Onder 4a. werden de veranderingen in het distributiepatroon aangeduid
als gevolg van de stress gecreeerd door oogsten. Om dit te beschrijven
werd de functie STREHD gedefineerd (stresseffect of Harvesting on
distribution) als volgt:
STREHD = AMIN 1 (1., LAI/5.)
Deze functie is gebaseerd op de aanname dat het gewas zijn evenwicht
heeft hersteld bij het bereiken van LAI 5.
Het bereiken van deze LAI blijkt praktischer als maat voor de herstelling daar er geen constante spruit/wortelverhouding mag worden aangenomen.
Ook een constante blad/stengelverhouding is niet veel voor een grasgewas op het veld in het voorjaa.r, want na. het bereiken van een gesloten
gewas neemt het aandeel van stengel en dood materiaal toe. Daa.rtegenover staat dat hoewel de LAI van het gewas 10

a

20% hoger kan worden

dan 5, bij LAI 5 een evenwicht wordt bereikt waarop bij elk nieuw blad
dat gevormd wordt een vergelijkbaar oud blad afsterft. Een LAI 5 betekent een zekere bovengrens voor de levende bladmassa (Katz 1980).
LAI 5 is ook de LAI waa.rop volledige lichtonderschepping wordt bereikt.
Er is in dit opzicht behoefte aa.n meer onderzoek daar deze "kritieke"

-46LAI per soort en ras zou kunnen verschillen (Youngner 1972), b.v. bij
Engelsraaigras verwacht men hogere "kritieke" LAI voor de erecte hooitypes dan bij de weidetypes. (I. Davies et al, 1971).(**)
:B'DSR = FDSP

~

AAFR

~

ETSD

:IE

PARST = AFGEN (PARSTT, DVS)
PARTU

~

STREHD
~

STREHD

INSW (DVS - 5., PARAAS, PARDVS)

PART = 1- ((1 - PARTU)

~

STREHD)

waarin PARTU (PART undisturbed) de PARTfunctie bij ongestoorde groei is.
STREHD stuurt ook de verlaging van de ontwikkelingsnelheid door oogsten.
DVR = AFGEN (DVRT, TMPA)

~

STREHD.

4.2.5 Stromingen van bladmateriaal.
De stromingen van bladmateriaal tussen de bladklassen wordt tijdens
de hergroei gestuurd door de functie TLAR
TLAR = INTGRL (TLARI, LAR)
INCON TLARI =

o.

FLOW 2 = INSW ( (TLAR - 1) o., INSW (( DVS- .6), LAR x LEAF 1,0.))
FLOW 3 = INSW ( (TLAR - 2) 0.' INSW (( DVS- .6), LAR x LEAF 2,0.))
TLAR = LAR cumulative.
Ne1 oogstenhe-e:f't men te maken met een lege bladklasse 1, en voordat er
doorstroming plaats kan vinden moet de bladklasse vol zijn. Bladklasse 1
wordt vol geacht als een bladverschijningsinterval bereikt is. Doorstroming uit bladklasse 2 vindt plaats nadat de tweede bladverschijningsinterval bereikt is.
TLAR zorgt dat er geen assimilaten worden gebruikt voor de groei van
een lege of verouderde bladklasse 2.
LEAF 1 = INTGRL (LEAF1 I, (FLOW 1 + INSW ( (TLAR -1.), 1., .8) =* FCHLVS =*
FCON - FLOW2 - (RULSl\fR

~

LEAF1/WLVS).))

(**) In STREHD bepaalt de mate van ontbladering de duur en mate van de

stress (naar Gifford en Marshall, 1973; Del Pozo Ibanes, 1963; Clifford en
Langer, 1975).

...

-47LEAF 2 = INTGRL (LEAF2I 9 (FLOW2 + INSW ((TLAR -1.),0., .2)
FCON- FLOW3 - (RULSMR

~

~

FCHLVS

~

LEAF2/WLVS)))

4.2.6 Het ontnemen van de generatieve apex.
Als de generatieve apex als gevolg van oogsten worden ontnomen worden
de volgende aannames gedaan:
- deze spruiten sterven af waardoor DRSTET = 0.1 tijdens de eerste
week wordt verondersteld.
- de LA[ van de stoppel wordt lager geacht

= 0.25

i.p.v. 0.5

- UNLV.S worden gedeeltelijk gereduceerd onder de 50%.
- het gemiddelde ontwikkelingstadium wordt verondersteld tussen 0.13
(double ridge) en 0.5 (stengelstrekking).
4.2.7 Gevoeligheidsanalyses.
Gevoeligheidsanalyses werden uitgevoerd door de initiele waarden
van reservegehalte en LAI te laten varieren, door LAR toe te laten
nemen, en de temperatuur te laten varieren. Uit deze analyses blijkt
dat het model een belangrijker reactie heeft voor de verandering in
initiele bladindex in de stoppel dan voor variatie in de reservegehalte. Het feit dat literatuurgegevens tegenstrijdig zijn op het effect van ontbladeren op de LAR leidde tot het verrichten van proefruns met verschillende percentages toe:name van de LAR als gevolg van
oogsten. Toenames van LAR zo hoog als 37% (Io Davies 1969) hebben nauwelijks invloed op het totale gedrag van het model. De temperatuur
blijkt een belangrijke factor voor de hergroei, uitkiezen van perioden
met gemiddelde temperatuur boven 10°C voor de eerste week hergroei
leidt (in het model althans) tot hogere opbrengsten.
Runs met de ruwe aannames gedaan voor het geval van onthoofde spruiten
leverden resulaten die als niet irrieel kunnen worden beschouwd. Er
is echter geen praktijk resultaat ter beschikking geweest waarmee deze
runs geconfronteerd kunnen worden. In feite valt dit geval in het probleemterrein van simulatie van een derde snede.
4.2.8 Simulatie van hergroei van een derde snede.

...

-48Voor de simulatie van de groei van een derde snede zal men een oplossing moeten zoeken om de spruitendynamiek te kunnen beschrijven.
Spruitendynamiek wordt gedefineerd door de fractie spruiten van elke
type en leeftijdklasse, en de veranderingen in aantal per oppervlakte
eenheid (Hyder 1972).
Invoeren in de simulatie van spruitendynamiek betekent een grate
ingreep in het model. Een zekere mate van dispersie zou gesimuleerd
moeten worden (dit model is zuiver determinitisch) uitgebreid onderzoek blijkt nodig om de effecten van de verschillende factoren die de
spruiten dynamiek beinvloeden te kunnen kwantificeren.
Rassen van Engelsraaigras die nauwelijks verschillen in opbrengstvermogen kunnen behoorlijk verschillen in het gewicht en aantal van
spruiten, en de fractie daarvan die vegetatief blijft in het voorjaar. Opstellen van een set van ras-parameter zou noodzakelijk kunnen
zijn.
Hanteerbaarheid en doorzichtigheid zou men moeten afwegen tegen de mate
waarin het model nog verklarend blijft, en deze twee eerstgenoemde
eigenschappen kunnen achteruit lopen door het invoeren van de simulatie van spruitendynamiek.
Dayan et al (1981) hebben een model ontwikkeld waarin de spruitendynamiek van Rhodes gras wordt gesimuleerd. Hoewel het een heel andere
gewas betreft dan Engelsraaigras, dient het als voorbeeld van wat bereikt kan worden.
Mogelijkheden om via andere wegen tot een redelijk verklarend model te
kunnen komen dienen onderzocht te worden. Het beschrijven van het steppel gewicht door een aparte toestand variabele, lijkt een van de mo@
gelijkheden.
In

eenre~de

snede krijgt men met de midsomer depressie te maken. Bij

dit verschijnsel speelt de spruitendynamiek een belangrijke rol (Deinum, 1978, 1981, Behaeghe, 1979).

-494.2.9 Resultaten.
Tot slot worden verschillende grafieken gepresenteerd (fig. 11 t/m

15) waarin resultaten van runs van het model worden vergeleken met
proefresultaten van Lantinga in 1981 voor het geval van uitschaarhergroei, en Amendola in 1981, deze laatste resultaten hebben betrekking op een maaiproef op een andere bodem dan de gesimuleerde en dienen alleen maar om de richtlijn voor de hergroei uit een maaistoppel
aan te geven.
Om de resultaten van de simulatie vergelijkbaar te maken met de resultaten van Lantinga in 1981 moeten de gesimuleerde reserves verdeeld
verondersteld worden tussen bladeren en stengel.
Bij de simulatie van de eerste snede op 27 april was de reservegehalte van de bovengrondse delen 12%. Het reservegehalte van de bladeren
werd op 10% verondersteld, en die van de stengel 13,5%. Bij de simula.tie van de tweede snede op 18 mei was het reservegehalte 6,2% waarbij reservegehalte van bladeren en stengelgelijk worden verondersteld.
De resultaten worden in tabel 1 weergegeven.
Tabel 1.
Vergelijking van proef en simulatie resultaten voorjaar 1981.

Lantinga 27/4

Totale bovengrondse

Blad

massa kg ha -1

kg ha -1

Stengel

% kg ha-1

Dood materiaa.l

% kg ha -1

%

1935
2020

35.8
36.0

2760
2685

51 .1

700

Simulatie 27/4

5.400
5.610

47.9

904

13.1
16.1

Lantinga 18/5

4 ...678

Simulatie 18/5

4.648

1563
1569

33.4
33.7

2111
2091

45.1 1003
45.0 988

21.4
21.3

Het model is ontwikkeld op basis van gegevens uit een proef van Alberda
en Sibma in 1973 (Massa en Lantinga 1979). Het toetsen van het model
onder omstandigheden anders dan die gebruikt voor zijn ontwikkeling,
is beperkt gebleven tot die van de proef van I1antinga in 1981 op
kleigrond in Wageningen. Er is geen andere onderzoeksresultaat be-

-50schikbaar geweest waarvan voldoende gegevens bekend zijn (bijv. bodemvocht, initiele stikstof hoeveelheden, samenstelling van de opbrengst,
beschrijving van de stoppel etc.).
Er is geen verandering op het model aangebracht voor het verrichten
van de runs op grond van de gegevens van Lantinga in 1981. Onder deze
omstandigheden levert het model bevredigenderesultaten zowel voor de
totale drogestof opbrengst als voor de verdeling daarvan tussen blad,
stengel en dood materiaal. Het verloop van de LAI, het reservegehalte
en de wortelgroei vertoont overeenkomsten met de in de literatuur
gevonden waarden (deze grootheden werden in de proef van Lantinga niet
bepaald).
Om nadere uitspraken te kunnen doen over de werking van het model
zou toetsing moeten plaatsvinden onder andere omstandigheden van
bodem, weer, oogstmethode en lengte van groeiperiode.

-51LITERATUURLIJST.
- Alberda, Th. (1958).
Het gehalte aan wateroplosbare koolhydraten in zich vrij ontwikkelende pollen van Engelsraaigras*Mededeling 17 van het IBS
Wageningen.
- Alberda, Th. (1960).
The effect of nitrate solution on carbohydrate content in Lolium perenne. 8th Int. Grassl. Congr. Paper Sb/1.
- Alberda, Th. (1966).
The influence of
ter

d~foliation

res~rve

substance on dry matter production af-

Proc. 10th Int. Grassl. Congr. 140-147.

- Baker, H.K. en Garwood, E.A. (1961).
Studies on root development of herbage plants IV. Seasonal changes in fructosan and soluble sugar content of cocksfoot herbaget
stubble and roots. Jr. Br. Grassl. Soc. 16

263-267.

- Behaeghe, T.J. (1979).
De seizoensvariatie in de grasgroei. Proefschrift Rijksuniversiteit, Gent.
-Brouwer, R. (1962).
Nutritive influence on the distribution of dry matter in the
plant. Neth. Jr. Agr. Sci. 10

399-408.

-Brouwer, R. (1963).
Some aspects of the equilibrium between overground and underground plant parts.IBS Jaarboek 1963

31-39.

- Clifford, P.E. en Langer, R.H.M. (1975).
Pattern and control of distribution of 14c,:Assimilates in reproductive plants of Lolium multiflorum Lam. Var. Westerwoldicum

-

Ann. Bot,39

403-11.

-Davidson, J.I_j. e.n Milthorpe, F.L. (1966).
The effect of defoliation on the carbon balance in
merata.Ann. Bot 30

185-198.

D~ctylis

glo-

-52- Davidson, R.L. (1969a).
Effects of root-leaf temperature differentials on root/shoot ratios

in some pasture grasses and clover

Ann.

Bot~

12

561-9.

- Davidson, R.L. (1969b).
Effect of soil nutrients and moisture on root/shoot ratios in
Lolium perenne L. and Trifolium repens L. Ann. Bot. 33

571-7.

- Davies, A. (1965)
Carbohydrates levels and regrowth in perennial ryegrass. Jr.
Agr. Sci Camb.

£2

213-21.

- Davies, A. (1966).
The regrowth of swards of s.24 perennial ryegrass subjected to
different pretreatments.

J~.

-

Agr. Sci Camb. 67

139-44.

-Davies, A. (1974).
Leaftissue remaining after cutting and regrowth in perennial ryeJr~

grass

Agr. Sci,Camb.

g

165-72.

-Davies, A. an Simons, R.G. (1979).
Effect of autumn cutting regime on developmental morphology and
spring growth of perennial ryegrass .. "Jr. Agr. Sci Camb. 92
457-69.
-Davies, I. (1969).
The influence of management on tiller development and herbage
growth. WPBS Technical bulletin no 3.
-Davies,

I~,

Davies, A., Througthon, A., Cooper, J.P. (1971).

Regrowth in grasses WPBS Annual rep. 1971

79-94.

- Davies, I. ( 1979).
Developmental characteristics of grass varieties in relation
to herbage production 4. Effect of nitrogen on the length and
longevity of leafblades in primary growth of L olium perenne,
Dactylis glomerata and Phleum pratense
92

277-87.

Jr. Agr .. Sci Camb.

-53-Dayan, E., van Keulen, H. en Dovrat, A. (1981).
Tiller dynamics and growth of rhodes grass after defoliation:
A model named Tildyn. Agro. Ecosystems

7

101-12.

- Deinum, B, (19?8).
Produktiviteit van grasland. Doctoraal college vakgroep Landbouwplantenteelt, Grasland- en Onkruidkunde L.H. Wageningen.
- Deinum, B. (1981).
Produktie en hergroei van een

grasgewas~

Heterosis cursus 1980-

1981. Vakgroep Landbouwplantenteelt en Graslandkunde. L.H.
Vlageningen.
- Ennik, G.C. (1976).
De invloed van stikstofbemesting en oogstfrequentie op de beworteling van gras. De Buffer 22 0-4.
- Ennik, G.C., Gillet, M., Sibma, L. (1980).
Effect of high nitrogen supply on sward deterioration and root
mass. Procc. Int. Symp. European Grassland Federation vVageningen.
- Estramil, E. (1981).
Simulatie van omzetting van organische stof in graslandbodems.
Verslag doctoraal onderzoek. Vakgroep Theoretische Teeltkunde
LH Wageningen.
-Gifford, R.M. en Marshall,

c.

(1973).

Photosynthesis and assimilate distribution in Lolium multiflorum
Lam. following differential tiller defoliation. Austr. J.r. Biol.
Sci

26

517-26.

-Hansen, G.K. (1978).
Utilization of photosynthates for growth respiration and storage in tops and roots of IDlium multiflorum. Physiol. Plant.

£

5-13.

-Hunt, R. (1975).
Further observations of root-shoot equilibrium in perennial ryegrass (Lolium multiflorum 1.)

Ann. Bot

39

745-55.

-54- Hogerkamp, M. (1976).
De beworteling van grassen. De Buffer 22 5-18.
-Hyder, D.N. (1972).
Defoliation in relation to vegetative growth. In The biology
and utilization of grasses. V.B. Youngner and C.M. Me Kell (Ed)
Academic Press Lndn. N. York

304-17

- Jewiss, O.R. en Powell, C.E. (1965).
The growth of S. 48 Thimothy swards after cutting in relation
to carbohydrate reserves and leaf area. Ann. Rep. Grassl. Res.
Inst. Hurley

67-72.

- Jones, M.B., Leafe, E.L. and Stiles, W. (1980a).
Waterstress in field groil1m perennial ryegrass. I. Its effects on
growth, canopy phosynthesis and transpiration. Ann. Appl. Biol.
96

87-101.

- Jones, M.B., Leafe, E.L., and Stiles,

w.

(1980b).

Waterstress in field grown perennial ryegrass II. Its effects on
leaf water status, stomatal resistance and leaf morphology.
Ann. Appl. Biol.

96

103-10.

-Katz, N.A,M. (1980).
Een verklarend model voor de grasgroei. Eerste snede. Verslag
doctoraal onderzoek. Vakgroep Theoretische teeltkunde. LH
Wageningen.
-Van Keulen, H. (1982).
Simulation of the growth and yield of spring weath as a function
of soil moisture and nitrogen.S.imulation Monograph Pudoc Wageningen (in Press).
- Lantinga, E.(1981).
Een verklarend model voor de produktie van gras. III Fotosynthese
Doc toraal scriptie Vakgroep Theoretische Teel tkunde. LH 1Nageningen.
- Lawlor, D.W. (1972a).
Growth and water use of I1o1ium perenne I. Watertransport.
App1. Ecol. 9

99-105.

r.

-55- Law1 or, D • W. ( 19 7 2 b ) •
Growth and water use of lolium perenne II. Plant growth. Jr.
Appl. Ecol. 9
- Leafe, E., Stiles,

99-105.

w.,

and Dickinson, S. (1972).

Photosynthesis and respiration on the sward in the field. Ann.
Rep. Grass. Res. Inst. Hurley for 1971.

42-44.

- Leafe, E.L. (1977).
The physiological effects of Waterstress on perennial ryegrass
in the field. Procc. XIII Int. Grassl. Cong. Sectional Papers
1-2

165-75.

- Loomis, R.S., Rabbinge, R., Ng E. (1979).
Explanatory models in crop physiology. Ann. Rev. Pl. Physiol.
30

339-67.

- Massa, I. en Lantinga, E. ( 1979).
Een verklarend model voor de grasgroei. Eerste snede. Verslag
doctoraal onderzoek. Vakgroep Theoretische Teeltkunde. LH. Wageningen.
-Marshall,

c.

en Sagar, G.R. (1965).

The influence of defoliation on the distribution of assimilates
in Lolium multiflorum Lam. Ann. Bot 29

365-70.

- May , L. H. ( 1 9 60) •
The utilization of carbohydrate reserves in pasture after defoliation. Herb. Abstr. 30

239-45.

-Parsons, A.J. en Robson, M.J. (1980).
Seasonal changes in the physiology of S-24 perennial ryegrass
(Lolium Perenne L.). 1 Response of leaf extension to temperature
__ during the transition from vegetative growth to reproductive
growth. Ann. Bot 46
.......,..

535-45 •

-Parsons, A.J. en Robson, M.J. (1981).
Seasonal changes in the physiology of S-24 perennial ryegrass
(Lolium perenr1e I1e) 3. Partition of assimilate between root and
shoot during the transition from vegetative to repToductive

-

growth. Ann. Bot 48

733-44.

-56_ Peacock, J.M. (1975).
Temperature and leaf growth in tolium perenne 1. The thermal
microclimate its measurements and relation to crop growth Jr.
Appl. Ecol. 12

99-114.

-Penning de Vries, F.W.T., Witlage, J.M. en Kremer, D. (1979).
Rates of respiration and of increase in structural dry matter in
young wheat, ryegrass and maize plants in relation to temperature,
to waterstress and to their sugar content. Anm. Bot 44

595-609.

-Penning de Vries, F.W.T. (1980).
Simulation models of growth of crops, particularly under nutrientstress. Proc. 15th Colloq. Int. Potash. Inst. Bern. 213-26.
-del Pozo Ibafies, M. (1963).
The effect of cutting treatments on the dry matter production of
Lolium perenne L. and Dactylis glomerata 1. Verl. Landbk. Onderz.
Nr. 69-17.
- Robson, M. J. en Deacon, M. J. ( 1978).
Nitrogen deficiency in small closed communities of S-24 ryegrass.
II. Changes in weight and chemical composition of single leaves
during growth and death. Ann. Bot 42

1199-1213

- Robowsky, K.D. (1977).
Yield formation and carbohydrate content of Lolium perenne L.
depending on nitrogen §ertilization and cutting height. Procc.
XIII int. Gr. Congr. I 221-4.
- Ryle, G.J.A. (1970).
Distribution pattern of assimilated 14c in vegetative and reproductive shoots of LJ)lium perenne L. and L8lium temulentum. Ann.
Appl. Biol. 66

155-~.

Ryle, G.J.A. en Powell C.E. (1975) Defoliation and regrowth in the
graminaceous plant: the role of current assimilate. Ann. Bot.
39

297-310.

- Ryle, G.J.A., en Powell, C.E. (1976).
Effect of the rate of photosynthesis on the pattern of assimilate distribution in the graminaceous plant. Jr. Exp. Bot 27
189-99.

-57- Sheehy, J.E., Cobby, J.M. en Ryle, G.J.A. (1979).
The growth of perennial ryegrass.A

Model.Ann.

335-54.

Bot~43

-Sheehy, J.E., Cobby, J.M. en Ryle, G.J.A. (1980).
The use of a rnode1 to investigate the influence of some environmental factors on the growth of perennial ryegrass Anr,. Bot
46

343-65.

-Smith, D. (1972).
Carbohydrate reserves of grasses. In The biology and utilization
of grasses V.B. Youngner and C.M. Me Kell (ed) Ac. Press Lndn.
N. York 318-32.
-Smith, D. (1974).
Growth and development of Timothy tilJers as influenced by levels
of carbohydrate reserves and leaf area. Ann. Bot. 38
- Stringer,

w.c.,

595-606.

Wolf, D.D. en Blaser, P.E. (1981).

Summer regrowth of tall fescue: stubble characteristics and microenvironment. Agron Jr. 73

96-100.

-Thomas, H. en Davies, A. (1978).
Effect of shading on the regrowth of L.olium perenne swards in the
fie1d Ann. Bot 42

705-15.

-Wilhelm, W.W. en Nelson, C.J. (1978).
Growth analysis of tall tescue genotypes differing in yield and
leaf photosynthesis. Crop. Sci 18

951-4.

-de Wit, C.T. (1978a).
Simulatie van levende systemen Landbk. Tijdschr. 90 Sa

237-40.

-de Wit, C.T. (1978b).
Simulation of assimilation respiration and transpiration of crops.
Pudoc Wageningen.
- Woledge J. (1977).
The effects of shading and cutting treatments on the photosynthetic rate of ryegrass leaves.

An~.

Bot

±l

1279-86.

- van der Woude K. en Amendola R. (1981a) Beweidingsruimte en mate van

-58doorschieten bij Engelsraaigras- R. Amendola. Praktijkverslag
Vakgroep Landbouwplantenteelt en Graslandkunde LH. Wageningen

35 - 40.
-VanderWoude, K. en Amendola, R. (1981b).
De invloed van de mate van generatieve ontwikkeling op uitstoeling bij Engelsraaigras.

ibid

41-45.

Youngner, V.B. (1972).
Psysiology of defoliation and regrowth. In

~e

biology and utili-

zation of grasses. V.B. Youngner and C.M. Me Kell (ed.) Academic
Press Lndn. N. York

292-301.

-1-

~weath.ul.. {1-na.crc:; -wma.L-c)
v
0

. ,

I
l

•

Penma..J") eva..pora../::lon.. '
I

f(OSpl)

MUpllloo.l

(

IUIINr

i~C

EP.L83

I

/..IRED

I

wror

CJ.JR1'i..(

HRJJ'r

_,..,..,.£P
......_ .DPTJJ .,-

-2-

o.ooooo>

~-

I--

o""' zet..t.i "'~~S t>ro c.es.!;e V\
0-r~QV\.i ~c,i..,e

(vit 6

\

\

sbJ1 '"' tie

<;,tl('().\"-'...;1

\ '3B \)

IJO."'

de

bode WI

- -•

r-:---"""--~1

0

-3-

g

,,\\

ll.FT
I
f

I

\

-4-

~~
I~

r
I

- - - ----,
I
1

I

;___

-{~}~& ----

I

1-

1

Lf
RELATIEDIA6 RAM DE.UN6
AS51MILATENVER
&EWIC.HT5TOENAME

0
I

®-I

I

- - - - "'\.v -- -

~

''·

,,

:._____ - 1!1----~
----<' . _
I

~

~I

~I

I
I

I
I

I
I
I
I
I
I
I
I

I

I

~1®~
ooI

I

I
I

I

I

I

I

I
I

-1.14

'·

2.

i

I

"/o

wo..t»f

wonels

lOb

t.oo

£4oo

S"oo

4oo

~orutto G£'i..,.;la~le

~C'-\a.l>"'wt do.e"" 1
1

10

1="16 ~ verael\1!\g \!0.11\ o.~~i IAM1alt~1 tvs.seq boVP•·I:3'oVIdJe el.-1 ovciev~:/'OL-1d!:.e
clel€"1
I 1.1 G4t 1-!a.uk.tUj /( ite1 d VOl I") c:ie loooe"-' ceU<pera_ tUVY'

j

PARAAS

·S
.{.

.I.J

.14oo

'-• B.-ut-to

o~<;.i \Moilo:be

"-3 0\::...o
\=I~ ~

\leV'oet' v.<3 ~ k.ooLtA~ elv-a.+ en
eVJ r;te"" ljel '1'1 o.r'-loY~kel5k.
~v-ut.o

tvsseV!
11a~ cie

~·

oo..f'

bl o.. ciet'evt
ct"'~e ljkse

o-ssi\1\-\i(.o.~e

PARS\
I,

.e..
·~

.

•2

.I

\

.~

.I)

.c.

'

I

-3-

F\6 4b
Ve...-del\t"'~ VdVl

koolh'jd..-atet1 tussen blade..-evt en

~t.eV'\q,eL noar "'et onl:.w,kk:eLa"'9sstad''-:'""' en de

o,em•dde lde

QSS\rn,Lot 1esnel"-e•d

PART

T

I.

I .q

I

I
I

.s
·7

.6

.s
.4

.3
.2.
.I

ovs

\

\

/

i

I

-4-

f'o.o-a.c.~e

4

\10.1\
O.S~i\\\li4.-lcH

.a
;~

.,
SIEN6r£L.

·S
.~

.?,

·2
.J

ACqAS
4oo

IOO

verdeliv.5

v0.\1\

a.ssili\.o\ilo.~e"'

<S!:eV\<3e( s-ive~~c.~

11\8.

voo~r

v-et..

L::>e5•'-'

lVI o.£.1--.ov. k..el.(j k.'-\eicl

i:lru-M;) cto.~e~~~~e o.<;si~it.a8e

Soo

(AD&Ac:;)

vav. de

vo.VI

c4e

'oo ~C~;aO ~.;:,' ~~

-5-

Fro.ct1e
vo."' t:CIC.Q le
C1~~'"''~a.w

..

·~

.(,

''<;;i'GM''

.3

,q

1.0

•·l 0\IS

-6-

T'&
\.0

·6

10

E~ec:t.

2.0

vo" de Ten-. feH:d::w(' of de Qroei

Fonct ie T&

3o

.L'iR o..\s
F.-o.eHe
~Q.\'1

..._

I.O·

OL._j lOW...

'

·'3-

,
0

+

,( )(

/

){ )(

)'

0
0

·1 -

0

",

0

0

1

0

~

/

•'2-t

A'

•'1

.,

':2

/

"

pt

y

,

)(

~
"

I

"

-.1

~

/

c'i""Y)l)l.2

,

//

·:;
-~

/

.?

. 11

'
·'5

·"

·1

·B

1=\~.~-

redocHe

'lota.V\ de

- - I=Oii\Ctle

___ Redl.7ch'e

'.::>lad<StrelaWjS"'""' '-'1eic::i

~h c_3€\loLs \/O.~t~

E.WS<=i

yv\oo'\clie

~el,:).rvilc.t cAe>o.-

"~\oo'\ IC.eu\e"" (~~en.)

><

Mec~ w-esvu-a.4-e"' vo.\1\ Lo.wle>v- (1'\12 o..,!->)

0

Me.etv-e.sul+a.te"'

A

t{eet. v-e~u lt-a.te"' va"'

1/a.lo'\

~oll\es

e..t~.(t'3<ooo..)

vJ i LSo"" (lq1:1S)

voc4-t tell::..oll't

·'3

... o

Re~o.i.

l-2.

,,,~·

~~

u

VI lz
I

t II

·"-"t--

.

. f. c"'"'
s ("'-\

I

E

"l c....,

E

0

0

~

~
?,c..,_,

Sc.._,

!>c...,

II II II V\

Cl"'l

cak

~i-~

v e qe to. be.ve sp'rt..ut

gener"Qbeve spru,t

FIE! 10
De mo.rto1D91SCh~
Ll

J

L?_,

L~

stv-vktvvr VWieeVI svnSSf4/l.li~

_ blo.c!el"en

u

_ 11103

0.\!n

_ 0..\)ico.le melf"i 'S teeM

C\.

- oo. v-

Vtiet "ev-sc!.terll€'-" l:,lodeorea.,

I

f

(

Vla.a,v-

I

Dow 1es

et: o.l

\C\ll)

o.k.. _ o-_)<,llo.,·•e k.V\ope"'

Ml

_

\N\evisteeVY\

Vh ~

~

V'vlev-i

s teeVV)

\fCl'-"

blt:~.o\

(o.\1\1\1 v;c~

vc,V1 L.:Jietct ~,c~ede

-9-

)(_

~
w
5
w
-------

0

~

~
!.

($
($

"('
0

0

~

)>

g

d

~

"'13
Ill

£
o/1

"
~
~

"

Cll

~

~
~

~

~

~

IIJ

E

li"

·~

oil

"'iS
r

"
(I\

"0

S"
0

f
~

0.
S'

6
~

...,"
6

r

~

"0

0

0

d

1-'

0

0

0"'

~

iii co

~

!

<(

<

on

-z

•

2

~

j::.
~

<(

.J

j

.X

~

2

A

~

.a

:::::,_\(I

~ .fi~

.:r

"TAORW

eo., ds~

FIG

1 '2.

5 lmu La.. i..ie

5

ee..-sle

'5

nede

S•YVt u lo..tie
t:weecte

SVJede

B

4f

E
VI/

E
I

D
~

;~

I

I

N

I

I

fl

I

I

I

~

?

2.

ot---------------------------------------------------------------,-------~---------------

2~-------------------'fc.ll>f2W

6co.. chl..ci'

3

:~

I

4

II

1/~

/of?:.

20/?J

?;C/3

I

10/4

'1..0/4

21/4

'Jis

I

1e{5

do.l:u""'

-11-

~16

13

LAI e"" res;ervesqeha.Lt:e

Rese.-v~

LAI

I

<ae~al~%

;

"
8

I

I

I

'

....

'

,,

e

4

10

re se..-ves geha li:.e
LA\

'~

18

dol:.uw1

-12-

t----

---------------

COUJ~W-0-ZtJT

...J
UJ
0·

c

~

\J.I
j::

~
::)

~

I{)

1llJ
:r
~

;tj

5
~

~

ct:'

g

\IT

z

'I

'~

ii.

:J

uJ
D
oL
IJJ

>

-13-

--- LAI

1""c::>tQie
l;:,ove"'g~$e

1

WIO.Ha..
to~>~d~; ~~

'
......... ,

.......

5
.,',
/'
/

I

I
I

2

2

10

18

BIJLAGE
Verklaring van de in het model gebruikte nieuwe afkortingen.
AAFR- Available assimilates for root function
AD GAS- DGAS average over the three last days

kg CH

2

o ha-1 dag -1

-1 -1
h
-1
kg co ha h -1
AMAX2 - Maximal photosynthetic capacity Leaf 2
2
kg C0 Ha-1 h -1
AlVJAX3 - Maximal photosynthetic capacity Leaf 3
2
ETSD - Function effect of soil temperature on distribution

AMAX1 - Maximal photosynthetic capacity Leaf 1

kg C0

2

ha

EWSG - Function effect of water shortage on growth
FAGE - Reduction of canopy maximal photosynthetic capacity due to
ageing.
FDSRP - Auxiliary function in calculating FDSR
FSDLVS -- Flow into soil of dead leaves
FSDSTE - Flow into soil of dead stems

kg ha
kg ha

-1
-1

dag
dag

-1
-1

LAI1 - Leaf area index leaf 1
LAI2 - Leaf area index leaf 2
LAI3 - Leaf area index leaf 3
PARAAS - PART as function of gross assimilation
PARDVS - PART as function of development stage.
RULSMR

Rate of use of leaves structural material in respiration
kg ha -1 dag -1

RUSSMR - Rate of use of stem structural material in respiration
kg ha -1 dag -1
STREHD - Stress effect of harvesting on distribution
STEXT - Stem extension

em

STEXTT - Stem extension tabulated

em dag -1

kg CH o ha -1 dag -1
2
URSMR - Use of root structural material in respiration kg ha- 1dag- 1
URRR - Use of root reserves in respiration

USRR - Use of shoot reserves in respiration

kg CH

TLAR - Leaf apearance rate cumulative
Y - Auxiliary function in calculating RULSMR and RUSSMR

2

o

ha

-1

dag

-1
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Verklaring van de in het model gebruikte afkortingen.

AFTRLR
AFTRLS
ALVS
AlifLV
ARLF
·DECSTR
DRAlvi
DRLVS
DRSTEM
DRSTET
DSTR
DSTRI
DVS
DVSEAR
DVSFL
EFCCH
EFCPR
EPVC
FA~~~ST

FPJflSTT
FCCHA
FCHA

Uit Kats (1980)

-Actual Fraction TRansLocated from reserves
to Root
-Actual Fraction TRansLocated from reserves
to Shoot
-Amount of unemerged LeaVeS
kg.ha- 1
-Amount of Nitrogen in LeaVes
kg N ha- 1
m2
ha- 1
-ARea of LeaF
-DEComposition rate of STRaw
k"' day- 1
-Death Rate Above-ground ~~:at erial
kg day- 1
-Death Rate LeaVeS
kg day- 1
-Death Rate STK;·:
kg day- 1
-Death Rate STEm Tabulated
kg ha- 1
-Dead STRaw
-Dead STRaw Initial
k g ha -1
-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 M~tter Shoot Tci root tabulated
as a function of TRAN/APTRAN
kg CH 0 ha- 1
-Flow of Conversable CarboHydrates available
2
dag- 1
Above-ground
kg CH o ha...: 1
-Flow of CarboHydrates Above-ground
2
dag- 1
0

-3-

FCHLVS

-Flow of CarboHydrates to LeaVeS

FCHN

-Flow of CarboHydrates Nett

FCHHN

-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

kg CH 2o
dag- 1
kg CH 2o
dag- 1
kg CH 20
dag- 1
kg CH 20
dag- 1
kg CH 2o
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
FLO't71-4 -FLOW of dry-matter of leaves
FN
-Factor Nitrogen, reductionfactor for N-shortage
FNR
-Factor Nitrogen Roots
-FRaction Nitrogen in LeaVeS
FRNLVS
-FRaction Nitrogen in Roots
FRNR
kcr ha- 1
LEAVES
-LEAVES total
LAI
-Leaf Area Index
dag- 1
LAR
-Leaf Appearance Rate
·LARTB
-Leaf Appearance Rate TaBulated
LEAF1-3 -LEAF categories 1-3
LE.AFI1-3 -LEAF categories 1-3, initial value
OFNRT
-Optimum Fraction Nitrogen in Root
-difference between the amount of conversable
kg CH o ha·- 1
OVEH1
2
carbohydrates in above-ground material and the dag- 1
amount of carbohydrates in above-ground rnaterial coming from photosynthesis
PII.RST
-factor in partition FCHSTE
PARSTT
-factor in partition FCHSTE tabulated
PART
-factor in partition FCCHA
·PARTTB
-factor in partition FCCHA tabulated
FCON
FDSR
FDSRTB

0
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RESLLR
RESLLS
RESLPL
RESLRT
RESLSH
RESRT
RESRTI
RESSH
RESSHI
lli.mLVS
E,ll'JPL
ill.il\~R

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 UaiNtenance of LeaVeS
-Rate of J:•t:aiNtenance PLant
-Rate of ~£:aiNtenance Root
-Rate of Nitrogen Uptake by above-ground
plant parts
-Rate of Change of REServes in the roots
-Root Reserves Used in Root growth

RRUS

--Root Reserves Used in Shoot growth

SRCRES

-Rate of Change of REServes in the Shoot

SRUS

-Shoot Reserves Used in S4oot growth

STEM
STE.lvii
TADRi'/
TCTR
TG
TGTB
TlVlPA
TRFRSP

-amount of STEr::i:
-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 Teiii.Perature
-TRanslocation Fromshoot Reserves to Shoot
Potential
-TRanslocation from Root Reserves to Shoot
Potential

TRRRSP

kg ha- 1
kg ha- 1
kg ha- 1
kg ha- 1
kg CH 0 dag- 1
2
kg CH 0 dag- 1
2
kg CH 0 dag- 1
2
kg N ha- 1
-1
d ag
kg dag- 1
kg CH 0 dag- 1
2
ha- 1
kg CH2 0 dag- 1
ha- 1
kg CH 20 dag -1..
ha- 1
kg CH 20 dag- 1
ha- 1
kg ha- 1
kg ha- 1
kg ha- 1
dag

oc
kg CH 20 dag- 1
1

hakg CH2 0 dag- 1
ha- 1

-5-

TS
TUDRW
UNLVS
UNLVSI
\¥LVS
\7RT

-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
kg ha- 1

kg ha- 1
kg ha- 1
kg ha- 1
kg ha- 1

-6-

Verklaring

v~~

de gebruikte afkortingen in het model

Uit Estramil (1981)
AEVAP

-Actual EVAPoration rate

.A.FTRLS

-Actual Fraction TRansLocated from reserves to Shoot

AFTRLR

-Actual Fraction TRansLocated from reserves to Root

ALPH..4.

-reductionfactor for potential crop transpiration, depending on leaf area index
and the average radiation intensity

ALPRJ..K

-extinction coefficient for wind

rn.m dag-1

-Assimilation MAXimum

kg C02 ha-l
uur-1

-Amount of Nitrogen in LeaVes (aboveground)

kg N ha-l

ANLVI

-.A.mount of Nitrogen in LeaVes Initial

kg N ha-l

A.l\TRT

-Amount of Nitrogen in RooT

kc- N ha-l

Al'I""RTI

-Amount of Nitrogen in RooTs Initial

kg N ha-l

.fl..PTR.AN

-Actual Potential TRANspiration

m.m dag-1

ARLF

-ARea of LeaF

m2 ha-l

ASLT

-Amount of SaLT

kg N ha-lcomp-1

AWATER

-Available WATER for plantgrowth

mm

EN

-minimum of Nitrogen, irreversibly incorporated in plant

Cl

-auxiliary variable

C2

-auxiliary variable

CAPR

-CAPillair Rate

CF

-parameter used in the calculation of
the amount of transfer tissue available

COS

-COSinus

A.NLV

0

ha-l
comp-1

mm

dag-1

-7-

CCDL

-Cellulose Content in Dead Leaves

CCDR

-Cellulose Content in Dead

ccos

-COSinus latitude +

CONC

-CONCentration of nitrogen

kg H mm-1

CRO?H

-CROPHeight

m

CTCK

-depth of rooting front in em

em

CTCKTE

-Depth o~ rooting
dent on ~TD

CHATER

-Concentration WATER

mm mm-l

C\VDEN

-Concentration Water DEMand

mm dag-1

R0o~3-

Cosinus declination

fro~t

tabulated,depen-

-Concentration Water DD~and Tabulated,
dependent on height above watertable
and concentration water
D

-zero plane Displacement

II!.

DAEM

-Dead

kg ha-l

DAYL

-D.A.YLength

DATI

-DAY of the Year

DEC

-DEClination

DECR

-DEComposition Rate fresh organic matter

kg ha-l
dag-1

DECRC

-DEComposition Rate fresh organic matter-CelluJ.ose

kg ha-l
dag-1

DECRL

-DEComuosition Rate freshorganic matter-Llgnine

kg ha-l
dag-1

DECRP

-DEComuosition Rate fresh
ter-Pi-otein

kg ha-l
dag-1

DEC ROT

-DECompositlon Rate of dead roOTs

kg ha-l
dag-1

DECRT

-DEComuosition Rate Total, added over
compartments

kg ha-l
ciag-1

DECSTR

-DEComposition rate of STRaw

kg ha-l
dag-1

P~ove-ground

Material

uren

orga~ic

mat-

mbar QC-1

DELTA

-slope of saturated vapour pressure curve at air-temperature

DE.STR

-division DEad STRaw between compartments

DGAS

-Daily Gross ASsimilation

kg CF..20 ha-l
dag-1

DGCC

-Daily Gross C02-assimilation v.ri th Clear
sky

kg C02 ha-l
dag-1

DGCO

-Daily Gross C02-assimilation v,ri th Overcast sky

kg C02 ha-l
dag-1

DGRCL

-Daily Global Radiation with Clear sl.-y

cal cm-2
dag-1

DGROV

-Daily Global Radiation with Overcast
sky

cal cm-2
dag-1

DHUI-1

-Division HUMus (both HUMA and HUMO)
between compartments

DIDJMA

-Decay rate of Actieve fraction to old
fraction of HUMus

kg ha-l ·
dag-1

DHUl\10

-Decay rate of Old fraction to recalcitrant fraction of HUMus

kg ha-l
dag-1

DLV11

-Dead LeaVes Material

kg ha-l

DMICR

-Dead Rate of MICrobial population

kg h?--1
dag-1

DNGIF

-Division N-GIFt between compartments

DHRT

-Demand Nitrogen of RooTs

DNHUM

-Division Nitrogen in HUMus (both HU}U_
and HUMO) between compartments

DPT

-Dew Point Temperature

D.Pl'':IT

-DePrh \Vater Table

DPTvlTT

-De?Th Water Table Tabulated, dependent
on day of the year

DRA.GC

-DRAGCoefficient

DRAM

-Dead Rate Above-ground'Material

kg N ha-l
dag-1

em

kg ha-l
dag-1

-9-

DRDEH

-Divisio~

DRF

-initial DRyness Factor of consecutive comDartments as a fraction of moisture content a~
\vil ting-point

D~LVS

-Death Rate LeaVeS

DROL1

-Division Root 0:-ganic Hatter between compartments

DRR

-DRain·age Rate

m.m dae;-l

DRSTEM

-Death Rate of STEMs

kg ha-l
ciag-1

DSI'liC

-DiviSion MICrobial population between compartments

DSTM

-Dead STeHs

kg ha-l

DSTR

-Dead STRaw

kg ha-l

DSTRI

-Dead STRaw Initial

kg ha-l

DSTRCI

-Dead STRaw Cellulose Initial

kg ha-l

DSTRLI

-Dead STRaw Lignine Initial

kg ha-l

DSTRPI

-Dead STRaw Protein Initial

kg ha-l

DTMPA

-Air-TeMPerature 10 days before

QC

DTR

-Daily Total Radiation

cal cm-2
dag-1

DVR

-DeVelopment Rate

dag-1

DVRT

-DeVelopment Rate Table

dag-1

DVSDR

-DeVelopment Stage

DVS~-~

-DeVelopment Stage EAR-emergence

DVSFL

-DeVelopment·'Stage Flowering

DVSI

-DeVelopment Stage Initial

DVSSTE

-DeVelopment Stage Stem Elongation

EA

-contribution of drying power of the atmosphere
to evaporatieve demand

cal cm-2
dag-1

EAVT

-Effective AVerage air-Temperature

QC

Rate of DENitrification between
compa:r-tments

kg ha-l
d.ag-1

11

Double Ridge 11
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EDAYL

-Effective DAYLength

EDPTF

-Effective DePTh Factor, compensating the wateruptake, v1hen part of the root system is under
unfavourable conditions.

EDPTFT

-Effective DePTh Factor Tabulated, dependent on
moist~e content in rootzone

EF

-EFficiency of microbial population

EFCCE

-EFficiency of Conversion of primary photosynthates into CarboHyd.I·ates

ZFCPR

-E~ficiency

EFFE

-initial EFFiciEncy

kg C02 ha-l
uur-1 Der
J cm-2-s-1

EVIIR

-Effective outgoing Long-Wave Radiation

J m-2 s-1

EPRC

-fraction PRoteins in root

EPVC

-fraction Proteins in above-ground material

ER

- Evaporation Rate

m.m dag-1

ERL

-Effective Rooting Length

mm

ETRI

-reductionfactor for photosynthesis as a function
of mean temperature during the day

ETRITB

-reductionfactor for photosynthesis tabulated,
dependent on mean temperature during the day

EV£P

-EVAporation calculated with Penman-formula

FAI'1ST

-Fraction Available Matter Shoot To root

FCCHA

-Flow of Conversable CarboHydrates available
Above-ground

kg CR20 ha-l
dag-1

FCHA

-Flow of CarboHydrates Above-ground

kg CE20 ha-l
dag-1

FCIDf

-Flow of CarboHydrates Nett

ko- CE20 ha-l
dag-1

Fcmrn

-Flow of CarboHydrates Nett, corrected for
negative values of FCEN.

kg CH20 ha-l
dag-1

· FCBP..RR

uren

of Conversion o: primary photosynthates into PRoteins

-Flow of CarboHydrates Retained
of Root

mm dag-1

C>

~-n

Reserves

kg CR20 ha-l
dag-1

-11-

FCHRRS

-Flo\·: of CarboHydrates Retained in Reserves of
Shoot

kg C520 ha-l
dag-l

FCHU

-Flow of CarboHydrates Underground.

kg C520 ha-l
rlag-l

FDSR

-Fraction photosynthates transferred to roots

PINT

-FIHTime

dagen

FLDCP

-FieLD CaPacity

c:n3 cm-3

FN

- Factor Nitrogen, reduction factor for K-shortage, used in translocation of reserves to the
shoot and. in shootgrowth

FNMIN

-Fraction Nitrogen MINimum

FNNN

-Fraction Nitrogen MiNimum in above-ground parts

FNMX

-Fraction Nitrogen MaXimum in above-ground parts

FOM

-F'resh Organic Matter

kg ha-l

FOMC

-Fresh Organic Matter-Cellulose·

kg ha-l

FOMI

-Fresh Organic Matter Initial

kg ha-l

FOML

-Fresh Organic Matter-Lignine

kcr-0 ha-l

FOHP

-Fresh Organic Matter-Protein

kg ha-:-1

FNR

-reduction factor for N-shortage, used in translocation from root reserves

FNRT~lli

-Fraction Nitrogen in RooT MiNimum

FKRTMX

-Fraction l'!'i trogen in RooT MaXimum

FON

-Fresh Organic Nitrogen

kg N ha-l

FONR

-grO\·.rth Rate of Fresh Organic Nitrogen

kg N ha-l

dag-1
FOV

-Fraction OVercast

FRND

-FRaction Nitrogen in Dead leaves

FRNDT

-FRaction Nitrogen in Dead leaves Table

FRNLVS

-FRaction Nitrogen in LeaV:eS

:!?Rlm

-FRaction Nitrogen in Roots

FR.t~STE

":'"FRaction Nitrogen in STEms

-12-

FRNV

-FRaction Nitrogen in aboVe-ground parts

F?..HVI

-FRaction lh trogen in aboVe-ground parts
Initial

GJ.NI-it.

-psychrometer constant

mbar QC-1

GRRT

-Growth Rate of RooTs

kg ha-l dag-1

HN

-auxiliary variable in defining INC?, dependent on F1H1N and BN

HNOT

-total abso~bed radiant
for t::-an.s;:;iration
-Actieve fraction of

ener~y

available
J D-2 s-1

HUI"ius

kg ha-l

RUMAI

-Actieve fraction of HUMus Initial

kg ha-l

EUVJtT

-Actieve fraction of HUMus Total,added over
all compartments

kg ha-l

HUMO

-Old fraction of

HUMus

kg ha-:;1.

HUHOI

-Old fraction of

HUMus

EUMOT

-Old fraction of HUMus Total, added over
all compartments

kg ha-l

HZER.O

-energy available for transpiration

cal cm-2 dag-1

IAS

-Ini tiaJ. Amount of Salt

kg . N ha-l

IFNRT

-Initial Fraction of Nitrogen in RooT

INCP

-Influence of Nitrogen Concentration in
above-groun material on photosynthesis
(reduction factor)

IW

-relative turbulence intensity

KP..RT

-Killing Rate RooTs
-von

KF2MAN

Initial ·

kg ha-l

kg ha-l dag-1

constant

LAI

-Leaf .A:rea Index

LAT

-U.Titude

I.CDL

-Lignine Content in Dead Leaves

I.CDR

-Lignine Content in Dead Roots

LFOV

-Limit Fraction OVercast sky

.
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-Latent Eeat of V.APotization of '.>:ater

cal rnm-1

LNIX

-I•liXing Length

rr.

LN

-Limiting Nitrogen concentratior:
-outgoing Long \'lave Radiation

cal cm-2 dag-1

fv!DPTTB

-i·'ieasured. DewPoint T·a3le

NFT

-~1oistt.:.::'e

t'IIC::i

-r·~ICrobial

HICRO

-MICRObial population

kg ha-l

HICROI

-MICRObial population Initial ·

'lr~
ha-l
-o

MICROT

-l'H CRObial population Total; added over

Factor Table, In.fluenc:..ng the
microbial population by decomposition
growth Rate

all compartments

'Ire-o

ha-l ciag-1

kg ha-l

t1NT

-:,1iNimum Temperatured measured

QC

HNTT

-MiNimum Temperature Table

QC

MXT

-MaXimum Temperature measured

QC

MXTT

-MaXimum Temperature Table

QC

M'w'ATER

-Maximum amount of \'lATER, that can be
stored in a compartment

mm

MXRUP

-MaXimum Rate of UPtake

kg N dag-1

NBR

-Nitrogen Borne Rain

kg N dag-1

NCR

-Nitrogen Concentration in Rain

kg N mm-1

NDEM

-Nitrogen DEMand above-ground parts

ks N ha-l dag-,

:r:mr·Lll_T

-Nitrogen Demand of the fresh organic
MATter f::-om dead plant:- parts

1rcr

NDRTI

-Nitrogen in Dead RooTs Initial

kg N ha-l

NDSTRI

-Nitrogen in Dead STRaw Initial

kg N ha-l

NGIFT

-Nitrogen GIFT

kg N ha-l

NGIFTT

-Nitrogen. GIFT Table, as function of the
day of the year

NRUA.R

-growth Rate of Nitrogen of Active fraction
of HUmus

~a

._,,.... ha-l ciq,g-

kg N ha-l dag-
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NHUOR

-grov1th Rate of Nitrogen of Old fraction
of HUmus

kg N ha-l dag-l

I~MA

-Nitrogen in Active fraction of HUMus

kg N ha-l

NHUHAI

-Hi trogen in Active fraction of HU11us
Initial

kg

-Nitrogen in Active fraction of HU!1us
Total, added over all compartments

kg N ha-l

NHUMO

-Nitrogen in Old fraction of EUMus

kg N ha-l

NEUHOI

-Fitrogen in Old fraction of .HUMus
Initial

kg N ha-l

NRID10T

-Nitrogen in Old fraction of HUMus
Total, added over all compartments

l;:g N ha-l

NMIC

-Nitrogen in MICrobial population

kg N ha-l

NMICI

-Nitrogen in MICrobial population
Initial

kg N ha-l.·

NMICT

-Nitrogen in MICrobial population Total, added over all compartments

kg N ha-l

NTOT

-Nitrogen TOTal in soilvolume

kg N ha-l

NUT3

-Nitrogen Uptake Total by mass flow

kg N dag-1

OFNRT

-Optimum Fraction of Nitrogen in RooT

ONLV

-Optimum amount of Nitrogen in LeaVes

OP"....Rl

-difference between the amount of conversable carbohydrates in above-ground
material and the amount of carbohydrates
in above-ground material coming from
photosynthesis
kg CH20 ha-l dag-1

PCJl..PR

-Potential CAPillair Rise factor for
different compartments

PCDL

-Protein Content in Dead Leaves

PCDR

-Protein Content in Dead Roots

PF

-Protein ·conversion Factor

Pl~P

-Potential Nitrogen-Uptake Daily by the
Plant

kg N dag-1

-Potential Rate of Nitrogen Uptake by
DiFfusion

kg N dag-1

NHUMAT

PRNUDF

\\

!~

ha-l

kg N ha-l

i

I
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PROP

-PROPortionality-factor for division of
soil-water evaDoratio~ over various compartments
-

QlO

-QlO-value o:: the effect of temperature on
maintenance respiration

R.A.DC

-Photosynthetically active radiation ;·ti th
clea:r sky

cal

C!:l-2

dag-1

-Photosynthetically active radiation with
overcast sky

cal

C!TI-2

dag-1

R.A.DO

-Total daily -visible :Et,.l!..Diatior: r:::'a3ulated as
a function of the day of the year
cal cm-2 dag-1
R.b.EFF

of one leaf layer for heat and
vapour exchange

-resist~ce

dag cm-1

RAIN

-amount of

R.AINTB

-amount of RAIN daily tabulated

mm dag-1

RAvlR

-Relative .A..mount of vlater available fo-r
the Roots

m.m m.m-1

-Relative DEComposition Rate of FOMC under
optimal circumstances

dag-1

-Relative DEComposition Rate of FO!'-rL under
optimal circumstances

dag-1

P..:DECRP

-Relative DEComPosition Rate of FOMP unq.er
optimal circumstances

dag-1

R.DEN

-Rate of

REDFTD

-REDuction Factor Table for evaporation
due to Drying of the soil

REFCF

-REFlection CoeFficient for water

?...EFET

-REFerence HeighT

RESLLS

-REServe Level Limit Shoot

RESLLR

-REServe Level Limit'Root

RESLPL

-HEServe Level PLant

RESLRT

-REServe Level RooT

RESLSE

-rtEServe Level SHoot

RESRT

-REServes RooT

RDECRC
.?..DECRL

P~IN

daily

DD~itrification

mm dag-1

kg N ha-l dag-1

Ill

kg ha-l
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RESRTI

-REServes RooT Initial

RESSH

-P~Serves

RESSEI

-P..EServes SHoot Initial

RFTM

-Reduction Factor for Temperature and
and moisture content of soil

RHOCP

-volumetric heat capacity of the air

J

RKR.RT

-Relative Killing Rate of RooTs

dag-1

RKP.BTT

-Relative Killing Rate of RooTs as a
function of soil-temperature

RNNLVS

-Rate of riaiNtenance of LeaVes(above-ground)

kg 01:120 dag-1

RI,1NPL

-Rate of MaiNtenance Plant

kg CH20 dag-1

RMNR

-Rate of I>'JaiNtenance Root

kg CH20 dag-1

RNRES

-Relative Maintenance RESpiration

kg CH20 kg-1
dag-1 ·

RN.AC

-Rate of Nitrogen Accummulation of the
microbial population

kgl~ iia~l

-Rate of Nitrogen ACcummulation of the
microbial pop~ation, added over all
compartments

kg N ha-l dag-1

RNACT

kg ha-l

SHoot

kg ha-l
kg ha-l

m-3 QC-1

dag-1

RNFAC

-Reversion of Nitrogen FACtor(=FNl1'LL"'{..!.FNMIN)

RNL

-Rate of Nitrogen Loss by dying upper parts kg N ha-l dag-1

RNLHA

-Rate of Nitrogen reLease of the
fraction of Humus

RNLHO

~ctive

kg N ha-l dag-1

-Rate of Nitrogen reLease of the Old
fraction of Humus

kg N ha-l dag-1

R~~VS

-Rate of Nitrogen Loss by dying LeaVes

kg N ha-l dag-1

RNLRT

-Rate of Nitrogen Loos by dying RooTs

kg N ha-l dag-1

RNLSTE

-Rate of Nitrogen Loss by dying STEms

kg N ha-l dag-1

RNRLG

-Gross Rate of Nitrogen ReLease

kg N ha-l dag-1

RNRLGT

-Gross Rate of-Nitrogen ReLease Total,
added over al compartments

kg N ha-l dag-1

R1TU

-Rate of Nitrogen Uptake

kg N ha-l dag-1

IDniDB

-Rate of Nitrogen Uptake by Diffusion
actual for one compartment

kg N ha-l dag-1
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PJWDD

R:NUDF

RNUN

-Rate o~ Nitrogen Uptake by Diffusion
potential ~or one compartment

kg

-Rate of Nitrogen Uptake by DiFfusion by
the plants

kg 1\ ha-l dag-1

-Rate of Nitrogen Upta..'\.ce by mass floH
for one compartment

kg H ha-l dag-1

-Rate of Nitrogen Upta..'\.ce by the RooT

.r-5

17 ha-l dag-1

-Rate of :·~i trogen Uptake by above-ground
plantparts

kg

.:·1

~ag-1

1~~

.:,·,

ha-l d.ag-1

~a-1

dag-1

ROSPT

-Reductionfactor Table for transniration
rate, due to Osmotic Potential -

RRCRES

-Rate of Change of REServes in.the Roots

kg

RRUR

-Root Reserves Used in Rootgrov;th

kg CE20 ha-l
dag-1

RRUS

-Root Reserves Used in Shootgrowth

kg CF.20 ha-l
dag-1

RS

-Stomatal Resistance

dag cm-1

RTD

-RooTed Depth

mm

RTL

-RooTing Length

mm

RTURB

-Turbulent Resistance

s m-1

SIN

-SINus

SLLAE

-SunLit Leaf Area

ha-·ha-1

SLOPE

-SLOPE of saturated vapour pressure
curve

mbar QC-1

SLTFT

-SaLT Flow Top

kg N ha-l dag-1

SLTFB

-SaLT Flow Bottom

kg N ha-l dag-i',

SL

-fraction ·decomnosable sugars in dead
above-ground material

SR

-fraction decomposable sugars in dead
Roo-t's ; - ·.Jll ~~.;;.. ~·: =~:

SRCRES

-Rate of Change of REServes in the Shoot

kg CH20 ha-l
dag-1

SRUS

-Shoot Reserves Used in Shootgrowth

kg CH20 ha-l
dag-1
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SSIN

-SINus latitude

STDAY

-STarting DAY

SVP

-SaturateQ Vapour Pressure

mm Hg

SVPAM

-Saturated Vapour Pressure

mBar

TADRW

-Total Above-ground DRy Weight

kg ha-l

TCTR

-Time Constant for TRanslocation

dag

TCU

-Time

dag

Const~~t

~

SINus declination

N-Uptake

TDRAIN -Total DRAINage

mm dag-1

TDT

-Total Depth Top (compartment)

mm

TEC

-TEmuerature-factor influencing·the
water-uptake

TECT

-TEmuerature factor Table for waterupt8.ke

TEFR

-TEmDerature Factor for maintenance
respiration of the Root

TEFS

-TEmperature factor for maintenance
respiration of the Shoot

TF

-Temperature Factor,influencing the
microbial population by decomposition

TFCHTR -Total Flow of CarboHydrates To Root

kg CH20 ha-l da.g-1

TFO:t1

-Total Fresh Organic

TFON

-Total Fresh Organic Nitrogen

TFT

-Temperature Factor Table, influencing
the microbial population by decomposition

TG

-Temperature factor for Growth

TGTB

-Temperature factor for Growth TaBulated

TRAMR

-Transference Rate of Active fraction of
Humus to the Microbial population

kg ha-l dag-1

THOI1R

-Transference Rate of Old fraction of
Humus to the Microbial population

kg ha-l dag-1

THCKN

-THiCKNess of compartment

mm

~1atter

kg ha-l
kg N ha-l
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THP.4.

-Average daily hiT-TeMPerature

THPF

-Average 'I'eHPerature during the day, used.
in calculation of temnerature-ir~luence on
photosynthesis
-

TNUDF

01"'

-1..1

-Total Nit::-ogen in Rooted soilvolume

kg 1; ha-l

-Total r-;i trogen Uptake by DiFfusion

k§; l\ ha-l dag-1

TOTRAN -Total T.?....L_Nspiration over grov.ring season
-actual rate of
T?.F?~P -TR~slocation

TRJ~spiration

!:liD

:w:1

d.ag-l

From reserves to Root

Potential
TRF?.SP -TRanslocation From Root reserves to Shoot
Potential
TRP!''il1

-TRanspiration Per I'-'111 rooting length

TRR

-TRanspiration Rate

kg CH20 ha-l
dag-1
kg CH20 ha-l
dag-1
. mm mm-1
mm dag-1

TRRRSP -TRanslocation from Root Reserves to Shoot
Potential

dag-1

TS

-Soil Temperature

QC

TSI

-Soil Temperature Initial

QC

TUDRW

_;Total Underground DR;y \veight

kg ha-l

VAR

-distribution factor of the total evaDorative waterless over the various compartments

VPA

-Vapour Pressure Air

mm Hg

VPAM

-Vapour Pressure Air

mBar

-Uptake r•1aXimum by the Roots

kg H ha-l dag-1

;..;_:._•rER

-total 8.I!lount of moisture in a compartment

mm

·r1cLIM

-lowest watercontent that can b·e reached in
a compartment, is equivalent to air-dry
cm3 cm-3

\•lCPR

-watercontent, relative, in the first
compartment

vlDRT

-Weight Dead Root

kg ha-l

i'lDRTI

- 1:/eight Dead R·ooT Initial

kg ha-l

kg CH20 ha-l

comp-1
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\VDRTCI

-\'/eight Dead RooT-Cellulose -Initial

kg ha-l

VmRTPI

-vleight Dead RooT-Protein Initial

kg ha-l

ivDRTLI

-Weight Dead RooT-Lignine Initial

kg ha-l

WIDTH

-\t-!IDTH of leaves

m

\·ILVS

-Weight of LeaVes

kg ha-l

'vlLVSI

-Weight of LeaVes Initial

kg ha-l

';!LTPT

-\·liLting PoinT

cm3 cm-3

vlRED

-REDuction factor for water uptake as
influenced by the Watercontent in the
compartment

WREDT

-REDuction factor for v1ater uptake Tabulated, as influenced by the ~latercontent
in the compartment

V.fRT

-Weight RooT

kg ha-l

\'lRTI

-\<Ieight RooT Initial

kg ha-l

'viSA

-Wind Speed Average

m s-1

WSR

-Wind Speed measured

m s-1

V/STB

-Wind Speed TaBulated

\'I TOT

-amount of moisture added over all
compartments

X

-auxiliary variable in calculating
radiation

ZNOT

-roughness lenght

mm

m
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TITLE GRASGROEI

MACRO

EERST~

SNEDE LOLIUM rERENNE 5,24 CPOOITYFE)

EB,SUMB 1 WATER,RWFD,TCB,CAPP,T~B,FTRAN 1 FRL0,RAWF 1 t••
DHR B , 1'R H, HT L :C 0 r; P 1 ( E T 1 Tll C yo.. , S Uf11 1 I 1'1 AT, H!,~ F 'T , 'T L 1' , PC APR , • • •

7RT,ERLT,DRRT 1 CUNC)
Eb

En

:ET +EH

*

*

:A E VA P T HCKN V'A R I ( S lJ ~ 3 +r-I 0 T CSI l n 3 ) )

VAR ::AMAX1CWATER/THCKN

~ ~CLIM,O,)*EXP(•PROP~O.OCl*C~lT+O.S*!iiCKN))

SUMB~SU~TtVAR•THCK~
WAT~F =INTCRL(IWAT,RWFT~BWFD•TPR·~RtCAPk)

TDB =TDT +'tHCKN

RHf B =A~ AX 1 ( 0 • , P WFT .. ( r.! vl ATE H• rl ft TE R ) I DE 1~ T )
MWATEH=fLDCP•THCK~

TRR ='rRl)JI>lU,.RTL*RTHAN

CAPR
C ~·J Dr;,;t~:

~INS~((~WATER•WATERl,O.,C~DE~)*PCAPF
:'I'\~ 0 V AP ( C wDE l\f T , JL~ v¥ T 1 C i, ! fl T E t< )

CWATER

~~ATEF/THCKN

THB :TRT +'THF

RTL =LIMITCO,,THCKN,FTD•T0T)
RTRAN =EDPTF*WRED*AFGEr(ROSPT,CO~C)
EDPTF : AfGEN(EDPTFT,AWATEF/C~~ATEF•THCKN*~LTPT))
AhA'l,ER =ALAX1 ( 0,, HATER•Tl 1 CJ<~·i._ \iJl TFT)
Wf~ED :AfGEN (WREDT 1 AHATER/ (TJ.!ATEF•THC!<tdH~!;TPl'))

ERLb ~ERLT +RTL*EDPTF
Ri\ ~l n ;; F TLITH C KN*AHA TER I ( P TD~ ( F L DC P • ~<t LT P T ) +N0 T ( P'1' D ) )
DRRb =DRRT tRWFB*AND(RTD•TDT,TCB•RTDtO,S)
ENDHP.C

MACRC ASLT,SLTFB,NGIFT,RDEN,CONC,TrRr,~uTB,RNUDU, •••
MI CH0 , F 0 fv' , HUN A , HUI·~ 0 1 FUN 1 Nr1I C , i·l HU~_., A , Nt.{ lJ ~.' L1 , Rf\: RL G , • • •
RNAC =CO~P2(IAS,SLTfT,rNGIF,DRrE~,CQ~CP,RWFB,~ATER,, ••
Tl';RT, NUTT 1 F TRAN 1 DH0f1, DESTH, LJN Ht! ~·1, DH u~~, THCKN, RWFT, • ••

TRR,FTL,DECR,DSMlC)

AS I.~'!' ::; I IJ7 (; F lA ( I AS , NRC H )

NRCH ::~SLTFt~SLTFB•RNUM•RNUDLiRNkLG•RMAC•PDF~+NGIFT
NGIFT:;Y::HGIF'*Af"GE!l(NGIFTT,DAYY)
A~JATER=A1J.AX 1 ( 0,, ft..!ATEP •THCK~Hf•\\ L'! PT)
RL.JEH ;:;AHAX 1 ( 0 •, 0, OS*D RDr~?lt.*ASl 'fit TF *A~\ ATF:~/ CT HC KN * (FT IJC P• f/I. TF 'l')))
CONC=A~AXl(O,,(ASLTt(RWFT*CONCF•PNAC)*DfLT)/(WATER+RWfT*CCLT))
SLTfB =H~~FE *C ONC
T HBB :; T HF T t A~·~ AX1 C0 , , AS L 'T' • P Ul C oN DEL 'I' ) g T L IT }4 CK I-I* I r.~ S h ( • A~ AT CF , l •

*

NUTB :;NUTT

, 0, )

tRNU~1

RNUM ~INSW(RNU~X,o,,PNUMX)•IfS~(•NDE~,1,,0,)
RNUH:X =A~INlCTRR•CONC,ASLT/DEL'TwvRN.AC)
RNUlJD ::;P TIUDF *A M'P X 1 ( 0 •, ASLT •PNAC if DEL'!') I ( TNP 3 i r~otr ('IN H,3) ) *Pl't. /'rHCl\N

RNUDB
RNUDX

=INS~(RNUDX,O,,R~UnX)*INSW(•AWATER,t.,,O,)

=A~lNlCRNUDO,ASLT/DELT•R~UM•RNAC)
FO~P :DRCMtWDRTPitDESTF*DSTRPI+FOMPX
FOMPX::;INTGFL(O,,RRRT*PCDR*DRfM+DRAM*PCnL*DESTR+D~IrR*EF•,2S•DECRP)
FOMC =DFO~*WDPTCI+DESTR*DSTFCI+FU~CX
FOMCJ~IN!GPLCO,,KRFT*CCDR*OnCM+DBAM*CCDL•DESTR+D~ICR*EF*.25·D~CRC)
FO~L
=DFO~*WDRTLI+DESTR*DSTFLl+FO~LX

-2FOMLX :::: INTGHL ( 0

o, ~~RHT*LCDl·~•DB OP; +P RA l"i*LCDL*D t;STR .... r;EC Ht)

DECRP =fOMP•RDECRP*RFTM
OECHC :;FOMC*RDECHC*RFTN
DECRL =fCML*RDECPL*RPTM
FOM ::FO I·1P tF CJ~1C t

F'OHl.~

DECR :;DECRPtDECRCtDECRL

*

MI CH0 : DS i 11 C i\1 I CR0 I tINT GRL ( 0 , , ~· I C" R • DH I CR )
MICH :::At1IN1 ( CDECRtTHAHRtTHC 1P).fl!EF ,AStT*6 ,/ (0.4*DFL'f))
HUMA ;:;DlHJHiHIUf"1A I+ INTGRL ( 0 •, P~ IC R*EF* • 5 •THA~'R•Df!Ur;A)
=~ICR0*0.0143*RFT~

OMICF

THAN F. :riUhP *0 • 0 0.3 7 *RFTI\~
DHUiiA ;:HU?·iiA*O, OOS*PfT?-1

*

: DHtl i'l l i U1"1 0 I +I ~-1 T GRt~ ( 0 , 1 DF 0 fJ A • T lJ tY"1 R • DHUtl CJ )
TH011F :::}HJr"~O*O • 0006*HfTfi
0 HlJ t-i 0;; HUM0 -M 0 , 0 0 0 0 0 3 Rf T t· i
Rt~RLG :;DECHP *FON /FOMP+RNLJJA tl\~; LH 0
RNL: I A ::: Nll Ufi ~ 0 • 0 0 3 7 HF '1' r-1
R~LHC;;f-HIUhC *0 lit 0 0 0 b*HF'l'~~
Nrj I C: DS ~·1 I C .- NMI C 1 +I NT GRL ( 0 , , Hfl' AC )
RNA C ;; fl ! 1I~ I 1 (AS L T I 0 EL T , 1Ji I CH-w D• 4/ b • ) • N f-' 1 r 0 " 0 1 4 3 HF '£ ~~
HUt--~ 0

*

*

FON

*

*

=DRO~*NDRTitDE5TR*ND5TFiti~TCRL(~.,F0NF)

FONH::t'lD~ lA 'l' -t NM IC

NDMAT

*

* 0 • 014 3* RF'T~' * •5 • DE"C P P*r'f'l\ /Ft; !~iP

=RNLtDESTR+RNLRT*DPO~

NBlHlA :=DN llU tH•NHUMAI +INTGRL ( \)., l\ HU AP)
1
NH! JAB :: I1 fl I C 0 • 0 1 4 3 RF T ~'
5 • k t: 1, fJ A • D 11 U'· A 0 • 41 8 "
NHUdO ;:l)N:Wl+•NHU~Ol+Il4TGJ:<L ( 0", 1\. ht!UR)

*

NhUOP

*

*,

=OHU~A*0,4/S~~t~PNLHC

*

*(

Rf' T 11 ~ TF • AF GEN C~1FT , I\\¥ ATE P I CTP C J< N F Ln C P ,.. \>: L1 P 'r ) ) )
ENDtlAC:
l:)AHAii TC'l(l:So. ,TC~~2=1SO. ,TC¥ 3::200.
PARA~

IAS1=4.,IA52=4.,IAS3:4.

PARAP

IWAT1~20.,IWAT2:5o.,IWAT3:6o.

*

Kc..; r:/HA
PAR f:d"' P I= 3 • 1 416
It~ITIAL

INCUN
tNCON

W5TE~I:500.,LEAFII=250,,LEAF2I=200.,LEAf3l=150,,UNIVSl=100.
~HTI=l840,

PARA~

FESSHl:455,,RESRTI=185.

Pt\PAfJ .l\NLV1:=18. ,ANST!-:1=12, ,Al';R'fi=27 .5

PAR/\"fv" 'LSI :: 20,
TSI :: I~4I'l'IAL SGIL TEf'lf'EBA'fUFE:.

*

~rii,iE:

** DAYY =AINT(STDAY+TIM8)
PA'PAfi STDAY :::60,
** CLD'II
Ir"' A'IE
:AFGEf(DTRT,DAYY)*0,23B9
VPAl'l

=AFGE~CVAPNTB,DAYY)

VPA

:0 lit 75*VPAi·1

t.o.SR

r1 NT

: AFGEN(WSTB,DAYY)
:AFGEUCHNTT,PAYY)

-3:AFGENCMXTT,DAYY)
THPA :(MNT+MXTJ/2,
DEVELOPMENT **
~XT

**

DVS
DVR

TEMP
PARA~

= INTGRLCDVSI,DVk)

:: J\FGEr·1 (DVR 1r, TE!1P)
:INSW(OVS~0,5

1

TS,T~PA)

DVSl=0.01,DVSDR:0,13,DVSSTF:0.50,DVSEAP.:0,75,D'~SFL=l.00

FUNCTION DVRT=O,,Q,,3Q,,O,OJ
STEXT~AFGEN(STEXTT,DVS)

FUNCTICN ~T~XTT=o,,o,,.35,C,,,5,3.,1.,4o,
PARA~
STEXTI=O,OQ1
CVSD
:OELAXC20,,1.,DVS)

Tt:F&
PARA~-·,

::()10**(0,1*'T'l1PA•2.5)

TEFR :Q10**(0,1*TS~2,5)
G1 0=2, 0

PNNLVS
BHNS'f

:WLVS•RMRES*((FR~V•fN~IN)/RNFACtl,)*TEFS
:(WSTEMtUNLVS)*RMFES*((FRNST•FN~IN)/RNfAC+l,)•TEFS

R:1:N I\ ::\<'JBT*HFRES* ( ( FPHP •F ~·~~IN) /R 11 !F }\C +1 •) *TEf'F
BZ!Nr'L ::RNNLVStRNNS'T' tFn~: R
PARAt<' Ptr!FES =0.015

FNFAC
PAR;,P

**
**

FN~~:.x

;: F Nr.i! A X • F N~11 N

: 0.05,

= 0,005

FN~I~

**
NITROGEN IN LIVE LEAF TISSVE
ANLV

CNLV

FN~X
FNr~r;

FRNV

**
:=INTGPLCANLVI,krtUt VS•Ft.iLLVS)

:WLVS*FNMX
:INSW({DVS•1e),(J.•DVS)*•030+.02S,.025)
=INSl<tJC cuvs-1. J, C1.•DVS)*.015+.c1, .01)
:ANLV/(WLVStNOT(~LVS))

N0 Et·: :AM AX 1 C0 • 1 ( 0 ~!LV • ft Nl V ) IT CU )
PARJ\lV, TCU
::2 •
RrJULV S:RNUS*NDEM/ (NUEl'i+ r1r E~':ST +NOT ( NDE ~1+NDEMST))
WLV5l~LEAF1I+LEAF2ItLEAF3I

ANSTE =INTGRL(ANSTEI,RNUST•RNLSTE)
PtJlJST :RNUS*NDEP15T/ (N()EM+NrEJ,~ST+NOT (NDEH+NtE~!·S"r))
NDENST=A~AX1CO.,(ONST•ANSTE)/TCU)
ONST :(WSTE~+UNLVSJ•UFNST

PARi~ t;

*

CF' N3 'f ::; 0 • 0 2
f' RNS T ;; A N 5 T E I C~.J STEt 1+tJ f\1 LV s +~ 0 T ( v. ST P. ;vj ) )

Rl1.'f£ OF NITROGEn LOSS BY

t;YI~:G LEAVES

RNLLVS=DPLVS*FRND
FRND

::AFGEh CFPNDT, P'R:·!V)

FU~CTION

FRdDT=.012,.o~s,,os,.03

RNLSTE:DRSTEM*rRNST*.6
PNL
=FSNDLV+FSNDST
FSNDLV~DELA¥C25.,5.

1 RNLLVS)

FSNDST•DELAYC25. 1 10,,kNLSTE)

AND DYING STFNS

-4-

**

ROOT NITROGEN
ANFT
:INTGRL(ANRTI,R~UBT•RNLPT)
FNLRT
KRRT*FRNR

=

PARE~~}

Cf N R't : L I t"l l T ( 0 • 1 l. • , ( 1 , • £1 V S ) ) .w ( F NF 1.' 1<>1 X • F' NF-rf:'-'i N )
FNF'ftJX ::O.Ol5 1 FNRT!'-1 ;'J:::::0.009

= AMAX1(0

DNPT

91

+f

?,J ~~~ T h l\:

(WRT*CfNRT•ANRT)/TCU)

P NlJHT ::RNU*DNRT I ( TNLJEl1-t NC T ( 'fNDE~1 ))

FRNH

*

l•~1 QlHIT

:;ANRT/CHFT+NnT(l.fPT))

Cf' NITFUGE.:N ItJ nOU'fED

PNUDP =AM IN l

~jOIST

SC!L VOLU:IF

( 'l'NDEH, TNR3 /t rLT, r\XRUP)

'INDEY :DNRTtNl>Er!+NtbMST
1 MXPUP•~U73)•!EC

PRNUDF=A~AX1(0,

PNUDF :INSW(RNUDFX,G,,FNVDFX)

PNlJDFX =ABIIJ1 (PRNUPf,

PNU
Pnns

(P~TDP•NUT3))

=NUT3tTHUDY
;:;RNU•HNURT

't JIUDr ;::;R NUD 1. tRNUD2 +f<hUD 3
~XFUP

PARAM UKXR

=

:UMXR*(1,•EXP(•C.S*(WLVS)/Cf))
:9,,Cf:350,

F N 1,. I HIT ( 0 • 1 1 • , ( F Rt: V• h ~ ) I ( F NF f.J • BN ) )
PARA~

BN

:0.005

It4CP r:AFGEN ( INCPTP 1 FRr! V)
FUNCTION !NCPTB=0.005 1 0,25,0.01,0.4,0.02,o.7,0.03,0.9,0.C4,1., •••

0,06,1.

*
*

TCTAL DAILY VISIBLE RADIA7ION AS A fUNCTION OF rAY bF THE YEAP
(CLEAR SKY)

FUNCTION RADTB, 52,0 ~
0.,57.,
•••
15.,63.,46.,119.,74,,196.,105.,296.,135.,375.,166,,416., •••
196.,402.,227.,338.,25B.,244.,288.,151.,319.,91.,34q.,51.,365.,56.
DG~Cl =2.*AfGEN(RADTB 1 DAYY)
DGPOV :0,2*DGHCL
FOV
~1.·CLTI•DCROV)/CDGRCL•DGk0V+NCTCDGRCL•DGROV))
LfOV =LIMITC0. 1 1,,fCV)
SVPA :4.58*EXP(17.4~T~PA/(TMPA+239 0 ))

**

CALCULATION OF PENMAN EVftPCRATlOTi
L HB

PARA~

*

;: 1 , 1 7 8 E •7 CT r~ P J\ +2 7 3 • )

o.9*LFOV)

**

**4 * C0 • 5 8 • 0 • 0 q *S0 PT CVP/1~ ) ) ,.. ( 1 • 0 •

EZEHO :DTI*(l.•REF'rF)•l.WF
P.EFCF =0.05
EA

DELTA
PARAl"1 GA~!ttl\

E: VA f'

;;0.35*CSVPA•VPA)¥(C.5+~~SFHtn.54)*T.~HVAP
~17,4*SVPA*(1,•T~PA/(T~PA+239.))/(TMPA+239.J

:;O • 49, LHVAP =59 •

=(HZERO*DELTA /GA~' t·1.J, +EA) I C1 • +f1E1 T A/GAt-' f1P.) *- 1 .llliV AP

**SOIL MOISTURE SECTION

**

** SOIL PARAMETERS **
PARAM FLDCP :,43,WLTPT=o.28,~CLIM :,t9,PROP =15.

-5FUNC'I.ION C\-JDEl,.iT,

o.2s = 0,,4.,3S,,4.,45.,3.,5S.,2.,

•••

92.,1,,200.,0,

FUNC't!ON

CWOENT, .0 33
Ill

•••
= 0,,4,,37.,4.,43~,3.,56.,2.,89.,1.,
150.,,0.

- 1so.,o.

FUNC'IION CWDEHT, 0,38 ... o.,4.,32,,4.,3B.,3.,49.,2.,71.,1., •••
f'UNC'! ION
f'UNCT ION

CTCK

o.,4.,2s.,4.,3o.,3.,36.,2.,46.,1., •••
too.,o.,tso.,o.
CviDEHT, o.46 = o,,o.,1so,,o.
CWDEHT,

0. "'i3 :

=AFCENCCTCKTB,BTD)

FUNCTION CTCKTB=250.,25,,400,,40,
PARA~ PCArR1=0.,PCAPR2=o.,PCAPP3=1.
DPTJT:AFG~N(DPTWTT,O~lY)

FUNCTION DPTWTT=60.,6o.,1S0.,100,
PA~T
=DPTWT•CTCK

**IUFILTRATlON

**

BAIN=AFGENCRAINTB,PAYY)
TRAIN =INTGRL(O,,RAIN)
'IDRAIH:=INTGHLCO.,DRH3)
* NITHOUEU IN RAIN
PARA~ NCB
=0.03
NuP
:=HAIN*NCP

**

DECOMPOSITION OF ORGANIC
FOM! :DSTBI+WDRTI

PARA~
Pl-\RA~

~ATERIAL

**

DROl11~.60,DROH2=.35,DRCHJ:.o5

Pf :::;6,25

WDF.TPI ~NDFTI*Pf+SR*WDRTI
DSTRPI ~NDSTRI*PF+SL*DSTPI
WDRTCI =WDPTI•WDRTPI•WDRTLI
05TRCI =DciTRI•DSTRPI•DSTFLI
WDRTLI ~LCDk*WDRTl
DSTRLI ~LCDL*DSTRI
PCDR ;:;fR'H\•?FtSR
PCDL

:.:P!H.~/DHAr-H•PF+SL

PARAM SR:o.lO,SL=0.10
CCDR ~l,•PCDR•LCDR
CCDL ~l,•PCDL•LCDL
PARA~ LCDR =O.lO,LCDL=0,10
PARA~ PDECFP =O,B,RDECRC=0.05,~DECRL=0.0095
PARAM DESTF1=1,,DESTR2=0.,DESTFJ:o,
PARAM DNHU~1=.25,DNHUM2~.ss,rNPUN3=.20
PARA~
PARA~

DRD~N1=1,,DRDEN2=1.,nRDEN3=1.
FRC~Q,4,FRNF=,01
DECSTR ~DECRT*(DSTR/TFOM)
DECROT ~DECRT*(WDRT/TFOM)

RNRLGT =RNFLG1tRNRLG2tRNRLG3
RWPDT =FA~R1+RAWR2tPAWR3
RNACT ;:;FUAC1+PNAC2+PNAC3
PARAM DSMICl:0,75 1 DSMIC2=0,2C,CS~lC3=0,05
PARAM ~ICRCl=8500 9 ,NMICI~567.
PARA!·1 EF:O • S
PARA~ DHUH1=0,30,0HUM2=0.45,CHUM3=0.25

-6PARA~

HUMAI=30000,,N~UMAI~15C0.

PAR J\ f'l l! U~; UI ::; 2 0 0 0 0 0 • 1 NHll t'l 0 I ;: RC0 0 ,

DECHT

=D~CR1+DECR2tPECR3

PARAIV DUGIF1=1, 1 DNGIF2=0.,CilCIFJ:o.
FUNCTION NGIFTT=1.,0.,97.99,C.~B~.,loo.,BB.9Q,1QO,,Bq.,0,,36S.,o.

*

CALL Cf MACFO FOR SUCCESSIVE SOIL

Eb1

1 SU~l,~ATER1,RWFb1 1 T~Bl,CAPPl,TRB1,PTRAr1,£PLR1,RAWP1,,

DRBl,TPR1,FTLl

CO~PAFTMENTS

••

= COMPi(O,,TCKl,O,,I~ATl,R~Iv,o.,rcAPRl,C,, •••

o.,o,,CUNC1)
ED2,5Uf2,~~TER2,RWFB2,TOP2,C~PF2,TFB7,PTRAr2,ERLB2,RAWR2, •• ,
0 Mp 1 ( E E 1 , 'T
2 , 5 ~P·11 I v.: A T 2 I R~r; p 1 I 1' [' f' l , p(' ,\ p h 2

DHH 2 , T p !{ 2 I F TL 2

=c

c ,.,

r

u

I •••

TRB1,EPLEl,DRRl,CO~C2)

Eb 3 I

su1, 3 1 ~;,. T F R3 , n\1 F B 3 , TuJJ 3 , cf\ PP 3 , T Rn 3 , Hr R A!~ 3 1 E PrJ P J , HAv: R 3 1 • • til

CU~P1CEB2,~C~3,5UM2 1 J~AT3 1 R~FD2,TDB21PCAPR3,TRB2,

DRR31TFR3 1 RTL3

:
ERLU2,rRF2,CONCJ)
WTOT

= WATER1tWA7ER2+WATER3

As L ·r 1 ' s L T f 1 , NGl F 'I' l , RDE l'.t 1 , c 0 ;-+ r 1 , T ~-: R 1 , N tJ T 1 I In uD 1 I d J c p u 1 I
For! 1 , tiln i A 1 , Hu Mc 1 1 f oN 1, Nfl I 1 1 tH) M A 1 , rnn' M o 1 1 RNPL c 1 1 " • "
RNAc 1 ;;C oM r- 2 ' I As 1 1 NB R , oN c I r 1 1 e P r ED N 1 1 -~: c H , R t.J f P 1 1 vi ATE 1\1 1 ott

c r

RTRA~l 1 DP0~1,DESTR1

1 DNHU~l 1 DHU~l,TCK1,PAIN,.til.

•••

,

o• , •••

TRR1,R1L1 1 DECR1,DSMIC1)

ASL'!2 1 SL1'F'2,NGII*~T2,RPE;N21COl·Ir2,TfJR2,HU.,..21RNUD2,NlCF02,. til a
F ur·i 2 , uut·l.A 2 , 1-1 uMo 2 , f' oN 2 , N r\ r 2 , J·' l-i r MA 2 , N Hu ,..~ o 2 , n r-J F L c2 , •••
RHAc 2 :::c or-~ P 2 c1 As 2 , s L T 1 , DN 1 F 2 1 DRr EN 2 1 c ot'J r 1 1 Rwp· e 2 1 rJ f' TE: R2 , •••
THR 1, Nt.1 T 1, F TFAN 21 DROM2, DESTH2, r NHU~' 2, DPur-~ 2, TCK2, F~~rB! 1 THF 21 •••

r

c
c

RTL2,UECB2,DSMIC2)
AS r..~ T 3 , SL 1 f' 3 , NGI F' T J , R0 EN 3 , C0 f I(' 3 , T ~~ H 3 , N Urr 3 , Rf,' liD 3 , 11 I CP 0 3 , •• •
F o r··1 3 , Ht< 1-1 A 3 , Hu Mo 3 , F' oN 3 , Nt•1 I c 3 , I; t 1tJ r-" A 3 1 Ntl u :-! u 3 , PNP. L G3 1 • til •
RUAC 3 ;;::C 0 Jl-l P 2 ( I AS 3 , SL T F 2 , DNGT F' 3 , f Fr. I:: N 3 , C 0 :N C 2 , Ht•: r B 3 , vJ AT f H 3 , • • •
TNR 2, NlJT2, PTFAN 3, DRO~J 3, DEST1~3, r NJ.tuJJ 3, DPUI'A 3, TCK3 1 P~JFD 2, TRB 3, •••

RTL3,DFCF3,DSMIC3)
~TCT

:ASLT1tASLT2tASLT3

TrCt; =FON1+f'0N2+FON3

Trcn

;;F01~ 1 +FOri2+FU~:

MICROT=rii~F01+MlCRD2+MICRU3
:1!lit~01tHUf'l02+HU!'103
HU~"~AT :liUl~J\ 1 +HtJl"1A 2+HUHA 3
NHUt1A T::lJPl:T'-' /~ 1 tNHU i·il- 2 +NHUnA3

3

HUl"iOT

NHUH011 ::~JhU 1101 tNBU~t;02 +fJt!Ut1C 3

NHICT

=N~IC1+N~IC2+NMICJ

RUENZ=PDE~1+RDEN2+RDEN3

RTRAN Z=RTnft lJ 1 +RTRt\N 2+RTRAH 3

SLTFZ;;::5LTFl+SLTf2+SLTF3
T NR Z: Tl,1R1 t 'I 1IR 2 +TN g 3

•••
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~rRANSP

**

IRATlON

**

*(

E A V 1l': AF GE N ( HX TT 1 DAY Y ) • 0 • 2 5
Af GE ~,r c~ X T T , DAY Y ) • •• •
AF GEi'f U 1NTT , D1~ YY ) )
SVPAM :6,11*EXP(17.4*~AVT/C£AVT+23~.))
hSA~t.33*AFGENCWSTB 1 DAYY)
FAEff:0,76E•6*SQPTCl./~SA)+(1,/8640000*LAI*HTUPB)

PTtJEE;:;ALOG((Rt;FHT•D)/ZNO'T)*ALCJG(CREfi'PT•D)I(CFUPH•D))I •••
Cl'~AF.fv;AN

** 2*\'iSA)

PARA!,; KAPiLAN::0,41 1 PEf.HT::2,

CHOPH

:AF'Gf:HCCROPllT,TACR~)

=

FUNC 'l' I (1 .J CF t)P HT 15 0 0.

I •

0 5, 3 ()0 0. , • l. 5, 4 () 0 0. , • 2 5 I 50 0 0.

I

Ill

1oooo.,.4o,15oco.,.45

zr,;or

3 0, •••

:: CCROPH•D) *EXP C•CFOPH/ ( A,LPlLl\K* (C'Rf'lPfi agf')))

*(

::C R0 P ll • ( 1 • I KAF H,.,., r,1 LMI X* I ~~ ¥ CRCPH I A LP l I Ar: )
LIlli~
4 • *HID T H) I CPI* I AI /C Rn P t t) )
0•5
rAHAn '.~ILJ'IH=o. oos, IW=O. s, Dl\AGr:::o. 2
ALP l iA K:: ( ( DR Ia GC*LA I * CP lJ F H) I ( 2 • *L fJ, I X I \\ ) )
0•5

r

=( (

*,.

*

PARAt-1' P Hncp =2 • 86E•4

ELWR =1.17BE•7•
(1.0•0.9*LFOV)*DAYLI24.
H~OT
=o.75*DTl•ELWR

** 0 , 5 )

**

(EAV1+273.,)**4*(0.,58•0.09*SQPTCVPA~))*•••

SLOVE :17.4•SVPAM*(l.•EAVT/(EAV1+239.)li(EAVTt239.)
PARA~

PSCH

:0.67

APTI\A:Ja ( (SLOPE* ( 1. •LXP ( •0 • 5 •LA I)) •HNCT+RHOCP-ts CSVPi\7'' •VPAr1) I
FAFFF*~LPHA•LAI•DAYL/24.)/(SLOPE+PSCH•(0.,93*RAFFF+FS)/

•••

•••

PI\EfF.) )*1./LHVAP
PARA~

RS=1B.5E•06

ALPHA=TWOVARCALPHAT,~RAP,LAI)

= D'l'l/DAYL
ALPHAT,O. = o.,1.,1oo.,1,

HRAD

FUNCTION
FUNCTICti ALl?HAT,0.2 = o.,l.,
100,,1.
FUNCTirN ALPHAT,2.0 = o.,0.,1o.,o.6,15,,.66,20.,.715,2S,,.76,JO., •••
,795,3s.,.eJS,4o.,.s7,45,,.91,5o.,.94,6o.,.97,too.,1.
FUNCTIO~ AtPHAT,3.5 = o.,O.,lo.,,425,15.,.515,20.,.SB5,25.,.64,30., •••
,6A,3s,,.715,40.,,745,45,,.77,so.,.79s,6n,,.B45,too.,,e7s
FUPCTICj AlPHAT,S.O = O,,o.,to,,,39,t5.,.455,20.,.S05,25,,.545,30,, •••
.58,35.,,61,40,,.635 1 45,,,66,50.,,685 1 60, 1 .74 1 100.,,775
FUNCTION ALPHAT,10,0 = 0,,0,,1C.,.35,15.,,41,20.,.45,25.,,485,3Q,, •••

.st,35,,.s3,4o,,.ss,45,,.s6s,so.,.sas,6o,,.b1,1oo.,,65

FTD ~ AFGFNCRTDTB 1 DVS)
FUNCTION RT~TB : 0.01,30C,,0.5C,400,,l.S0,400.
TRPM~ :APTBA~ICERLBl+NCT(ERLBl))
FU~CTIC~1 ~FEDT :o,,o.,.1,,3,.15,,45,,3,,7,,5,.975,.7S,t,,l.S,1.

rurcTIC:l TECT

=o.,o.o6,3.,o.29,1o.,c.es,16.,o.94,2o.,t.,3t.,o.s7, • • •
4o.,c.6,5o.,o,3

T~C

cAFGE~CTECT,TS)

FUNCTION ROSPT ::0,,1.,45.,0,1,50,,0.
* INF~UENCE OF OSMOTIC PRESSURF 0~ WATER UPTAKE

*

THAN ::TRB3
ACTUAL TFANSPIRATION OF THE CANOPY IN

WM/D~Y

70TH1HJ:=INTGHL ( 0 0

,

TRAN)

EVAPORATION **
PEVAF =EVAP•EXP(•S,E•5*AFLF)

**

AEVAP~PEVAP*AFGEN(REDFrT,wrpR)

FUNCTION REDFDT=•o,s,0.07S,O,,C,07S,.o5,,1,,t,,2,,2,,375,
,3,,5,,5,,775,.75,.9,1.01,1.
~CPR

•••

:(WATER1/TCK1•WCLI~)/(FLDCr·~CLI~)

TEVAF =INTGRL(0, 1 EP3)

I

FUNC!ION EDPTFT =o.,.1s,.ss,,6,.3,,s,.s,t.,1.,t.,1.5,1.

* EFFSCTIVENESS Of ROOTS
** SJIL TEMPERATURE **
*

AS A FUNCTION OF

~OTSTUFE CCN1E~T

IN ROCT ZCNE

TS
:0,1*INTGRL(TSI 1 (T~PA•DTPPA)/DELT)
SUlL TEMPCRATURE AS TEN DAY PUN~ING AVERAGE rr AIR TEMFEPATURE
DT~FA

~DELAYC20.,lO,,T~PJ)+INSW(TI~E•10,,0.l*TSI,Oel

Tf
:AFGENCTFT,TS)
FUNCTIOU TFT = o,o,0,001,5.,0.C87,10,,0,195,1S.,0.489,20.,0,696,,,,·

25,,l.,3o,,1,,4o.,o.826,so.,o.391

FU~CTION ~iFT

:Q,001,0,15,0.3B2,0,43,U,765,0,69,l.000,0,9J,.,,

1.073,1.0,1.118,1.0
OF THE CANOPY
**

** ~RUWTH
** DRY ~AlTER PFODUCTION **
* CALCULATION OF DAIL¥ GROSS PBOTOSYNTHESIS
PROCEDURE PDTGAS,EDAYL 1 DAYL
D~C

PAD

= FHOTFRCDAYY,LFOV,LAI,~TRI,INCP)

=•23.4*C0S(PI*CDAYY+10.173)/182,621)
:PI/160,

SSIN :SINCRAD*LATl*SINCFAD•DEC)
CCOS =COSCRAD*LAT)*CUSCFAD•DEC)
CAYL :12e*CPI+2.•ASINCSSIN/CC0S))/PI
EDAYl =12,*(PI+2.*ASIN((•S!NCH.*RAD)+SSIN)/CfUS))/Pl
CUP
:TWOVAR(CORTP 1 LfCV,EPAYL)
FUNCTION CCRTS,5,0=o,,l,,1.,1,
FUNCTION CCRTB,10,0~0,,,96,,6,,96,,8,,97,1,,.99
FUNCTION CORTB,1S.0~0,,,9,.2,.91,,4,,92,.6,,93,.B,.9S,t,,,97
IF(lAI.LE,O.) GOTO 102
PAR

:DTI*(0,5+0,1*LfCV)•11.64/EDAYl

X
XT

:PAR*EFFE/PMAX
~1,/F*ALOGCl.+F*X)

PARAr•; F :;C • 4

P

=1,•EXP(•XT)

PHCT

:f'fJ;AX*P*COR*EDA It

PMAX =AFGENCPMAXTP,DVS)~AMINl(ETRI,INCPl
FUNCTION PPAXTB:0.,125,,.75,125,,2,,50.
PABA~ EFFE:0,45,LAT=52,
IF(LAI.LT,5,) GOTO 10C
PDTGAS=PHOT*30,/44.
GD'l'C 101

100

CONT.JHUE
FINT :(1,•EXPC•0,6*LA1))
C1

::FINT*PHOT

C2
:DAYL*PMAX*LAI/5.
lf(C1,GT,C2) GOTO 2
C0
::C 1

c1

C2

=C2
:CO

\

\

-92

CO:t·J•riHUE
P d0'£E :;C 2* ( 1 ... EXP C•C 1/C 2))

PDTGAS=PHUTE*l0,/44,
GOTU 101
CON1'IHUE
PDTGAS:;O,.
CONTI!JUE

102
101

:;PDTGAS*REWAT
PEWAT :TRAN/APTFAN
FCBN :OGAS•(RMNPL•C,l•ftOW3+.2*FLrW4)*1.16)
FCHNN =INSW(FCHN,O,,FCH~)
.
FCRA =FCHNN*(1,•FDSR)•Cl,•AFTRL~)
FC~U
:FCHNN*FDSR*Cl.•ftf1RLR)
* ~ET FLO~ OF CARBOHYDRATE I~ ~G/HA/DAY
ETF! ::AFGE1JCETRITF 1 '1'!1Ff')
T 11 Pt · :: C3 • * C/l. F GEN ( ~1 XT T , DA YY) ) +A F' Gf~ 1;J ( ~J NT T , DA"l Y ) ) * . 2 5
FUNCTIOlJ E7RITB=0,,0,1,5,,,3,10,,,7,15,,1,,20,,1.130,,,9
DGAS

**
*

*

Gg 0 'rl T H Up~ VE Gt: TAT IV E HATE RI AL
*
r- CC dJ\ ;; ( FC HA +TRFRS P +TPH f1 SP. ) *A~~ l N1 ( T G,

A~UUNt

CF

TADHW
TUDH~~

CARBO~YDRATES

AVAILABLE

~. !"l I

N 1 ( F H , l~ ~; SG) )

ABOVEGROU~D

fCR

CC~VEPS!ON

=~~LVS+L4STEH+UNLV S+RESSH
::~JRT+HESFT

Gl\0 fJT H=HF' AC *FCHN

PFAC =AFGENCHFACTB 1 DVS)
FUNCTIOIJ HFACTB:0.,,.,4,.5,,4,C.S1,.S,1.,.s,2.,o.,3.,o.
PESSll :INTGRL (RESSHI

INCUN

1 ~PCPt:S)

WVE G

::.: IN TG{-:; l.~ ( t;J VE GI , Gl\ C v· T li )

~VEGI

~1555.

1

FESRT =INTGRLCRESRTI,RPCRESl
SRCRES=FCHRRS•SRUS•USRP
tJ &R.H

:INS~~ (RESSH •Bl:.:SLL S• TADfH~ 1 0 •,

INS vJ ( FCHtJ, CH1! NL VS t • • •

RMNSTl/FMNPL*(•FC~N),O.))

RRCkES•FCHRRR•RRUR•RFUS•VRFH

uRPR

;;I NSW ( RESF.T•RESLLR *T llDRW, (".I l

~15\(

(F'CH!J, R1j,l!P /P ~:~ f'l

C•FCHN) 1 0,))

lJ fHH 4F ::; I NS \'IJ ( ( • URRR ) , 0 • 1 I ~ S W( F C liN , RM NR I R1,1 r~ P L .w C• f CHr

* •• '

) • ••

11.16,0.))
PLSLPL=CRESSH+RESRT)/(TArPWtTUDR~)

PESLSH::RESSH/TADR~·J

FESLPT:RESP.T/TUDRW
FCON ~INSW(FCCHA,O.,EPVCfEFCPR+(1.•EPVC)*EFCrH)
FCHkBS:FCHNN*(l,•FDSF)*AFTRLS
PARAM EFCPF =0,404,EFCCH ~0,825

*

EPVC :: L I MI T ( 0 , 1 1 , , 6 • 25 P Nt 1S I ( FCC H ,J\ t ~, U T ( F' CCHA) ) )

FCHLVS:PART•FCCHA
FCHST~=C1,•PART)*FCCHA

PART =INSW(DVS•,5 1 FARAAS 1 PARDVS)
PARAAS= AFGEN(PARAAT,ADGAS)
FUNCTION PARAAT=0, 1 1, 1 200, 1 ,26,610,,,09

PAFUVS:AMAX1CO.,PABAAS~((0,70•DVS)/0,20))

ALVS

~INTGRL(UNLVSI,(Cl.•PARST)*FCHSTE*FCbN•FlOW1•CFUSS~R4,,,
UNLVS/(UNLVS+WSTE~))))

UNLVS =AMAXl(Q,,ALVS)
LEAF!

=INTGRLCLEAF1I,(FLOW1+INSWCCTLAR•1,),1.,.8)*FCHLVS*FCO~••••

FLOW2•(RULSMR•LEAF1/WLVS)))
LEAF2 :INTGRL(LEAF2I 1 CFLOW2+INSW((TLAR•1.),.0,,2)*FCHLVS*FCON•,,,

-10FLOW3•CRULSM~ILFAF2/WLVS)))

LEAF3 ~INTGRL(LEAF3I,(.9~fLOW3•FLUW4•(RULS~R*LFAF3/~LVS)))
DRLVS :O.B*fLOW4
TLA~
:INTGRL(TLARI,LAF)
!NCON 'ILAHI :::3.
FLDW1 :LAR*UNLVS
FLOW2 :1NSW((TLAR•1,),C.,I~S~((DV5•.6),LAR•LFAF1,0.J)
FLOW3 ~INSWC<TLAR•2 9 ) 1 C.,INSW((PVS•.6),LAR*LFAF2,0.))
FLOW4 :INSW(CDVS•.6) 1 LAP*LEAF3,,5*LAF*LEAF3)
WLV~:LEAF1+LEAF2+LEAF3
PtJLSMH=Y*(RI·H'LVS/Rr·~JJ.PLil (•ft'CHN) )/1.

.16

Y
LAP

=NOR(fCHN 1 USRR)
:;AFGENCLARTB,TMPA)
FUNC'I lOll LJ\HTB=O.,. 01,2. I . 01, 13., 0. 1, 25., 0. 2
ARLF ::JO.•WLVS
.
l.t\I
WSTE~

=1. E•4*ARLF

:INTGRLCWSTENI,FAFST•FCHSTE•FCON•PRSTFM•(PUSSNh*•••
WSTEM/(UNLV5+WSTEM)))

* (..

F US S 11 R:: Y* ( Rll NSTIR r1 Nr L
f C1-l N )
PARS'T =AFGEI: ( PARSTT, rvs)

)

/1 • 1 6

FUNCTIOU PARSTT:0,,.65,,3,.b5,.5,1.,2.,,1,

'*

DHSTEl,l:AFGEi,J (DR STET, DVS) WSTEf'r..

FUNCT10J DFSTET=O,,,Ol,,S,,02,.,75,.005,2,,.01
DST~
:INTGRLCDSTRI 1 DRAM•DECSTP)
f'RAi~

;;FSDLVStFSO.STl~

FSDLVS:DELA1(25,,10,,DPLVS)
FSDSTE=DELA1C25,,20,,DPSTEM)
ADLVS :INTGRL(ADLVSI,DFLVS•FSDLVS)
IWCON ADLVSl:lOO.,ADSTEI:loO.
ADSTE :INTGRL(ADSTE1 1 DFS7E~·FSDSTE)
AD¥A1 :ADSTE+AOLVS
TRFRSP:AMAXl(O,,PESSH•PESLLS*fAORW)/TCTR
TRfRPP=ArAX1CO,,PESRT•PESLLP*TUDR~)/TCTR*f~R

OVER! :FCCHA•FCHA
SRU~
:AMINl(OVER1 1 TRfFSF)
RRUS
PARA~
PARA~'
PARA~

ziNSW((OVER1•TFfPSP),o.,AMIN1((0VERl•TPFPSP), •••

TFRRSP))
RESLLS : INSW(OVS•DVSEAR,0,03,0,0b)
PESLLR : 0,02
TCTF;

~:3.

AFTRLR
FNF
AfTRLS

:0,025

= LIMIT(0,,1,

1

(fFNF•0,25*0FNPT)/C0.25*0FNR!))

: INSW(DVSwDVSEAP,0,04,INSW(OVS•DVSfL 1 0,15,0.05))

FDSRP
: AFGEN(FDSRFT,PVS)*AMAX1CC1.t1.5*Cl.~FN)),fAMST)
FUNCTIOtr FDSAPT =0.,0.14,0,13,0.12,0.S,0.11,0.6,0,05,Q,75,0.C2S, •••
1.,0,025,2.,0.05

FDSR
AAFR
ADGAS
PARA~~

= FDSRP*AAFF*FTSD

= AFGENCAAfFTE,ADGAS)

=INTGRLCADGASI,CDGAS•ADGAS)/3,)

ADGAS I:SO •

FUNCTION AAFRTB ~o,,o.,7a.,.75,468,,1,B2,S93,,2.14,610,,2,14
ETSD
= AfGENCETSDTP,!S)
FUNCTICN ~!SDTB :0,,2,5,20.,1.,25.,1.,35,,2.
FAMST
=1./AFGEN(FA~STT,REWAT)
FUNCTIOfl fAMSTT:o.,o.s,o.4,0.5,0,75,0.6,!,,1.,1.1,1.
TG
=AFGEN(TGTB,TMPA)
FUNC1ION TGTB=O.,o.,s,,,3,1o,,,6,15,,1,,25.,1.,30,,,95
E~SG

**

:AFGEN(EWSGT,RE~AT)

FUNC7ION EWSGT=o.,o,,o.2,0.,0,85,1,,1,1,1,
ROUT GRCWTH **

-11-

WHT

:

GRFT
KRRT

INTORLJ(lrlRTI

1 GRF'l •KPRT•URSrH~)
1

= TFCHTR*lNSWC!FCH1R,o.,FPRC*EfCPR+(1.•EPRC)tEFCCii]
= RKRRT*WRT

*
*

TFCH1R=TG•CFCHUtTRFRFr)
TOTAL fLOW CONVERSABLE CAFBCHlDRATES TO ROOT
RRUH = AMIN1((TFCHTF•FC~U),TRFRPP)
ROOT RESERVES UTILISED IN RCOT

*

TF. AtH5 !1• t; B R0 0 T HF SERVE 5 T D S f 1 nC'I' P n TEN 'f I J'l, L

TRRRSP:AMAX1(0,

TCTh)

1

(RESFT•INSW(RRDR,O,,PRUR)•PESL1RITUDF~)/

••4

FCHRBR=FCHNN*fDSR*AFTRLR
EFRC : LI~IT(0,,1,,6,251RNUFT/(TFCHTR+NCTCTFCPTR)))
RKPR! = AFCeN(RK~R~T,TS)
fUNCTION RKRRTT = O,,,Oo3,25,,.005
WDFt :INTGRL(WDRTI 1 KRFT•DECFOT)

FUNCTION

:;N~rT=

2., 3.2, 3., 3,0, 4., o.2, s., ... o.J
7.,-s.J, 8,,•6,9, 9.,, 1 • i, 1o,,.o.,1
11,,-3,4, 12.,•3.5, 13.,•3,1, 14.,, .... 2.,0, 1~.,-1.,3
16.,•4,3, 17., 2.3, 1~.,-o.2, 19.,,fi!III0.,1, ;c:c.,,,..J.2
21.,~~~~3.3, 22., 0,.7, 23.,, 3. 1, 24.,, 2.1, 2!5., o.o
26,,-2,9, 27., 2,4, 28., 3.6, 29., 2.2, 30., 0.4
31., ... o.9, 32.,•1.0, 33,,•0.4, 34., 3.,6, JS o I 0.4
36,,•0.2, 37,, 3.,0, 3~., 7.2, 39., 6.4, 40.,, 5.2
41.,-o,t, 42.,•2.6, 43.,-3.5, 44.,•4.3, 45.,,•6.3
46.,-7,4, 47.,•6,7, 4S,, o.2, 49.,-1.5, sr.,-1.5
51., ... 6,6, 52,,•9,7, 53,,-s.o, 54.,•6.2, 55., .. 4.6
56.,-1,7, 57.,-c.6, ss.,-2.3, 59.,~~~~~o.3, 6C., 1.,7
61,, 4,2, 62., c.s, 63.,-t,C', 64., .... o.s, 65., 1.9
66 e I 8,2, 67., 9.7, 68., 9.4, 69., P,t, 7C,, 9.9
71., s.s, 72., 7,2, 73,, 6.C, 74., 4.1, 75., 1.3
76,,•1,2, 77., .. 2.1, 79,, s.s, 79., !5.7, so., 7.2
81., 0,5, 82., 0.,7, t.i3,, 9.3, 84.,11.4, ss., 4.9
86., 4.1, 87,, 9.0, SF., 9.6, 89., 6.4, 90., 5.2
91,, 7,5, 92,, 7.3, 93,, 7.7, 94., 5.3, 95., 2.8
96,, o,o, 97., s.7, 98,, s.o, 9c;l., 2.7,100,, 1.7
101., o.o,1o2,, 8.3,103., 4.6,104,., 3.1,105., '2.9
106., 4.4,107., 1.5,10S.,•t,3,10~., 3,.7,110.,,-1.4
111,,-1,1,112., 0,3,113,,-3.9,114.,~6.7,115., 4.,1
116., 4,9,117., o.t,ttq., .. t.4,t19., F 1 1 120,, 7.7
121,1 0,3,122,,•1.1,123,,•1,9,124., 3.9,125,., 1.6
126., 2,1,!27., 7.9,128., 8.8,129., 7.6,13C,,10.2
131.,13,8,132,,13.0,133., 9,8,134.,10.5,135.,10.6
136., 7,3 1 137.,07.2 1 13B,, 6,1,139.,1?.1,14C.,12.1
141.,12,9,142., 9.5,143., 8,9,144., e.e,t,ls., e.2
146,, 6,8,147., 4.0,148., e,2,149., 5.~,J.5C.,12.5
151.,15.3,152,,13,8,153.,14.3,154,,13.6,155.,12.3
156.,10,9,157.,11.0,159,,10.8,159.,15.3,160.,12.3
161,, 9,4,162,,10,2,163,, 5,1,164.,, 2,6,165.,13,0
166,,13,1,167,,11.4,168,, 8,9,169., 9,9 1 1.7C,, s.s
171., 9.0,172., 9,4,173.,10,2,174., 6,~,175., 9.2
176., 7,6,177.,11,1,178,,11,1 1 179,,12,2,16C., 9.1
181., S,7 1 1S2.,11,S,183,,10,9,184.,1t.0,185,,11.3
186,,12,0,187.,12,2,188,,12.7,!89,,10.2,190,,18.3
1., 0,7,

6., .. 6.4,
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191,,17,2 1 192, 1 15,8,193,,10,6,194,,11,0 1 195,,11,3
196,,12,9,197,,1t.9,19P,, 7,7,19Q,, 6,6,2or,,10,9
201,,1J,8,202et13,t,2Q3,,13,4.,204,,11e41t05,,10,3
206.,11.6,207,, 9,0,209,,10,C,20q,, 9,7,210,, 9,3
211,, 7,7,212et 5.4,213,,13,6,211,, 8,1,215el 7,6
216,, 9,3 1 217,,13,4 1 218.,15,7,219.,1S,C,22C,,1~.6
221,,15.4,222,,15.4,223,,15,2,224.,1~.9,225,, 9,5
226,,12,8 1 227.,33,3 1 228., 9,7,22q., 7,?,23C., 7.6
231.,14,2,232,,11,0,733,,10,6,234.,11.2,235,, 8,7
236,, 6,0 1 237,, 5,9,238,,10,2 1 23q,, ~.g,24C,,l1,4
241,, 9,3,242el 8,3,243,, 5,9,244,, 9,7,245,, 6,4
246,, 7,5,247,, 4.0,249,, 4.2,249,, 3,e,25c,, 6,4
251,,15,3,252at10,1,253,, 9,4,254,,12,2,255,,11,1
256,, 9,6,257,, @,1,25S,,10,6,259,,12.9,26C~,l1,0
261,,12,1,262.,11,3,·263,,13,6,264,,12.6,265,,12,7
266,,10,0 1 267,, 9,2 1 26?,,11,3 1 i69,,10,8,27C,, 9,0
271,, 7,2,272,, €,7,273,, P,1
FUNCTICN ~~X~T= 1,, 7,3, 2,, 7,7, 3,,10,2, 4,, €,0 1 5,, 4,2
6, 1 0,7,
7, 1 1,6 1 B,, 2,C, 9., ~.9, 10,, 4,4
11,, 3,4, 12,, 1,0, 13,, 0,7, 14,, 6,6, 15., 3,9
16,, 2,9, 17,, 5,1 1 18,, 2,P, 19,, 6,C, 2C,, 2,3
21,, 1,1, 22et 3,2, 23,, 7,1, 24,, 5,5, 25et 6,0
26,, 2,9, 27., 6,5, 29,, 6,1, 29,, 5,0, 3C,, 4,6
31,, 7,4, 32.1 4,0, 33,, 8,0, 34., 8,8, 35., 4.8
36,, 4.1, 37,, 8,9,

38,,1~.€,
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39,, 9,0, 4C,, 8,1 ,

••

41,, 5,5, 42,, 3.0, 43ol 2,6, 44,, 2,0,
46,, 1,9, 47,, 3,B, 48.1 3,6, 49,, 2.?,
51,,~0,4, 52,,-t.o, 53., 1,1, 54,, 1,7,
56., 1,3, 57,, 3.9, 5P,, 7.1, 5~,, 3,6 1
61,, 8,7, 62,1 6,1, 63,, 1.~, 64,, 5,C,
66,,13,1, 67,113,q, 68,,11,1, 69,,13,9,
71,,11,3, 72,111,6, 73,, 9,4, 74., 9,7,
76,, 6,1, 77,, 5,9, 78,, 9,7, 7~.,12,2,

45,, 2,0
5Col 0,7

ss., o.o

I

••

I

••

1

••

bC,, 9,1 ,
6~., 9,4 I
70,,14,2 ,
75., 6,6 ,
~C.,l6.2

~~

••
••

••
••

I

••

81,,14,9, 82,,12,6, 83,,12,6, 84,,16,1; 85,,14,7 ,
86,,15,7, 87,,17,0, 88,,16,6, 89,,14,7, 9C,,l4,5 I
9t,,13,S, 92,, 9,7, 93,,12,1 1 94., B,C, 95,,10,5 ,

••

96,,12,3, 97,115,1, 9~,,15,4, 99,,19,1 1 10C,,20,8
101,,21,0,102,,17,3,103,,16,1,JQ4,119,3,1Q5,,19,6
106,,16,4 1 107,,1C,8,108. 1 10,7,109., g.6,J1C.,10,9
111., 7,9,112,, s,4,113,, e.c,114,, 9.7,115.,13.7
116,,12,5 1 117 11 14,7 1 118,, 7,S,j19, 1 12,2,120,,10,6
121et 9,6,122,, 9,5,123,, 9e01124,,10,0,125ol 9,2
126,,14,S 1 127.,20,4 1 128,,17.6 1 129,,23,5 1 13C,,27,7
131.,25,9 1 132,,21,8,133,,19,0,134,,14.2,135,,18,5
136.,19,0 1 137, 1 16,2,13P,,1B,7,13q,,23,7,110,,27.4
141et26,8,142et17,1,143,,18,2,!44etl5a2114S,,l6,4
146,,16,4,147.,16.7,14B,,17,0,149,,1~.P,150,,21,5
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151,,26,4,152,,24,6,153,,26,7,154,,21,5,155,,18.9 ,
156,,19,3 1 157, 1 19,5,15S,,l8,3 1 159,121,6 1 16C,,1S,4 ,

••
••

161,,16,9 1 162,,1g,2,1o3,116,0,164,,20,0 1 165,,21,5 ,
166ei23,5 1 167,116,7,16P,,14,3,169,,12,9,17C.,15,9 ,
171,,15.0,172,,14,9,173,,1q,5,174.,2l.2,175.,21.2 ,
176,,18,0,177el13,2,17~et17,5,179et14,6,180,,1?,1

I

1Bt,,14,e,ta2,,le,2,163,,t9,2,1S4,,1e,4,t85,,20,6
186.,22.1,187,,21,9,1se,,22,9,1S9,,27,1,19C,,29,4
191,,23,5,192,,22.2,193.119,1,194,,21,1,195,,19.4
196,,20,6,197,,19,1,198,,19,5,199,,17,4,200,,20,6

,
,
,
,

••
••
••
eQ
••
••
••
••

201,,19,6,202,,19,5,203,,20.9,204,,2D,2,205,,16,3

I

••

206,,15,4,207,,17.9,208,,21,0,209,,22,9,210,,24,3 ,
211,,18.8,212,,22,6,213,,19,6,214.,20.1,215,,23.4 ,

••

~·

-13216,,27,8,217,,29,2,218,,30,0,219.,26,1,220.,20,0
221,,21,2,722,,18.7,223,,18,3,224,,22.9,225,,24.4
226,,26,1 1 227,,26.2,22S.,19,7,229,,1S,5,23C.,23.0
231,,19,9,232,,17,5,~33,,17,6,234,,17,1,235,,1q.2

236,,17,7 1 237,,2C,8 1 23P..,20,6,239-,20.2 1 240,118,2
241,119,1 1 242,,2C.7,243,,20,0 1 244,,19,4 1 245,,20,9
246,,20,3 1 217,,22.2,24B.,23,5,24Q,,23,9,25C.,24,7
251,,22,9,252,,21,7,253,,25,1,254.,2~.0,255,,20,6
256,,17,6 1 257,,18,0,258,,16,2,259,,19,~ 1 26C.,1B,5
261,,19,1 1 262,,1B,9,263.,17,~ 1 264,,18,5 1 265,,19.7

266,,17,S,267,,1e.,4,26e,,16,0,269.,1q.s,27C,,lq,o
271,,17,5,272,,17,6,273,,18,1
fUNCT ICHJ HS'l B:: 1 • , 6,6,
2., 5.9, 3., 7.8, 4 It, 4,9, 5., 2.8
6,, t.s, 7., 1. 0, p e I 7.5, g., 1.0, 1 r, • , 2.4
1 f e I 1.3, 12,, 3,6, 13,, 3,0, 14., f.. t , 15,, 4,3
16., 3.,3, 17., 3,11 19., 2,4, 19 ~t I 4.5, 2C,, 1.,5
21,, 2,5, 22,, 2.1, 23., 1 e 6 1 24,, ?.2, 2~.... , 2.9
26., 1.5, 27,, 1 e 41 2e., 0,9, 29., 1 • ·1, 3C,, 1,.7
31., 1.7, 32., 1.,7, 33., 3,3, 34., 5 • .3, 35., 3,4
36., 3.3, 37., 4. 2, 39,, s.cl 3(),, 4. 4, 4C,, 2.3
41., 6.3, 42., 2.2, 43,, 0,8, 44., 1,6, 45., r.6
46., 0,4, ·i7 e I C,R, 4~., 1 e 8 1 tp:) e I 3,2, so., ~.1
51., 2.5, 52,, 1.61 53., 2,6, 54., 2.3, 55., 1.9
56,, 2.2, 57., 2,8, 58., rt.o, 59 Ill, 4.6, 6C,, 2,7
61., 2.2, 62., 2,2, 63.,, 1 e 7 1 64., 1.,9, 65,, 2,9
66., 4.6, 67., 5,4, 6~., 4,5, 69., ?.E, 7C,., 1.2
71,, 4.1, 72., 3,6, 73., 4,7, 14,1 7.9, 75.1 1.2
76,, 0,7, 77,, 3,2, 78., 6.6, 79 e I 3,6, ec., 4,4
B1. 1 6.1, 82., 4.2, 83 .. , s.s, 84., 3.2, 85., 3.8
86., 2,6, S7., 2.8, as., 2,71 89 e I l'.8, 9C., 1,9
91,, 1.9, 92,, 1,6, 93,, 2,4, 94.' 2,3, 95,, 1.7
96., 1.9, 97,, 1,6, 9~., 1 e 3 1 99., C 0 9 1 lOO.~ 2.1
101., 2.6,102,, 1.6,103., 2,9,104., 3.2,105,, 2.7
106,, 3,0,107., 3,7,109.,, 2,6,109,, 4.1,110., 2.8
111 til, 2.2,112., 2.1,113., 1.7,114., 2.5,115.1 2,7
116., 2.2,117,, 3,1,11~., 2.6,119., 3.6,12C,, 4,1
121., 2.6,122., 2.1,123,, 2.9,124., 2,?,125., 3,2
126., 2.3,127,, 3,0,12P,, 2.1,129., t.E 1 13C., 2.1
131.1 3.1,132., 1,6,133,, 1.1,134., 0.7,135., 1.3
136., 2.3,137., 2.0,139., 1,6,13<)., 7.1,140., 2.5
141,, 1.2,1,12., 2,3,143., 3,0,144., 3.2,14!5., 2,8
146.,, 1,5,147,, C,8,148.,, 2.1,149., O.,S 1 15C,, 1.0
151., 1.9,152., 0.,7,153., 2.1,154.1 1.3,155., 2.7
156., 2.8,157., 2,4,159., 2,3,15~., ?.6,160., 3.9
161., 3.7,162., 2,9,163., '-.2,164,, 1.4,165., 2.6
166., 3,3,167., 4.1,168., 3,11169., ?,1,170,, o.e
171., 0.5,172., 2.3,173,, 1.!3,174., ('1,7,175., o.e
.176,, 1.6,177., 1.6,179., 1.4,179., 1.3,180., 4.1
'81., 4.3,182,, 3,3,183,, 1,!5,184., 3.1,185,, '2,.7
186.1 1.5,187.1 l.9,18tt,, 1,6,189., 1.5,19C., 1.7
191., 1,1,192.1 1.6,193,, 2.7,194.1 1.3,195., 2.9
196,, 2.3,197,, 3.0,19B., 3.0,199., 1.~1,200., 2.6
201., 2.0,2tJ2., 2.3,203.,, 2.2,204., 2.7,205., 3,0
206., 3.4,2 1J7ol 2.9,208., 2,7,209., 1,5,210,, 1.7
211., 1,0,?.12,1 1.4,213.1 1,2,214., 1.,4,215,,
216., 0,4,217,, 0.5,219,, 1,0,219., 1.~,220,, 1.9
221,, 1,9,222,, 1.,7,223,, 1,3,224,, o.6,225., 0,3
226., 0,8,227., 0.6,228., 2,1,22Q,., 1,7,230., 2,2
231., 2,8,232., 4,1,233., 3,0,234., 3.7,235., 1. a
236., 0.6,237,, 0,9,238., 1.6,:239., 2,0,240., 0,7
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-14241.,
246,,
251,,
256,,
261,,
266,,
271,,
FUNCT!Ori V'APN!B=

0,6,242,, 0,7,243,, 0,6,244.,
1~8 1 247,, 0,9,24~., o,6,24q,,
1e6t252el 0,8,25),, 1,9,254,,
3,1 1 257,, 2,6,258,, 2,2 1 25Q,,
2,3,262,, 3,3,263,, 3,6,2~4,,
2,4,267,, 3,4,26~,, 2,9,269,,
0,9,272,, 1,0,273,, 2,7

1,, 6,1 1
5,4 1

6, 1
11,,
16,,
21,,
26,,
3 1 tt

I

36.,
41,,
46,,
51.,

2,,
7, 1
5,1 1 12,,
5,5, 17,,
5,4, 22,,

8.8,
4,5 1

3.,
P,,
S,S, 13,,
7.0, 18,,
6,7, 23,,

8.5,

4,,
9,,
S,1, 14,,
5,3, 19,,
S,1, 24,,
~.7,

6,3, 21., s,6,

2~.,

~.s,

33e

6 9 1 34 ~

6.2,
6,4,
4.4,
4,7,

411

37,, q,o, 3~.,10,2,
42., 5.3, 43., 5,6,
11., 4.7, 4B,, 6,3,
52., 3,7, 53,, 4.1,

1,7
1,8
1,9
1,3
t,S
2,2

5.,,
lC,,
6,9, 15.,
6,6, 20.,
8,0, 25,,
6,4,

,
,

1

,
,
,

5,6,

~.3 1

8e1I

39.,, 9.a,
14., 4,5,
49., s.s,
54., 4.1,
59., 4.8,
64., 6,0,
69.,12.7,
74., 8,1,
79., 8,0,
64.,13,5,
89,,11,3 1
94,, P.3 1

• Ill

••

35 e I 6 o 9 I
40,, 8,6,
45., 4.4,

so., s.t,

55., 4.,9,
56 9 , 5,3 1 57,, ~.3, 58,, 3.A,
60 111 , 7.4,
61., 8,6, 62., 7,4, 63., 5,3,
65,, 7,9,
66.,11.7, 67.,,12.0, 68.,11.9,
70,,12.9,
71.,,10,9, 72,, 9,8, 73., 9,0,
75., 7,3,
76., 6,1, 77,, 6.7, 78., 7.6,
sc., 9,0,
81., 7,7, 82., 9.1, 83,,10,9,
85,,10,4,
86, 1 7,7, 87,, 7.9, 8B., 9,6,
90,,10,9,
91.,,11,2 1 92, 1 10,4, 93,,10,~,
95,, B.O,
96,, 7.3, 97,, 9,s, 9e., e.~, 99., 9,7,1oc., 8,6,
101,,11,0,102.,13.1,103,, 9,6,104., 6,3,105,, 7,1,
106 9 , 6,3 1 107., 4,6,108.,, 5,3,109,, 7.1,110., S,J,
111,, 6,3,112., 6.0,113., 4,9,114., 3,8,115., s.s,
116,, 8,1,117., 7.o,tte,, 7,6,119,,1o,t,t2C,,11,3,
121,, 6,5,122., 6,1,123,, 5,9,124., 9,5,125., e,o,
126,,10,6,t27,,1t.7,12e,,13.5,129,,12,9,130,,lt.9,
131.,13,3,132.,13.3,133,,12,9,134,,12,9,135.,12.1,
136,,12.1,137,,10,2,138,,10,0,139.,,13,5,140.,13.5,
141,,15,4,142.,22,9,!43,,12,7,144,,12.1,145,,10,9,
146,,10,9,147.,t1.2,14e.,1o.7,149.,12,4,150,,14,1,
151,,17,3,152.,17.6,153,,17,5,154,,13,0,155,,11.5,
156,,12,4 1 157,,t3,3,15B.,12,0,159,,17,3 1 160,,13,S,
161,,10,7 1 162.,13,7,163,,11,5,164,, q,3 1 16S,,16,4,
166,,16,4,167,, 9,9,168,,10,7,169., ~.3,170,, 9.6,
171.,10,8,172,,10,4,t73.,11,3,t74.,11.7,175.,13.2,
176.,13.9,177,,13.2,178.,13,3,17~.,14.9,180,,11.9,

181,,13,3 1 1B2.,13.9,1B3,,14,6 1 184.,13,1 1 185,,13.S,
186,,15,2 1 187.,15,1,1BB.,15,7 1 189,,16,2,190,,19.1 1
191,,20,4

••

I

6,3 1
6,0,
5,6,
7,2,
29,, 7,3, 30,, 7,o,

6 o 2 1 3 2 o 1 6 •· 4 I

I

1,1,245,,
0,5 1 25C,,
1,7,255,,
1,4 1 26C,,
1,2,265,,
3,8,270,,

1 19~,,17,S,193,,14,B,194,,11,q,195.,14 9 0 1

196.,14,1 1 197.,15,4,19B.,12,0,199.,11,S 1 200.,12.5 1
201,,15,6,202.,17.1,203,,15.4,204.,12.3,205.,13,3,
206,,14,3,207,,14.2,2oe,,13.4,209.,16,2,21C.,16,8,
211.,,12,4,212.,13,9,213.,15,8,214,,12,7,215.,15.3,
216.,16,8 1 217.,19,8,21fl.,19,9,219.,20.0 1 22C,,18.7,
221,,16,9,222,,17,6,223,,16.9,224,,14.2,225.,15.4,
226,,16,2,227.,17.6,22S,,12,7 1 229,,10,8 1 230. 1 12,3 1
231,,14,5,232,,14.3,233.,12,7,?34,,13,0,235,,12.4,
236.,12.,9,237,,13.9,238.,15,1,239.,,14,1,240.,15,2,
241.,13.7,242.,12.3,243.,11,9,244,,12.2,245.,11.3,
246.,12.7 1 247.,10,2,24B,,10,7 1 249.,10,8 1 250,,12,S,
251,,17,5,252.,15.7,253,,15,5,254.,16.2,255,,14.5,
256,,12.2,257,,11.7,259,,15,1,259.,16.7,260,,14.4,
261,,1S.0 1 262,,13,6,263,,15,7,264.,14,7 1 265,,14,S,
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-15266.,12,9 1 267.,11.9,26P,,12,8,269~,l3.7 1 270.,12.7,
••
271,,·11,8,272,,11.2
FUNCTICN D1RT= 1,, 212., 2,, 24., 3., 137., 4., 214., 5., 2SS,,,q
6,, 223., 7., 400., g,, 127., 9., 66,, 10,, 279,,,.
11,, 471., 12., 56,, 13,, 533., 14., 49., 15., 208,, ••
16,, 321,, 17., 273,, lB,, 241., 19,, 173., 20,, 335.,.,
21,, 225,, 22., 77., 23., 85., 24., 53., 25,, 174,,,,
26., 314., 27,, 59., 2P,, 134,, 29, 1 102., 30., 66,,,,
31,, 464., 32., 106,, 33., 557., 34., 326., 35., 219., ••
36., 317,, 37., 98., 3R,, 265 8 , 39, 1 143,, 40., 125,,,.
41,, 255., 42., 52b., 43., 334., 44., 786., 45., 731., ••
46,, 722., 47., sso., 48,, 229., 49., 190., so., 197,, ••
51,, 412., 52., 868., 53., 759., 54., soo., ss., 253,, ••
56., 733,, 57., 81~., 58,, 902,, 59., 338., 60., 910., ••
61,, 362,, 62., 231,, 63,, 346,, 64. 1 534., 65,, 30E., ••
66,, 126,, 67., 214., 6S,, 186,, 69., 150., 70,, 159,, ••
71,, 347,, 72., 635., 73., 302., 74., 565., 75., 597,, ••
76,, 810,, 77., 636,, 78., 494,, 79.,1198,, 80.,1032., ••
81,, 554,, B2.t 311., 83., 542., 94., 455,, 85,, 632,,.,
86,,1624., 87., 968,, 89,,1062,, 99., 512., 9n,, 620., ••
91,, 256,, 92., 345., 93,, ~27,, 94., 303., 95,, 918,, ••
96,,1283,, 97,, 987., 98,,1096,, 99,,1551.,100,,1765,, ••
101,,1487,,102., 896.,103., 915,,1C4.,2070.,105,,2058,, ••
106,,1969.,107.,195B.,toe.,151B,,l09., 994.,110,,1635,, ••
111,, 628,,112.,1233,,113,,1S39.,114. 1 2016.,115,,1004,,~•
116,, 942,,117,,1626.,118., 744.,119., 998.,120,, 300,, ••
121,,1612,,122,,1559,,123.,1372,,124., 733,,125,, 977., ••
126,, 579.,127,,2042,,12e,, 96B.,129,,l912.,13~.,2259., ••.
131.,2231,,132,,2180.,133,,1517,,134., 462,,135,,1888,, ••
136,,1277,,137,,1811,,138,,2224,,139.,1316.,140.,2137.,~.

141,,1951,,142.,1374.,143,,1186,,144.,,737.,145,,1232., ••
146,,1786,,147.,1208,,148,,1806,,149.,1950.,150,,2233,, ••
151,,2132,,152.,2195,,153,,2034,,154,,1803,,155,,1958,,,.
156,,1391, 1 157. 1 2061,,15P,,1735.,159. 1 1028,,160,,1392,,,,
161,,1401,,162,, 865,,163,,1387,,164.,2568.,165,,1256,, ••
166,,1400,,167,,1501.,168.,1213,,169., 771.,170.,1689,,,.
171,, 892.,172,,1627,,173,,1745,,174. 1 1953.,17S.,2060.,,,
176.,1406.,177., 267,,179.,1352.,179., 221,,180., 331., ••
1s1,, 499,,1s2.,t033.,1s3., 963.,1e4.,1225.,tas.,1723., ••
186.,179S,,187,,1481.,18B,,2346.,1S9.,2426. 1 190.,15S6,,,,
191.,1197,,192., 927.,193., 884,,194.,1287.,195,,1013., ••
196.,2032.,197., 632,,198,,2277.,199.,1570.,200,,1813., ••
201., 918,,202,, 722.,203,,1279,,204.,2035.,205., 646., ••
206,, 669,,207., 676,,20B.,2121,,209. 1 1560. 1 210.,1393.,,,
211.,2022,,212,,1796,,213., 917.,214.,1514.,215,,1629,, ••
216,,2234.,217,,1877,,21P,,l907,,219,,1635, 1 220,, 319_, ••
221,,1002,,222., 426.,223., 634,,224.,1841.,225,,1619,, ••
226,,1863,,227,,1314,,228.,1394,,229.,1579.,230,,1662,, ••
231,, 766,,232,, R.55,,233,,1335,,234.,1008,,235,,166C., ••
236,, 879.,237,,1470,,238.,1477.,239.,1124.,240,, 747,, ••
241., 950.,242.,1718.,243.,1303,,244.,1507.,245,,1435., ••
246,,1412,,247.,1750.,24~.,1704,,249.,1605.,250,,1406., ••
251,, 942.,252., 993.,253.,1486.,254., 479.,255,,1002,, ••
256.,1107,,257. 1 1324,,25B., 355,,259~, 765, 1 260,, 747.,,,
261,, 649,,262.,1122,,263,, 464,,264., 752,,265,, a9s., ••
266,,1125,,267,,1319.,268,, 354,,269., 451.,270,, 938,,,,.
271,,1054,,272.,1054,,273,, 905,
FUNCTION RAINTB=60,,0,7,6l,,0,3,62.,0,6,63,,0,,64,,0.2,65,,0.S,,,,
66,,5,3,67.,6.2,68,,30,,69,,16.9,70,,22.6, •••
71.,7.5,72,,3,8,73.,12.4,74,,o.2,75,,2~3,, ••
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76.,0,7,77.,C.,79.,o.,ao,,o,1,B1,,1.6,a2,,5,8,, ••

s3,,3,2,S4.,6.9,e5,,4,,P6.,o.,a7,,o.,sa.,o.2, •••
S9,,0,4,9o,,o.,93,,o,,94,,c.3,q5.,o.,1ol.,o., •••
102.,Q,B,l03.,C.,lOS,,O.,l09.,1.4,1!0,,0.,, ••

11t.,o.,112.,n.4,1t3.,0.t,t14,,o.,t15,,o., •••
116.,o.7,117.,0.,11ij,,2,9,11q.,o.3,12o,,7,6,.,.
121,,o,1,122.,C,,123,,2,7,124.,s.s,l25.,4.3, •••
126,,o.7,127.,o,,t28,,1.7,t2g,,o.1,13o.,c., •••
131,,0,2,132,,0,,133,,0,2,134,,3.1,13S.,Ca,•••

136.,1.6,137.,0,1,13S.,o,,139.,o.3,11o.,c., •••
141,,6.2,142.,11,6,143.,4.5,144.,3.2,145,,4.5, •••
146,,2.1,147.,4,6,14P.,,o.9,149,,0,,!5o.,c., •••
151.,S,8,l52.,C.1 1 153,,0,6,154.,0.,l55.,C,1,.,.

1 5 6 • , 2 • 3 I 15 7 • , 2 • s I .1 5 B• , 0 • , 1 5 9 I 0 • 7 , 16 0 • , 0 • ,
161.,o.,162.,4.,163.,o.,t6s.,o,,166.,o.2,167.,o., •••
16B,,9.3,169.,C,2,170,,0.,171.,o.4,172.,C,4, •••
173.,o.,t76.,o.,177.,6.5,17S.,o,t,179,,1E.6, •••
Ill

Ill • •

180 11 19,5 1 181.,0,5 1 lR2,,0,,1S3.,1,5,184.,0,5, •••

185,,o,,189,,0,,190.,o.3,191.,11.7,1q2.,o., •••
19J,,o.2,194.,c.,l96,,o.,197.,3,,19B.,0.,199., •••
o.t,2oo.,o.1,20t,,c.7,702,,4.8,20J.,0.,2c4., •••
0,1,205,,5,7 1 2C6,,19,9,207,,0,,20S.,C,,211,,0.,, ••

212,,o.s,21J.,c,,221.,o.,222,,o,7,223,,o.l, •••
224,,o.,23o.,o,,231.,o.9,232.,ts.5,23J.,o.s, •••
234,,1.3,235.,0,,240,,0,,241.,0.8,242.,0., •••
2oo.,o.,251.,1.3,252,o.,253.,o.,254.,4.4, •••
255.,4.9,256.,3.,257.,0.,258,,4,9,?59,,5.1, •••
2bo.,o.,261.,16.5,262.,1,5,263,,11.8,264.,2.q, •••
265. 1 Q,9,266.,C,,268,,0,,269,,0,2 1 270,,0,4,~••

271,,o.1,272.,c.,274.,o.,27s,,o.s,276.,6., •••
277.,15,1,27S.,o,t,279,,5.3,280,,1.3,281.,0.t, •••
282.,5.1,283.,5.3,284,,9.5,285,,12.3,296.,12., •••
287,,1.,2aa.,o.2,2B9.,r.,29o,,s.7,29t,,2.6, •••
292.,s.6,293,,7,7,294,,o.t,29S,,12.6,296.,o., •••
297,,o.6,298.,3.7,299,,o.,Joo.,o.,3o1,,1,1,302., •••
18.9,303,,3,2,304,,1,6

METHOD RECi
TIMER FIN'rin:::70 • ,DELT=;1, ,PFDF'L=1.
PRINT ASLT1 1 ASLT2 1 ASLT3,.,.

FRNST,FRNk,RAWR1,RAWF2,RAWR3,TFB1,SUM1,RDENZ,RDEN1,CrNCl,CC~C2,,,.
RTRAN Z 1 RTRA tJ 1, SLTfZ 1 SLTF 1 1 THP Z, TNR 1 1 ~-!UT 1,, • •

TNUDF,RNUD1 1 CAPR3 1 RNRLGT 1 RNR1G1,,,,
TNACT,PNAC1 1 ANLV,NUT3 1 NTOT,WTOT,TRAN,,.,
WATeF 1, HJI TFR2, WATEP 3, TForv~, DEC H'T

El~D
PRI~T CAYY,DVS,LAI 1 TADRW,WLVS,~STE~,TUtRW 1 PMNPL,PESSP 1 PESLSli,RESFt,.,,
R~S~RT,ANLV,FRNV,PCOL,FN,NUT3,APTRAN,TPA~,EVAP,REWJT,TS,!G,

FCHN,fCHA,FCHU 1 fCCPA 1 UNLVS,LEAF1,LEAf2,LEAF3,DPLVS,LAH, •• ,
DRSTEM,HICPOT,HU~OT,HU~AT,NHVgJT,NHUYUT,rMICT, •••
TFON,FON1 1 ADMAT,GROWTH 1 WVEG,FDSR 1 PART 1 PARST, •••
FSDLVS,FSDSTE,PDTGAS,DGAS

END
PRINT TMPA,FAMST,WDRT,DSTR,AfLVS,ADSTE,TLAP,ADGAS,rRLVS, •• ,
SRUS,RFUR,BRUS,WRT,,,,
FCHLVS,fLO~l,FLOW2,FLOW3 1 FLOW4,FCHSTE,OVER1, •••
RGR,RSR 1 RGPT,RGRA,EWSG,STEXT
END
STOP

•••
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~ACRO

Eb

ER

1 WATER,PWFB,TCB,CAPR,TF~,FTPAN 1 ERLD,RJWR,, ••
DRR6 1 TRR 1 RTL =CO~F1(ET 1 THCKN,SUMT,IWAT,R~fT,TDT,PCAPR,., ••
!RT,ERLT,DPRT,CONC)
EU,SUMB

=ET +ER

:AEVAP*THCKN•VAR/(SU~3+NOT(SU~3))

V AB :A~ AX 1 ( WATER IT HCK !:~ •

~~ CL I i\li , 0 • )

*l XP ( • PfV1 P-M 0 ., 0 0 1• ( i DT t 0 ., 5 *1. h CKN ))

SUMB:ijUMTtVAR*THCKN
WAT~F =INTGRL(lWAT,RWfT•RWFB•TFR•EF+CAPR)
TDB =TDT t'I'HCKN
RWFB=A~AX1(0, 1 RWFT•(~WATER•WATER)/OELT)

MWATER=FLDCP*THCKN

TRR =TFPl"ll-H•RTL*RTHAN
CAPR

~INS~CCMWATER•WATER)

1 0,,C~~EM)*PCAPR

CWDEM ~TWUVAR(CWDEMT,HAWT,CWATFR)
CWATER ~WAT~R/THCKN
TRB =TFT t'IHR
RTL =LIHIT(O,,THCKN 1 RTD•TDT)
RTRA~ =EDPTF•WRED•AFGEN(ROSPT,CUNC)
EDPTf = AFGeN(EDPTFT,AWATER/(~~ATER•THCKN*WLTFT))
AWATER ~AMAX1(0.,WATER•THC¥N*WlTPT)
WHE D :; AF GEN ( WRED T 1 Ak'l ATE R I ( ~ ~~ iA 'IE R.. THCK N~HHJ T P T ) )
ERLB mERLT +RTL•EDPTF

* (fl DC:P•wt,TPT) +~-' O'r ( RTD))

RAWH

:RTL/'t}lCKN*A¥~ATERI

DRRD

=PRRT +RWFB*AND(RTD•TDT,TtB•RTD+0.5)

( RTD

END HAC
MACRO ASLT,SLTFB,NGIFT,RDEN,rUNC,T~RR,NUTB,RNU~B, •••
MICR0 1 FO~,HUMA 1 HUM0 1 FON 1 N~iiC,NHUMA,NHU~O,RNRLG,, ••

RNAC ~COMP2CIAS,SLTFT,DNGIF 1 DRt£N,CUNCP,RWFB,WATER,,
TN RT , r~ U T , ~ T RAN , DH0 H , DES T 1\ , [ 11; HU t~i , V H lJ M, T HCK ~: , RvJ F' T , • • •

·r

••

TRR 1 FTL 1 DECR,DSMIC)

ASLT =INTGFLCIAS,NPCH)
NRCil

:S~TFT•SLTFB•RNUM•kNUD&+RNRLG•RNAC•ROFN+NGIFT

NGIFT~DNGIF*AfGEN(NGIFTT,DAYY)
AWATER=A~AXlCO,,WATER~THCKN*WLTPT)
RDEH :;AdA X 1 C0,, 0, 05*0Rf)EN*ASL T-N TF'*AWA 'l'ER/ ( 'f'HCKN CrtDCP•v;t TP'r)))
CONC=AMAX1CO,,CASLTt(RWFT*CO~CP•PNAC)*~~LT)/(~ATFR+RWfT*CELT))

*

SLTFB :RWfE*CONC
T~BU

~TUFT

tAMAX1(0,

1 ASLT•RNAC~DELTl*RTL/THCKN*INSW(~AWATEF,1, 1 0,)

NUTb =NUTT tRNUM
RNUH =INSW(kNUMX,Q, 1 RNUHX)*l~S~(·~DEM,1,,0,)
RNUt1X ;;AMIN 1 (1'RR*C0t-~C ,ASJ,T/DF'l)'f•In;AC)

RNUDD:;FNUDF *AMAX 1 ( 0,, ASI,T•RN.r-..C,.. DElJT) I ( TNR lt HOT ( TNR3)) *RTl/Tl~CKN
RNUDB =INSW(FNUDX 1 0, 1 RNUDX)*I~SW(•AWATER 1 1, 1 0 8 )
RNUUX =A~lN1(RNUDD 1 ASLT/DELT•RNUP•RNAC)
FO~~l)

;::ORON• HDR'fPI tOE:STR*DS'!HF l,.f'ONPX

FOMPXwlNTGRL(O,,KRRT*PCDR*DR0M+DP.AM*PCDL*DESTR+D~ICR*EF*,25~DECRP)

FOMC

:DFO~*WDFTCI+DESTR*DST~CI+FOMCX

FOML

=DFO~•WDFTLI+OESTR*USTBLJ+FOMLX

FOMCX~INTGRLCO.,KRRT*CCDR•DRCM+DRAM*CCDL•DESTRtDMICR*EF*e25•DECRC)

FOMLX =INTGRLCO,,KRRT*LCDR*DPOM+DRAM*LCDL*DESTR•DECRL)
DECRP =FOHP•RDECRP*RFtM
DECRC ~FO~C*RDECRC*RFTM
DECRL :fOML•RDECRL*RFTM
FOM =FOMPtFOMC+FOML
DECR :DECRP+DECRCtDECRL
MICRO =DSMIC*MlCROltiNTGRL(O.,~ICR•DMICHl
MI C R :; Ai"t I i~~ 1 ( ( DEC P +T HAHR +T H0 i H-1 ) -M EF , ASIJ T * b • I ( 0 • 4 *DF L 'r ) )
HUM£\ ::DHUi"i·tHIU HA I+ INTGRL ( Q •, iH-l IC H*EF' * •5 •l'HA~_~ R•DHUT•' A)
DMICR ~MICR0•0,0143*RFTM
THAHF< =iltJH.!H4·0, 00 3 7*RFTM
DHUt1A =4ltJhA *0 0 O·S•FFTli
HUMO ~DllUd• HtJHO I +lNTGRL ( 0 •, {)E Ut' A•THO>lk •DHUt-' 0)
411

TUOHR =HUh0*0,0006*f\fTM
DHUNO:HUM0~0,000003•FFTM
RNRLG::DECRP*FDNIFO~P+RNLHAtR~L~P

RNIJHA=~~HUHA*O • 0037*HF'Tr1
RNLHO:;N HtJr10 *0 • 0 00 6*HFTr·1

N1-ri I C=DS d I c; ._ l Jr11 C I

+IN TGRIJ ( 0 • , Ht: AC )

*;) •
*•

*

4/6 • ) • N '~ I C 0 , 0 1 4 3
=OFOM*NDRTI+D~STR•NDSTPI+lfTGHL(O,,fONR)
FONR:::l;D~·iA l'+1JH IC *0 • 014 3*RF'TM
5•DEC F P*fl"l'N /FC: NP
NOMAT =R~~~DESTR+RNLRT*DPU~
RNA C ;:; AHI U1 CAS L T I l) E L T , r·11 CH

FQN

*HF T~J

NHUHA =l)l~UUNiHJHU~~AltiNTGRL ( 0 •, f,' HUAR)
NHUAR : ;4 rv: l C 0 , 0 1 4 3 RF T tvl 5 • RNl1 HA • DHU J-l A* 0 • 4/ 8 •
NHU£,10 =D~1jiU~1*NHUMO I+ INTGRL ( 0 •, ~: HUOP)

*

NHUOR

*

*•

=O~U~A*0,41S,•RNLHO

* (F' J..~ nCP • 1"4 L T PT ) ) )

Rf T i'1 :: T F *I\ F GE N ( ~1FT , A ~J ATE R I CT I~ CJ< N

ENDriAC

.

PARAH TCK1=50,,TCK2:150, 1 TC¥3:20o,
PARAM IAS1=11,4,IAS2=6.,1AS3:2,3

*

KG N/HA

PAPAl~

PI=3.,1416

INITIAL

INCON
INCur~

PARAM
PARA~

WST~~I=1710,,LEAF1I=O.,LEAr2I=150,,LEAF3I~350,,UNLVSI~290
vd~TI=3404,
RESS~I=260, 1 RESRTI=424,
ANLVI~20,,ANSTEI=3B.,ANRTI=40,2

PARAfA T SI

*

TSI

DYN/i~

:

53 • 4

= INITIAL

SOl~

TEMPEFATUPE,

IC

** TIHE
DAYY =AINT(STDAY+TIMI::)
PARAM STDAY =124,
** CLilv'A'!E
DTI

VPJ\rl

VPA
v.; SP.

:AFGEN(DTRT,DAYY)*0,2389
:AFGENCVAPNTB 1 DAYY)
:0,75*VPAN
= AFGENCWSTB,DAYY)
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**

MNT

:AFGENCHNTT,DAYY)

MXT
ThPA

:(f.~NTt~XT)/2.

=AFGENC~XTT,DAYY)

**

DEVELOPMENT

= INTGRLCDVSI,DVR)
= 1'\fGL;J\ tDVPT, 'rEilP) 4STREHn

DVS
DVF
TE~P

:INSWCDVS•0,5

1 TG,T~PA)

PARAM DVSl=0.47,DVSDR:0.1J,DVSSTE:0.50,DVSFAP~o.7S,DVGfL=l,OO
FUNCTION DVRT=O.,o.,30,,0,03
STEX1::AFGEN(STEXTT,DVS)

ruN c T 1 c tJ .s 1: Ex r T=o, , o• , • 3 s , o, , • s , 3 • , 1• , 4o •

**

~AINTE~ANCE

TEFR

:Q10**(0e1*TMPA•2.5)
:Q10**(0,1*TS•2.5)

Q 1 0:.;2.

0

T~FS
PARA!'~

*•

PESPIRATION

::WLVS*RHRF:S* ( CF JHJ VwF'!-;i¥~ IN) /R NF ACt 1 •) *TEF S
:: ( 'W. S'l' E isl +UN IJ V S ) Rtr1 P t: S
F R"r S T • F NMIN ) I k ~·~FA C + 1 • ) -rr~ TE F S

Rl'-INLV S

*

fi ll t: 5 'f

*({

11t1Nt{ :WPT•Rt-1RES* ( CffUH~ •r N~ IN) /R1H' AC +1.) *'rFF:R
F 1'i}; Pl ::Rl~1 NL VS +RNN ST tR dl\ R
PARAri IHIFES :0 • 015
R~FAC

PARA~

**
**

F~MAX

:FN~AX•FNMIN

: 0,05,

NITFOGEN

FNMI~

= 0.0u5

**

•*

NITHOGF1J IN LIVE LEAF' TISSUF~
1\ 'N LV
=IN T GT< L (AN LV I , n~· Ul VS • F NIJ LV S )

CNtY

=~LV&*FNMX

=INSW((DVS•1.) 1 (1.•DVS)* 8 030t.02S,,025)
=INSW(CDVS•1,) 1 (1,•DVS)*,015t,01,,01)

FN~X

FUMN
FR~Y

:ANLV/CWLVS+NOTC~LVS))

NDEi 1

mA~ AX1 ( 0 • 1 ( 0 "'~LV •

A I\ L V ) IT CU )
PAP/,N TCU
::2 •
B HULV S:RNtJS*NDEM/ CNUEl-,i+ Nt &:1,·1ST +~!OT ( NDEf·4+NDEf.' ST))
~LV~J~LEAf1ItLEAF21tLEAF3I

**

NITHOGEiJ IN LIVE .STEP ANJ:, SHEATH TISSUE
ANSTE

**

:INTGRL(ANSTEI,R~USTwRNLSTE)

RWUST :RNUS*NOEMST/(NDEM+NnENST+NOT(NDEM+NDE~ST))
NDEMST:AMAX1(0, 1 (0NST•ANSTE)/TCU)
ONST :(WSTEMtUNLVS)40FNST

PARAP:

*

OFNST~0.02
FRNST~ANSTE/CWSTFM+UNLVS+NOT(WST~M))

BATE OF

~ITROGEN

LOSS BY DYING LEAVES AND

Bl~IJLV S:DRLV S*FRND
FRNv

:AFGEI,;

(fRt'~DT

,rFHiV)

FUNC1ION FRNDT=.012,.0C5,,0s,.03
BNLS7E:ORSTE~*FRNST•.6

RNL
:FSNDLVtFSNDST
FSNDLV:DELAY(25,,S,,RNLLVS)
FSNDST=DELAYC25.,10,,RfLSTE)

**

RUOT NITROGEN

~YING

STEHS
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AURT
RNLRT

=INTGRL(ANRTI,H~UFT·R~LPT)

= KRRT*FRNR

*(

0 F NE'I :: L I 11 I T ( 0 , , 1 • , ( 1 • •lJ V & ) )
F h RT r~ X • P' ~-J RT HN ) t
PARA~ FNFT~X =0~015 1 FNRTMN:o.oog
DNB T : J\t~1 AX 1 ( 0 , 1 ( ~1 H1 Cr NI< T • J\ rJ R T ) IT Cl1 )

RNUR1
fRNR

*

r r,, H'f N~~

*

:RNU•DNRT/(TNDEM•~CT(TNDEM))
:ANRT/CWRT+NOT(~PT))

Cf NITROGEN IN R001EC VOIST SOIL VOLUME
PNUUF :A~I~1CTNDEM 1 TNR3/DELT,MXRUP)

A~OUNT

T~D~~ :ONRTtNDEM+ND~~&1
PRNUDF=AMAX1(0,,~XPUP•~U13)*TEC

BNUDF =INSW(PNUDFX 1 0, 1 FNUDFX)
FNULFX :AMIN1(PRNUDF,(PNUDP•NUT3))
FND
:NUT3tTNUDF
FdU~

t::RNlh·RNURT

1 rJlJ l,)F =F. NUD 1 tF'l'JUD 2 +P l~ tJD 3
~XR0F
PARAi-~

tlHXH

:UMXR*C1,•EXFC•0,5*CWLVS)/CF))
::9. ,C}":350.

Ft-.J=LL-1!1' ( 0, 1 1,, (FRNV•DN) I
PA'RA1>'1 Bi·:
::o. 005

(F'~~N-B~~))

IhCr :AFGENCINCPTB,FHNV)
FUNCTION l~CPTB:O,OQ5,0,25,0,01,o.4,0,02,0.7,0.03 1 0.q,O,C4,1.,.,.
0.,06,1.

*
*

TOTAL i.JAILY VISIBijt.: RADlA'l'ICN AS A FUtJCTION OF DAY OF !HE YEAR
CCLE,a,h SK¥)

FUNC!IC~

kADTB, 52,0 ~
0,,57,,
•••
15,,63.,46,,119,,74.,196.,105.,296,,135.,375,,16b.,416., •••

19b,,402,,227.,338,,258,,244,,298,,151,,319.,~1.,349,,51,,365,,56.

DGRCL =2.*AFGEN(RADTB,rAY¥)
D(iFOV ::0.2*DGHCL
FOV
:l,•(DTl•DCROV)/CDGRCL•DGROV+NCTCDGRCL•DGROV))

**

LFOV

=LlMIT(O,,t,,fOV)

SVPi.

=4.58*EXP(17a4*T~PA/(TPPA+239,))

CALCULATION OF PENMAN

FVftPCRATIO~

**

LWB
:1,178Fq7*(T~PA+273,)**4*(0,58•0,09*5QFTCVPA))1(1,0•
0,9*lf0V)
HZEf-:C :DT I* C1, -REFCF') GQL ~;p
PARA~

R~FCF

=o.o5

EA
:0.35*(SVPA•VPA)'*(0,5+WSR*0,54)*1.I1VAP
DELTA :17.4*SVPA*(1.•T~P~ICT~PA+2J9.))1(TMPAi239.)
PARAP GA~~ft :0.49 1 LHVAP =59,
E VAi-' : ( HZ~ERO*DEIJTA /GAP r!P. +EA) I ( 1. +l"ELT ~~ /Gi\F'HI>,) •1./I. IIV AP

**SOIL HCISTURE SECTION

**

**

SOIL PARAMETERS **
PARAM FLDCP =.43,WLTPT=0.28,~CLI~ =.19,PROP =15,
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92.,1.,2oo.,o.

FUNCTION

C~'IIDE;t,iT I

0,33

fUNC'IlON CWDEHT 1 0,.39
ION

cv~DEHT 1

FUNC'IlON

C~lDEHT 1

f~UNC'I'

= 0,,4.,37.,4,,43.,3.,56.,2.,89.,1., •••
150.,0,
= o,,4,,32.,4,,3B,,3,,49.,?,,71,,1., •••

150.,0,
0. !} 3 : 0,,4,,?5.,4,,30,,3.,36,,2,,46.,1., •••
100.,0,,150,,0.
o.,o.,tso.,o,
0,46

=

CTCK

=AFGENCCTCKTP,RTD)
FUNCTICN C!CKTB:250,,25, 1 400.,40,
PARA~ PCAPR1=o.,PCAPR2=0,,PCAPP3=1.
DPTWT~AfGE~(DPTWTT,DAYY)

FUNCTICN UPTWTT:60,,60,,1SO,,lOO,
HA~T
:DPTWT•CTCK

RAIN:AFGEN(~AINTB,nAYY)

TRAIN ::INTGRL(O,,RAIN)
TDRAlrl::INTGhL(O,,Df<R3)
* NITROGEN IN RAIN
PAFAM NCB
:0,03
r¥BR

**

::RA IN*NCR

DECCHPUSITION OF ORGANIC J.' ATE:RIJ\L

FOMI

:DSTRl+WDRTI

**

PARAM DR0~1=.60,DROM2~,35,CRCM3=.o5
PARAr PF =6.25
W~RTPI :NDPTI•PF+SP•WDRTI
DSTRPI =NDSTRl*PFtSL*DSTPI

WDRTCI

~~DFTI•WDRTPI•WDRTLI

DSTRCI ~DSTRI•DSTRPI•DSTPLI
WDRTLI •LCLR•WDRTI
DSTRLI ~LCDL•DSTRI
PCDH :FHNR4rFtSR

PCDL

~PNL/CRAM*FFtSL

PARAN SR:0,10,SL=0.10

CCDR =1,•PCDR•LCDR
CCDL =1,•PCDL•LCDL
PARAr LCD~ :0,10,LCDL~0.10
PARAH FDECPP cO.B,RDECRC=0.05,PDECRL=0.0095
PARA~
PARA~
PARA~

DESTF1=1,,DESTR2=0.,D~STF3:o.
DNHU~1=,25,CNHUM2;,55,CN~UP3:.20
DRD~N1:1,,DRDEN2=1.,VRrEN3=1,
PARAf FRC~0,4,FRNF=,Ol
DECSTH :DECRT•CDST~/TFOM)

DECROT :DECRT*(WDkT/TFOM)
RNRLGT :FNBLG1+RNRLG2tRNRLG3
RWRBT ~FA~R1+RAWR2tRAWR3
RNACT :;fH-LAC 1 +RNAC2tFNAC 3
PARA~
PAFA~
PARA~·~

DS~lC1:0,75,DSMIC2=0,20,CS~IC3=0.o5
~ICRCI:8500,,NMICI=567.

PARA~

HUMAI~30000,,NHUMAI~15Co.

EF=O. 5
PARAf-'1 D HtJ~v; 1 :;Q • 3 0, DHUM2=0 • 4:5, CHli J¥13::0 • 25

-22PARAN

DECRT

J-!U~"UI;:;20000Q, 1 NHUHOI::8000.
~DECR1tDECR2tDECR3

PARAM DNGIF1=1, 1 DNGIF2=0,,DNGifl:O,
FUNCTION NGIFTT:1,,o.,B7,99,0,,8B,,100,,R8,99,100,,89,,0.,, ••
125,99,o.,126,,so,,t26,9Q,so.,t27,,o,,365,,o.

*

CALL Of ! 11\CPO rcH SUCC" ESS I VE SoIL COr1PAP.Tf.1ENTS

E51,SU~l,WATER1 1 RWFB1 1 TDB1,CAPPl,TP81 1 RTPANl,EPLPl,RAWR1,,.,
: rOMP1CO.,TC¥1,0,,IWAT1,RAIN,O,,PCAPRl,O,,,.~

DRR1,TRR1,FTL1
O.,,Q,,CONCl)

EB2,SUM2,~ATER2,RWFB2 1 TDD2 1 C~PF2,1PB2,RTRAN2,EFLB2,RAWP2, •••
DRF2,TPR2 1 FTL2 = CO~P1(EB1 1 1C¥2,SUM1,IWAT2,RWFB1 1 TDB1,PCAPR2,,,,
TRBl,EFLBliDRR1,CONC2)

EB3 1 SU~3,WATER3,R~F&3 1 TDB3,CAPF3,T~B3,RTRA~3,EPLB3,RAWR3, •••
COMP1(Eb2 1 TC¥3 1 SUM2 1 J~AT3,PWFB2 1 T~P2,PCAPR1 1 TRB2,.,.

DRRJ,TBR3 1 PTL3 :
ERLB2,DRF2 1 CONC3)
WTOT

= WATER1tWA7~F2+wA!EB3

AS L·r 1 , S L~r f 1, N GI 1' T l , RD EN 1 1 C0 ~-I C 1 , TN R 1 , N U'r 1 , R~; UD l , 1'1! CF U1 , • • •
F 0 !-i 1 , H tJ dA 1 , HU M0 1 , F' 0 N 1 1 N H I C 1 , NH Uf.'• A 1 1 N HUr,1 0 1 , F N RL G1 , , • •
1

RNAC1:COMP2(IAS1,NBR,ONGIFl,rRtE~l,~CR,PWFEl,WATFR1,0,,0.,
RTRAN1,DF0~1 1 DESTR1 1 DNHUM1,DHU~1 1 TCK1 1 PAIN,, ••

•••

TRRl,hTL1 1 t~CR1,DS~lC1)

ASLT2, SLTf'2, NGIF'T2, RDEN 2, COJ!C 2, TNR2, NUT2, Rl\UD 2, HICF02, •,,
F oM 2 , uu r·i A 2 , 11 u Mo 2 1 roN 2 , Nr\1 I c 2 , NHt: MA 2 , rJ Hu r·i o 2 1 RNRL G2 , •••
RNAC2~CO~P2(IAS2,SLTF1 1 DNGif2 1 DRDEN2 1 CONCl,RWFB2,WJTFR2, •••
TNR1,NUT1,PTRAN2,DFOM2,DESTH2,rNHU~2,DHD~2,TCK2,PWF61,!RF2,

•••

RTL21DECF2,DSMIC2)
As L T 3 ,

s L 'T 11' 3 , NGIF' T 3 , RDEN 3 , Cc 1:C 3 , Tl-..i R3 , N u T 3 , Rf\l UD 3 , HI CF D 3 , ·•••

FOMJ,HUMA3,HUM03,FON3 1 NMIC3,rHUMA3,~HDMo3,RNBLG3, •••
RNAC3~CUMP2(1AS3,SLTF2,0NGIF3,rRD~N3,CnNC2,RWFB3,WATFR3,.~,
TNP2,UUI2,PTRAN3,0F0~3,DESTR3,PNHUN3 1 DHUM3,TCK3 1 PWFB2 1 TRF3,

RTL3,0ECF3,DSMIC3)

NTCT =ASLT1+ASLT2tASIT3
TfCN =FON1+FON2+FON3
T~CM

=FOM1+F0M2tF0~3

MICRCT:MICF01+MICR02+MICR03
HUHU'I =HUHC1+H\JH02+HUN03
HU!.tJAT :rHJB/\ 1tHUMA2+HUt-iA3
NHUHAT=NHU~hl+NHUHA2+NHUMA3

NBU i·10T ::NlitJ ;,10 1 +NllUMO 2 tNHtJi•iO 3
Nl'"iiCT :::tf?vi!C l+NMIC2+Nl-!IC3
RDENZ~FDEN1+RDEN2tRDEN3

RTRANZ=RTRAN1+FTPAN2+RTRAN3
SLTfZ~SLTf1tSLTF2tSLTF3

TNRZ=TNR1tTNR2tTNR3

•••
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**

TPA~SF

......

IRATIOt;

EAVT:AFGENCMXTT

1 DAYY)•0 0 25•(AfG~~('XTT 1 DAYY)• •••

hFGEi·;(dNT'I ,DAYY))
SVPA~

:6,11*FXPC17.4*EAVT/(~AVT+239.))

t\SA::1.3.3*AFGEII(HS11 B 1 Di\YY)
PAEff=0.7bE•6•SORTC1./~SA)+(l.IH640000*LAI~RTURLl

P 'f ll hE =A L 0 G C<Rt: F HT • D ) I Zr. CJ rr ) *A LUG ( CHE f} 11' • D) I ( CP 0 F fi • D) ) I • • •
( KAFH' AN**2*¥1SA)
Pt.RAf.,1 f<J\RH~;J::o, 41 1 Rt:FHT:::2 •
CHOPl-i :AFGEN CCROPHT 1 'Il"CRlh)
FuN c T I c :~ c F 0 pH T :: 15 0 0 • I • () 5 I 3 0 0 (j • , • f 5 , 4 0 0 0 • ' • 2 5 I 5 0 0 0 • , II J 0 , " ••

1Q000,,,40,15000.,.45
Z;:I01'

D

: ( CRUPH•D) *FXP ( ·C~ OPti/ ( ALPHAK-M (CHOPP "t)))
:C H0 PH • ( 1 • I KAF i l AN L :~1 I X* I t·l CRCP l t I ALP 1I 'ft t: ) '* 0 • 5 )

*(

*

*

!IX
=:((4.*\-JIDTti)ICPl*lAI/CRnPH))*.WO.S
f' A~ AIl ~,; I lJ '1 r1 o• oo5 , I ltJ;:: o• s , c nAGr =o• 2
ALPiiAK= ( (DRAGC*LAI*CFUF H) I ( 2 • iiH.MIX*Ih)) **0 • 5
J..,

=

l'ARAr.! FdCCP =2 • 86E•4
ELWR =1,1788•7* (£AVT+273,)*~44(0,58•0.09*SQP!(VPAM))*••
(l,0•0,9*LFOV)*DAYL/24,
HNOT :0,75*DTI•ELWH
SLOPE =17,4•SVPAM*(l,•EAVT/(EAVT+239,))/(EAVT+239,)
PARA~
PSCH =0,67
A L' T HAU=( ( SL 0 PE * ( 1 • • t: XP ( .. 0 , 5 *L l\ I ) ) *HN0 'I +HHOf 1) * (SVPAf'l • V P J\_ H ) I
BAEfF*ALPBA*LAI*DAYL/24,)/(SLDPE+PSCH*C0,93*RAEFF+PS)/
•••
FAEfF))*1,/LHVAP
PARA~

R5=18,5B~06

ALPHA=TvJOVAf\ (ALPHAT, HHAD, LA I)
PHAD :: DTI/lJAYL

FUNCTICN ALPHAT,O, ~ 0,,1,,1Co,,t,
FUNCTION ALPHAT,0.2 = 0,,1,,
100,,1,
FUNCTION ALPHAT,2,0 = 0,,0, 1 10,,0,6,15,,.66,20.,,715,25,,,76,30,, •••
.795,3S,,,SJ5,40.,,87 1 45,,.91,50.,.94 1 60.,,97,100,,1,
FUNCTIC!J ALPHAT,3,5 = O,,Q,,lC,,,425,15,,,515,20,,,585,25,,,64,30., ••
.69,35,,,715,40,,,745,45,,,77,50,,,795,60,,,945,100,,,875
FUNCTICN ALPHAT,S,O = O,,o,,to,,,39,15,,,455,20,,,505,25,,,545,30,, ,,
.ss,Js.,.6t,4o,,.635,4S,,.66,so.,.6ss,6o,,.74,too.,,775
FUNCTIC~ ALPHAT,10,0: o,,o,,10,,.35,15,,,41,20,,,45,25,,,485,30,, ,,,

,5t,3s,,.sJ,4o.,.s5,45.,.s6s,so.,,sss,6o.,,o1,1oo,,,65

FTD ::: AF'GEUCRTDTB,DVS)
FUNC!ION RTDTB : 0,01 1 30C,,0,50,400,,1,50 1 400,
'fHPHPJ. ::APTRANICERLB3tHCT(r:BLB3))

FUNCTICN WF~DT =0,,0,,,!,,3,.15,,45,,3,.7,,5,,975 1 ,75,1,,1,5,1.
FUNCTION TECT :0,,0,06,3,,U,29,1o,,0,85,16,,Q,94,20,,1,,31,,0,87,

4o.,o.6,5o.,o,3

7EC
:AfGENCTECT,TS)
FUNCTION ROSPT ~0,,1,,45,,0,1,50,,0,
* INFLUENCE OF OSMOTIC PRESSURE ON ~ATER UPTAKE
'IRAN :tTRB3

*

ACTUAL TFANSPIRl\TION OF THE CANOPY IN MM/D.~X

•••
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**

EVAPORATIO~

**

FEVAP :EVAP*EXP(•S,E•S*APLFl
AEVAP=PEVAP*AFGEN(RErFCT,~CPR)

FUNCTION REDFDT=•O,S,0.075,J.,0.075,.05,.1,,1,.2,.2,,375,
•••
,J,,S,,5,,775,,75,.9,1.ot,1.
WCPR :(WATEF1/TCK1·~CL1~)/(FLrCP•WCLI~l
TEVAP =I~TGRL(O,,EB3)
FUNCTION EDPTfT :o,,.15,.15,,&,,3,,8,,5,1.,1,,1.,1.5,1,

* EfFt;CTIVEl'JESS or HOOTS
** SOIL '!EiiPEPATURf; **

AS !~ FUt 1CTif1N OF r'UISTUP£ cr.NTL;t-~'l' IN ROOT ZCNl

TS
=0.1*lMTGRL(TSI 1 (T~PA•DT~PA)/DELT)
* SOIL TEMPERATURE AS TE~ CAY FU~NING AVERJGF Of All: TFNFEFATURE
DT~PA

=DELAXC20.,10,,T~P~)+lNSM(TI~E·10,,0,1¥TSI,O,)

:AFGEll(TF'T,TS)
FU~CTlCN TFT : O,Q,0,001,5.,0,CB7,1o.,0,195,1S.,0,489,20.,C,696,, ••
25.,1.,3o,,1.,4o,,o,826,5o.,o,391
FUNCTILN WFT =0.001,0,15,C.3B2,0,43,0,7~5,0.69,1,00C,0,93, •••
l.073,l,O,l.11U,1.o
GPOWTH OF THE CANOPY
~*
'If

**

**

*

C~Y

MA1TER PRODUCTION

*~

C£\LCULATION £Jf' DAILY GROSS

PPOTOSY~ 1 THESIS
PHOTPRC~AYY,LFOV,L~I,ETRI 1 JNCP)

PROCEDURE PDTGAS,EDAYL,DAYL :
PEC
=•23,4*COSCPI*(DftYY+10 1 173)/182.621)
FAD
=PI/180.
SSIN :SINCRAD*LAT)*SI~CPAD*DEC)
CCOS :COSCRAD*LAT)*COS(FAD*DEr)
DAYL =12,*CPl+2.*A5INCSSir/CCOS))/PI
E0AYL

=12a*(PI+2.•ASI~((•SINC8e*RAD)+SSI~)/CCOS))/PI

COR
:TWOVAR(CORTB 1 LfCV,EDAYL)
FUNCTION CORTB,S.0=0.,1,,1.,1.
FUNCTlCN CCRTB,10,0=0.,,96,,6,,96,.8,,97,1,,.9B
fUNCTION CCRTB,1S.0=0,,,9,,2,.91,,4,,92,,6,,93,,8,,95,t,,.97
lF(LAI.LE.O,) GOTO 102

P A :R A~·

PAR

:DTI*(0,5+0.1*LfCV)*11.64/~DAY1

X
X!

:PAR*EFFE/PMAX
=l.IF*ALOG(l,tF*X)

p

=l,•EXP(i!!!XT)
:PMAX*P*COR*EDftY1
:(LA11*AMAX1+LAI2*AMAX2+(LAI3+0.Sl*APAX3)*•••

r ::: 0 • 4
FHO'I'

PdAX
PARAM
PAPA~

AI-'~ IN 1 CETRI 1 IhCP) *F AGt;
AMAX1~30,,AMAX2=25,,AMAX3=15.
EfFE:Q,45,LAT~52,

FAGE

:AFGEN(FAGETB 1 DVS)

P'UNCTICH i"At)ETB=O.

,1. I . 75, 1., 2.,. 4

FINT :(1,•EXPC•0,6•CLA1+,5)))
Cl
=FINT•PHOT
C2
:DAYLitPNAX
IFCC1,GT,C2) GOTO 2

2

CO
=C1
C1
:C2
(' 2
:CO
C01'·lTINUE

-25PdO'rE:C2* ( 1, •t.;XP ( •C 1/C2))

PDTGAS:PHOTE*l0,/44.
GOTO 101
102

CONTI?JUE

101

CON'rlxiUE

PDTGAS::O,
ENDPFU
:PPTGAS*REWAT
FEhA7 =TRAN/APTP.AN
FCHN :DGAS•(RMNPL•(CO.l~fL0~3+0,2*FLOW4)*1•16))
fCHhN :INSW(FCHcl,O,,FCHN)
FCHA =fCHNN*(l,~FDSF)•(l,•AFTRLS)
FCHU :FCHNN*FDSR*(l.•AfTRL~)
NET FLO~ Of CARBOHYDRATE 1~ KG/~A/DAY
D~AS

*

f'rRI

::AFGENCETRITB,Tllff)

:(3,*CAFGE~(MXTT,DAYY))+AF~EN(~NTT,DAYY))*.25

TMPf
FUNCTIC~

**
*

~7RITB:o.,o,1,5,,,3,1C,,,7,15.,1,,20,,1,,3o,,.9

GRGviTli OF VEGETATIVE HATERIAL

**

FCCHA:(FCHAtTRFRSP+TRRPSF)*A~lNl(TG,AMINl(FN,EWSC))

cr

h~OU~T
TAD~~
TiJDh~

CARBOHYDRATES

AVAILABL~
=~LVS+WSTEM+UN~VS•RESSH

ABOVEGROUND fOR

CC~VEFSION

:WRT+RESRT

GHO rJ11l:HF AC ;M'FC HN

HFAC :AFGENCHFACTB 1 DVS)
FUNC'I'IOH HfACTB=0.,,4,.5,,4,C,51,,5,1.,,5,2,,Q.,3.,o.
RESSH :INTGRL(RESSHI 1 GPCFES)
WVEG :IVTGhL(WVEGI,GRC~TH)
INCUN KVEGI :1555.
FESRT :lNTGRL(RESRTI,RFCFES)
SRCRES:FCHRRS•SRUS•USRB
USRf.\

:;INSW (RESSH•RESL.LS-tfTADl'H~, 0 •, INS vi (f"CHN

1

CHT"'IJIJ VSt • • •

RMNST)/RMNPL*C•FCHN),O.))
PRCRES:FCHRRF•RRUR•RFUB•URRR

URRR =I NSW cRESRT•HF 5LLF *'I UDRY.J,

(•FCHN) 1 0 0

o., INSw ( FCHlJ, HJ.:t..~R /PBN PL * •••

))

lJ HSHF :::INS~'\] { ( •lJRRR)

1

0, 1 INS w( fC HN, IU-.iNR/R~NPL-tf ( •f'('HN), • •

11.1(),0.))
RESLFL:(RESSH+RESRT)/(TADRWtTUORW)

BESLSH=RESSH/TADRW
RESLFT=RESRT/TUDRW
FCC~ ;INSWCFCCHA,0. 1 EPVC-tfEFCPR+(1,•EFVC)*EFCCH)
FCHRFS:FCHNN*Cl.•FDSR)*AFTBLS
PARAM EfCPR :0,404,EFCCH ~0.825
EPVC::Ll!-1ITCO, 1 1. ,6.25*BNL1S/ (FCr"HJ\+NO'T (FCCHA)))
FCHLVS:PART*FCCHA
FCHS1E:(1,•PART)*FCCHA
PARTU =INSW(DVS•.S,PARAAS,PAFDVb)
PART

=l,•C(l,•PARTU)*STFEBD)

STBEHD=AMIN1(1,,LAI/5,)
PARAAS: AfG~N(PARAAT,ArGAS)
FUNCTION PAFAAT:0, 1 1,,200, 1 ,26,610,,,09
PAPDVS~AMAXlC0 11 PARAAS*((0,70•DV5)/0,20))
ALV S : I~; T GHL ( UNL VS 1 , ( ( 1 • "P AB Srr ) f' C: HS'r E F Cr
UNLVS/(UNLVStWS'E~))))

*

*

N • f L 0 W1 • (PUS 5 ~~ R

*, , •

UNLVS :AMAX1(0 11 ALVS)
LEAF1 =INTGRL(LEAF1I,(FLOW1+INSW((TLAR•1,),1.,,8)*FCHLVS*FCON•,.,
FLOW2•(RULSMR•LEAF1/WLVS)))

LEAF2

:INTGBLCLEAF2I

1 (FLCW2+INSW((TLAR•1,),.0,,2)*FCHLVS*fCON~,.,

FLOW3•(RULS~R*LEAF2/htVS)))

tEAf 3 =IN TGf;L (LEAF 31 I
DRL VS zO • S*f'L()W 4

'.

9•FLO~; 3•f'L(J\'J 4• ( RUlJ.SflH*LEAF 31 t<Jl

v5)))

TLAR =INTGBL(TLARl 1 LAF)
INCON TLARI ::0,
FLOW1 =LAR*UNLVS
F~OW2

FLOW3

FLOW4

:INSW(CTLAR•1,),C,,lNS~((GV5•,6),LAR•LFAFl,O.l)
::INSW(CTLAP•2,) 1 0,,INS~((DVS•.6),LARtLFAF2,0.))
:INSW((DVS•,6) 1 LAP~LEAF3,,5•LAF*LEAF3)

WLV~=LEAF1+LEAF2+LEAF3
RULS~R=Y*(RMNLVS/RMNPL~C•FCHN))/1,16

Y

:NOR(fCHN 1 USFR)

LAR
:AFGENCLARTB,T~PA)
.
FUNCTION LARTB:o,,.01,2,,,01,13,,Q,1,25,,0,2
PAPAl-~

AHLF

:30 •*r:l_~VS

LAI

=LA11tLAI2+LAI3

SLA~300

•

LAI1=LFAF1*SLA*1,E•5
LAI2=LEAF2*SLA*l,E•5

LAI3=LEAF3*SLA*l,E~5
~ S7'Er1
::I NTGRL ( WS'fF~l I,

WSTE!

F AP ST •FC HS TE-*fC ON •DRS 'l'Fl :liP ( 'RUS S1>t R*., •

WSTEM/(UNLVS+WSTEM)))
:WSTEN+UNLVS

RUSSPR=Y*(RHNST/RMNPL*C•FCH~))/1.16
=AFGENCPARSTT,CVS)~STFEHD

PARS7

FUNCTION PARSTT:0,,.6S,,3,.6S,,5,1.,2.,1.
DRSTEM:AFGENCDRSTET,DVS)*WSTEM
FUNCTlON OFSTET=0,,,01,,5,.02,,7S,,005,2.,,01
DSTR
=INTGRL(DSTRI 1 DRAM•DECSTR)
DRAM ·=FSOLVS+FSDSTE

F5D.LVS:lNSW(TIME•10,,DF.LVS,DELAY(25,,10,,D~LVS))

FSDS7E:INSW(TlME•20,,URS7EM,DELAY(25,,20.,DRSTEM))
ADLVS :INTGRL(ADLVSI,DFLVS•FSDLVS)
INCUN ADLVSI:510, 1 ADSTEI=510,
ADSTE aiNTGRLCADSTEl 1 DFSTEM•FSDSTEl
ADMA! =ADSTE+ADLVS
TRFRSP:AMAX1(0, 1 RESSH•FESLLS*TADRW)/TCTR
TRFRPP:AMAXlCO,,RESR7•FESLLR*TUDRW)/TCTR*FNR
OVERt :FCCHA•fCHA
SRUS zAMIN1COVER1 1 TRFFSP)
RRUS :INSW((OVERl•TBFPSP),Q,,AMI~t(COVEPliiPTPFPSP), •••
TFRRSP))

= INSW(DVS•DVSEAR,0,03,0,06)
PARAM BES~LR = 0,02
PARAM TCTH :3,
PARAM AFTPLR :0,025
FNR
= LIMIT(O,,l,,CFFNF•0,25*0FNPT)/(0,25*0FNRT))
AfTRLS
: INSWCDVS•DVSEAR,0,04,INSW(DVS•rVSFL,0,15,o,05))
FDSRP
= AFGEN(FDSRPT,OVS)*AMAX1CC1.+1,5*(1,•FNlJ,FAMST)
FUNCTION FDSRPT =0, 1 0,14,0,13,0,12,0,S,0,11,0,6,0,05,0,75,0,025,,.,
1.,0,025,2,,0,05
fDSk
: FDSRP*AAfR*ETSD*STREHD
~AFR
= AFCENCAAfFTB,ADGAS)
ADGAS
=INTGRLCADGASl,COGAS•ADGAS)/3,)
PARAM ADGASI:200,
FUNCTION AAFRTB ~o,,o,,78, 1 ,75,468,,1.B2,593,,2,14,610,,2,14
ETSD
= AfGENCETSDTP,!o)
FUNCTION ETSDTB :o,,2,5 1 20,,1,,25,,t,,35,,2,
FAMST
=1,/AFGEN(FAMSTT,REWAT)
FESLLS
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FUNCTION fAMSTT:O.,O,S,0.4,0.s,o.7S,0,6,1,,1.,1.1,1,
=AfGEN ( TGTB, T~!.p 1i)

TG

**

FUNCtiON TGTB;O,,o.,s.,.3,1o,,,6,15.,1.,25,,t,,30,,,95
EWSG
=AFGEN(EWSGT,F~~AT)
FUNCTION EWSGT=o.,o,,o.2,o,,0,85,1.,1.1,1.
ROOT GROWTH **
WRT
: INTGPL(WRTI,GRFT•KRRT•URSNR)
GRFT : TFCHTR*INSW(TfCBTR,o,,tPRC*EFCPR+(l,•EPRC)•EFCCH)
KRRT

:

~KRRT•WRT

TFCr1TH:TG* (fCHU+TRFRFP)

*

TOTAL FlOW CONVERSABLE CAFBOHYDRATES TO ROOT

*

ROOT

*

TRANSFEP ROOT RESERVES TO S~OCT POTE~TI~L
FCHkPR:FCHNN*FDSF*AfTRlR
EPFC : LIMIT(0,,1.,6.25•RVURT/(TFrH!R+NOT<TFCBTB)))
FKRRT : AFGE~(RKRRTT,TS)
FUNC1ION RKRFTT = O,,,C03,25,,,ors
WDFT :1NTCRL(WDRTI 1 KRFT•DECPOT).

F<HUn

:

AMIN1 ( CTFCHTF•FCFIJ) ,TRFHP.P)

P~SERVES UTILISED IN RCOT
'IRRI~S P:A~AX 1 ( 0 1 1 ( RF GRT•l f'4SltJ C.F HUR 1

0,, F Rl.1H) •PESLI.l\-M TtJ DF H) I

•, •

TC!R)

FUNC'I ICI~ tiNTT=

1 e I 0,7,
6,,-.6.4,
11,,-3,4,
16.,-4.3,
21,,-3,3,
26,,•2 .. 8,
31,,-0.9,
36,,•0,2,
4!,, .... 0,1,
46.,-7,.4,
51,,-6,6,

3,2,

3,, 3,0,

7.,-e.J,
12.,-3,51
17., 2,3,
22,, 0. 7,
27., 2,4,
32,, .. 1,0,
37,, 3,0,
42.,-2.6,

e.~·6,9,

29

I

4', 0,7,

q.,

1e 71

13,,-3.1, 14,,-2,0,
18.,•,.,,2, 19,,-c,t,

s,,.o.3 ,

,
15,,•1,3
20,,-3,2 ,
o.o ,
25
,
1c.,-o.1

I

23., 3. 1, 24., 2 e 1 1
t I
2P,, 3,6, 29,, 2,2, 30,., 0,4
33,,•0,4, 34,, 3.6, 35., o.4
3fi,, 7.2, 39., 6,41 40., 5.2
43,,-3.5, 44,,.-.4,3, 45,,-6.3
17,,•6,7, 48,, 0,2, 49,,•1,5, sc.,-t.s
52.,-9,7, 53.,-s.o, 54.1 ... 6,2, 55,,-4,6
56.,-1,7, 57.,•0,6, 58,,-2,3, 59.,,-.0,3, 60., 1,7
61., 4,2, 62,, 0,5, 63,,-1,0, 64.,-o,s, 65., 1,9
66,., 8,2, 67,, 9,7, 68,, 9,4, 6q e I S e 1 1 70,, 9.,9
71,, s.s, 72,, 7,'2, 73,, 6,0, 74., 4 ,1 , 75., 1.3
76,,-1.2, 77,,•2.1, 7P.,, s.s, 79 e I 5,7, eo., 7.2
H j •, o.s, 82., 0,7, 83., q.3, 84,,11_.4, as., 4 0"
86,, 4,1, 87., 9,0, as., 9.6, aq., 6,4, 9C., 5.2
91., 7,5, 92,, 7,3, 93,, 7.7, 94., 5,3, 95,, 2,8
96.,, o,o, 97,, 5,7, 9B,, 5,0, 99., 2.7,100.,, 1.7
101,, C.(l 1 102., 9,3,103,, 4,6,104., 3,1,105,, 2,9
106,, 4,4,107,, 1,5,108,,•1,3,109., 3.7,110., ... 1,4

.

111,,-1.t,112., C,3,113,,•3,9,114., ... 6,7 1 115.,, 4.1
116., 4.9,117., o.3,11B,,-1,4,11q,, 6.1,120,, 7.7
121,, 0,3,122.,-1.11123.,•1,9,124,, 3,.Q,125,, 1.6
126., 2.1,127,, 7,S 1 12B., a,e,t29,, 7,6,130,,10,2
131,,13,8,132,,13,0,133., 9,8,134,.,10.5,135,,10.6
136,, 7,3,137,,07,2,138,, 6,1,139.,12.1,140.112.1
141,,12.9,142,, 9,5,143,, 9,9,144,, s.s,t45., R,.2
146,, 6.8,147,, 4.0,149., 8.2,149., 5,8,150.,12,5

..,,

..
!II'

I

..,.

I

Ill'

I

,'
,
,
I

,

,
,
I

,

I

',

,
,
,
,
,
I

!II'

,,

..
••
,,
tpt

....
••

..,. .
••

"''
,,
••

••
II!

•·
,,

.
'

I

...••

I

Ill'

.
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151,,15,3,152,,13,8,153,,14.3,154,,13,6,155,,12,3
156,,10.B,157,,11,0,15B,,lO.S,159,,15.3,160,,12,3
161,, 9,4,162,,10,2,1b3,, 5,1,164,, 2,6,165,,13,0
lb6e 1 13,1 1 167, 1 11,4 1 168,, 8,8 1 169,, ~.9,170,, A,5
171., 9,0,172,, 9,4,173,,10,2,174,, 6,R,175,, q•2
176, 1 7,6,177.,11,1 1 17B,,l1,1,179,,12.2 1 18C,, 9,1
181ol 8,7,182,,11,8,183,,10,9,184,,11,0,185,,11,3
186,,12,0,187,,12,2,188,,12,7,189,,10,2,19C,,1B.3
191,,17,2,192,,15,8,193,,10,6,194,,11,0,195.,11.3
196,,12,9,197,,11.9,19B,, 7,7,199,, 6,6,200,,10,9
201, 1 13,8 1 202, 1 13,1 1 203.,13,4 1 204,,11,4 1 205,,10,3
206,,11,6,207,, 9,0,208,,10,0,20q,, ~.7,21C., 9,3
211., 7,7 1 212,, 5,4 1 213,,13,6 1 214,, B,1,215., 7,6
216., 9,3,217,,13,4,218,,15,7,219,,15,0,220,,16,6
221,,15,4,222,,l5.4,223,,15,2,224,,1o,e,225,, q,s
226,,12,8,227,,13,3,228,, 9,7,229,, 7,2,2JQ,, 7,6
231etl4,2,2J2,,11,0,2J3,,10,6,2J4,,11e212J5,, 8,7
236,, 6,0,237,, 5,9,23~,,10,2,239,, 9,B,240,,14,4
241,, 9,3 1 242,, P,3,243., S,S,244,, 9,7 1 245,, 6,4
246,, 7,5,247,, 4,0,249,, 4,2,249,, 3,B,25C,, 6,4
251,,15,3,252,,10,1,253,, 8,4,254,,12,2,255,,11,1
256,, 9,6 1 257,, B.1,25S.,10,6,25Q,,1?,B 1 26C,,11,0
261,,12e1t262et11,J,263,,1J,6,264,,1?,6,265et12,7
266, 1 10,0 1 267, 1 9,2 1 26S,,11,3 1 269, 1 10,8 1 27C,, 9,0
271., 7,2,272,, 6,7,273., 8.1
FUNC'I'ICH riXTT=

1., 7.3,

6,,
11et
16,,
21,,
26.,
31.,
36, 1
41,,

0,7,
3,4,
2,9,
1,1,
2,9 1
7,4,
4,1 1
5,5,
46,, 1,9,

2,, 7,7,
7., 1,6,

3,,10.2,

8,, 2,0,
12et 1,0, 1J,, 0,7,
11., s.t, 1B,, 2.e,
22,, 3,2, 23,, 7,1,
27,, 6,5, 2P., 6,1,
32,, 4,o, 33,, a,o,
37,, 8.9, 39,,10,6 1
42,, 3,0, 43,, 2,6,
47,, 3,9, 48,, 3,6,
51,,•0,4, 52,,-t.o, s3,, 1,1,
56,, 1,3, 57el 3.9, 58,, 7,1,
61., 8,7 1 62,, 6,1 1 63,, 1,6,

,

•

f

I

II'

I

,
,
1

,
I
I

,
I

,

~-~~

6,o,
5,5,
5,0,

a.s,

15,,
20.,
25,,
3C,,
35,,
40,,

1111

.,••
Ill

'

,
,
,

••
,,

I

.,
••
••
.I

I
I

,
I

,
,
I

,

3,9 I
2,3 ,
6.0 ,
4.6 ,
4.s ,
B,1 ,

9,0,
2,0, 45,, 2,0 ,
2.2, 50,, 0,7 ,

54,, 1,7, 55., o,o ,
59,, 1,6, 60,, Q,1 I
64,, 5,0, 65,, R,4 ,

6~,,11,1,

69,,13,9, 7C,,14,2 ,

77,, 5,9,
82,,12,6,
87,,17,0,
91,,13,5 1 92,, 9,7,
96,,12,3, 97,,15,1,

83,,12,6, 84,,16,1, 85,,14,7 ,
~8.,16,6, 89,,14,7, 9Cet14e5 I
93,,12,1, 94,, R,O, 95,,10.5 1
98,,15,4, 99,,19,1,1Q0,,20,8 I

72,,11,6, 73,, 9,4, 74., 9,7, 75,, 6,6 '

78,, 9,7, 79,,12,2, 80,,16,2 ,

101,,21,0,102.,17,3,103,,16,1,104,,19.3,105~,19.6

,

1o6.,16,4,to7.,tc.s,toe,,l0,7,1oq,, 9,6,110,,10.9
111., 7,9,112,, 8.4,113,, 8,0,114,, 9,7,115,,13,7
116.,12,5,117,,14,7,118,, 7,8,119,,12.2,120,,10,6
121,, 9,6,122,, 9,5,123., 9,0,124,,10.0,125,, 9,2
126,,14,8 1 127,,2C,4,129,,17,6 1 12Q,,23,5 1 13C,,27,7
1J1,,25,9,1J2,,21,9,1JJ,,19,0,134,,14,2,135,,l9,5
136,,19,0,137,,16,2,139,,18,7,1)9,,23,7,140,,27,4
141,,26,8,142,,17,1,143,,1q,2,144.,15.2,145,,16,4

,

II!

I

•'

1111

1111

1111

Ill'

••

•
Ill'

..,,
Ill'

..
,,

..
•

..
..••...
•
..•
Ill

Ill'

I

,
I

,
I
I

,
,
151,,26,4,152,,24,6 1 153,,26,7 1 154.,21,5 1 155,,1B,9 ,
15 6 t I 19 t 31 15 7 o 1 19 t 51 15 8 t 1 1 S.o) 1 15 9 e I 21 o6 1 160 t 1 18 o 4 I
161,,16,9,162,,19,2,163,,16,0,164,,20,0,165,,21.5 ,
166,,23,5,167,,16.7,16B,,14,3,169,,12,9,170,,15,9 ,
171or15,0,172.,14,9,173,,19,5,174,,21.2,175,,21,2 1
146,,16,4,147,,16,7,t4S,,17,o,t49,,1~.a,tsc.,2t.s

.I.,
Ill'

66.,13,1 1 67,,13,9,

71,,11,3,
76., 6,1,
81,,14,9,
86etl5e71

"'

••

I

4,, 6,0, 5,, 4,2 ,
6,9, 1C,, 4,4 I

9,,
11,,
19,,
24,,
29,,
31.,
39.,
44,,
49,,

1111

..
..

-29176,,1S.0,177, 1 13,2,17B,,17,5 1 179,,14

9 6 1 1S0,,12~1

181,,14,9,182,,18,2,183,,19,2,184,,19.4,185,,20,6
186,,22,1 1 187, 1 21,9 1 188, 1 22,9 1 189,,27,7 1 190,,29,4
191,,23,5,192,,22,2,193,,19,1,194,,21.1,195,,19,4
196,,20.6,197,,19,1,198,,1q,s,t99,,17,4,200,,20,6
201,,19,6,202,,18,5,203,,20,9,204,,20,2,205,,16,3
206,,15,4,207,,17,9,208.,21,0,209,,22.9,210,,24.3
211,,1ij,8,2l2.,22,6,213,,19,6,214,,20,1,215,,23,4
216,,27,8 1 217,,29,2,21P,,30,0,219,,26,1,220,,20,0
221,,21,2,222,,18,7,223,,18,3,224,,22,9,225,,24,4
226,,26,1,227,,26.2,22A,,l9,7,229,,18,S,23C,,23.0
231,,19,9,232,,17,5,233,,17,6,234,,17.1,235,,19,2
236,,17,7,237,,20,8,23S,,20,6 1 239,,20,2,24C,,18e2
241,,19,1,242,,2C,7/243,,2o,o,?44,,1q,4,245,,zn,9
246,,20,3,247,,22.2,249,,23,5,249,,23,9,250,,24,7
251,,22,9,252,,21,7,253,,25,1,254,,20,0,255,,20.6
256,,17,6,257,,1~.0,259,,16,2,259,,19,P.,260,,18.5

261,,19,t,262,,lB,9,263,,17,s,264,,1e.s,265,,19,7
266,,17,9 1 267,,19,4 1 26B,,l6,0 1 269,,19,5 1 270,,1B,O
271,,17,5,272,,17,6,273,,1R,1
FUNCTIOr; ~,iS TB:; 1 11 I 6,6,
2', s,q, 3. , 7,8, 4., 4,9, 5,, 2,8
6., 1. 8, 7., 1. 0, 9,, 2,5, 9., 3,0, 10,, 2.4
1 1 • , 1,3, 12,, 3,6, 1 3 • , 3,0, 14,, 6.,1, 15,, 4,3
16., 3,3, 17., 3,7, 1 B,, 2,4, 1 q e I 4,5, 20,, 1,5
21,, 2,5, 22,, 2,1, 23,, 1. 6, 24,, 2,2, 25 e I 2,9
26., 1,5, 27,, 1,4, 28., 0,9, 29., 1,4, 3C,, 1.7
31,, 1.,7, 32,, 1,7, 33,, 3,3, 34,, 5,3, 35,, .3. 4
36., 3,3, .37., 4.2, 3R, 1 s.n, 39., 4.4, 40,, 2,3
41,, 6,3, 42.,, 2,2, 43,, n,a, 44., 1 e 6 1 45., 0,6
46., 0.4, 47,, 0,8, 4~., 1. B I 4q,, 3,/., so., 3,1
51,, 2,5, 52,, 1. 6, 5) o I 2,6, 54., 2,3, 55,, t.-9
56 9 I 2.2, 57,, 2,A, 58,, 4,0, 59., 4.6, 60,, 2,7
61,, 2,2, 62., 2.2, b) e I 1. 7, 64,, 1,9, 65., 2.9
66,, 4,6, 67,, 5,4, 69,, 4,5, 69,, 2,6, 70,, 7.2
71,, 4,1, 72,, 3,6, 73,, 4,7, 74,, 2,9, 75,, 1,2
76,, 0,7, 77,, 3,2, 78,, 6,6, 79,, 3,6, ao., 4.4
81,, 6,1, 82,, 4,2, 83,, s.s, 84,, 3.2, S5 •, 3,8
86,, 2,6, 87,, 2.8, as,, 2,7, 89., o,a, so,, 1.9
91,, 1,9, 92,, 1. 6, 93,, 2,4, 94,, 2,3, 95,, 1.7
96., 1,9, 97., 1,6, 99,, 1 t 3 1 99 e I 0,9,1.00., 2,1
101,, 2,6,102,, 1,6, 103,, 2,9,104,, 3,2,105,, 2.7
106,, 3,0,107., 3,7,108,, 2,6,109,, 4.1,110,, 2,8
111 t I 2,2,1l2., 2,1,113,, 1,7,114., 2.5,115,, 2,7
116,., 2,2,117,, 3.1,119,, 2,6,119,, 3,6,12C., 4,1
121,, 2.,6,122,, 2,1,123., 2,9,124., ?,9,125,, 3,2
126,, 2,3,127,, 3,0,128,, 2,1,129., 1.6,130,, 2.1
131,, 3,1,132,, 1,6,133,, 1,1,134.,, 0.7,135,, 1.3
136.,, 2,3,137,, 2,0,13A,, 1,6,13'1,, 2,1,140,, 2.5
141,, 1,2,1t:i2,, 2,3,143,, 3,0,144,, 3,2,1•i5,, 2,8
146,, 1,5,147,, 0,8,149,, 2.,1,149,, o.. s,tso., 1,0
151,, 1.9,152,, C,7,153., 2,1.,154,, 1,3,155,, 2.7
156,, 2,8,157,, 2,4,158,, 2,3,159,, 2,6,160,, 3,8
161,, 3,7,162,, 2,9,163,, 2.2,164,, 1.,4,165,, 2.6
16.6,, 3,3,167,, 4,1,16A 11 , 3,1,169,, ?,1.,170,, 0,8
171,, 0,5,172,, 2,3,173,, 1,5,174,, O,i 1 175,, o.s
176,, 1,6,177., 1,6,178,, 1,4,17q,, 1.3,180,, 4.1
181 e 1 4,3,182,, 3,3,183,, 1,5,184,, 3.1,185,, 2,7
186., 1,5,167,, 1,9,188., 1,6,189,, 1.5,190,, 1.,7
191,, 1,1,192,, 1,6,193,, 2,7,194,, 1,3,195., 2.9
196,, 2,3,197., 3,0,198,, 3,0,199., 1,4,200., 2.6
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-30201,, 2,0,202,, 2,3,203.,
206,, 3,4 1 207,, 2,9 1 20B,,
211,, 1,0,212,, 1.4,213,,
216,, 0,4 1 217,, C,5,218,,
221,, 1,9,222., 1,7,223,,
226,, 0,9 1 227,, C,6,22B,,
231,, 2,8,232., 4,1,233.,
236,, 0,6 1 237,, 0,9,23F,,
241,', o,6,242., o.7,243,.,
246,, 1,8 1 247,, O,B,24B,,
251,, 1,6,252,, o.B,253.,
256,, 3.1,257,, 2,6,2SB,,
261,, 2,3,262,, 3.3,263,,
266 1 g 2,4,267el 3,4,268,,
271., 0,9,272,, 1.0,273,,
FUNCTICii VAPNTP.:::

1,, 6,1,

6,,
11 e 1
16.,
21,,

2,, 8,8,

s,4, 1,,
5 e 1 1 12 t 1
5,5 1 17,,
5,4, 22,,

2.2,204,, 2,7,205,, 3,0 ,
2,7,209,,

1,~

1,2,214.,
1,0,219.,
1,3,224.,
2,1,229,,
3,0,234,,
1,6 1 239,,
o,6,244,,
0,6,24q,,
1,9,254.,
2,2,259,,
3,6,264.,
2,9,269,,
2.7

1.4,215,, 0,7 ,
1,P,22~,, 1,q ,
o.6,225,, o,J ,
1,7,230,, 2,2 ,
3.7,235,, 1,8 ,
2.0 1 240,, 0,7 ,
1,1,2J•s., 1.1,
0,5,250,, 1,8 1
1,7,255,, 1,9 ,
1,4,260,, 1,3 ,
1.2,265,, !,5 ,
3.8,270,, 2,2 I

3., R.S,

1 210,,

1,7,

•'
•'

•'
•

l

.,••

.

'

Ill I

Of

"'

5,, 5,6,

,,

69 QI
5,6,
7.2,
7,3, Jo., 7,0,
8,!, 35,, 6.8,
9,8, 40., ~.6,
4,5, 45., 4,4,

.,••
.,.,
.,

4,, 6.4,

4.5, a., s.1, 9,, R,3, 10.,
5 o 5 I 1) o 1 5 1t 1, 14 • I 6 t 9 I 15 ft I·
7.0, 1S., 5.3, 19., 6,6, 20.,
6.7, 23., e.t, 24,, e,o, 25.,

26,, 6,3, 21., s.6, 2e., e.s, 29.,

.,,,

6.3,

31,, 6,2, 32,, 6.4, 33,, 6,9, 34.,
36., 6.2, 37,, 9.o, 3A.,1o.2, 39,,
41,, 6,4, 42,, 5,3, 43., 5.6, 44,,
46,, 4,4, 47., 4.7, 48., 6.1, 49., 5~5, 50., 5,1,
51., 4,7, 52., 3,7, 53,, 4,1, 54., 4,1, ss., 4,9,
56,, 5.3, 57., 5.3, 58,, 3.S, 59., 4.8, 60,, 7,4,
61,, B,6, 62,, 7,4, 63,, 5.3, 64., ~.o, 65,, 7,9,
66, 1 11,7 1 67,,12,0, 6B.,11.9 1 69.,12,7, 70,,12,9,
71,,10,9, 72,, 9,9, 73., 9,0, 74., 8,1, 75., 7.3,
76,, 6,1 1 77,, 6,7, 7R,, 7,6, 79,, 8,0, 80,, 9,0,
81,, 7,7, 82,, 9,1, 83,,10.9, 84.,13,5, 85.,10,4,
S6,, 7,7, 87,, 7,9, as., 9,6, 89.,11,3, 90,,10,9,
91.,11,2, 92,,10,4, 93,,10,a, 94,, 8,3, 95., a.o,
96,, 7,3, 97., g.a, 98., s,a, 99,, 9,7,too., e,6,
101,,11,0 1 102,,13,1,103,, P.6,104., 6,3,105,, 7,1,
106., 6,3,107,, 4,6,109,, 5,3,109., 7,1,110,, 5,3,
111., 6,3,112,, 6,0,113,, 4,9,114,, 3,9,115,, 5,5,
116., 8,1,117., 7,0,118., 7.6,119,,10.1,120,,11.3,
121,, 6,5 1 122,, 6,1,123,, 5,9,124,, 8.5,125,, 8,0,
126,,10,6,127,,11.7,128,,13,5,129.,12,9,130,,11,9,
131,,13,3,132,,13,3,!33,,12,9,134.,12.9,135,,12.1,
136,,12,1 1 137,,1D,2,l3?,,10,0 1 139,,13.5,140,,13,5,
141.,15,4,142,,12,9,143,,12,7,144,,11,1,t45,,1o.e,
146,,10,9 1 147,,11,2,14R,,10,7 1 149,,12,4,150.,14,1,
151,,17,3,152.,17,6,t53,,17,5,154.,13.o,155,,1t.s,
156,,12,4 1 157.,13,3,15A, 1 12,0 1 159, 1 17,3 1 16C,,l3,5,
161,,10.7,162.,13,7,163.,11.5,164., 9.3,165,,16.4,
166,,16,4,167,, 9,9,168.,10,7,169,, 9,3,170,, 9,6,
171,,10,R,172,,10.4,173,,11,3 1 174,,11.,7 1 l75.,13.2 1
176,,13,9,177,,13,2,179.,13,3,179,,14.9,180.,11.9,
181,,13,3 1 182,,13,9,183,,14,6,184,,13,4,185.,13,9,
1S6,,15,2,187,,15.1,1BS.,l5,7,189,,16.2,190,,19,1,
191,,20,4,192,,17.8,193,,14.8,194.,14,9,195,,14.0,
196,,14,1,t97,,15,4,198,,12.o,t99,,11.a,2o0,,12,S,
201,,15,6.,202,,17,1,203,,15,4,204.,12,3,205,,13,3,
206.,14,3,207,,14,2,208.,13,4,209,,16,2,210.,16,8,
211,,12,4,212.,13.8,213,,15,8,214,,12.7,215.,15,3,
216,,16,B 1 217,,19,B 1 21S,,19,9,219,,20,0,220,,18,7,
221,,16,B 1 222,,17.6,223.,16.8 1 224.,14,2,225.,1S.4,
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-31226,,16.2,227,,17.6,229.,12,7,229,,10,8,230,,12.3,
231,,14,5,237,,14,3,233,,12,7,234.,13,0,235,,12.4,
236.,12,9,237,,13,9,238,,15.1,239.,14,1,240.,15.2,
241,,13.7,242.,12.3,243,,11,9,244.,12,2,245,,11.3,
246,,12.7,247,,10,2,248,,10,7,249.,10,8,250,,12.8,
251,,17,5,252,,15,7,253,,15,5,254,,16,2,255,,14,5,
256,,12,2,257,,11,7,258,,15,1,259.,16.7,260,,14,4,
•
261,,15,0,262.,13,6,263,,15,7,264,,14,7,265,,14,9,
266,,12,8 1 267.,11,9,26A,,12,9 1 269,,13,7,270,,12,7,
271,,11,B,272,,11,2
FUNCTION ~TRT= 1,, 212,, 2,, 24,, 3,, 137,, 4., 214,, 5,, 288,,,
6,, 223,, 7., 400,, s., 127,, 9., 66., 10,, 279,,,.
11,, 471,, 12., 56,, 13,, 533,, 14., 49,, 15., 208.,,.
16,, 321,, 17., 273~, 18,, 241,, 19., 173., 20., 335., •.
21,, 22s,, 22., 77,, 23., as,, 24., 53., 25,, 174,,,.
26,, 314,, 27., 59,, 2~., 134., 29., 102., 30,, 66,,,.
31,, 464,, 32,, lOb,, 33,, 557,, 34,, 326,, 35,, 219,,,,
36., 317., 37,, 98., 38,, 265,, 39., 143., 40,, 125,, •.
41,, 255,, 42,, 526,, 43,, 334,, 44., 796,, 45,, 73l.,.,
46,, 722,, 47., seo,, 4a., 229,, 49., 190., so., 197,, •.
51,, 412,, 52., 868,, 53,, 759,, 54,, 800,, 55,, 253,, •.
56,, 733,, s7., 817,, sa., 902,, 59., 338,, 60,, 810,,,,
61,, 362,, 62., 231., 63,, 346,, 64., 534., 65,, 306.,.,
66,, 126,, 67., 214., 68,, 186., 69., 150., 70,, 159,,,,
71., 347,, 72,, 635,, 73,, 302,, 74., 565,, 75,, 597,,.,
76,, 810,, 77,, 636,, 7S,, 494., 79, 1 1198,, 80.,1092.,~,
81,, 554,, 82,, 311,, 83,, 542,, P4,, ~55., 85,, 6J2,,.,
86,,1624,, e7., 968,, ss,,10&2,, sg., 512., go,, 620,, •.
91,, 256., 92., 345,, 93., 527,, 94., 303,, 95,, 948,, •.
96,,1283,, 97,, 987,, 98,,1096,, 99,,1551,,100,,1785,,.,
101,,1487,,102,, 896,,103., 81~.,104,,2070,,105,,2058,, •.
106,,1969,,107, 1 1958,,10B,,151B,,109,, 994.,110,,1635,,,,
111,, 628,,112,,1233.,113,,1S39,,114.,2016,,115,,10Q4,,,,
116,, 942.,117,,1626,,118., 744,,119., 998,,120,, 300,,,,
121,,1612.,122.,1559,,123,,1372.,124,, 733,,125,, 87?,,,.
126,, 578.,127,,2042,,128,, 968,,129.,1912.,130,,2259,,.,
131,,2231,,132.,2180,,133,,1517,,134., 462,,135,,1888,,.,
136,,1277.,137,,1811.,138,,2224,,139.,1316.,140,,2137., ••
141,,1951,,142,,1374.,143,,1186,,144,,1737,,145.,1232.,.,

..

..

146,,1786,,147.,1208,,14~.,1806,,149,,1950.,150,,2233,,,,

151,,2132,,152,,2195,,153,,2034,,154.,1803.,155,,1858,,@.
156.,1391,,157,,2061,,158,,1735,,159,,1028,,160,,1392., ••
161.,1401,,162., 865,,163,,1387,,164,,2568,,165,,1256,,,.
166,,1400,,167,,1501,,16B,,1213,,169,, 771,,170,,1689,,,,
171,, 892,,172,,1627,,173,,1745,,174.,1953.,175,,2060,,,.
176,,1406,,177., 267,,178.,1352.,179,, 221.,180,, 331,,.,
181,, 499,,182,,1033,,183,, 963.,184,,1225,,185,,1723,,,,
186,,1799,,187,,1481,,188,,2346,,189.,2426.,190,,1586,,,.
191,,1197,,192., 927,,193,, 884,,194.,1297.,195,,1013.,~~
196,,2032,,197,, 632,,198,,2277,,199.,1570.,200,,1813., ••
201,, 919,,202,, 722.,203,,127Q,,204.,2035.,205,, 646,,.,
206,, 669,,207.i b7b,,208,,2121,,209.,1560.,210,,1393,,,,
211.,2022,,212.,1796,,213,, 917.,214.,1514.,215,,1629,,,,
216,,2234,,217,,1B77,,219.,1807.,219, 1 1635,,220,, 319,,,,
221,,1002.,222., 426,,223., 634,,224.,1841.,225,,1619,,.,
226,,1863.,227.,1314,,228.,1394,,229.,1579.,230,,166~.,.,

231,, 766,,232., 855,,233,,1335,,234.,1008,,235,,1660,,,!
236,, 879,,237.,1470,,238.,14.77,,239.,1124.,240,, 747,,,,
241,, 950,,242,,1718,,243,,1303,,244. 1 1507,,245,,143S.,,,
246,,1412,,247,,175o,,248,,17o4,,249,,1605,,250,i1406,,,.

-32251,, 942,,252,, 993,,253,,1486,,254., 479,,255,,1002,,.,
256,,1107,,257,,1324,,258,, 355,,259., 765,,260,, 747,,,,
261., 648,,262,,1122,,263,, 464,,264., 752,,265,, 998,,.,
266,,1125,,267,,1319,,268,, 354,,269,, 451.,270,, 939,, ••
271,,1054,,272,,1054,,273,, 905.
FUNCTION RAINTB=60, 1 0,7 1 61,,C,3,62,,0,6,63,,0,,64,,0,2,65,,0,5,,,,
66, 1 5,3 1 67,,6.2,68,,30,,69,,16,9,7C,,22,6,, ••
71,,7,5,72,,3,8,73,,12,1,74,,0.2,75,,2.3,,,.
76,,o,7,77,,c,,79,,o,,Ro,,c.t,e1.,1,6,a2.,5.~, •••
S3,,3.2,B4,,6.9,s5,,4,,B6,,o,,a7.,o.,sa.,c.2, •••
R9,,0,4 1 90, 1 0,,93, 1 0, 1 94,,0,3,95, 1 0,,101, 1 0,,,,,

1o2,,o.a,lo3,,0,,1os,,o.,1c9,,1,4,110,,o., •••
111,,o.,112,,o,4,113,,o,t,114.,o.,115~,o,,, ••
116,,0.7,117,,0,,118,,2,9,119.,0.3,120.,7.6,,,.
121,,0.4,122.,0,,t'23,,2.7,124.,5.5,125.,4.3, •••
126,,0,7,127,,0.,128,,1,7,129,,0,1,130,,0,, •••
131,,0,2,132,,0,,133.,0.2,134.,3.1,135.,0,, •••
136,,1,6,137.,0,1,13S,,o,,13q,,o.J,140,,o,, •••
141,,6.2,142.,11,6,143.,4.5,144,,3.2,145,,4.5, •••
146,,2.1,147.,4.6,14B,,o,9,149.,o.,150,,o,, •••
151,,5,8 1 152,,0,1 1 153,,0,6,154,,0,,155,,C,1,.,.
156,,2,3,157,,2,B,159,,o,,159,,o.7,160,,c,, •••

1bt,,o,,162,,4,,163,,o,,165.,o.,t66,,o.2,167.,o., •••
168,,9,3,169,,0,2,170,,o,,t71.,0,4,172.,0,4, •••
173,,o,,t76,,o,,177.,6,5,t7a.,o.1,179,,16,6, •••
180, 1 19,5 1 181, 1 0,5 1 182,,0,,183,,1.5,184,,0,5,,,,

1BS,,o.,tag,,o,,t9o,,o,3,191.,11.7,192,,o,, •••
193,,o.2,194.,o.,196,,o.,197.,3.,198,,o.,199,, •••
0,1,200,,Q,1,201,,0,7,202,,4,S,203,,0,,204,,,,,
0,1,2os,,s,7,2C6,,19,9,207,,o.,208.,r.,211,,o,, •••
212,,o,a,2tJ.,o.,221,,o,,222.,o.7,223,,o.1, •••
224,,o,,23o,,o,,231,,0,9,232.,15,5,233.,c,s, •••
2J4,,1,3,235,,o,,240,,o,,241.,o.o,242,,o., •••
250,,o,,251,,1,3,252,o,,253,,o.,254,,4.4,, ••
255,,4,9,256.,3,,257,,0,,258,,4,9,259,,5.1, •••
260,,0,,261,,16,5,262,,1,5,263,,11.8,264,,2.9, •••
265,,0,9 1 266,,0,,26&,,0,,269, 1 0,2,27C,,0,4,, ••
271,,o,1,272,,o,,274,,o.,27s,,o.s,276,,6., •••
277,,15,1,27S,,o,1,279,,S,3,280,,1,3t2B1,,0,1,.,,
282,,5,1,293,,5,3,284,,9,5,295, 1 12,3,286,,12,,, ••
2S7,,1.,2ae,,o,2,2S9,,o.,29o,,s.7,291,,2.6, •••
292,,5,6,293,,7,7,294,,o,1,295,,12,b,296,,0.,, ••
2~7.,0,6,298,,3,7,299,,0,,300,,0,,301,,1.1,302., •••
18,9,303,,3,2,304,,1,6

M;:TUOD RE:C'I
TIMER FINTIM=2S,,DELT:1, 1 PFDFL=1.
PRINT ASLT1,ASLT2 1 ASLT3,.,,
FRNST,FRNR,RAWR1,RAWR2,RAWR3,TB81,SUM1,RDENZ,RDEr1,Cnuc1,CCNC2,, ••
RTRANZ,RTRAN1,SLTFZ 1 SLTf1 1 TNFZ,TNR1,NUT1, •• ,
TNUDF 1 FNUD1 1 CAPR3 1 RNRLGT 1 RNRLG1,,.,

TN ACT, RHAC 1, ANLV, NUT 3, NTO'r, wToT, TRAN,.,,

WATEF1,WATEk2,WATER3,TFOM 1 DECPt
END
PRINT

DAYY,DVS,LAI,TADRW 1 WLVS,~STE~,TUDRW 1 FMNPL 1 RESSH,pESLSli,RES~T,,,,
RES~FT,ANLV,FRNV,PCOL 1 FN 1 NUT3,~PTRAN,TRAN 1 EVAP,REWAT 1 TS,T.G,,,,
FCHN,FCHA 1 FCHU,FCCHA,UN~VS,LEAF1,LEAF2,LEAF3,DR~VS,LAR,, ••
WaTE~,DRSTEM,FPNV,MlCROT,HUMCT,HUMAT,NHU~AT,NHUMOT,N~ICT, •• ,

TFON,FON1 1 ADMAT,GROWTH 1 WVEG 1 FOSR 1 PART,PARST,,.,
F6D~VS,fSDSTE,PDTGAS,DGAS

-33END

PRINT THPA I f'AMST, ~·I STET, 9 • •
SRCRES, fCHRRS, SRUS I HRUR, P.EUS I RFCPES, lJJRT, •••

•••
GRRT,TFCH!F,EPRC,TPFRRP,FCHRPR,RCR,RSR,RGRT,RGRA,EWSC,STEXT,STEXTR,A

FCH~VS,FL0~1,FLDW2rFLOW3,fL0~4,FCHSTE,OVER1,FNP,CRCPH,

END
STOP
END JOB

EEN DYNAMISCH VERKLAREND MODEL VOOR DE
GRASGROEI EERSTE EN TWEEDE SNEDE

Vakgroep Theoretische Teeltkunde
Doctoraal Scriptie

Ricardo Amendola
Mei, 1982.

