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A-2 Listing van het computerprogramma

app A-5

Appendix B Relatiediagram van het simulatiemodel

app B-1

Appendix C Afleiding van de cumulatieve LAI-verdeling
van een soort, bij een parabolische LAD-functie

app C-1

Appendix D Afleiding van de hoogte waarbeneden de bladeren
afgestorven zijn

app D-1

Appendix E Afleiding van de cumulatieve LAI-verdeling
van een soort, bij een LAD-functie bestaande
uit gedeelten van twee parabolen

app E-1
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synthese-efficientie bij lage lichtintensiteit; e- geografische breedtegraad; f- coefficienten voor groei- en onderhoudsres~iratie; g- dag in
'het jaar (geteld vanaf 1 januari) waarop de,simulatie begint; h- dag in
het jaar (vanaf 1 januari) waaroF een soort bij de simulatie betrokken
wordt.
Als tijdsafhankelijke AFGEN-functies worden ingevoerd; i- SFecifiek bladoppervlak; j- hoeveelheid geel blad als fractie van de totale bladhoeveelheid; k- dagelijks totaal van de globale straling; 1-

ver~elin6sfactoren

van het totale arooggewicht over bladeren, stengels en wortels; m- hoogten
boven

het grondniveau

waartussen zich bladeren bevinden; n- drooggewicht

van de zaadrest.
De grootheden a, b, c, d, e,

n,

i, j, 1, m en n kunnen voor de twce

soorten verschillende waarden bezitten.
Als primaire output wordt de groeisnelheid van

~~n

soort (monocultuur)

of de groeisnelheden van twee soorten (mengsel) berekend.
Afgeleide outputs zijn:
1- drooggewichten van de soorten (door integratie van de groeisnelheid)
2- drooggewichten van wortels, bladeren en stengels

3- oppervlakte green blad per soort.
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2 Achtergronden van bet

co~curre~tiemodel

In di t hoofdstuk zullen de theeoretische acht,ergronden die aan het model
ten grondslag liggen besproken en, voorzover noodzakelijk, geanalyseerd
worden.
2.1 De integratieniveau's
In principe bevat het Frograrnma drie verschillende integratieniveau's,
te weten: orgaan, soort en vegetatie.
In het model komt de plant niet als apart integratieniveau voor omdat
aangenomen wordt dat een soort bestaat uit een hoeveelheid organen, te
weten: wortels, stengels en bladeren.
1- De vegetatie
Bij sirnulatie van een monocuituur bestaat de vegetatii

~uit:.66n

sbQrtir de

twee hoogste integratieniveau's vallen dan samen. Bij de simulatie van
een mengcultuur bestaat de

vegeta~ie

uit een mengsel van twee gelijkmatig

over een bepaald oppervlak verdeelde soorten die onderling in een of meer
eigenschappen kunnen verschillen.
2- De soort
Een soort wordt verondersteld te bestaan uit een hoeveelheid plantenmateriaal dat opgesplitst is in wortels, stengels ' en bladeren. De bladeren hebben een bepaalde oppervlak dat gelijkmatig over het grondoppervlak en
volgens een bepaalde functie over de hoogte verdeeld is.

3- Ret orgaan
De drooggewichten van de verschillende organen.worden berekend met behulp
van verdelingsfactoren (PF •• ); deze factoren zijn zodanig gedefinieerd
dat ~~t drooggewicht van een orgaan op elk moment gelijk is aan het product van de verdelingsfactor en het totale gewicht van de organen; in
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for~ule:

YLE=PFLE
YST=PFST
YrtO=PFRO

*

YTOT (bladeren)

*
*

YTOT (stengels)

~

YTOT (wortels)

Aangezien de som van de orgaangewichten gelijk is aan het totaalgewicht
van de soort, is de som van de verdelingsfactoren gelijk aan 1.
Van de drie verschillende organen hebben wortels en stengels geen andere
invloed op het programma dan dat de som van hun drooggewichten, samen
met de bladeren, bepalend is voor de grootte van de onderhoudsrespiratie
van de soort. Om deze reden zal in deze paragraaf alleen op de modellering
van de bladeren nader ingegaan worden.
Het gewicht van de bladeren van elke soort wordt door middel van het
'specifieke bladoppervlak' omgerekend naar bladoppervlakte. Omdat de
verdeling van het bladoppervlak van een soort over de ruimte van grote
betekenis is voor de totale assimilatie van die soort in het gewasdek,
wordt qeze verdeling nader gepreciseerd.
De verdeling van het bladoppervlak over de ruimte kan in twee componenten
verdeeld worden; namelijk een horizontale component (de verdeling van het
bladoppervlak over het grondoppervlak) ;n een verticale component (de verdeling van het bladoppervlak over de hoogte).

'

In het programma wordt aangenomen dat de horizontale bladverdeling
egaal is. Op de verticale bladverdeling zal hieronder nader ingegaan
worden.
2.2 De bladopnervlakte-hoogte verdeling
Uitgangspunt bij de modellering van de bladoppervlakte-hoogte verdeling
is de aanname dat de bladdichtheid (LAD: het bladoppervlak per m~) een
parabolische functie is van de hoogte in het gewas. Wanneer we de hoogte
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van de ondergrens van de bladeren op 0 stellen en de hoogte van de bovenGrens op H, krijgen we een functie als afgebeeld in

figu~r

1.

t
LAD

:

(m2/m3 )\

/

\
0

h~

1-H

\

figuur 1. Lt.D als parabolische functie
van de hoogte

De oppervlakte onder deze curve geeft de totale LAI weer; in formule:
LA I ~otaCit
Omdat

II

= )LAD

b~

dh.

0

de berekeningen in het simulatieprogramma de LAI van ieder klein

hoogtelaagje bekend. m.oet zijn, is het

de cumulatieve LAI-

noodzakel~k

verdeling ten opzichte van de hoogte te kennen. De afleiding van deze
verdeling is gegeven in appendix
De

vergel~king

c.

van de cumulatieve LAI ten

opzicht~

Om de LAI van een laagje tussen de hoogten XL en
gebruik gemaakt van de

van h=O luidt:

XU

te berekenen, wordt

vergel~king:

xu

xu
~l.
5LAD dh= ~LAD dh - 5LAD dh. (zie figuur 2); met behulp .van. vergel~king (a)
o

XL

o

is_·dit_~e. herschr~ven

als:

xu
.
~LAD dh=(-2/~3(xu3-xL3)+3/H2(xU2-xL2))MLAit

0

1

h---72

H

XL

XU

H

_ figuur 2. cumulatieve LAI-verdeling
opzichte van h=O.

te~
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2.3 hfsterving van de bladeren
?ysiologische achtergronden van de bladafsterying

z~n

niet in het si-

rnulatieprogramma opgenomen; de fractie gele bladeren van de totale bladhoeveelheid moet uit experimentele gegevens afgeleid, en via een AFGENfunctie ingevoerd worden.
In het programma wordt verondersteld dat:
1)gele bladeren geen assimilatie meer vertonen
2)gele bladeren geen licht meer onderscheppen
3)gele bladeren geen onderhoudsrespiratie meer vereisen
4)de vergeling

b~

de onderste bladeren begint en zich naar boven

uitbreidt.
B~

de berekening van de assimilatie is het noodzakelijk te weten beneden

welke hoogte de bladeren afgestorven zijn;deze hoogte wordt als volgt
bepaald:
Indien in vgl.(a)(blz.5) h zodanig· getransformeerd wordt dat geldt h'=h/H
en de vergelijking gedeeld wordt door LAit,ontstaat de volgende vergelijking:
LAih/LAit=-2(h 1 )3+3(h 1 )2. Wanneer H1 de fractie van de totale hoogte is
tot waar de bladeren afgestorven zijn, dan kan de fractie geel blad(FLEYE)
weergegeven worden door:FLEYE=-2(H 1 )3+3(H' )2. Voor een bekende waarde van
FLEYE kan met behulp van deze vergelijking H'' berekend worden door de wortels
van deze 3e-graads vergelijking te bepalen. (zie appendix D).
2.4 Brute assimilatie
De berekening van de soort-assimilatie kan in twee verschillende componenten verdeeld worden, te weten:
1) de relatie tussen de grootte van de bladassimilatie en het geabsorbeerde licht (fotosynthese-lichtresponscurve),
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2) de wijze waarop de totale gewasassimilatie tussen de twee concurrerende
soorten verdeeld wordt.
'

Deze twee onderdelen zullen hieronder apart behandeld worden.
I) De fotosvnthese-lichtresnonscl.i-rve

Uitgangspunt bij de modellering van de fotosynthese-lichtresponscurve
is de vergelijking zeals beschreven door de
hJ~perbool

: A=AJ.:X

*

~it(1965)

ABRA:JT/ (ABRADT + HH)

met de rechthoekige

(2.4-1)

In deze vergelijking is A de bladfotosynthesesnelheid, AMX de fotosynthesesnelheid

b~

lichtverzadiging, ABRADT. de geabsorbeerde fotosynthetisch·

actieve straling en HH het niveau van ABRADT om halve lichtverzadiging
te bereiken. (zie figuur 3).
Uit programma-technisch oogpunt voldoet vgl. 2.4-1 niet; de

vergel~king

geeft de bladfotosynthesesnelheid per seconde. Omdat in het simulatieprogramma gekozen is voor integratietijdstappen 'van een dag, moet vergel~king

2.4-1 zodanig aangepast worden dat de bladfotosynthesehoeveelheid

per dag berekend kan worden.
Aanname voor deze aanpassing is dat de bladfotosynthesehoeveelheid per
dag beschreven kan worden met de
Stn·1AS:DAYLE
In deze

*

AI1X

*

vergel~King

HH

vergel~King:

ABRADT/(ABRADT + HH)

(2.4-2)

is SUHAS de bladfotosynthesehoeveelh.eid · p~:t-·dag en

ABRADT-+

-figuur 3. bladfotosynthese-lichtresponscurve
als rechthoekige hyperbool.
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DAYLE de effectieve daglengte (d.w.z. een zonshoogte groter dan 8°) in
seconden. Bovendien geldt: HH=AHX;.;: DAYLE/EFFE, waarbjj E?FE de bla.dfoto::

synthese-efficientie bD lage lichtintensiteit voorstelt.
In Goudriaan & van Laar(1978) worftt gesteld dat een

asymptotisch-exponentie~~

verband tussen bladfotosynthesesnelheid en geabsorbeerd licht een betere
benadering zou geven dan de rechthoekige hyperbool zeals gegeven in
vgl. 2.4-1. De reden dat toch voor de rechthoekige hyperbool gekozen is,
is de volgende: In het simulatieprogramma worden stralingsgemiddelden
van een gehele dag gebruikt; omdat bjj de bladfotosynthese-lichtresponscurve de bladefficientie afneemt naarmate de straling boger wordt, zullen
stralingsgemiddelden over een dag een hogere assimilatiehoeveelheid opleveren dan sommering van momentane bladfotosynthesehoeveelheden. De
overschatting van de fotosynthesehoeveelheid die hierdoor ontstaat wordt
verminderd door vgl. 2.4-1 te kiezen boven de asymptotisch-exponentiele
curve, omdat de rechthoekige hyperbool meer geleideljjk zjjn maximum bereikt (zie figuur

AMX

4).

---.--------::;--::.::. .---.: .. a
b

ABFIADT-

figuur 4. twee fotosynthese-lichtresponscurven
a-asyrnptotisch-exponentieie curve
b-rechthoekige hyperbool
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2) Verdeling van de hoeveelheid fotosynthetischactieve straling tussen
de concurrerende soorten
Di tgangspunt bij de verdeling van de assimila ten tussen de soorten is .da t
per soort het bladoppervlak

parab~lisch

verdeeld is over een bepaalde

hoogte. Deze hoogte wordt gespecificeerd per soort door een onder- en
bovenbladgrens op te geven. 1-iet deze (vier) waarden wordt de grootste en
kleinste hoogte berelcend in het gewas waartussen bladeren aanwezig

7-~j:p....

De zo ontstane bladlaag wordt, afhankelijk van de totale LAI in het gewas,
verdeeld in e en aantal bladlagen. Deze verdeling is zodanig dat voor ,LAIwaarden kleiner of

gel~k

aan 1, fifin laagje ontstaat; hierdoor treedt

geen lichtconcurrentie op zolang de totale LAI kleiner dan een is. Voor
LAI-waarden groter dan 1 neemt het aantal bladlagen lineair toe tot een
maximum van 10

b~

een LAI van 5 en hoger.

De berekening van de assimilatenverdeling tussen de soorten begint

b~

de

bovenste bladlaag en wordt naar beneden voortgezet.
Per bladlaag vinden de volgende berekeningen plaats: per soort wordt de
LAI van de bladlaag berekend; met behulp van de som van deze twee LAIwaarden wordt de hoeveelheid onderschepte straling per m2 blad berekend;
in evenredigheid met de LAI van een soort in dit bladlaagje en met behulp

.

van de fotosynthese-lichtresponscurve voor individueel blad wordt deze
straling omgerekend naar de hoeveelheid assimilatie per soort in deze
bladlaag. Vervolgens wordt de hoeveelheid straling, aanwezig boven deze
bladlaag,

verm~nderd

met de hoeveelheid straling door deze bladlaag geab-

sorbeerd; tenslotte wordt bepaald of in de onderliggende gewaslaag nog
greene bladeren aanwezig zijn; is dit het geval dan vindt de gehele, hierboven beschreven, ·berekening voor de volgende bladlaag plaats;

z~n

er

geen ·groene bladeren meer aanwezig dan is voor beide soorten da assimilatiehoeveelheid bepaald.

-10-

2.5 De groeisnelheid uer soort
De

groeisnelheid per soort wordt in het r:1odel berekend u'i t de dagelj,jkse

bruto-assimilatie van de soort via:
dYTOT/dt= .7M(30/44
hierb~

*

SU!·lAS- RRVM(YTOT- YLEYE))

is YTOT het totale drooggewicht van een soort;

YL~YE

het droog-

gewicht van de gele bladeren waarvan verondersteld wordt dat ze geen
oncierhoudsrespiratie vereisen; SUHAS de assimilatiehoeveelheid per dag;

RRV de fractie van het totale drooggewicht van een soort dat per dag nodig
is als energie voor de onderhoudsrespiratie; 30/44 de faktor die het
gewichtsverlies verrekent bD de omzetting van COz naar CHzO; .7 de
-efficientie

b~

de omzetting van suikers naar struktureel plantmateriaal.

Voor een afleiding van deze groeiformule wordt verwezen naar 3pitters(1981) •.
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3. De

van het sirnulatienrogramma

beschr~vin~

De 'listing

v~~

het conputerprogramma is eegeven in appendix A.

De waarden van de constanten,parameters etc. zijn ontleend aan een
experiment met het

wintertarweras~'Arminda'

geteeld werd in de kas op
simulatie

zulle~

Verw~zingen

~et

dat van februari t/m april 1981

CABO te Wageningen. De uitkomsten van deze

in hoofdstuk 4 besproken worden.

naar regels uit het computerprogramma zal gebeuren via 'regel x'

of '/x/'.
Eet programma bestaat uit

v~f

verschillende onderdelen, te weten:

1) de MACRO definities /90-400/; 2) een initieel gedeelte (INITIAL section)

/440-1020/; 3) een dynamisch gedeel te

(DYl~At-UC

section) /1070-2430/;

4) een afsluitend gedeelte (TERMINAL section) /2450-2680/ en 5) een
FORTRAN subroutine /2710-2760/.
Omdat in dit, concurrentiemodel de lichtverdeling tussen de soorten bepalend is voor hun groeisnelheden, zal de programmering van de licbtverdeling
uitgangspunt

z~n

voor de analyse van het computermodel.

3;1 Bladoppervlak
Ret voor de berekening van de

assimilati~

benodigde bladoppervlak per

soort (LAITO) wordt berekend uit het produkt van bet bladgewicht(YLE)
:

en de 'specific leaf area'(SLA) welke als AFGEN-functie ingevoerd
wordt/550-560, 1330-1340, 1550-1560/.
De fractie van het totale bladoppervlak per soort dat vergeeld is (FLEYE)
wordt door middel van een AFGEN-functie ingevoerd /590-600, 1350-1360/;
door vermindering van het totale bladoppervlak met bet vergeelde bladoppervlak wordt het bladoppervlak van de greene bladeren verkregen
(LAIGR) /1570-1580/.
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Verondersteld wordt dat het berekende bladoppervlak (van groen en geel
blad tesamen) per soort (LAITO) parabolisch verdeeld is tussen twee, door
middel van AFGEN-functies opgegeven, hoogten,(ULIMV, LLIMV) /770-800,
1440-1470/.
Voor verdere berekeningen is het noodzakelijk om het verkregen bladoppervlak te verdelen in een aantal bladlagen.
3.2

Verdelin~

va~

het bladooDervlak in een aantal bladlagen

De onderbladgrens (LLIMV) en bovenbladgrens (ULIMVT) van elke soort
worden gebruikt voor de berekening van de maximale hoogte (UBNDT) en
minimale hoogte (LBNDT) in het gewas waartussen zich bladeren bevinden /1780,1800/.
Indien er vergeelde bladeren aam-.rezig zijn wordt, aannemende dat vergeling
bij de onderste bladeren begint en zich naar boven uitbreidt, met behulp
van de

l~CRO L~GR

/90-150/ de minimale hoogte van de greene bladeren

(LLMLG~

uitgerekend /1740-1770/. De berekening van LLHLG in de HACRO LLGR gebeurt
zoals beschreven op. pagina 6 en in_appendix D.
De minimale hoogte in het gewas waarboven zich nog greene bladeren bevinden wordt LBNDGR genoemd /1790/.
De verdeling van het gewas in een aantal bladlagen gebeurt door de hoogten
in het gewas waartussen zich greene bladerem bevinden (UBNDT-LBNDGR) te
delen door een getal (FRAC) dat afhankelijk is van de totale LAI (LAIT) /840,
1490-1500,

15~0,

1830/; hierdoor wordt het greene bladoppervlak van het

gehele gewas verdeeld
(zie ook

pa~.

i~

FRAC bladlagen die elk een dikte DX bezitten /1830/

2.4).

3.3 Hoeveelheid onderscheut licht en de assimilatie per soort per
bladlaag
Om de LAI in verschillende bladlagen te kunnen berekenen moeten twee
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'hoogtewijzers' (XU en XL) geintroduceerd worden, zodanig dat XU steeds
naar de top en XL steeds naar de bodem van een·bepaalde bladlaag
De berekening

va~

w~st.

'

de assimilatie begint bij de bovenste bladlaag die v.ast-

gesteld wordt door XU de waarde UBHDT /1840/ en XL de •naarde XU-DX /1880/
te geven.
Per soort wordt bekeken of:
1) de soort alb~ de sirnulatie betrokken is

2) de soort in deze bladlaag groene bladeren bezit /1900,1930/.
Indien 2) waar is, wordt met behulp van de MACRO LADX /190-270/ de grootte,
per soort, van de LAI in de bladlaag (XU-XL) berekend (LAIDX).

pe

berekening van LAIDX gaat als volgt:
In de regels 1810-1820 wordt de hoogte (HIGHT) van de gehele bladlaag
van ''n soort berekend; deze hoogte is nodig voor de berekeningen in
de HACRO LADX.
De l1ACRO LADX: in de regels 210-.220 worden de hoogtewjjzers XU en XL zodanig getransformeerd (naar CXU en CX1) dat zij naar h,oogten ten opzichte
van de onderbladgrens wijzen. Hierdoor ontstaat een bladlaag (CXU-CXL) die
onderdeel is van de totale bladlaag van een soort; deze totale bladlaag
ligt tussen de (getransformeerde) hoogten 0 en HIGHT (zie figuur 5).

figuur 5. bepaling van de bladlaag CXU-CXL
Bij_de parabolische LAD-functie (pp. 4-5) hebben hoogten kleiner dan 0
of groter dan HIGHT, een LAD-waarde kleiner dan 0; in het model .wordt
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echter verondersteld dat de LAD-waarden in die trajecten geljjk aan
0 zijn. Om deze reden wordt, indien de bladlaag (CXU-CXL)
buiten

h~t·

gedeeltel~k

interval (0-HIGHT) valt , CXU of CXL een zodanige

gegeven (resp. HIGHT of 0) dat de

b~behorende

waard~

LAD-waarde inderdaad

0 is /230-240/.

In de regels 260-270 wordt tenslotte de LAI van de bladlaag (XU-XL)
berekend volgens de op pagina 5 gegeven formule.
De hoeveelheid straling die in de bladlaag (XU-XL) wordt onderschept,
wordt berekend met behulp van de aanname dat in het gewas exponentiele
uitdoving plaats vindt. Voor de berekening van deze onderschepte straling
wordt eerst de totale LAI in de bladlaag (XU-XL) berekend (TGADXT) /1950/;
met behulp van deze waarde wordt de fractie onderschept licht berekend
(FINDXT) /1970/. Door FINDXT ·te vermenigvuldigen met de boven deze blad..;.
laag aanwezige

straling (PARREM) en te delen door TGADXT ontstaat de ge-

absorbeerde straling per m2 in dez.e bladlaag (ABRADT) /1980/. Door de
grootte van deze straling te substitueren in de

vergel~King

van de foto-

synthese-lichtresponscurve (pp. 7-8) en deze vergelijking te vermenigvuldigen met de LAIDX van een soort in deze bladlaag, wordt de assimilatie
hoeveel~eid

per dag berekend; door sommatie met assimilatiehoeveelheden

uit bovenliggende bladlagen wordt de totale .assimilatie per soort, per
dag, tot en met deze bladlaag berekend

(SUV~S)

/2000,2020/. Vervolgens

wordt de straling in het gewas verminderd met de door deze bladlaag geabsorbeerde stra:ling /2030/. Tenslotte kr5jgt de hoog·tewijzer XU de waarde
van XL /2040/; wanneer XU naar een hoogte

w~st

waar nog greene bladeren

aanwezig z5jn, wordt opnieuw een bladlaag, liggend onder de vorige, gegenereerd, en kunnen alle hierboven beschreven berekeningen voor deze nieuwe
bladlaag uitgevoerd worden. Deze procedure wordt herhaald totdat XU naar
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een hoogte

w~st

waar geen groen blad meer aanwezig is /2050/; de totale

assimilatie per soort, per dag (SUHAS) is. dan voor beide soorten berekend.

3.4 Drooggewichttoenane in de

t~d

De assimilatiehoeveelheid wordt

g~bruikt

om de drogestofproduktie per

soort te berekenen; dit gebeurt door de aanroep (in de regels 1190-1200)
Yan de :iACRO STRINT /310-400/. De aanroep van deze HACRO is in een zogenaarnde

'NOSORT-sectio~'

geplaatst orndat het totale drooggewicht per

plant (YTOT) zowel input- als output-variabele is.
De

l~ACRO

STRINT dient een tweeledig doel, te weten:

a) het schept de

mogel~Kbeid

om of een soort later te laten beginnen

dan de andere soort, of een soort geheel niet

b~

de simulatie te

betrekken; door deze laatste mogelijkheid kunnen met behulp van eenvoudige 'reruns' zowel mono- als mengselsituaties gesimuleerd worden,
b) het berekent de droge-stofproduktie (d.m.v. rechthoekige integratie)
van de twee soorten.
In de regels 330-340 wordt de simulatiedag (DAY) vergeleken met de opkomstdag van de soort (DAYBE); er kunnen zich drie situaties voordoen,
namelijk:
1) DAY-DAYBE is kleiner dan 0; de soort is nog niet bij de simulatie betrokken, in dit geval blijft YTOT gel~k ~an 0,
2) DAY-DAYBE is gel~k aan 0; de soort is voor de eerste maal bij de simulatie betrokken, YTOT krijgt de waarde van het initiele drooggewicht (YO)
·.
I 350/,

3) DAY-uAYBE is grooter dan 0; de

~oort

is al minstens een maal bD de

simulatie betrokken geweest, in dit geval wordt eerst de groeisnel~eid

(GR) berekend /370/ (p. 10), vervolgens wordt de drogestof
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produktie (YTOT) berekend door middel van (rechthoekige) integratie
van de groeisnelheid; hierbt wordt de.afname van het drooggewicht van
de zaadrest (DSERE) opgeteld /380/.
Deze laatst genoernde correctie is noodzakelijk omdat in het eerste stadium
van de gewasgroei de drogestoftoename van een soort

aanmerkel~k

hager is

dan kan worden verklaard uit de gesimuleerde assimilatie. Veronderstelling
bij de invoering van deze correctieterm is dat, gedurende de eerste fase
van de groei, een mobilisatie van reservevoedsel plaatsvindt van het
zaad naar de plant die in _grootte gelijk is aan de afname van het drooggewicht van het zaad. De afname van bet reservevoedsel per dag in het
zaad wordt berekend in de regels 1110-1160.
Het drooggewicht per soort wordt in de regels 2110-2160 gesplitst naar
drooggewichten van bladeren (YLE), stengels (YST) en wortels (YRO)o
Van deze drie drooggewichten wordt alleen YLE gebruikt, namelijk voor de
berekening van de 'Leaf Area Index'.
De drooggewichten, omgerekend naar gram per plant (/2190-2200/), worden
aan het einde van elke tijdstap opgeslagen in bepaalde array's die gedeclareerd worden in de regels 20-30. Er zijn vier array's nodig om de

·.

waarden te kunnen opslaan van de twee verschillende soorten bij de twee
verschillende behandelingen; deze vier

arra~'s

zijn:

1 ) YT1HO: opslag van het drooggewicht van soort 1 in monocultuur,
2) YT111I: opslag van het drooggewicht van soort 1 in mengcultuur,

3) YT2NO: opsJ.ag van het drooggewicht van soort 2 in monocultuur,

4) YT2HI: opslag van bet drooggewicht van soort 2 in mengcultuur.
In de PROCEDURE ARSTR /2230-2380/ wordt onderzocht welke situatie gesimuleerd wordt; afhankel:ijk van de ui tkomst van deze test worden de
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drooggewichten in de daarvoor bestemde array's opgeslagen.
~·~

3et terminale gedeelte

Ret terminale gedeelte /2450-2680/ schept de

mogel~kheid

om:

1) achtereenvolgens de twee monocultures en het mengsel te simuleren,
2) de uitkomsten van alle simulatie-runs met behulp
routine

ST~~TI\

v~n

de FORTRAN sub-

/2710-2760/ op te slaan in de file FOR01.D/1.T; bier-

door v1ordt bet mogeljjk om met behulp van een FORTRAN-programma de
uitkomsten via een plotter grafisch weer te geven.
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4. Simulatie van twee experimenten

Bij de. simula tie van experiment en moe ten een aantal constanten en AFGEN-

functies in het

simulatieprogramm~

ingevoerd worden. Deze input is te

verdelen in twee categorien die hieronder, samen met de desbetreffende
constanten en AFGEN-functies, gegeven worden (voor de betekenis van de
symbolen wordt verwezen naar appendix A).
1) waarden ontleend aan het te simuleren experiment:
EXTCF; 'v/0 1 1 , 2 1

;

N1 1., 2 1

;

DAYB; DAYBE' 1., 2' ; SLA' 1 , 2' ; FLEYE' 1 , 2 1

;

DRO; PFLE 1 1 , 2 ' ; PFS T' 1 , 2 ' ; ULINV' 1 , 2 1 ; LLIHV 1 1 , 2 ' ; DSERE' 1 , 2' ,
- 2) waarden ontleend aan de literatuur:
AMX'1,2'; EFFE'1,2 1 (Goudriaan & v. Laar, 1987); RRV'1,2'(8pitters, 1981).
Ret simulatiernodel is getoetst aan twee experimenten, te weten:
a) concurrentie om licht tussen twee gerstrassen geteeld op watercultures in het fytotron (Zonneveld, 1980),
b) concurrentie om licht in het wintertarweras 'Arminda', geteeld in
met grond gevulde bakken in de kas.
De uitkomsten van deze twee simulaties zullen hieronder apart beschreven
worden.

.

Omdat in het concurrentiemodel alleen de drooggewichten als primaire
grootheden berekend worden, zal in de vergelijking tussen experiment en
simulatie alleen hieraan aandacht besteed worden.
4.1 Concurrentie om licht tussen twee gerstrassen
De experimentele gegevens, nodig vocr het simulatiemo4el zijn ontleend
aan Zonneveld (1980): Concurrentie om licht tussen twee gerstrassen.
In dit experiment werden de gerstrassen Bigo (lange varieteit) en
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Golden Promise (korte varieteit) zowel in monocultuur als in mengsel
gekweekt op watercultures in een

fytotron~

Voor verdere details wordt

verwezen naar Zonneveld .(1930).
De benodigde experirnentele gegevens

z~n

alle aan de twee monocultures

ontleend, behalve de bovenbladgrens

(ULI}~2)

van Golden Promise; deze

waarde bedroeg na 35 dagen 1.0 m. in monocultuur en 0.6 m. in mengsel.
C~dat

het concurrentiernodel gebaseerd is op de hoogteverdeling van het

blad, \•:as het nooC.zakel1jk: deze waarde, overeenkomstig de situatie, aan
te passen.
Uitzonderl~k

in het experiment was de lage lichtintensiteit; deze

bedroeg 80 J/m2osec gedurende 16 uur per dag. Gevolg hievan was:
1) SLA-waarden van maximaal 75m2/kg blad; dit ·is ongeveer

3 maal

groter dan de normale waarden. De extreem dunne bladeren hebben waarschjjnljjk lagere

Al·D~-waarden

ten gevolge; door de lage lichtintensi-

teit zal dit echter geen grote invloed op de simulatie hebben.
2) door de extreem dunne bladeren veroorzaakte lage extinctiecoefficient (ongeveer

o.4).

Vergelijking tussen experiment en simulatie
De uitkomsten van de simulatie in vergelijking met het experiment zjjn
weergegeven in de figuren 6 t/m 11 op

pagin~

20 t/m 22.

Ui t de figuren 6 en 7 blj,Jkt dat de droge-stofproduktie van Bigo· in monocultuur in de. eerste fase van de groei geed gesimuleerd wordt; later
bljjft de gesiniuleerde gpoei duideljJk achter bij de gemeten groei.

. ...
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figuur 6.
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drooggewicht van Bigo (g/plant) in monocultuur als functie
van het aantal dagen na opkomst.
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experimentele drooggewichten;

--: gesimuleerde drooggewichten;
--: theoretische
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groeisnelheid van gesloten gewassen.
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logaritme van het drooggewicht van Bigo (ln(g/plant)) als
functie van het aantal dagen na opkomst.
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logaritme van de experimentele drooggewichten;

-. logaritme van de gesimuleerde drooggewichten.
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fi_suur 3.
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drooggewichten van Golden Promise (g/plant) in monocultuur als
functie van het aantal dagen na opkomst.

+: experimentele drooggewichten;
--: gesimuleerde drooggewichten.
figuur 9.
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logari tme van het droogge\·licht van Golden Promise (ln(g/plant))
als functie van het aantal dagen na opkomst.
+: logaritme van de experimentele drooggewichten;

--: logari tme van de gesimuleerde drooggewichten.
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figuur 10.
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drooggewichten van Bigo en Golden Promise
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(g/~lant)

in mengcultuur

als functie van het aantal dagen na opkomst.
•: experimentele drooggewichten Bigo;

+:experimentele drooggewichten

Golden Promise; - : gesimuleerde drooggewichten Bigo;-- :gesimuleerde
drooggewichten Golden Promise.
figuur 11.
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van de drooggewichten van Bigo en Golden Promise (ln(g/plant))

in mengcultuur als functie van het aantal dagen na opkomst.
Symbolen als in figuur 10.

-23-

t~dens

Verder valt op te rnerken dat,

de laatste 17 dagen, de drooggewicht-

toenarne in het experiment een onrealistische hoge waarde bereikt, narnelijk
480 kg/ha.dag; deze waarde ligt ver boven
groeisnelheid van gesloten
bedraagt buiten

(b~

schil suggereert

gewass~n

d~

theoretische potentiele

(zie figuur 6) die ongeveer 200 kg/ha.dag

hogere lichtintensiteit) in de zomer. Dit grote ver-

z~licht.

De figuren 8 en 9 geven de droge-stoftoename van Golden Promise in monocul tuur weAr; ook hier geldt een zelfde soort afv;ijking als bjj Bigo besproken; deze afw~king is echter veel geringer en treedt later' op. Dit verschil is voor de hand liggend omdat Golden Promise beduidend korter. was
dan Bigo; hierdoor bevond Golden Promise zich verder van de lichtbron
en ontving minder

z~licht.

In de figuren 10 en 11 wordt de droge-stoftoename van Bigo en Golden
Promise in mengsel weergegeven. Ook hier geldt dat het gesimuleerde drooggewicht van Bigo
is

waarsc~nl~K

achterbl~ft

b~

het experimentele drooggewicht; de reden

identiek aan die zeals besproken bij de figuren 6 en 7

(dicht bij de lichtbron en zijlicht). Het drooggewicht van Golden Promise
wordt in mengsel

redel~K

goed

gesimulee~d.

Dit is naar verwachting om-

dat de hierboven genoemde extra lichteffecten bij Gdlden Promise geen
invl?ed hebben vanwege de geringere lengte
figuur 11
vrij goed

bl~Kt
word~n

~en

opzichte van Bigo. Uit

dat de verhoudingen van de drooggewichten in het mengsel
weergegeven.

4.2 Concurrefitie tussen twee nooulaties van eenzelfde tarweras die on
verschillende

t~den z~n

oogekomen

Het Arminda kasexperiment is gedaan door C. Spitters & H. de Ruiter in
de periode van februari t/m april 1981 op het CABO (kas 4) te Wageningen.
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Het experiment betrof de groei in mono- en mengselcultures van een
vroege zaai (T1) en een late zaai (T2) van Arminda wintertarwe. De op~

komst van T1 viel 7 dagen eerder dan die van T2. Er werd in dit experiment gebruik

geoa~~t

planten vegetatief

van wintertarwe omdat de niet-gevernaliseerde

bl~ven.

De voor de simulatie benodigde gegevens

z~n

geheel aan de monocultures

van T1 en T2 ontleend.
Veronderstelling bij de simulatie van dit experiment is dat de omstandigheden

t~dens

het experiment zodanig waren dat licht de groeibeperkende

factor was.
De simulatie is uitgevoerd met het computerprogramma zoals gegeven in
appendix A (app A-5 t/m app A-9).

Vergel~king

van het experiment met de simulatie

De uitkomsten van de simulatie in··vergelijking mat het experiment zijn
weergegeven in de figuren 12 t/m 17 op pagina 25 t/m 27.
Uit de figuren 12 en 13 blijkt dat de droge-stofproduktie van T1 in monocultuur zeer goed gesimuleerd wordt; de
is

onwaarschijnl~k

.~xperimentele

waarde op dag 77

hoog aangezien de (omgerekende) groeisnelheid tussen

dag 58 en dag 77,. 338 kg/ha.dag zou moeten bedragen om de waarde op dag
77 te bereiken. Deze groeisnelheid zou dan veel hoger

z~n

dan de theo-

retische potentiele groeisnelheid van gesloten gewassen (200 kg/ha.dag
zie figuur 12). Deze hoge groeisnelheid is
zijlicht omdat het gewas een
werd waardoor

pseudos~engel

waarsch~nlijk

een gevolg van

vormde en daarmee 60 em hoog

het in de laatste week 47 em boven de spiegelende PVC pla-

ten uitstak welke bedoeld waren om randeffecten te voorkomen.
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figuur 12.
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drooggewicht van T1 (g/plant) in monocultuur
als functie van het aantal dagen na opkomst.
K: experimentele drooggewichten;

--: gesimuleerde drooggewichten;
--: theoretische potentiele groeisnelheid van
gesloten gewassen (200 kg/ha.dag).
figuur 13.
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logaritme van het droog~ewicht van T1 (ln(g/plant~)
in monocultuur als functie van het aantal dagen
na opkomst.

*: logaritme van de experimentele drooggewichten;
--. logaritme van de gesimuleerde drooggewichten.
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figuur 14.
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drooggewichten van T2 (g/plant) in monocultuur
als functie van het aantal dagen na opkomst.
+: experimentele drooggewichten;
~-:

gesimuleerde drooggewichten.

figuur 15.
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logaritme van- het drooggewicht van T2 (ln(g/plant))
in monocul tuur· als functie van het aantal dagen
na opkomst.

+: logaritme van de experimentele drooggewichten;
--. logaritme van- de gesimuleerde drooggewichten.

-27-

figuur 16.

+

drooggewichten van T1 en T2 (g/plant) in mengcultuur
als functie van het aantal dagen na opkomst.

*=

experimentele drooggewichten T1; +: experimentele

drooggewichten T2; --: gesimuleerde drooggewichten T1;
- -: gesimuleerde drooggewichten T2.
figuur 17.

..

logaritme van

~e

droogg~wichten

van T1 en T2 (ln(g/plant))

in mengcultuur als functie van het aantal dagen na opkomst.
Symbolen als in figuur 16.
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In de figuren 14 en 15 wordt het drooggewicht van T2 in monocultuur
weergegeven; de simulatie hiervan kan als zeer geed beschouwd worden.
Uit de figuren 16 en 17

bl~kt

dat de gesimuleerde drooggewichten van

T1 en T2 in mengsel sterk afwijken- van de experimenteel gevonden drooggewichten. De concurrentie wordt zeer

duidel~k

overschat; het gesimu-

leerde drooggewicht van T1 is te groat; die van T2 te klein.
Voor de overschatting van het concurrentie-effect kunnen de volgende
verklaringen aangevoerd worden:
a) In het experiment stonden de planten in rijen van 5 em breed, waarbij
per rD slechts een soort aanwezig was; de rijen bevatten afwisselend
T1 en T2. Hierdoor ontstond een clusterins van de planten van een
soort; er was dan ook geen sprake van diffuse concurrentie zeals in
het simulatieprogramma verondersteld wordt. Ret zal

duidel~k

zijn

dat de concurrentie-effecten tussen de soorten bij diffuse concurrentie
grater zijn dan die bij de

gedee·ltel~ke

clustering van de planten van

een soort.
b) Door het, onder a) genoemde, rij-effect zal het zijlicht dat in het
experiment een rol heeft gespeeld

m~nder

beschaduwing tussen de soorten

veroorzaakt hebben dan het geval zou zijn geweest bij diffuse concurrentie; ook hierdoor kunnen de concurrerltie-effecten tussen de soorten
vervlakt zijn.

-29-

5 Evaluatie en suggesties

.5.1 Evaluatie
De vergelijking tussen simulatie en experimant zoals beschreven in hoofdstuk 4 geeft geen uitsluitsel over de geldigheid van het simulatiemodel.
De monocultures werden redelijk tot goed gesimuleerd, hetgeen niet verwonderl~k

is omdat het simulatieprogramma gecalibreerd wordt met gege-

vens uit de monoculturen. De mengcultures werden matig tot slecht gesimuleerd; in beide gevallen is getracht een verklaring hiervoor te geven,
absolute zekerheid omtrent de geldigheid van deze verklaringen is echter
niet te geven.
Om een beter oordeel te verkrijgen over de waarde van het simulatiemodel is het mijns inziens

noodzakel~K

om:

a) meer experimenten te simuleren,
b)

~en

uitgebreide gevoeligheidsanalyse te maken.

De gevoeligheidsanalyse was helaas niet meer te realiseren in de periode
van nrljn bijvak.

5.2 Suggesties
De ontwikkeling van het computermodel kan langs twee verschillende wegen
verlopen, namelijk:
1)

uitbreidi~g

van het model naar andere concurrentiefactoren dan licht,

2) het vervol·maken van het licht-concurrentiemode.l.
Volgens m5j is de onder punt 2 genoemde methode de beste; het betrekkelijk eenvoudige model leent zich goed voor uitgebreide toetsing aan verschillende experimenten. Door het vrij geringe aantal variabelen kan perfectionering van het model zonder grote moeite geschieden.
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De mogelijkheden tot perfectionering liggen op twee verschillende niveau's,
te weten:
·1) verbetering van de theoretische aannamen, zoals beschreven in h6ofdstuk 2,
2) vervanging van verschillende constanten en AFGEN-functies door op
fysiologisc~e

gronden gebaseerde procedures.

ad 1- De parabolische LAD-functie zoals beschreven in hoofdstuk 2 geeft
een sterk gesimplificeerd beeld in vergelijking met de werkelijke
LAD-functie in gewassen; overwogen zou kunnen worden om: 1) de
LAD-functie te benaderen met behulp v.an(onderdelen van) meerdere
parabolen (zie voor een uitwerking hiervan appendix E) of 2) er
zou een koppeling gemaakt kunnen worden tussen de LAD-functie en
de lengtegroei en bijgroei van het bladoppervlak in het gewas.
- De aanname dat ·de bladhoeveelheid egaal over het grondoppervlak
verdeeld is, is een grove

b~nadering,

vooral wanneer er geen

sprake is van diffuse concurrentie zoals bij het wintertarwe-experiment, beschreven in hoofdstuk 4. Gedacht zou kunnen worden om
ook in horizontale richting een bladdichtheidsfunctie op te .stellen.
Omdat de assimilatie in dit geval niet meer per hoogtelaag, maar
per 'ruimte eenheid' (cm3 o.i.d.) ber~kend zal moeten worden, kan
simulatie zeer veel tijd gaan vergen.
- De aannamen omtrent de fotosynthese-lichtresponscurve (pp. 7-8)
stoelen meer op 'denkwerk' dan op experimentele gegevens; hier
zou

waarschijnl~K

verbetering mogelijk zijn.

- Bij de mobilisatie van het reservevoedsel van het zaad naar de plant
(p. 16) is geen rekening gehouden met de grootte van de groei- en·
onderhoudsrespiratie; de variabele DSERE (/380/) zou met 0.6 ver-

-31-

rnenigvuldigd moeten worden om dit te herstellen.
ad 2- Gedacht zou kunnen worden aan de vervanging van de SLA-AFGENfuncties door een procedure die de SLA berekend. In Puckridge
et al. ( 1967) wordt

aanneme~1,]'k

gemaakt d.at de SLA gecorreleerd is

aan .de logaritrne van de lichtintensiteit. Moeilijkheid bij de modellering van dit aspect is dat niet
van de bladontwikkeling

duidel~'k

is in welke periode

het licht invloed op de SLA kan uitoefenen.

- De AFGEN-functie voor de fractie geel blad (FLEYE) zou ook door
een procedure vervangen kunnen worden; zie onder andere van Keulen

(1981 ).
Puckridge et al. (1967) stelt dat bladeren vergelen en uiteindelijk
vallen ali hun produktie aan assimilaten kleiner wordt dan de benodigde onderhoudsrespiratie voor die bladeren. Per bladlaag zou
bekeken kunnen worden of de assimilatie voldoende is voor het bladonderhoud; wanneer dit niet

~et

geval is, zouden de bladeren in

die bladlaag moeten gaan vergelen. Moeil1,]Kheid hierbij is de vraag
hoe de vergelingssnelheid in verband kan worden gebracht met het
assimilatietekort en in hoeverre een bepaalde vergeling nog ·omkeerbaar is .. wanneer, bijvoorbeeld door hoge lichtintensiteiten, de assimilatie in een bladlaag weer groter w9rdt dan de onderhoudskosteno
- Getracht zou kunnen worden om de droge-stofdistributie tussen de
verschillende organen te modelleren; hiervoor zullen echter zeer
uitgebreide literatuurstudies en experimenten nodig

z~n.

af~
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app A-1

Af}hl\DlX A: 1)1ijst van gebruikte parameters, variabe1en en constanten
2)1isting van het computerprogramma

A-1 Lijst van

gebruik~e

parameters, variabelen en constanten met een korte

omschrjjvine van hun betekenis en ci.imensie
Opmerkingen:
1) Parameters, variabelen en constanten die voor ae twee soorten deze1fci.e
betekenis hebben doch tijci.ens de executie van het programma verschillenae
waarden kunnen bezitten eindigen in het programma op een '1' of een

1

21

1

afhanke1ijk van de soort waarvoor zij staan. In onderstaande 1ijst zu11en ze
aangegeven worden met

1

1,2 1 na de naam.

2) Variabe1en, voorkomend in MACRO's worden niet apart verme1d omdat het
a) formele variabe1en zijn die tijdens de executie van het programma gesubstitueerd worden door actue1e parameters, of b) eenvoudig te interpreteren
hulpvariabelen zijn.

3) Variabelen die in FUNCTION-statement·s voorkomen, worden niet apart vermeld;
via

AFG~-declaraties

is duidelijk bij welke actuele variabelen zij behoren.

omschrijving

naam

ABRADT

dimensie

geabsorbeerde fotosynthetisch-actieve straling van
een gewaslaagje met dikte DX

Jjm2.ciag

ANX.'l,2 1

bladfotosynthese-snelheid bij 1ichtverzadiging

kg V02/m2.s

coos

bulpvariabele bij bet berekenen van de daglengte

.L>AY

simulatiedag, geteld vanaf 1 januari

DAYB

dag in bet jaar, .. gete~d. vana..f 1 januari, waarop
de simulatie begint

DAtBE 1 1,2'

dag in het jaar, gete1ci. vanaf 1 januari, waarop
de soort bij de simulatie betrokken wordt

app A-2

DA:tLE

effectieve aaglengte in seconden van aag DAY

s

hulpvariabele bt het berekenen van DJiYLB
DERA

omzettingsfactor voor graden naar radialen

radjgrad

DRO

totale globale straling pe.r dag

Jjm2.dag

DSR 1 1,2 1

dagelijkse afname van het drooggewicht in het zaad

g/plant.dag

DSBRE 1 1,2 1

als

kgjm2.da·g

DX

dikte van een gewaslaagje waarin het gehele gewas

D~R 1 1,2'

maar met andere dimensie

opgedeeld is

m

EFFE'l,2'

bladfotosyntbese-efficientie bij lage lichtintensiteit

EXTCF

extinctiecoefficient van individuele bladeren

FINDXT

fractie onderschepte PAR in een gewaslaagje

FLEYE'l,2 1

fractie gele bladeren van de totale bladhoeveelheid

FRAC

faktor die, in afhankelijkheid van LAIT, de hoeveelheid bladlaagjes bepaalt

GR 1 1,2 1

groeisnelheid van een plantensoort

kgjm2.dag

HH 1 1,2'

hulpvariabele bij de berekening van de assimilatie

Jjm2

HIGHT'l,2 1

hoogte van de gehele bladmassa van een soort

m

LAIDX'l,2'

LAI van de groene bladeren in een gewaslaagje met
hoogte DX

LAIGR 1 1,2 1

LAI van de groene bladeren per soort

LAIT

LAI van de groene en gele bladeren

i~

het gehele

gewas
LAIT0'1,2'

LAI van de groene en gele bladeren per soort

LAT

geografische breedtegraad; nodig voor de

he~ekening

van DAYLE
LBNDGR

minimum hoogte hoven het grohdoppervlak waar heneden
zic~

LBNDT

, in· het gewas., gee-n groene hladeren meer bevinden

m

minimum hoogte hoven het grondoppervlak waar beneden
zich, in het gewas, geen greene en gele hladeren
meer hevinden

m

app A-3

LLIMG'l,2 1

als LBNDGR, maar nu

LLINV 1 1,2'

als LBND'l1 , maar nu uitgesplitst naar soort

m

N'l,2'

plantdichtheid

plantjm2

PAR

fotosynthetisch-actieve straling boven .het gewas

Jjm2.dag

~itgesplitst

naar soort

overblijvende PAR nadat de absorptie door de verschillende gewaslaagjes is berekend
fractie van het totaal drooggewicht dat zich in de

.PFLE'l,2 1

bladeren bevindt
PFST 1 1,2 1

als: PFLE'l,2 1 maar nu voor de stengels

PFR0 1 1,2'

als PFLE'l,2' maar nu voor de wortels

PHB 1 1,2'

bruto-fotosynthese

kg CH20/m2.dag

PRYT0 1 1,2 1

totaal drooggewicht

gfplant

RRV'l,2 1

coefficient voor de onderhoudsrespiratie

1/dag

SLA'l,2'

specifiek bladoppervlak

m2jkg

SR 1 1,2 1

drooggewicht van het zaad

gjplant

SSIN

hulpvariabele bij het berekenen van DAYLE

SUY~S'l,2'

hoeveelheid C02 die de plantensoort in een dag
heeft geassimileerd
som van de LAIDX van beide soorten

TGADXT

:

maximum hoogte boven het grondoppervlak waarboven

UBNDT

zich, in bet gewas, geen bladeren

me~r

bevinden

m

als UBNDT, maar nu uitgesplitst naar soort

m

W0'1,2'

initieel plantgewicht

kg/plant

XL

'hoogtew~zer';

UL~1V'l,2

1

wijst steeds naar de onderste begrenzing

van een gewaslaagje met dikte DX

xu

1

m

hoogtewijzer 1 ; wijst steeds naar de bovenste begrenzing

van een gewaslaagje met dikte DX

m
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YLE'l,2'

drooggewicht van cie bladeren

YLEYE'l,2 1

drooggewicht van de gele bladeren

kgjm2
kgjm 2
~~

YRO'l,2 1

drooggewicht van de wortels

kgjm 2

YST'l,2'

drooggewicht van de stengels

kgjm2

YTOT'l,2 1

totaal drooggewicht

kgjm 2

YTlMI

array voor de opslag van PRYTOl in mengcultuur

YTlMO

als YTlNI, maar voor de monocultuur

YT2MI

als YTlNI, maar voor PRYT02

YT2MO

als YTlMO, maar voor PRYT02

YO

initieel drooggewicht

kgjm2

.
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A-2 Listing van het comnuternrogramma
00010
00020
00030

TITLE LICHT CONCURRENTIE TUSSEN TUEE

SOORTE~

DIMENSION YT1M0!0:77),YT1MI<0:77),YT2M0(0:77)
DIMENSION YT2MIC0:77)

I
I

(l(l040
00050

:1:++

SI MULA Tl E PROGRAMMA M. B. \,l.

II

AI~~M

INDA

II

I< AS

L~F'.

1S'B 1

00070

*MACRO ON DE HOOGTE TE BEDALEN UAARBENEDEN DE BLADEREN

0(!080

*ZI.JN.

00090

MACRO LLMLGN=LLGR(FLEYEN,ULIMVN 1 LLIMVN)

00~00

A=-3.14.

u0~10

B=-.25+.5*FLEYEN
ZO=ACOS((-B/2.)/SQRT<-A**3/27.))

00120
00130

00140
0 0150

~FGESlORUEN

X1=2*SQRTC-A/3.)*COS(Z0/3.+4.1B87902)
LLMLGN=<X1+.5)*(ULIMVN-LLIMVN>+LLIMVN
EtHtMAC

00160

0 0170
-00180
00190
00200

00210
00220

00230
00240
00250
00260

00270
00280
00290

00300
00310
00320

00330
00340
00350
00360
00370

:t='"M ACF; 0 0M It E LAI IJ AN EEN LA AGJ E It X TE BE F: E~{ENE N,
*BIJ EEN PARABOLISCHE (BLAD>-DICHTHEIDS VERDELING.
MACRO LAIDXN=LADX<ULIMVN,LLIMVN,HIGHTN,LAIN>

PROCEDURAL
CXU=XU-LLIMVN
CXL=XL-LLIMVN
JF(XU.GT.ULIMVN> CXU=HIGHTN
IF<XL.LT.LLIMVNl CXL=O.O
QDXV=-(2./HIGHTN**3)*(CXU**3-CXL**3)+(3./HIGHTN**2)*(CXU**2-CXL**2)
LAIDXN=LAIN*GDXV
ENDMAC

*MACRO OM 1) DE DROGESTOF PRODUCTIE TE BEREKENENCINTEGRATIE)
2) OM EEN SOORT LATER TE LATEN BEGINNENCOP DAY=DAYBE)
MACRO YTOTN,GRN=STRINTCYINN,YON,DAYBEN,SUMASN,RRVN,YLEYEN,DSEREN)
PROCEDURAL
INTDST=INTCDAY-DAYBEN+SIGN<0.5,DAl-DAYBEN))
IF (INTDST) 110,90,100
.. 90 YTOTN=YON
GOT0110
100 GRN=.7*((30./44.>*SUHASN-CRRVN*(YINN-YLEYEN)))

* EN

YTOTN=YINN+DELT~GRN-DSEREN)

00380

00390
00400

00410
00420
00430
00440
00450
00460
00470
00480
00490.
(t0500

00510
00520

CONTINUE
ENDMAC
*================================================================
110

INITIAL
CONSTANT
CONSTANT
CONSTANT
CONSTANT
C0NSTANT

PI=3.1415927,EXTCF=.7,AKX1=1.12E-6,AMX2=1.12E-6
TEMP=20.
EFFE1=1.4E-8,EFFE2=1.4E-8,LAT=50.
RRV1=0.015,RRV2=0.015
DAYBE1=41• , It AYBE2=12() •
INCON W01=1.11E-5,W02=1.54E-5
PARAM N1=200.,N2=200.
II ERA= PI /1 B0 •

00530

00540

*VERLOOP VAN DE SLA <IN M**2/KG> IN DE TIJD

00550

FUNCTION SLAT1 =41. ,36. ,51; ,36. ,83. ,39. ,98. ,28., 118.,24.

00560

FUNCTION SLAT2=41. ,0. ,49. ,0. ,50. ,34. ,76. ,40., 118. ,20.

00570

app

0 0 58
0 05 9
1)

o0 ::·

·• 1

06 2

(! 0.~ ~~. ('

<~ (i 4 ~-~
1::

t:) 0C: 5 (i

00660
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E GELE Bl AIl EPEH lJ AN II E. TDTALE BI_ AIt H0 E'·) EELHE !II •
FUNCTI or~ FL E)' T1=C1 • , 0 • , 1 18 • , 0 •

:1: FRACT I

FuNcTIoN FLEn::= 4 1. , o.. 8::;. , (i. , -t ::: • ~ • o3, 118. , ., 11

*

:; T f\ AL l r! G1, J / C. M:f: 2 i F' F F· II AG GEi~ I II il ELII 0 I) E: F: 10 DAI) Ei-J '...' AN
:;: i . 2 • 8 i T0 T 3 (! • 4 • E: 1
Fur~ c 1 I 0 f·l Db: ij TB=:; 2 • r 2 4 1 • ! 4 i
2 4 1·• ' 4 2 • J 471 • ' 5 1 1 .!~ 71 ~ 52. ' 7:31 • ~
5 t; ! : 8 1 ~ 59 • ' 3 2 7 • 1 68 • ' 327 • ' t. 9 • ' 57 4 • ' 78 • ' 57 4 • ' ••
. 79.,761.~90.,908.,?9.,908.,100.,i540.,109.,1540., •••
i 10. '1 133.! 11 9. '1133.
.

:~: GL 0 3 C:t LE

I

I

'

I

II

tr

II

••

I

00680

00690
00700

*ASSIMILAT!E VERDELINGSFUNCTIE VOOR BLADEREN(PFLEl EN STENGELS(PFSTl.
FUNCTION PFLET1=41 .,.4 1 54. 1 .o~65.,.6,72.,.64,93. 1 .64,!1S.,.46
FUNCTl Dr~ F' FSTT 1= 4 1 • , • 3 1 ~ 46 • , • 3 1 ~ 5 4 • ~ • 27 ~ 8 6 • , • 25 , '7' 8 • ~ • 3 3 ~ i 1:3 • , • 3 4
FUNCT1 0N F' FL ET2=4 1 • : • t.. 7 , 5(l • , • 47 1 7 9 • , • 65 ~ B:~ • , • t. :~ : 11t; • , • .q6
FUNCTION F'FSTT2=41., .32,54., .32,76., .25,85., .25 1 98., .31, 118., .28

(J (1 7 1 0
0 07 2 tj

00730

00740
00750
00760
00770
00780
00790
00800

*BESCHRIJVING VA ONDER-<LLMVT) EN BOVENGRENSCULMVT) VAN DE
*PA~ABOLISCHE DICHTHEIDS-VERDELING VAN BLADEREN.
FUNCTION LLMVT1=0.,0.,11B.,O.
FUNCTION ULMVT1 =41., .1 ,69., .2,'i8., .52, 118., .56
FUNCTION LLMVT2=41. ,0., 118. ,0.
FUNCTION LILMVT2=41. ,0. ,49. ,0. ,!50., .1 ,69.,.20,98.,

.52, 118., .56

00810

(!0820
0(1830

00840
00850
. 00860

00870
00880
00890
00900
00910
00920
00930
00940
00950
00960

00970
00980

:t:BESCHRIJVING VAN DE /HOOGTE INDELINGS FACTOR~ IN AFHANKELIJKHEID
VAN DE LAI
FUNCTION FRACHT=(0.,1.J,(1 .,1.},(5.,10.),(20.,10.)

:t:

:t:FUNCTIE DIE DE RESERVE-STOF HOEVEELHEID(DIM. GR/PLANT> IN HET ZAAD
:t:BESCHRIJFT.
FUNCTION SRTB1=0.,19.2E-3,3.,14.6E-3,6.,5.84E-3,9.,5.42E-3, •••
13.,4.97E-3,17.,4.1BE-3,21.,3.75E-3,77.,0.
FUNCTION SRTB2=0., 1.46E-2,9., 1.46E-2, 13. ,7 .76E-3,21. ,5.86E-3, .••
77. '0.

*INITIALISERING VAN HET PROGRAMMA
rtAYB=41.
SUMAS1=0.0

SLIMAS2=0. (l
YLEYE 1=(l • 1j

YLEYE2=0.0
Y0 1=N1:1: W0 1

(J

1000

01 01 0
. 0 I 020
01030
01040
01050
01060

01070
01080
01(190
01100
01110
01120
01130

01140

Y02=N2:~:W02

YTOT1=0.

·noT2=0 .
*~================================================================

DYNAMIC
IIAY=IIAYB+TIME
:~:BEREKENING

VAN DE AFNAME VAN HET DROOGGEWICHT IN HET ZAAD<DSEREJ.

SR1=AFGEt-HSRTB1 ,TIME>

SR2=AFGEN(SRTB2,TIHE>
[ISF:1=DEF:IV<O. ,SR1)
DSR2=DERIV(O.,SR2)

app

i , ; 1so
01160

,·,1 1 8C·

·> I 1'7' (l

01200
01210
t)

DsH: E1=ns~: 1:t: ( N1:1: ;

• ~::-

A-7

3 ·,

DSERE2=DSR2t(N2*1.E-3l
NCSORT
·n 0 T1 , Gf: 1=SH: I i~ T ( i'T 0 T1, Y() 1, DA n: E1, SUM A:; 1 , F: F: V 1: YLEY E1 , ItS ERE 1 )
iTOT2,GR2=STRINTIYTOT2,Y02,DAYBE2,SUKAS2,RRV2,YLEYE2,ItSERE2)
SORT

1220

01230

*BEREKENING VAN DE EFFECTIEVE DAGLENGTE IN SECONDEN(DAYLE>.

01240

DEL=-23.45*COS(PI*<DAY+10.l/182.5)
SSIN=SIN!DERA*DEL>*SlN(DERAtLATl
CCOS=COS(DERA*DEL)*COS(DERA*LAT)

01250
01260
(11290
01300

01310
01320
01330

*1lAFGEN DECLARATIES, 2)BEREKENJNG V.D. VERDELINGSFACTOR VOOR

* DE UORTELSIPFRO> EN 3) BEPALING VAN DE HOEVEELHEID LAAGJES WAARIN
* DE HOOGTE VERDEELD MOET UORDENCFRAC) IN AFHANKELIJKHEID VAN DE TOTALE
* LAI'.
SLA1=AFGEN<SLAT1,DAY)
SLA2=AFGEN(SLAT2,DAY>
FLEYE1=AFGEN(FLEYT1,DAY)
FLEYE2=AFGEN<FLEYT2,DAY>
PFLE1=AFGEN(PFLET1,DAY)
PFLE2=AFGEN<PFLET2,DAY)
PFST1=AFGEN( F' FSTT1 , II AY)
PFST2=AFGEN<PFSTT2,DAYl
PFF:O 1=1. - ( PFLE 1 +PFST 1 )
PFR02=1.-CPFLE2+PFST2)

01340
01350
01360
01370
(11380

01390
01400
01410

01420
01430

01440

LL I MV 1=AFGEN ( LLMlJT 1 , DA'r)
LLIMV2=AFGEN(LLMVT2,DAY>
ULIMV1=AFGEN<ULMVT1,DAY>
ULIHV2=AFGENCULMVT2,DAY>
DRO=AFGEN<DROTB,DAY)
FRACH= AFGEN<FRACHT,LAIT>
FRAC= AINT<FRACH+.5)

01450
01460

01470
01480
01490
01500
01510

01520
01530

i GROENE BLADEREN PER SOORT(LAIGR>; 3) DE TOfALE LAI VAN HET GEHELE

01540

* GEUAS(LAIT>; 4) HET D.S. GEWICHT VAN DE GELE BLADEREN PER SOORT<YLEYE>

tBEPALING VAN 1)DE TOTALE LAI PER SOORT<LAITO>; 2>DE LAI VAN DE

01550

LAIT01=YLE1*SLA1
LAIT02=YLE2*SLA2

01560
I.) 15?0
0158(1

LAIGR1=L~IT01:t.(1.-FLEYE1)

LAIGR2=LAIT02*(1.-~LEYE2).

LAIT=LAIGR1+LAIGR2
'YLEYE1=FLEYE1:t.YLE1
YLEYE2=FLEYE2*YLE2

01590

01600

01610
01620
01630
01640

:t:

11

PHOTO ACTIVE RADIATION" PER

M~2

IN liE .{AS

PAR= 1.E4*IIF:0*.5:t..76

01650

01660
01670
01680
0 1690

01700
01710

*PROCEDURE OM FOTOSYNTHESE HOEVEELHEID(SUHAS> TE BEREKENEN, BIJ EEN
:t.PARABOLISCHE BLAD-DICHTHEIDS VERDELING.
PROCEDURE SUMAS1,SUMAS2=ASSIM<PAR,AMX1,AHX2,DAYLE,EFFE1,EFFE2, •••
LL I MV1 , LLI MV2 , UL Hi V1 , UL I MlJ 2 , L~ I T0 1 , LA IT 02, LA I Gr.: 1, LA JGF: 1l
HH1=<AMX1*DAYLEl/EFFE1
HH2=CAMX2*DAYLE)/EFFE2

app

n1720
0l730
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LLMLG1=LLIMU1
LLMLG2=LLIMV2

01740

lF(ABS(LAITOi·-LrHGF:1).lT.1.E-~5)

GO TO

()1750

LLMLGl=LLGF:(FLEYEi ,ULJMt)l ,LLII'i'·)1

j

01?60
01 ?70
01780
(!1790

10
20

OiBOO
01810
1·:: 2 0

(l

1. :

~

t: ~. (J

01850
01860

01870
45

01890
01900
01910
01920

30

01930
01940

01950

40

01960
01970
01'180

50

02020
02030

60

02040

70

02050
02060
02070

XL=XU-IrX
LAIIIX1=0.
IF( (XU.LE.LLMLG1) .01~:.

(XL.GE.ULIMV1) .or:. (IIAY .LT .ItAYBEI) > GO TO 30
LAIIr X1=LA11 X( ULl HV1, l Ll MV1, HI GHT1, LA IT 01)
LAI!IX2=0.
IF((XU.LE.LLMLG2>.0R.(XL.GE.ULIHV2>.0R.(DAY.LT.DAYBE2)) GO TO 40
LAIDX2=LA!IX(ULIMV2,LLIHV2,HIGHT2,LAIT02)
TGADXT=LAIDX1+LAIIIX2
IF<ABS(TGADXT).LT.l.OE-10) GO TO 7(>
FINDXT=l.-EXP(-EXTCF*TGADXT)
ABF:ADT=(FINDXT/TGADXT)*F'ARREM*0.92
lF(ABS<LAIDXl) .L T.l.E-10) GO TO 50

01990
02000
02010

TO 20

XU=UBNDT
SUMAS1=0.0
SUMAS2=0.0
PA F:I~:EM=PAF:

018~0

01880

lF(ABS<LAIT02-LAIGR2i.LT.1.E-~5) GO
LLMLG2=LLGF: ( FLEYE2, ULIM'·J2, LL)MV2)
LBNDT=AMIN1 \LllM\'1 ,LLIM1)2)
LBNDGF:=AMIN1 (LLMLG1 yLLMLG2l
UBNDT=AMAX1 (IJLIM'~ll ,ULJM\;i2l
HIGHT1=ULIMVi-LLlMV1
HJ GHT2: UL J Mt.! 2- ~. '- I M1,.'2
nx=(uBr~ nT - LBNDGF' 11 Fr.: Ac

10~~

SUMAS1=SUMAS1+LAIDX1*AMX1*DAYLE*ABRADT/(ABRADT+HH1>
IF<ABS(LAIDX2).LT.1.E-10) GO TO 60
SUMAS2=SUMAS2+LAI!IX2*AMX2*DAYLE*ABRADT/(ABRADT+HH2)
PARREH=PARREM*(l.-FINIIXT>
XU=XL

IF(XU.GT.LBNDGR> GO TO 45

CONTINUE
ENDPRO

02080

02090
02100
0211 (l
02120
02130

*BEREKENING VAN DE Il.S. PRODUCTIE VAN
* EN VAN DE STENGELS(YST).
YR01 =PFF:01 :t:YTDT 1
YR02=PFR02*YTOT2
YLEl=PFLE1:t:YTOT1

02140

YLE2=PFL~2:t:YTOT2

02150

YST1=PFST1*YTOT1
YST2=PFS12tYTOT2

02160
02170
02180
02200

*OMREKENING TOTALE GEWICHTEN
F'RYT01=YTOT1*(1.E3/N1)
f'RYT02=YTOT2* ( 1. E3/N2)

02210
02220
02230

.PF:OCEIIURE YTlHO,YT1MI,YT2MO,YT2MI=ARSTR<PRYT01,F'RYT02,IrAY>

02190

02240

02250

02260
02270

02280

PER

*PROCEDURE OM D.S. GEWICHTEN IN
IF(DAYBE1.GT.119.)G0 TO 200

IF(DAYBE2.LT.119)G0 TO 210
:t:----ARRAY VOOR T1-MONO
YT1MO(TIME)=PRYT01
GO TO 220

SOORT

UORTEL~(YRO>,BLADEREN(YLE>

VAN

KG/M**2 NAAR GR/PLANT

GE~ENSTE ARRAY~s TE

PLAATSEN.

app

'..}2

0
0

f----ARRAY VOOR T2-MONO

•.) ~

')

200 YT2HOITIMEl=PRYT02

02

() 2 20
(.12 30
02 4 (•
(J 2 ~~o

02 60

A-9

GO TO 22•j

VOOR MIXED SITUATIE
210 YT1Ml(llME>=PRYT01
YT2MI(TIMEJ=PRYTU2
220 CONT It{UE

t----ARRAY~s

02 70
02 80
1.)2 90
02400

*================================================================

02420

METHOD RECT

ENDF'RO

Tlrl EF: FI tH I M=

II
ll

'1

fiELT= 1., Pf:IIEL= 1. ,OUTitEL=1.

02440

TERMINAL
02460

02470
02480
02490
0250(1

02510
(J2520
02530

0254(!
02550
02560

02570
··

02580
02590
02600
02610
02620
02630
02640
02650

02660
02670
0 2680

02690
02700
02710

02720
. 0 27 3 {)

02740
02750

:t:ONDEF:ZOD~ lJEU~E F:UN

BEE I Nil I Gil IS EN otHIEf.:NEEM It I ENO'..JEF:EENI<OSTI G

* ACTIE.

IFCINT(DAYBE1-DAYBE2+9.+SIGN(0.5,DAYBE1-DAYBE2)))230,250,240
*----T1-MONO KLAAR; VERANDER DAYBE VOOR T2-MONO
230 DAYBE1=120.
DAYP.E2=50.
CALL RERUN
GO TO 260
*----T2-MONO KLAAR; VERANDER VOOR MIXED SIMULATIE
240 DAYBE1=41.
DAYBE2=50.
N1=100.
N2= 100.
CALL RERUN
GO TO 260
*---ALLE 3 RERUNS KLAAR; ~sAVE~ DE RESULfATEN <IN FILE "FOR01.DAT"}
* EN BEEINDIG JOB
250 CALL STRRTN(YT1HO,YT1MI,YT2MO,YT2MI>
260 CONTINUE
EN It
STOF'
C FORTRAN SUBROUTINE OM UITKOMSTEN OP TE SLAAN
SUBROUTINE STRRTN<YT1MO,YT1MI,YT2MO,YT2MI>
DIMENSION YT1M0(0:77>,YT1Ml(0:77),YT2M0(0:77),YT2MI<0:77)
WRIT E( 1 , 10 0 ) ( (· YT1M0 ( I ) , )' T1MI ( 1) , YT2M 0 < I ) , YT2M"I < I> ) , I= 0 , ? 7)
100 FORMAT(1H ,4E15.5l
RETURN

02760

02?70

h
JU I ST

END

ENDJDB
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Appendix B: Relatiediagram van het simulatieprogramma

In onderstaand relatiediagram zijn de belangrijkste processen van het'simulatieprogramma opgenomen.
Opmerkingen: a) Alleen soort

~~n

is in het diagram opgenomen; soort twee

is hiermee verbonden via 'ingang' (a) en

1

uitgangen 1 (b)

e~n

is, wordt het

en (c).
b) Wanneer de totale gewas-LAI groter dan

omlijnde gedeelte van het relatiediagram per tijdsstap voor
meerdere bladlagen (LAIDX) herhaald.

Svrnbolen, gebruikt in het relatiediagram:
Stroom en richting van een hoeveelheid~
Stroom en richting van informatie.
0
~

~iskundige

Hoeveelheid (drooggewicht).

IYTOT11

Constante of parameter.

AMX1

AFGEN-functie.

berekening.
(SID~S1) :

Snelheid.

Berekende variabele.

~~,----~
l

I
I

I

I

I

: .IJ.t.I.MY1.........
I11...lirll--::1--- --{LLMLGi)
l
{LAfDX1}--------p------- -----{n,
I

I

I

•

~

I

I

-'1

I

~

I
I

I

I

I

:

:

(PA"f"M)--+--- EXTCF

I

I

.l

I

:

I

PAR--<(

I

.

:

I AMX1----..- i .:-· __ j __ _,ABLnTr------- ----lbl
I EFFE't_,- ~
II
' '-----~---------(t)
lI
\

¢:rLEYE1
'

(su~s1)

:==~---------------------------I

~-*---RRV1

______ __...-,..- - - -

L- -

- -

I

I
- - - - - - - - - _,
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Appendix C: Afleiding van de cumulatieve LAI-verdeling van een soort,
b~

een parabolische LAD-functie

f{

Ui t de vgl. LA It =)LAD dh volgt:

d~Aih/dh

= LAD (1).

0

Omdat een parabolisch verband verondersteld wordt tussen de LAD en de
hoogte, is vgl (1) te herschrijven als: dLAih/dh = ah2 + bh + c (2).
Eerste voorwaarde: dLAih/dh = 0 voor h =

0}

~

c = 0; hiermee gaat

(2)

vgl. (2) over in: dLAih/dh = ah2 + bh (3).
Tweede voorwaarde: vgl. (3) heeft een maximum bij h = (1/2)H; in
formule: d2LAih/(dh)2 = 0 voor h = (1/2)H} =9 b = _( aH) .] _
d2LAih/(dh)2 = 2ah +· b
_,.

3

==? dLAih/dh = ah2- aHh; integratie hiervan levert:

LAih = ( 1/3 )ah3 - ( 1/2 )aHh2 + C·' ( 4.).
Derde voorwaarde:

~(d.LAih/dh)
0

dh = LAit
(4 ~

}~

LAit = [C1/3)ah3 - (1/2)aHh2 +

Vierde voorwaarde: LAih = 0 voor h = 0; met behulp van vgl. (5) is in te
zien dat de cumulatieve LAI-verdeling t.o.v. h=O geschreven kan worden

C~~
0
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Appendix D: Afleiding van de hoogte waarbeneden de bladeren afgestorven

De vgl.: FLEYE=-2(H')3+3(H' )2, is t~ herschr~ven als:
(H' )3-3/2(H' )2+FLEYE/2 = 0 (1); indien gesteld wordt: x=H'-0.3, gaat
vgl. (1) over in: x3 +ax+ b = 0 (2); hierb~ geldt:
a = -3/4 en b

= -0.25

Voor alle waarden

+ FLEYE/2 •

O~FLEYE~1

reele wortels oplevert,

geldt dat de oplossing van vgl. (2) drie

waarb~

(na transformatie H'=x+0•5.) geldt:

H~~O; O~H2~1; H3~1; het zal duidel~k z~n dat alleen

H2

betekenis heeft

voor het simulatiemodel.
De oplossing voor de waarde X2.t behorende bij
x2 = 2MV-a/3
lt

1

*

COS

H2,

luidt:

(te/3 + ( 4/3 )rt), waarbij geldt:

= ACOS (- (b/2 )/Y-a3 /27\).

Door de transformaties: H'=x2+0.5 en h=H'KH,, ...wordt de hoogte (h) verkregen
t.o.v. de onderbladgrens waarbeneden alle bladeren afgestorven zijn.
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Appendix E: Afleiding van de cumulatieve LAI-verdeling van een soort,
bij een LAD-functie bestaande uit gedeelten van twee parabolen

Aanname

de LAD-functie wordt benaderd met onderdelen van
twee parabolen: y1 en y2, zie figuur 18.

Voorwaarden: a) y1 geldt voor bet traject

O~h~p;

y2 geldt voor bet traject

p~h~1.

LAD
b) y1(0)=0; y2(1)=0.
c) y1(p)

= y2(p).=t en

zowel y1

als y2 heeft zijn maximum bij h=P•
figuur 18. benadering van
de LAD-functie m.b.v.
parabolen: y1 en y2.
Afleiding parabool y1 :
algemene vergelijking van y1 (door punt (0,0)): ~1=ah~+bh (1)
uit voorwaarde c) volgt: Y1~o voor h=p}
'
~
.
Y1=2ah+b
~

b=-2ap]
.

(1)

~

y1=ah2-2aph (2) •. :

Ui t voorwaarde c) volgt ook: y1 =t voor h=p] ~ a=-tfp2J
(2)

•

=9

(2)

Afleiding parabool y2:
algemene vergel~king van y2: y2=ah2+bh+c (4)
uit voorwaarde c) volgt: yz=O voor h=p}·

,

y 2:2ah+b

:::::::::;>

b =- 2 a

p]

( )
4

;>

tw~e
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Uit voorwaarde b) volgt: y2=0 voor h=11~
.·

2

(5)j--yC=

~ y2=ah2-2aph+2ap-a

~~;~}=?

(6).

Uit voorwaarde c) volgt: y2=t voor h=pl~a=-t/(p- 1 )2}

(6))

(6)

;:9

~ y2=(-t/(p-1)2)(h2-2ph+2p-1) (?).

Afleiding van de cumulatieve LADverdeling
De LAI van een soort is

gel~k

T

aan

p

de oppervlakte onder zijn LADp

functie.

0

Wanneer men het totale oppervlak

figuur 19. benadering van de

op 1 stelt, geeft het oppervlak

cumulatieve LAI-verdeling m.b.v.
twee derdegraads functies:

:~1

onder de curve de fractie van de
totale LAI van ·de soort weer;
p

IJ.

in formule: ~y1 dh+ 5Y2 dh=1.
0

f>

De afleiding van de primitieven van y1(Y1) en y2(Y2) zal zodanig geschieden dat zij de cumulatieve fractie van

d~

LAI vanaf h=O weergeven;

zie figuur 19.

Afleiding Y1 ei Y2
Uit (3) volgt: Y1=(-t/p2)(h3/3-ph )+c·1}~Y 1 =(-t/p2)(h3/ 3 -ph2) (8).
voorwaarde:Y1=0 voor h=O

2

Uit

C7)

volgt: Y2=(-t/(p-1)2)(h3/3-ph 2 +2ph-h)+c2 (9)j
voorwaarde :- Y2=.1 voor h=1

~

en Y2•

app E-3

~ 0 2=1+(t/(p- 1 ) 2 )(p- 2/3)}9Y2=1-(t/(p-1 )2)(h3/3-ph2+2ph-h-p+2/3) (10).
(9)
Voorwaarde: Y1(p)=J2(p)1=9 2pt/3 =1-(t/(p-1)2)(2p3/3+2p2-2p+2/3) ~ t=1.5
(8 ) ' (10 ) )
·_
De volledige

vergel~kingen

luiden nu:

y1=(-1.5/p2)(h2-2ph) (11)
Y1=(-1.5/p2)(h3/3-ph 2 ) (12)
y2=(-1.5/(p-1)2)(h 2-2ph+2p-1) (13)
Y2=1-(1.5/(p-1)2(h3/3-ph2+h(2p-1)-p+2/3) (14)

Voor alle relatieve hoogten h geldt:
~

1 ) als h~p: [;LAI] 8= Sy1 dh=Y1 (h)
0

.2) als

h~p: [LA:rJg=~y2
p

dh=Y2(h)

Voor een hoogtelaagje h1-h2

(h2>h1~

geldt:

1 ) als

h1~p

en

h2~p:

[LAI)~;=Y1(h2)-Y1(h1)

2) als

h1~p

en

h2~p:

[~IJ~;=Y2(h2)-Y1(h1)

3) als

h1~p

en

h2~p:

{LAI)~;=Y2(h2)-Y2(h1)

Afsterving van de bladeren
De berekening van de hoogte waarbeneden de bladeren afgestorven zijn, is
in essentie

id~ntiek

aan de methode zoals beschreven in appendix D. Er

moet echter bepaald Woraen met behulp van Welke 3e-graads functie deze
hoogte berekend moet worden. Uit vgl.·(12) valt af te leiden: Y1(p)=p;
hieruit

bl~Kt

dat wanneer de fractie geel blad(FLEYE) kleiner of

gel~K

is aan p, de vergelijking Y1-FLEYE=0 opgelost moet worden; wanneer FLEYE

app E-4

groter of

gel~k

is aan p, meet de

vergel~king

Y2-FLEYE=0 opgelost worden.

De oplossing van deze vergelDkingen is identiek aan de oplossing zeals
beschreven in appendix D, met de volgende uitzonderingen:
voor FLEYE~p: a=-3p2; b=2p2 (FLEYE-.p);
voor FLEYE~p: a=-3(p-1)2; b=2(p-1)2(FLEYE-p).
Verder meet
verkr~gen.

b~

x2 niet de waarde 0.5, maar p opgeteld worden om h' te

