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SAMENVATTING
Bij herinzaai van graslanden treedt regelmatig schade op. die
wordt veroorzaakt door nematoden aantastingen. Het onderzoek,
beschreven in dit verslag, geeft een aanzet tot de simulatie van
de schade.
Bij de simulatie wordt gebruik gemaakt van de resultaten van
potexperimenten met het gewas Lolium perenne en de aantasting met
verschillende
dichtheden
van populaties van
de
nematode
Tylenchorhyncbus dubjus. In eerste instantie is de gewasgroei
onder verschillende vochtomstandigheden gesimuleerd en is de
schade door nematoden aantastingen huiten heschouwing gelaten.
Bij de simulatie van de gewasgroei moet er rekening mee
worden gehouden dat het gras niet regelmatig is verdeeld hoven de
pot. In de heginfase is het potoppervlak niet geheel hedekt en na
verloop van tijd treedt overhanging van het gras huiten de pot
plaats.
De consequenties van een aantal verschillende verdelingen van
hladmateriaal hoven en naast de pot zijn nagerekend.
De ongelijkmatige groei van het gras hoven en naast de pot
heeft
een
grate
invloed op de
groeisnelheid
van
het
plantmateriaal per pot. Zowel de mate waarin de hladmassa wordt
verdeeld over een grater oppervlak in de groeiperiode als de vorm
van het plantmateriaal heeft grate invloed op de groeisnelheid
van het plantmateriaal per pot.
Bij de simulaties wordt verondersteld dat licht alleen van
hoven invalt. Zijlicht wordt niet gesimuleerd, maar het kan een
helangrijke rol spelen hij de vergroting van de ophrengst van het
plantmateriaal.

SUMMARY

Nematode damage often occurs when pastures are resown. The
emergence of resown grass is often unsatisfactory and growth of
plants can be noticeably retarded.
In this report, a model is described preliminary to the
simulation
of
damage caused
by
nematodes.
Results
of
potexperiments
with
Lolium pereune and damage caused
by
populations of the nematode Tylenchorhynchus dubius are used for
the
simulation.
Initially crop growth is simulated under
different moisture conditions and damage caused by nematodes is
not taken into consideration.
Several shapes of the leaf mass on the pot are possible.
Initially, after germination, the pot surface is not covered and
after some time overhanging of the leaf mass can be important.
Consequences of some different shapes of the leaf mass are
calculated.
The irregular growth of the grass strongly determines the
growth rate of the plant material per pot. Both the extent of
distribution of the leaf mass and the shape of the leaf mass
strongly determines the total growth rate.
Side light is not simulated, but might play an important role
to increase the yield of plant material.

1.

INLEIDING EN PROEFOPZET

Bij herinzaai van grasland ontstaan regelmatig problemen door
nematoden aantastingen (J. van Bezooyen, 1979). Om te kunnen
bepalen wanneer problemen kunnen ontstaan dient de relatie
tussen aantallen nematoden en veroorzaakte schade te worden
gekend.
Deze
relatie
lijkt
sterk
be1nvloed te worden
door
milieufactoren, zeals temperatuur, vochttoestand van de grand en
bemesting.
Deze complexe relaties zijn niet op een eenvoudige
manier
weer te geven. Echter in een simulatiemodel is het mogelijk om de
invloed van de verschillende milieufactoren op de relatie tussen
nematoden aantallen en schade door te rekenen.
Het simulatiemodel heeft als doel een begin te maken het
systeem grasland/nematoden te verklaren, door het simuleren van
het systeem Tylenchorhynchus dubius en Lolium perenne onder
geconditioneerde omstandigheden.
Van het systeem Tylenchorhynchus dubius/Lolium perenne zijn
gegevens
beschikbaar
over
enkele
temperatuur- en
enkele
vochttrappen en verschillende dichtheden van deze ectoparasiet,
(Den Toom, 1988). De effecten van temperatuur- en vochttrappen
kunnen worden gesimuleerd in een gewasgroeimodel. Omdat de
vochttoestand van de grand oak wordt gesimuleerd moet oak een
waterbalans worden ingepast in het gewasgroeimodel.
Het gewasgroeimodel SUCROS wordt gebruikt. SUCROS gaat
uit
van
een homogeen verdeeld gewas.
Voor de simulatie
van
de potexperimenten moet het model zodanig worden gemodificeerd,
dat gewasgroei in patten kan worden gesimuleerd. In de begin fase
na de kieming wordt het potoppervlak nag niet in het geheel
bedekt. Na verloop van tijd·wordt het potoppervlak bedekt door de
bladmassa. Daarna kan overhanging gaan plaatsvinden buiten de
pot.
De consequenties van de onregelmatige verdeling van de
bladmassa hoven en naast de pot moeten worden nagerekend om de
invloed op de groeisnelheid van het plantmateriaal per pot te
kunnen bepalen.
In
eerste instantie wordt gewasgroei gesimuleerd onder
verschillende
vochtomstandigheden
en
worden
nematoden
aantastingen buiten beschouwing gelaten.
2.
2.1

BESCHRIJVING VAN HET SUCROS MODEL EN DE WATERBALANS
INLEIDING

Het SUCROS-model is een samenvattend dynamisch gewasgroei
model. Samenvattende modellen zijn die modellen, die afgeleid
zijn van een uitgebreid model, waarin alleen de essenti~le
elementen
worden
opgenomen.
Deze modellen z~Jn
kleiner,
eenvoudiger en hanteerbaar voor niet gespecialiseerde gebruikers.
Modellen kunnen statisch of dynamisch zijn. Als de factor
tijd in beschouwing wordt genomen is het model dynamisch. Het
SUCROS-model berekent met tijdstappen van een dag de droge stof
1

productie van het gewas en is dus dynamisch.
Het
oorspronkelijke
SUCROS-model, waarvan uit is gegaan,
staat beschreven in 'Spitters, Van Keulen en Van Kraalingen,
(1988)'.
Bovengenoemde termen als samenvattend en dynamisch gelden oak
voor de waterbalans die is gebruikt. Deze is ontwikkeld door
Stroosnijder en staat beschreven in 'Penning de Vries en Van
Laar, (1982)'.
2.2

BASISPRINCIPES VAN HET SUCROS MODEL

De droge stof productie van een gewas wordt bepaald door de
mate
waarin bruto-fotosynthese (DTGA) optreedt.
De
brute
fotosynthese snelheid wordt verkregen uit de
fotosyntheselichtrespons curve van een individueel blad. Voor een gewas wordt
de brute fotosynthese berekend door rekening te houden met
meerdere bladlagen,
waarbij het blad minder licht opvangt
naarmate de bladlaag zich dieper in het gewas bevindt.
Als de C02-assimilatie bekend is, kan worden uitgerekend, door
vermenigvuldiging met de factor 30/44,
hoeveel assimilaten
(glucose) worden gevormd. De vermenigvuldigingsfactor kan worden
afgeleid uit de onderstaande reaktievergelijking op basis van de
atoomgewichten van C, H en 0.
C02 + H20

CH20 + 02

Voor de vorming van structureel plantmateriaal (GTW) treden
neg
energieverliezen
op in de
vorm
van
onderhouds- en
groeirespiratie. De energie verliezen bij de onderhoudsrespiratie
worden veroorzaakt door processen als hersynthese van afgebroken
enzymen voor de instandhouding van de plant. Bij de groeirespiratie worden deze veroorzaakt door de synthese van structurale
verbindingen uit suikers. Het structureel plantmateriaal dat
uiteindelijk ontstaat kan worden verdeeld in ondergronds- (WRT),
bovengronds- (WSH) en reserve materiaal (WRE). Bovengenoemde
processen zijn samengevat in figuur 2.1.
Het SUCROS model (Spitters, Van Keulen en Van Kraalingen,
1988)
berekent de brute fotosynthese met behulp van vier
subroutines. In de aangepaste versie voor de gewasgroei in patten
in de klimaatcel kunnen een aantal vereenvoudigingen
worden
aangebracht.
De veranderingen die optreden worden in het kart besproken.
Voor het gemak wordt het model door Spitters, Van Keulen en
Van Kraalingen het SUCROS model genoemd en de aangepaste versie
het POT model.
De eerste subroutine 'ASTRO' in het SUCROS model behandelt de
daglengte. In het POT model is deze subroutine overbodig omdat in
een klimaatcel de daglengte constant is en onafhankelijk is van
de tijd van het jaar en van de breedtegraad.
Oak vervalt de tweede subroutine 'RADIAT' die de straling
berekent. De straling bestaat uit directe en diffuse straling. In
de klimaatcel is de straling afkomstig van lampen, waardoor er
constante
lichtintensiteit
wordt
bewerkstelligd.
Onder
klimaatcel
omstandigheden wordt aangenomen dat de
directe
straling te verwaarlozen is en dat alle straling diffuus is,
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omdat belichting plaatsvindt vanuit verschillende invalshoeken en
niet vanuit een puntbron. (pers. comm. J. Goudriaan).

C02-ASSIMILATIE
(DTGA)
CH20-ASSIMJLATIE
(GPHOT)
C02

• CH20

ONDERHOUDSRESPIRATIE
NETTO GROEI
(GTW)
GROEIRESPIRATIE

WSH

WRT
WRE

figuur

2.1.

Processen die een rol spelen in de plant van C02assimilatie
tot
de vorming van
netto-groei
verdeeld over ondergronds, bovengronds en reserve
materiaal.

De subroutine 'ASSIM' berekent in het oorspronkelijke model
de brute assimilatie met behulp van een Gaussische integratie
over drie lagen op verschillende diepte in het gewas. Bij deze
berekening spelen de volgende factoren een rol:
-de reflectieco~fficient;
-de extinctieco~fficient;
-de maximale C02-assimilatie van een blad bij lichtverzadiging
(fig. 2.2);
-de initi~le lichteffici~ntie (fig. 2.2);
-de straling.
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C02-ASSIMILATIE

l

BRUTO-ASSIMILATIE

AMAX
NETTO-ASSIMILATIE

EFF

• LICHTINTENSITEIT
---------~---------~------~-~~~DONKERRESPIRATIE

figuur 2.2.

C02-assimilatie hij verschillende
lichtintensiteiten.

In het SUCROS model wordt uitgegaan van een homogeen verdeeld
gewas. Bij de potproeven in de klimaatcel bevinden zich in de
heginfase slechts enkele kiempjes hoven het potoppervlak. Na
verloop van tijd wordt het potoppervlak langzaam bedekt, waarna
in weer een latere fase het gewas over de randen van de pot kan
gaan hangen. Op deze manier vindt geen homogene verdeling plaats
van het hladmateriaal.
Op de verdeling van hladmateriaal wordt verder ingegaan.
Verschillende verdelingsvormen van het gewas hoven de pot z~Jn
denkhaar. In figuur 2.3 zijn de verschillende vormen weergegeven
die zijn getoetst.
POTSPA
is
gedefinieerd in het simulatiemodel als
de
oppervlakte, in vierkante centimeters, die door de hladmassa
wordt hedekt. De ondergrondse hoeveelheid plantmateriaal wordt
hepaald door de grootte van de pot. POTSUR is gedefinieerd als
het potoppervlak in vierkante centimeters. In de beginfase, als
er slechts enkele kiempjes aanwezig zijn, is de POTSPA dus klein.
Bij overhanging is de POTSPA grater dan de POTSUR.
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oorspronkelijke vorm

cirkel cylinder vorm

kegel vor.m

afgeknotte kegel vorm

figuur 2.3. Schematisch overzicht van de verschillende vormen van
het gewas hoven de pot.
pot=
gewas=
Omdat bij de potexperimenten de bladmassa steeds over een
groter oppervlak wordt verdeeld, wordt bij de simulatie de POTSPA
steeds grater gemaakt. Het is mogelijk dat door een sterke
vergroting van de POTSPA, de LA! kleiner wordt dan de LA! op het
tijdstip daarvoor. Om te voorkomen dat de LA! sterk afneemt per
tijdseenheid is het volgende ingebouwd in het simulatiemodel,
waarbij de relatie tussen POTSPA en de tijd hypothetisch is;
*140=het maximale beschikbare
*plantmateriaal (cmZ).
5

15

oppervlak voor

het

bovengronds

POTSPA=((TIME/36.)*(140.-POTSI))+POTSI
HULP=SLA*WSH/POTSPA
IF (HULP.GE.LAI) GOTO 15
POTSPA=POTSPA-0.1
GOTO 5
CONTINUE
HELP=HULP
HULP=LAI
LAI=HELP

(De verklaring van de symbolen staat achter in de bijlagen.)

5

Op deze manier wordt de POTSPA elke keer met 0.1 verkleind
totdat de variabele 'HULP' gelijk of grater is dan de LAI. Door
de omkering met behulp van de variabele 'HELP' krijgt de LAI de
waarde van 'HULP'. Zodoende kan de LAI niet kleiner worden dan de
waarde op het tijdstip daarvoor.
De oorspronkelijke vorm van het gewas is vastgelegd in het
SUCROS model, dat beschreven is door Spitters, Van Keulen en Van
Kraalingen. In bijlage 1 en 2 worden de listings weergegeven van
respectievelijk het SUCROS model en die van de afgeknotte kegel
vorm. De subroutines voor de berekening van de assimilatie
(ASSIM) van de cirkel cylinder vorm en de kegel vorm worden
respectievelijk weergegeven in bijlage 3 en 4. Omdat het hier een
experiment betreft, dat is gedaan in de klimaatcel heeft de
subroutine die de assimilatie berekent van het model met de
oorspronkelijke
vorm ook enkele wijzigingen ondergaan
ten
opzichte van het SUCROS model. Deze subroutine wordt vermeld in
bijlage 5.
De cirkel cylinder vorm is gelijk aan de vorm van het
oorspronkelijk model, maar heeft meer bovengronds oppervlak
beschikbaar.
De berekening van de assimilatie van het plantmateriaal, bij
zowel de cirkel cylinder vorm als de oorspronkelijke vorm, vindt
met
behulp van de Gaussische integratie plaats
op
drie
verschillende punten in het gewas. Deze punten worden op de
volgende manier bepaald.
DO I=-1,1
LAIC=LAI*~+LAI*I*SQRT(0.15)

Dus als de LAI=5., dan wordt op LAIC=0.56, 2.50 en 4.44 de
plaatselijke assimilatie berekend, (figuur 2.4).
Om de totale brute assimilatie van het bovengronds plant
materiaal te berekenen wordt geintegreerd over de POTSPA.
Bij de kegel vorm heeft de LAI midden hoven de pot de hoogste
waarde. Naar de zijkanten toe van het bovengronds plant materiaal
neemt de LAI lineair af. De formule voor de berekening van de LAI
midden hoven de pot is als volgt;
LAI=SLA*WSH*3/POTSPA
Met behulp van de Gaussische integratie worden drie punten
bepaald tussen de maximale waarde van de LAI (hoven het midden
van de pot) en aan de rand van het bladmateriaal. Op de
betreffende drie punten vindt een tweede Gaussische integratie
plaats in de diepte van de bladmassa om daar de assimilatie te
berekenen. Bij de kegelvorm vindt dus een dubbele Gaussische
integratie plaats, (fig. 2.5). Door integratie over de gehele
POTSPA wordt de totale brute assimilatie van de bladmassa
berekend.
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Gaussische integratie
~

• laic=4. 44
laic=2.50

bladmassa

laic=O. 56
- - - - - - potspa
~

figuur

2.4.

Gaussische integratie in de bovengrondse bladmassa
bij de oorspronkelijke vorm en de cirkel cylinder
vorm bij een LAI=5.
lste Gauss.
integra tie

2de Gauss.
integra tie

figuur

2.5.

Dubbele Gaussische integratie in het
plant materiaal bij de kegel vorm.

bovengrondse

(De berekening van de brute assimilatie van de kegel vorm
in bijlage 6 gecontroleerd.)

wordt

Bij de berekening van de assimilatie van de afgeknotte kegel,
wordt de bladmassa hoven de pot berekend op de manier, zeals bij
de oorspronkelijke vorm en de cirkel cylinder vorm is gedaan
(enkele Gaussische integratie). Het overhangende gedeelte van de
bladmassa wordt berekend op de manier, zeals die is gedaan bij de
kegel vorm (dubbele Gaussische integratie).
Zolang de bladmassa de vorm heeft van een cirkel cylinder is
de formule voor de LAI als volgt;
LAI=WSH*SLA/POTSPA
Zodra de de POTSPA grater wordt dan de POTSUR, en
overhanging wordt gesimuleerd, krijgt de bladmassa de vorm
een afgeknotte kegel. De formule voor de berekening van de
7

dus
van
LAI

wordt dan als volgt;
LAI=WSH*SLA*3./((POTSPA+POTSUR)+SQRT(POTSPA*POTSUR))
De formules voor de berekening van de LAI van de kegel vorm
en
de
afgeknotte
kegel
vorm
komen
voort
uit
de
inhoudsberekeningen die daarvoor gelden. Deze zijn als volgt;
kegel: inhoud=l/3*~R2h
afgeknotte kegel: inhoud=h~/3(R2+Rr+r)
De specific leaf area (SLA), die gebruikt wordt bij de
berekening van de LAI kan beschreven worden in de tijd met behulp
van de temperatuursom (TSOM). De effectieve temperatuur voor het
gewas
kan
worden berekend door de dagelijkse
gemiddelde
temperatuur te verminderen met de minimale temperatuur die nodig
is voor gewasgroei. Het verband tussen de TSOM en de leaf area
(LA) is schematisch weergegeven in figuur 2.6.

LA

TSOM
figuur 2.6. Schematische weergave van de leaf area (LA) uitgezet
tegen de temperatuursom (TSOM).
Het exponenti~le deel van deze grafiek is een rechte lijn als
de natuurlijke logaritme van de leaf area wordt uitgezet tegen de
temperatuursom.
Omdat de potexperimenten in de klimaatcel zijn gesimuleerd
met een constante temperatuur is het verband tussen TSOM en de
tijd lineair. Dus in plaats van de TSOM kan de tijd worden
ingevuld, met een aangepaste schaalverdeling.
Uit
de potexperimenten blijkt echter
geen
duidelijk
rechtlijnig verband tussen de tijd (of TSOM) en de natuurlijke
logaritme
van het bladoppervlak,
(figuur
2.7).
Uit
de
potexperimenten blijkt dat de LA naar verhouding minder sterk
toeneemt dan de droge stof massa van de bovengrondse plantedelen.
De SLA neemt dus af, hetgeen betekent dat de bladeren na verloop
van tijd dikker worden. De waarden van de SLA, die in het POT
model worden ingevoerd, zijn de proefresultaten van Den Toom,
(1988). De SLA wordt als een forcing function ingevoerd.
8
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2.7.

De natuurlijke logaritme van de
uitgezet tegen de tijd.

leaf

area

(LA)

De laatste subroutine 'TOTASS' heeft als functie in het
SUCROS model, de dagelijkse C02-assimilatie te berekenen. Deze
wordt berekend met behulp van een Gaussische integratie over drie
verschillende tijdstippen van de dag. Bij de integratie wordt de
straling
uit de subroutine 'RADIAT' gebruikt bij de berekening
van de dagelijkse totale assimilatie, (DTGA).
In het POT model, met de verschillende vormen, is deze
subroutine overbodig, omdat elk willekeurig tijdstip van de
lichtperiode
gelijk is aan een ander tijdstip
van
deze
lichtperiode.
2.3 BASISPRINCIPES VAN DE WATERBALANS
De oorspronkelijke waterbalans,
die is gebruikt, staat
beschreven in 'Penning de Vries en Van Laar, (1982)' en is
ontwikkeld door L. Stroosnijder. Deze waterbalans is sterk
vereenvoudigd in het POT model en wordt in het kort beschreven.
In figuur 3.1 wordt een schematisch overzicht gegeven van de
belangrijkste elementen die bij de waterhuishouding een rol
spelen.
9

WATERGIFT
TRANSPIRATIE

EVAPORATIE
WATEROPNAME IN DE WORTELS

MAXI MALE
BEWORTELINGSDIEPTE
CAPILLAIRE OPSTIJGING
UITSPOELING-----------------------------

figuur 3.1.

Schematisch overzicht van de verschillende elementen
en processen bij de waterhuishouding van planten in
de bodem.

De hoeveelheid water aanwezig in de bodem wordt bepaald door
de watergift. Door evaporatie (ER), transpiratie (ATRANS) en
uitspoeling
(DRAIN) wordt de hoeveelheid water in de pot
verminderd.
In de waterbalans van Stroosnijder wordt uitgegaan van een
bodem die bestaat uit drie lagen, die onderling invloed op elkaar
uitoefenen.
Door capillaire onttrekking van water uit
de
onderliggende bodemlagen kan de watervoorraad weer gedeeltelijk
worden aangevuld. Ter vereenvoudiging wordt in het POT model
uitgegaan van 1 bodemlaag, waarvan de dikte wordt bepaald door
de diepte van de pot waarin het gewas groeit.
In het POT model is de capillaire opstijging verwaarloosd,
omdat de watergift zodanig geregeld is dat geen uitspoeling kan
optreden. Er kan dan gesproken worden van een hangwater profiel.
De hoeveelheid beschikbaar water (WATA) voor de plant is
afhankelijk van de veldcapaciteit (FLDCP) en het verwelkingspunt
(WLTPT)
van
de
grand.
Als de
veldcapaciteit
en
het
verwelkingspunt bekend z~Jn en bekend is hoeveel water in de
grand aanwezig is kan de hoeveelheid beschikbaar water voor de
plant worden berekend.
10

In het POT model vindt een wijziging plaats bij de berekening
van de evaporatie. Door de gewijzigde gewasvormen hoven de pot is
er in de beginperiode niet een volledige bedekking van het
potoppervlak. Voor de berekening van de evaporatie is het
volgende ingevoerd;
BEDEK=POTSPA/POTSUR
IF (POTSPA.GT.60.84) BEDEK=1.
DWATDT=GIFT-DRAIN-ATRANS-((ER-FRLAI*BEDEK)+(l.-BEDEK)*ER))
BEDEK is gedefinieerd als de mate waarin het potoppervlak wordt
bedekt door de bovengrondse bladmassa.
(Deze formulas gelden echter niet voor de kegel vorm, omdat het
gewas hoven de pot niet homogeen is verdeeld.)
De reductiefactor WRED, die wordt bepaald door watertekort in
de bodem, bepaald zowel de actuele transpiratie (ATRANS) als de
reductie van de fotosynthese en is dus de koppeling tussen het
gewasgroeimodel en de waterbalans.
3.

INVOERGEGEVENS

De invoergegevens z~Jn voor een belangrijk deel verkregen uit
experimenten, verricht door Den Toom, (1988).
In een klimaatcel zijn potproeven gedaan met Lolium perenne
(cv.
Pelo),
onder
verschillende
vocht- en
temperatuur
omstandigheden. Er is aandacht besteed aan het effect van
nematoden op de opbrengst van het gewas. Over de periode waarin
experimenten zijn gedaan zijn de volgende metingen gedaan:
-dichtheden van de nematoden per pot, bij een bekende initi~le
dichtheid;
-watergift;
-versgewicht en drooggewicht van de spruit en de wortels per
plant;
-transpiratie van de plant;
-bladoppervlakte per plant;
-lichtintensiteit;
-evaporatie.
Eerst wordt het experiment verwerkt,
de- grand aanwezig zijn (Pl8,
blanco's,
invoergegevens worden hierna gegeven.

3.1.

waar geen nematoden in
Den Toom, 1988). De

INVOER GEWASGROEIMODEL
fotosynthese parameters:

-EFF:

initi~le

0.45E-2 (mg.J-1.cm-2.h-l.m2s)

lichteffici~ntie

pers. comm. E. Lantinga
11

lit: Amendola (1982)
-AMAX: maximale fotosynthese snelheid bij lichtverzadiging. Omdat
geen vernalisatie is opgetreden kan de waarde van AMAX
verminderen tot lager dan 20 (mg.cm-2.h-1), pers. comm. E.
Lantinga. De AMAX wordt onder deze proefomstandigheden
geschat op 30 (mg.cm2.h-1).
lit: Parsons and Robson (1982)
-DAYL: daglengte = 16 (h)
Onderhoudsrespiratie parameters:
-QlO:

vermenigvuldigingsfactor voor de toename in onderhouds
respiratie bij een verhoging van 10 graden Celcius = 2.
lit: Amendola (1982)
-REFTMP: referentietemperatuur voor de onderhoudsrespiratie = 25
(graden Celcius)
-MAINSH: onderhoudsrespiratie voor de bovengrondse plantedelen =
0.03 (mgCH20.mgDM-1) (DM=droge stof)
lit: Penning de Vries en Van Laar, (1982)
-MAINRT: onderhoudsrespiratie voor de ondergrondse plantedelen
0.01 (mgCH20.mgDM-1)
lit: Penning de Vries en Van Laar, (1982)

Groeirespiratie parameters:
-ASRQSH:
-ASRQRT:
-ASRQRE:

assimilaten
droge stof =
lit: Penning
assimilaten
droge stof =
lit: Penning
assimilaten
materiaal =

behoefte voor de vorming van
1.39 (mgCH20.mgDM-1)
de Vries en Van Laar, (1982)
behcefte voor de vorming van
1.39 (mgCH20.mgDM-1)
de Vries en Van Laar, (1982)
behoefte voor de vorming
1.00 (mgCH20.mgDM-1)

Andere parameters en

initi~le

bovengrondse
ondergrondse
van

reserve

constanten:

-SLA: specific leaf area
In Sheehy, Cabby and Ryle, (1980) worden voor verschillende
lichtintensiteiten en temperaturen de volgende waarden
gegeven;
T=18 (°C),AVRAD (400-700 nm)=108 (W.m2),SLA=0.21 (cm2.mg-1)
T=25 (°C),AVRAD (400-700 nm)=108 (W.m2),SLA=0.27 (cm2.mg-1)
T=25 (°C),AVRAD (400-700 nm)= 91 (W.m2),SLA=0.28 (cm2.mg-1)
T=10 (°C),AVRAD (400-700 nm)= 32 (W.m2),SLA=0.15 (cm2.mg-1)
De waarden die in het huidige model worden gebruikt, Z1Jn
proefresultaten van Den Toom en hebben de volgende waarde;
SLA=AFGEN(SLATB,WSH)
FUNCTION SLATB=0.,0.202, 216.,0.202, 960.,0.194, ...
3084.,0.124, 4800.,0.080
De eenheid van SLA wordt gegeven in cm2.mg-1.
12

de

-POTSI:

initiele
oppervlakte
die door
het
bovengrondse
plantmateriaal in beslag wordt genomen=15 (cm2)
Deze waarde is geschat.

-POTSUR: oppervlakte dat door de pot in beslag wordt genomen=
60.84 (cm2.pot-1)
-WSHI=WRTI: initieel gewicht van het hoven- resp. ondergronds
plantgewicht. (mg.pot-1)
Met behulp van het duizendkorrel gewicht kan het
initi~el
gewicht
worden
berekend,
(lit:
Spitters, 1982).
Bij 9 zaden per pot, initi~le plantmassa=6
(mg.pot-1).
Bij 12 zaden per pot, initi~le plantmassa=8
(mg.pot-1).
In het simulatiemodel wordt 30 mg per pot, voor
zowel WRTI als WSHI, aangenomen.
-FSH en FRT:

-FRE:

fractie droge stof die wordt aangewend voor hoven-,
resp. ondergrondse groei. Voor gras wordt meestal
aangenomen (pers. comm. E. ·Lantinga) 60% voor de
spruit en 40% voor de wortels en de stoppel. Als de
stoppel bij de spruit wordt meegerekend wordt de
verhouding
ongeveer 70% bovengronds
en
30%
ondergronds plantmateriaal.
In het huidige model is een waarde van FSH=0.56 en
FRT=0.44 aangenomen op basis van de potexperimenten.

fractie droge stof, die aangewend wordt voor de vorming van
reserve materiaal.
lit; Penning de Vries en Van Laar, (1982)

-TMPA:

dagelijkse gemiddelde temperatuur
constant in de klimaatcel.

-PARDIF:

18

(°C).

dagelijkse fotosynthetisch actieve straling,
de klimaatcel = 108 (W.m-2).

Deze

is

gemeten in

-KDIF: extinctie co~fficient=0.7
lit: Lantinga, (1981)
Amendola, (1982)
Goudriaan, (1972)
Sheehy et al, (1980)
-SCV:
3.2

co~ffici~nt
voor de verstrooiing van het
blad=0.2
lit: Penning de Vries en Van Laar, (1982)
INVOER WATERBALANS

-FRLAI:

licht

op

het

Factor, die de mate van evaporatie bepaald, als gevolg
van het aanwezige bladerdek.
In
de beginperiode is neg niet veel potoppervlakte
bedekt en kan relatief veel evaporatie optreden.
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Als de LAI grater is, dan is de FRLAI kleiner waardoor
minder evaporatie optreedt.
De FRLAI is als volgt ingevoerd in afhankelijkheid
van
de LAI.
FRLAI=AFGEN(FRTB,LAI)
FUNCTION FRTB=0.,1., 1.,0.6, 2.,0.48, 4.,0.35, 6.,0.28,
8. ,0.14, 25. ,0.05
lit: Penning de Vries en Van Laar, (1988)
-TRPCF:
-THCKN:

250 (kg water.kg DM-1)
lit: De Vries en VanLaar, (1982)

transpiratieco~ffici~nt=

dikte van de bodemlaag. Bij de potproeven is de diepte
van de patten waarin de experimenten zijn gedaan 0.08 (m)

-WLTPT: verwelkingspunt=0.048 (m3.m-3), experimenteel bepaald.
-FLDCP: vochtgehalte bij veldcapaciteit, deze varieert tussen;
pF 1.0 (31 gew. % water)
0.373 (m3.m-3) en
pF 2.0 (14 gew. %water)= 0.168 (m3.m-3),
experimenteel bepaald.
-ER: evaporatiesnelheid=0.72 (mm.dag-1),
experimenteel bepaald.
-WREDT:

reductiefactor voor wateropname van de wortels, als
functie van het gereduceerde vochtgehalte in de grand=
(0.,0.) (0.10,0.3) (0.15,0.45) (0.30,0.70) (0.50,0.975)
(0.75,1.) (1.5,1.).
lit: Amendola, (1982)

-GIFT: watergift (mm), gemeten tijdens de experimenten
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4.

RESULTATEN

De resultaten van de simulaties van de verschillende gewas
vormen worden hieronder weergegeven. Zowel van het model met de
oorspronkelijke vorm als die van de cirkel cylinder vorm en de
kegel vorm worden de resultaten weergegeven van de simulaties met
de hoogste watergift, (NATBLA). Van de afgeknotte kegel vorm
worden ook de resultaten weergegeven van de simulatie zonder
water balans. Ook zijn de resultaten te zien van nog twee andere
waterregimes, (MIDBLA en DROBLA). Op de afgeknotte kegel vorm is
een gevoeligheidsanalyse toegepast van een aantal parameters.
Eerst
worden
de
resultaten
van
de
potexperimenten
in de klimaatcel weergegeven.
In
grafiek 4.1 en 4.2 worden de resultaten
van
de
bovengrondse gewasgroei grafisch weergegeven.
Potexperimenten;
TIJD

WSH(NATBLA)
J..l.

14
21
36

200
1059
3174

WSH(MIDBLA)

U'

J..l.

52
117
307

200
833
2876

WSH(DROBLA)

U'

J..l.

48
95
384

190
531
632

J..t.=gemiddelde, a-=standaard afwijking
gewasvorm; oorspronkelijke vorm, NATBLA.
TIJD
0
5
10
15
20
25
30
36

WSH
30.000
56.864
102.20
187.35
329.52
546.29
832.52
1254.0

LAI
0.40400
0.53759
0.74441
1.1098
1.8349
2.3148
3.0573
3.7989

DTGA
17.809
32.798
56.323
95.052
147.20
206.33
262.70
320.15

POT SPA
15.000
21.387
27.733
34.100
40.467
46.833
53.200
60.840

gewasvorm; ci,rkel cylinder vorm, NATBLA.
TIJD
0
5
10
15
20
25
30
36

WSH
30.000
57.228
105.30
202.55
374.50
686.52
1159.5
1874.8

LAI
0.40400
0.40904
0.42780
0.60992
0.88829
1.3281
1.8236
2.1942

DTGA
17.809
33.936
62.194
115.00
198.14
322.95
462.86
600.90
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POT SPA
15.000
28.261
49.722
67.083
84.444
101.81
119.17
140.00

U'

52
84
98

gewasvorm; kegelvorm, NATBLA
TIJD
0
5
10
15
20
25
30
36

WSH
30
55.963
102.66
195.50
361.69
632.92
1026.0
1647.9

LAI
1.2120
1.2305
1.2512
1.7660
2.5755
3.6838
4.9546
6.0500

DTGA
17.060
31.760
58.131
104.69
176.05
270.02
374.46
485.30

POT SPA
15.000
27.561
49.722
67.083
84.444
101.81
119.17
140.00

De
verschillen
in
watergift
zijn
hieronder
gegeven,
achtereenvolgens NATBLA, MIDBLA en DROBLA (van een hoge naar lage
watergift).
P18, NATBLA;
FUNCTION GIFTTB= .••
1.,0.,
0. ,0.'
6.,3.29,
5. , 0.'
10. ,4.93, 11. t 0. t
15. ,0. t
16. '6. 41,
20. '13. 97' 21. '0.'
25., 0.,
26. '17. 42,
30.,9.37, 31. '9. 70'
35. ,8.38, 36. ,8.88

2.,0.66,
7.,0.,
12. '8. 05 t
17.,0.,
22. ,13. 79,
27.,0.,
32. ,9.20,

3. '0. '
8.,2.47,
13. '0. ,
18.,8.71,
23. '0.'
28.,17.75,
33. ,9.86,

4.,1.97, .••
9.,0., •••
14. '0.' .••
19. '0. ' ..•
24. ,18. 57' .••
29. '0.' ...
34. ,8.05, •..

P18, MIDBLA;
FUNCTION GIFTTB= •..
0. '0. ,
1., 0. '
6. ,0.,
5. '0.'
10.,2.47, 11. '0. '
15.,0.,
16.,4.27,
20. '7. 89, 21. '0. '
26. ,11.51,
25. '0.'
31.,6.57,
30. ,4.44,
35. ,5. 75, 36.,5.75

2. , 0. 66'
7.,0.,
12. ,6.90,
17.,0.,
22.,10.19,
27.,0.,
32. ,4.60,

3. '0.'
8. ,1.31,
13. '0. '
18. , 5. 59'
23. '0. '
28. '11.18'
33. ,6.08,

4. ,1. 79' .•.
9. '0.' ..•
14. '0. ' •••
19. '0.' .•.
24. '12 .16' ..•
29. '0.' •.•
34. ,5.10, •••

2. '0. 82'
7., 0. '
12. ,3.29,
17. '0.'
22., 4. 27,
27. '0.'
32. ,2.96,

3. '0.'
8. ,1. 31,
13., 0.'
18. ,1.64,
23. '0.'
28. ,4.93,
33.,2.79.,

4. ,1.97' ...
9. ,0.' ..
14. '0., •.•
19. ,0., ...
24.,5.26, ...
29.,0., .•.
34. ,2.63, .•.

P18, DROBLA;
FUNCTION GIFTTB= •••
0., 0.'
1. '0.'
6. '0.,
5. '0.'
11. '0.,
10. '0.'
15., 0.'
16. '0.'
20. , 4. 44' 21. ,0.'
26. ,4.93,
25. '0. ,
30. ,1.64, 31. '2. 30,
35. ,2.63, 36.,2.79
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gewasvorm; afgeknotte kegel vorm, zonder waterbalans

TIME

WSH

LAI

DTGA

POT SPA

0
5
10
15
20
25
30
36

30
61.653
126.29
252.20
476.51
831.26
1324.6
2061.5

0.404
0.40751
0.51305
0.79526
1.3125
2.0189
2.7273
3.3271

17.809
36.572
73.230
137.55
231.52
345.42
452.04
556.57

15
30.561
49.722
67.083
84.444
101.81
119.17
140.00

gewasvorm; afgeknotte kegel vorm, NATBLA

TIME

WSH

LAI

DTGA

POT SPA

0
5
10
15
20
25
30 36

30
57.228
105.30
202.50
372.54
673.18
1116.7
1796.8

0.404
0.40904
0.42780
0.63978
1.0319
1.6492
2.3858
3.0604

17.809
33.936
62.194
114.48
193.33
304.61
422.41
536.78

15
28.261
49.722
67.083
84.444
101.81
119.17
140.00

gewasvorm; afgeknotte kegel vorm, MIDBLA

TIME

WSH

LAI

DTGA

POT SPA

0
5
10
15
20
25
30
36

30
57.228
96.688
157.65
252.04
449.65
807.38
1297.8

0.404
0.40904
0.41098
0.49808
0.70263
1.1150
1.7871
2.4289

17.809
33.936
57.312
91.876
141.13
230.11
356.31
478.59

15.000
28.261
47.522
67.083
84.444
101.81
119.17
140.00

gewasvorm; afgeknotte kegel vorm, DROBLA

TIME

WSH

LAI

DTGA

POT SPA

0
5
10
15
20
25
30
36

30
57.369
97.484
137.93
149.02
191.08
307.63
476.44

0.404
0.40861
0.41091
0.43577
0.44388
0.47978
0.69965
0.97131

17.809
34.023
57.785
81.450
88.008
112.59
173.35
253.59

15
28.361
47.922
67.083
75.045
101.81
119.17
140.00
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Een gevoeligheidsanalyse is toegepast op de afgeknotte kegel
vorm, waar de bovengrondse plantmassa maximaal 1796,8 mg. per pot
is, (NATBLA). De gewijzigde parameters zijn POTSI, AMAX, WSHI en
WRTI, en POTSPA.

TIME
0
5
10
15
20
25
30
36

TIME
0
5
10
15
20
25
30
36

POTSI=10

POTSI=20

AMAX=25E-2

AMAX=35E-2

WSH
30
55.712
100.44
190.97
358.50
652.14
1088.6
1764.7

WSH
30
57.993
107.21
205.90
376.90
680.03
1126.8
1808.9

WSH
30
54.598
96.998
180.70
332.75
591.64
980.54
1608.7

WSH
30
59.372
112.06
219.44
399.14
723.36
1198.1
1904.4

WSHI=WRTI=
2.0*PLNUM

WSHI=WRTI=
3.0*PLNUM

POTSPA=120

POTSPA=160

(MAX.)

(MAX.)

WSH
24
46.527
88.154
173.96
334.95
617.59
1045.3
1717.2

WSH
36
67.615
121.09
226.78
400.33
708.83
1161.0
1846.0

WSH
30
57.226
105.10
200.53
367.29
656.18
1073.0
1706.6

WSH
30
57.230
105.29
203.47
376.06
686.42
1151.0
1860.8

De hypothetische formule voor de POTSPA is als volgt;
POTSPA=((TIME/36)*(140-POTSI))+POTSI
Door deze formule in het model in te voeren wordt bij de
afgeknotte kegel vorm, na 36 dagen, een opbrengst van 2061.5
(mg.pot-1) van de bovengrondse bladmassa verkregen.
Door het bladmateriaal over een grater oppervlak te verdelen,
(POTSPA vergroting), neemt de brute assimilatie van het totale
blad materiaal toe.
Een gevoeligheids analyse is toegepast op de POTSPA als
functie van de tijd.
POTSPA=AFGEN(POTTB,TIME)
Als
dan
Als
dan
Als
dan
Als
dan
Als
dan

FUNCTION POTTB=0.,15., 14.,81., 21.,108., 36.,162.
WSH (t=36 dagen)=2231 (mg.pot-1)
FUNCTION POTTB=0.,60.84, 14.,81., 21.,108., 36.,162.
WSH (t=36 DAGEN)=2282.2 (mg.pot-1)
FUNCTION POTTB=0.,15., 14.,81., 21.,140., 36.,162.
WSH (t=36 dagen)=2332.5 (mg.pot-1)
FUNCTION POTTB=0.,15., 14.,81., 21.,140., 36.,200.
WSH=(t=36 dagen)=2434.3 (mg.pot-1)
FUNCTION POTTB=0.,15., 14.,81., 21.,200., 36.,300.
WSH(t=36 dagen)=2773.1 (mg.pot-1)
18

3500 .-------------------------------------------------------~

3000

2500

........

~ 2000

0

c..

::J:
V')

1500

3

1000

500

0

10

20

30

TIJD IN DAGEN

GRAFIEK 4.1; WSH UITGEZET TEGEN DE TIJD
•

a NATBLA, POTEXPERIMENT

I

e

"

4 NATBLA, CIRKEL CYLINDER VORM

I
)t

NATBLA, OORSPRONKELIJKE VORM

i NATBLA, KEGEL VORM
NATBLA, AFGEKNOTIE KEGEL VORM

)(

19

40

3000

2500

"""""
~2000

0

0..

::J:
(/)

1500

3

1000

500

0

10

30

20

TIJD IN DAGEN

GRAFIEK 4.2; WSH UITGEZET TEGEN DE TIJD
I

I NATBLA, POTEXPERIMENT

t
A

t MIOBLA, POTEXPERIMENT
... DROBLA, POTEXPERIMENT
• ZONDER WATERBALANS, AFGEKNOTIE KEGEL VORM
)( NATBLA, AFGEKNOTIE KEGEL VORM
MIOBLA, AFGEKNOTIE KEGEL VORM
• OROBLA, AFGEKNOTIE KEGEL VORM

+
~

f
•

•

20

40

5.

DISCUSSIE EN CONCLUSIE

Uit de grafieken 4.1 en 4.2 blijkt dat de resultaten van de
simulaties niet overeen komen met de resultaten van de pot
experimenten van Den Toom. De POTSPA wordt in het simulatie model
als een bekende waarde ingevoerd. Hieruit wordt de LAI berekend.
Het bladoppervlak kan toenemen zowel in de breedte (grotere
POTSPA) Als in de hoogte (grotere LAI). Uit de gevoeligheids
analyse blijkt dat door optimalisering van de POTSPA in de tijd,
de uiteindelijke bovengrondse bladmassa veel hager is. Hierdoor
worden de verschillen tussen de potexperimenten en de simulaties
kleiner.
Bij een sterke vergroting van de POTSPA per tijdstap,
verdeelt
het blad materiaal zich steeds over een
grater
oppervlak, waardoor de LAI klein blijft. Op die manier is de
totale brute assimilatie van de bladmassa grater.
De afgeknotte kegel vorm levert bijvoorbeeld, na 36 dagen,
1796.8 (mg.pot-1), terwijl de oorspronkelijke vorm slechts 1254.0
(mg.pot-1) produceert. Bij de oorspronkelijke vorm wordt geen
overhanging van de bladmassa gesimuleerd en wordt alle bladmassa
hoven de pot gerekend. Op deze manier wordt de LAI overschat,
waar~oor
onderschatting plaats vindt van de totale
brute
assimilatie.
De cirkel cylinder vorm levert de grootste bovengrondse massa
op. De grootste bovengrondse massa, na de cirkel cylinder vorm,
wordt verkregen door simulatie van de afgeknotte kegel vorm. De
laagste
opbrengst
wordt verkregen door simulatie van
de
oorspronkelijke vorm.
Het is onduidelijk hoe de vorm van de bladmassa zich
in de loop van de tijd ontwikkelt
In SUCROS wordt er van uitgegaan, dat lichtinval op het gewas
alleen van de bovenzijde optreedt. Bij de potexperimenten valt
het licht echter ook vanaf de zijkanten op het gewas. Bij de
simulaties van de potexperimenten is hiermee geen rekening
gehouden. Hoe groat het effect is van zijlicht is onbekend.
Als zijlicht wel zou worden gesimuleerd treedt wel verhoging op
van de totale brute assimilatie van de bladmassa per pot en komen
resultaten van de simulaties misschien beter overeen met de
resultaten van de potexperimenten.
In de beginfase is de gewasgroei bij de simulaties groat ten
opzichte van de gewasgroei bij de potexperimenten. Dit kan worden
verklaard door de hoge initi~le massa van het bovengronds- en
ondergronds plant materiaal in het simulatie model.
Door de hoge initi~le massa van het plantmateriaal treedt bij
de simulaties water tekort op. Verlaging van de initi~le massa
geeft een neg lagere eindopbrengst per pot.
Over de kieming en de gewasgroei in de beginfase is in de
literatuur we1n1g bekend. Meer onderzoek is hiervoor nodig om
betrouwbare gegevens te krijgen voor de simulatie. Met name de
beginfase van de gewasgroei is belangrijk als de effecten van
nematoden aantastingen worden gesimuleerd.
Uit grafiek 4.2 lijkt de verhouding tussen de simulaties van
de NATBLA, MIDBLA en DROBLA nagenoeg overeen te komen met de
NATBLA, MIDBLA en DROBLA van de potexperimenten. Wel is een
21

wezenlijk verschil te constateren tussen de afgeknotte kegel vorm
zonder waterbalans en de afgeknotte kegel vorm, NATBLA. Het is
mogelijk dat maximale watergift niet de optimale watergift is
geweest, maar het is oak mogelijk dat de reductiefactor WRED niet
goed reageert op water tekort.
De grootte van de reductie door watertekort wordt bepaald
door de reductiefactor WRED, deze reductiefactor is overgenomen
uit literatuur waar veldproeven Z1Jn gesimuleerd. Voor het
gebruik bij kasexperimenten dient deze gecontroleerd te worden.
Andere waarden die onzeker zijn;
AMAX: omdat het grasgewas bij de experimenten een
gewas is kan deze een waarde aannemen van minder
(mg.cm-2h-1).
REFTMP: mogelijk erg laag voor gras.
TRPCF: deze waarde is geschat.
6.

vegetatief
dan 30E-2
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7.

BIJLAGEN

BIJLAGE 1
SUCROS MODEL:
TITLE SUCROS-A SIMPLE AND UNIVERSAL CROP GROWTH SIMULATOR
*initial part
*setting of latitude, photosynthesis parameters, maintenance
*coefficients, growth respiration parameters and initial
*plant weights.
INITIAL
STORAGE THCKN(3),WCLIM(3),WLTPT(3),WAT(3),FLDCP(3)
PARAM TRPCF=250.,EVAPC=3.,PROP=40.
INCON DSLRI=l.001
HISTORY WATER(10)
TABLE
TABLE
TABLE
TABLE
TABLE

THCKN(1-3)=0.2,0.4,0.6
WCLIM(1-3)=0.1,0.1,0.1
WLTPT(1-3)=0.15,0.15,0.15
WAT(l-3)=44.,100.,150.
FLDCP(1-3)=0.26,0.26,0.26

*Photosynthesis parameters and latitude
PARAM
PARAM
PARAM
PARAM

EFF=O.S
.AMAX=30.
LAT=:50.
MULCON=1.E6

*Maintenance respiration parameters
PARAM
PARAM
PARAM
PARAM
PARAM
PARAM

Q10=2.
REFTMP=25.
MAINLV=0.03
MAINST=0.015
MAINRT=0.01
MAINS0=0.01

*Growth respiration parameters
PARAM
PARAM
PARAM
PARAM
PARAM

ASRQLV=l.39
ASRQST=1.45
ASRQRT=1.39
ASRQS0=1.37
ASRQRE=1.00

*Specific leaf area and initial plant weights
PARAM
INCON
INCON
INCON

SLA=0.002
WLVI=25.
WSTI=O.
WRTI=25.
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INCON WSOI=O.
INCON WREI=O.
DYNAMIC
*Integrals
*integration of growth rates of leaves, stems, roots, and storage
*organs and integration of death rate of leaves and development
*rate
WLV=INTGRL(WLVI,GLV-DLV)
WST=INTGRL(WSTI,GST)
WRT=INTGRL(WRTI,GRT)
WSO=INTGRL(WSOI,GSO)
WRE=INTGRL(WREI,GRE-DRE)
WLVD=INTGRL(O.,DLV)
LAI=WLV*SLA
DVS=INTGRL(O.,INSW(DVS-l.,DVRV,DVRR))
FINISH DVS=2.
*The subroutine ASTRO is called to compute the photoperiodic and
*normal daylength (DAYLP and DAYL)
DAY=AMOD(TIME,365.)
DAYL,DAYLP,SINLD,COSLD=ASTRO (DAY,LAT)
*Average daily temperature and daily total irradiation
TMPA=0.5*(AFGEN(TMAXT,DAY)+AFGEN(TMINT,DAY))
AVRAD=MULCON*AFGEN(AVRADT,DAY)
*Development rate for vegetative and reproductive growth phase
DVRV=0.02S2*AFGEN(DVRVTT,TMPA)*AFGEN(DVRVDT,DAYLP)
DVRR=0.0477*AFGEN(DVRRTT,TMPA)
*Subroutine TOTASS computes daily total gross assimilation
DTGA,FRDIF=TOTASS (DAY,DAYL,AMAX,EFF,LAI,AVRAD,SINLD,COSLD)
*Conversion to CH20
GPHOT=DTGA*30./44.
*Maintenance respiration
TEFF=QlO**((TMPA-REFTMP)/10.)
MAINTS=WLV*MAINLV+WST*MAINST+WRT*MAINRT+WSO*MAINSO
MAINT=AMINl(GPHOT,MAINTS*TEFF)
*Fraction of dry matter growth occurring in shoots,leaves, stems,
*roots and storage organs
FSH=AFGEN(FSHT,DVS)
FLV=AFGEN(FLVT,DVS)
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FST=AFGEN(FSTT,DVS)
FRE=AFGEN(FRET,DVS)
FRT=l.-FSH
FSO=l.-FLV-FST-FRE
*Assimilate requirements for dry matter conversion
ASRQ=FSH*(FLV*ASRQLV+FST*ASRQST+FRE*ASRQRE+FSO*ASRQSO) ...
+FRT*ASRQRT
*Potentially available assimilates for growth
PAVASS=GPHOT+DRE-MAINT
*Simulation of water balance
PTRANS=(TRPCF/lOOOO.)*PAVASS/ASRQ
RAIN=AFGEN(RAINTB,DAY)
TRAIN=INTGRL(O.,RAIN)
DSLRR=l:-INSW(AFGEN(RAINTB,DAY+l)-O.OOl,O.,DSLR-0.001)
DSLR=INTGRL(DSLRI,DSLRR)
TRD=AFGEN(TRDTB,WRT)
FRLAI=AFGEN(FRTB,LAI) .
PEVAP=AFGEN(PEVTB,pAY)*FRLAI
ATRANS,TDRAIN=WATER (THCKN,WCLIM,WLTPT,WAT,TRD,RAIN, ...
FLDCP,DELT,PEVAP,EVAPC,DSLR,PROP,EDPTFT,PTRANS,WREDT,TIME)
RED=ATRANS/PTRANS
*Available assimilates for growth
AVASS=(GPHOT-MAINT)*RED+DRE
*Growth rates of roots and shoots (leaves, stems, storage organs)
GSH=FSH*AVASS/ASRQ
GLV=FLV*GSH
GST=FST*GSH
GRT=FRT*AVASS/ASRQ
GSO=FSO*GSH
GRE=FRE*GSH
*Dry matter growth of all organs combined
GTW=GSH+GRT-DLV-DRE
*death rate of leaves
RDRLV=AFGEN(RDRLVT,DVS)
DLV=WLV*RDRLV
*Procedure calculates death rate of reserves
PROCEDURE DRE=RES(SWITCH,DVS)
IF (WRE.GT.O) THEN
IF (DVS.GT.l.l.AND.SWITCH.EQ.O.) THEN
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SWITCH=1.
DREDVSaWRE/(1.3-1.1)
END IF
ELSE
DREDVS=O.
END IF
DRE=DREDVS*DVRR
END PROCEDURE
*Simulation run specifications
TIMER TIME=134., FINTIM=235., DELT=1., PRDEL=1., OUTDELa1.
METHOD RECT
PRINT WLV,LAI,DVS,DTGA,ATRANS,PTRANS
FUNCTION TMINT=0.,18.2, 1.,18.2, 15.,18.2, 46.,18.2, •••
74. ,16.3, 105. ,13.9, 135. ,10.1, 166. ,8.5, ...
196. '7. 4' 22 7. '9. 7' 258. '13. 4' 288. '16. 6' ..•
319. ,18.2, 349. ,18.2, 365. ,18.2
FUNCTION TMAXT=0.,28.6, 1.,28.6, 15.,28.3, 46.,28.1, •••
74. ,28. 7 ,105. ,28.9, 135.,27 .2,166. ,24.9, ..•
196.,24.7,227.,27.4,258.,29.9,288.,33.6, ••.
319. '31. 3' 349. '28. 9' 365. '28. 6
FUNCTION RDRLVT=O.,O., 1.,0., 1.01,0.03, 2.,0.03, 3.,0.03
FUNCTION FSHT=0.,0.5, 0.3,0.5, 0.45,0.775, 0.7,0.825, ...
1.,1., 2.,1., 3.,1.
FUNCTION FLVT=0.,1., 0.45,1., 0.85,0., 2. ,0., 3.,0.
FUNCTION FSTT=O.,O., 0.45,0., 0.85,0.9, 1.,0.9, 1.01,0., ...
2. ,0.' 3. ,0.

FUNCTION FRET=O.,O., 0.45,0., 0.85,0.1, 1.,0.1, •••
1.001,0.' 3. ,0.'
FUNCTION DVRVTT=10.,0.63, 15.,0.83, 20.,0.92, 25.,0.96, ••.
30.,0.98, 35.,0.99
FUNCTION DVRVDT=10.,0.223,11.,0.425,12.,0.575,13.,0.685, •..
14. ,0. 767,15. ,0.828,16. ,0.872,17. ,0.906, ...
18.,0.926
FUNCTION DVRRTT=10.,0.0815.,0.38,20.,0.575,25.,0.71, •••
30.,0.80,35.,0.865
FUNCTION AVRADT=15.,2.2,46.,4.6,74.,8.0,105.,12.4, .•.
135. ,16.4,166. ,18.3,196. ,16.2,227. ,14.6, ..•
258. '10. 2' 288. '6. 0' 319. '2. 6' 349. '1. 8
FUNCTION TRDTB=O.,O., 500.,0.6, 1000.,1.2, 20000.,1.2
FUNCTION WREDT=0.,0.,0.10.0.3,0.15,0.45,0.30,0.70 ..•
0.50,0.975,0.75,1.,1.1.1.
FUNCTION EDPTF=0.,0.15,0.15,0.6,0.30,0.8,0.50,1., 1.1,1.
FUNCTION RAINTB=O.,O., 366.,0.
FUNCTION PEVTB=15.,6.13, 46.,7.27, 74.,9.33, 104.,7.6, •..
134. ,4.33,165. ,2.2,196. ,1.87 ,226. ,1.83, ...
257.,2.1, 287.,2.77, 317.,3.33, 347.,4.7
FUNCTION FRTB=0.,1., 1.,0.6, 2.,0.48,4.,0.35,6.,0.28
END
STOP
*Subroutine ASTRO
*Computations of daylength and photoperiodic daylength from day
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*number and latitude
SUBROUTINE ASTRO (DAY,LAT,DAYL,DAYLP,SINLD,COSLD)
IMPLICIT REAL (A-Z)
*Conversion factor from degrees to radians
PI=4.1415926
RAD=PI/180.
*Declination of the sun as function of day number
DEC=-ASIN(SIN(23.45*RAD)*COS(2.*PI*(DAY+10.)/365.'))
*SINLD, COSLD and AOB are intermediate variables
SINLD=SIN(RAD*LAT)*SIN(DEC)
COSLD=COS(RAD*LAT)*COS(DEC)
AOB=SINLD/COSLD
*Daylength and photoperiodic daylength
DAYL=12.0*(1.+2.*ASIN(AOB)/PI)
DAYLP=12.0*(1.+2.*ASIN((-SIN(-4.*RAD)+SINLD)/COSLD)/PI)
RETURN
END
*Subroutine TOTASS;
*calculates daily total gross assimilation, by performing a
*Gaissian integration over time. At three different times of
*the
day,
radiation is computed and used· to
determine
*assimilation whereafter integration takes place.
SUBROUTINE TOTASS(DAY,DAYL,EAMAX,EFF,LAI,AVRAD,SINLD,COSLD
$
DTGA,FRDIF)
IMPLICIT REAL (A-Z)
INTEGER IT
PI=3.1415926
*Assimilation set to zero and three different times of the day
DTGA=O.
DO IT=-1,1
HOUR=12.0+DAYL*0.5*(0.5+IT*SQRT(0.15))
*At the specified hour, radiation is computed and used to compute
*assimilation
CALL RADIAT (HOUR,DAY,DAYL,SINLD,COSLD,AVRAD,SINB,PARDIR,
$
PARDIF)
CALL ASSIM (AMAX,EFF,LAI,SINB,PARDIR,PARDIF,FGROS)
*Integration of assimilation rate to a daily total
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IF (IT.EQ.O) FGROS=FGROS*l.6
DTGA=DTGA+FGROS
END DO
DTGA=DTGA*DAYL/3.6
RETURN
END
*Subroutine RADIAT;
*computes diffuse and direct amount of radiation
$

SUBROUTINE RADIAT (HOUR,DAY,SINLD,COSLD,AVRAD,SINB,
PARDIR,PARDIF)
IMPLICIT REAL (A-Z)
PI=3.1415926

*sine of solar elevation, integral of SINB and integral of SINB
*with correction for lower atmospheric transmission at low
*solar elevations
AOB=SINLD/COSLD
SINB=AMAXl(O.,SINLD+COSLD*COS(2.*PI*(HOUR+12.)/24.))
DSINB=3600.*(DAYL*SINLD+24.*COSLD*SQRT(l.-AOB*AOB)/PI)
DSINBE=3600.*(DAYL*(SINLD+0.4*(SINLD*SINLD+COSLD*COSLD
$
*0.5))+12.0*COSLD*(2.0+3.0*0.4*SINLD)*SQRT(l.-AOB
$
*AOB)/PI)
*Solar constant and daily extraterrestrial radiation
SC=1370.*(1.+0.033*COS(2.*PI*DAY/365.))
DSO=SC*DSINB
*diffuse light fraction from atmospheric transmission
ATMTR=AVRAD/DSO
IF (ATMTR.GT.0.75) FRDIF=0.23
IF (ATMTR.LE.0.75.AND.ATMTR.GT.0.35) FRDIF=1.33-1.46*ATMTR
IF (ATMTR.LE.0.35.AND.ATMTR.GT.0.07) FRDIF=l.-2.3*(ATMTR
$
-0.07)**2
IF (ATMTR.LE.0.07) FRDIF=l.
*Diffuse and direct
PAR=0.5*AVRAD*SINB*(l.+0.4*SINB)/DSINBE
PARDIF=AMIN1(PAR,SINB*FRDIF*ATMTR*0.5*SC)
PARDIR+AMAXl(O.l,PAR-PARDIF)
RETURN
END
*Subroutine ASSIM;
*performs a Gaussian integration over depth of canopy by
*selecting three different LAI's and computing assimilation at
*these levels. The integrated variable is FGROS
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SUBROUTINE ASSIM (AMAX,EFF,LAI,SINB,PARDIR,PARDIF,FGROS)
IMPLICIT REAL(A-Z)
INTEGER I
KDIF=0.7155
SCV=0.2
REFH=(l.-SQRT(l.-SCV))/(1.+SQRT(1.-SCV))
REFS=REFH*2./(1.+1.6*SINB)
*Extinction coefficient for direct radiation and total direct
*flux
KDIRBL=(0.5/SINB)*KDIF/(0.8*SQRT(1.-SCV))
KDIRT=KDIRBL*SQRT(l.-SCV)
*Selection of depth of canopy, canopy assimilation is set to zero
FGROS=O.
DO I=-1,1
LAIC=LAI*0.5+LAI*I*SQRT(0.15)
*Absorbed fluxes per unit leaf area; diffuse flux, total direct
*flux, direct component of direct flux
VISDF=(1.-REFS)*PARDIF*KDIF*EXP(-KDIF*LAIC)
VIST=(1.-REFS)*PARDIR*KDIRT*EXP(-KDIRT*LAIC)
VISD=(1.-SCV)*PARDIR*KDIRBL*EXP(-KDDIRBL*LAIC)
*Absorbed flux for shaded leaves and assimilation of shaded
*leaves
VISSHD=VISDF+VIST-VISD
FGRSH=AMAX*(1.-EXP(-VISSHD*EFF/AMAX))
*Direct flux absorbed by leaves perpendicular on direct
*beam and assimilation of sunlit leaf area
VISPP=(l.-SCV)*PARDIR/SINB
FGRSUN=AMAX*(l.-(AMAX-FGRSH)*(1.-EXP(-VISPP*EFF/AMAX))/
$
(EFF*VISPP)) ,
*Fraction sunlit leaf area and local assimilation rate
FSLLA=EXP(-KDIRBL*LAIC)
FGL=FSLLA*FGRSUN+(1.-FSLLA)*FGRSH
*Integration of local assimilation rate to canopy assimilation
IF (I.EQ.O) FGL=FGL*1.6
FGROS=FGROS+FGL
END DO
FGROS=FGROS*LAI/3.6
RETURN
END
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*Simulation of soil water balance
SUBROUTINE WATER (NLOC,THCKN,WCLIM,WLTPT,WAT,TRD,RAIN,FLDCP,
$
DELT,PEVAP,EVAPC,DSLR,PROP,EDPTFT,PTRANS,
$
WREDT,TIME,ATRANS,TDRAIN)
IMPLICIT REAL (A-Z)
REAL EDPTF(3),ER(3),ERTL(3),FLDCP(3),RTL(3),RWF(4)
REAL THCKN(3),TRR(3),VAR(3),WAT(3),WATA(3),WATM(3)
REAL WCLIM(3),WLTPT(3),WRED(3)
INTEGER NLOC,I
*Rate of flow into soil layers and maximum amount of water in
*soil layers
RWF(l)=RAIN
DO I=1,3
WATM(I)=FLDCP(I)*THCKN(I)*1000.
RWF(I+1)=AMAX1(0.,RWF(I)-(WATM(I)-WAT(I))/DELT)
END DO
TDRAIN=TDRAIN+DELT*RWF(4)
*actual evaporation rates
AERAIN=AMIN1(PEVAP,RWF(1))
AEFREE=AMINl(PEVAP,EVAPC*(SQRT(DSLR)-SQRT(DSLR-1.)))
AEVAP=INSW(RWF(1)-0.0l,AEFREE,AERAIN)
*Rooting depth in soil layer
RTL(l)=LIMIT(O.,THCKN(l),TRD)
RTL(2)=LIMIT(O.,THCKN(2),TRD-THCKN(1))
RTL(3)=LIMIT(O.,THCKN(3),TRD-THCKN(l)-THCKN(2))
*Moisture weighed extinction
SUM=O.
DO I=1,3
VAR(I)=AMAX1(0.001*WAT(I)/THCKN(I)-WCLIM(I),O.)*
$
EXP(-PROP*O.S*THCKN(I))
SUM=SUM+VAR(I)*THCKN(I)
*Actual rate of evaporation, available amount of water, reduction
*factor for root effectiveness, effective rooting depth in soil
*layer and potential transpiration rate per m2 of active root
SUM2=0.
DO I=1,3
ER(I)=AEVAP*THCKN(I)*VAR(I)/(SUM+O.OOOOOl)
WATA(I)=AMAX1(0.,WAT(I)-1000.*THCKN(I)*WLTPT(I))
EDPTF(I)=AFGEN(NLOC,EDPTFT,WATA(I)/
$
(WATM(I)-1000.*THCKN(I)*WLTPT(I)))
ERTL(I)=RTL(I)*EDPTF(I)
SUM2=SUM2+ERTL(I)
END DO
TRPMM=PTRANS/SUM2
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*Reduction factor for water uptake, actual transpiration rate
*out of soil layer, actual rate of transpiration, integral of
*water content
ATRANS=O.
DO I=1,3
WRED(I)=AFGEN(NLOC+S,WRTEDT,WATA(I)/
$
(WATM(I)-lOOO.*THCKN(I)*WLTPT(I)))
TRR(I)=TRPMM*ERTL(I)*WRED(I)
ATRANS=ATRANS+TRR(I)
WAT(I)=WAT(I)+DELT*(RWF(I)-RWF(I+l)-TRR(I)-ER(I))
END DO
RETURN
END
ENDJOB
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BIJLAGE 2
POT MODEL: AFGEKNOTTE KEGEL VORM
*Initial part;
*Photosynthesis parameters, maintenance coefficients,
*growth respiration parameters, initial plant weights and
*soil parameters

INITIAL
STORAGE GD(3),GW(3)
TABLE GD(l-3)=0.1127017,0.5,0.8872983
TABLE GW(l-3)=0.277777,0.444444,0.277777
PARAM TRPCF=250.
INCON THCKN=0.08
INCON WLTPT=0.048
INCON WAT=l7.26
INCON WATI=l7.26
INCON FLDCP=0.372
INCON ER=0.72
INCON POTSUR=60.84
INCON PLNUM=l2.
INCON POTSI=l5.
*Photosynthesis parameters

PARAM EFF=0.45E-2
PARAM AMAX=30.0E-2
DAYL=l6.
*Maintenance respiration parameters

PARAM
PARAM
PARAM
PARAM

Ql0=2.
REFTMP=25.
MAINSH=0.03
MAINRT=O.Ol

*Growth respiration parameters

PARAM ASRQSH=1.39
PARAM ASRQRT=1.39
PARAM ASRQRE=l.OO
*Initial plant weights

WSHI=2.5*PLNUM
WRTI=2.5*PLNUM
INCON WREI=O.O
*Daily temperature and daily total radiation

PARAM TMPA=l8.
PARAM PARDIF=l08.
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DYNAMIC
*Integrals;
*integration of growth rates of shoots, roots and reserves
WSH=INTGRL(WSHI,GSH)
WRT=INTGRL(WRTI,GRT)
WRE=INTGRL(WREI,GRE)
POTSPA=((TIME/36.)*(140.-POTSI))+POTSI
NOSORT
IF (TIME.GT.O.O) THEN
WAT=WAT+DELT*DWATDT
ELSE
WAT=WATI
END IF
SORT
*Specific leaf area
SLA=AFGEN(SLATB,WSH)
*Subroutine ASSIM computes daily total gross assimilation
DTGA,LAI=ASSIM (GD,GW,DAYL,SLA,WSH,EFF,AMAX,POTSPA,PARDIF)
*Conversion to CH20
GPHOT=DTGA*30./44.
*Maintenance respiration
TEFF=QlO**((TMPA-REFTMP)/10.)
MAINTS=WSH*MAINSH+WRT*MAINRT
MAINT=AMINl(GPHOT,MAINTS*TEFF)
*Fraction of dry matter growth in shoots, roots and reserves
PARAM FSH=O.S6
PARAM FRE=0.04
FRT=l.-FSH
*Assimilate requirements for dry matter conversion
ASRQ=(FSH-FRE)*ASRQSH+FRE*ASRQRE+FRT*ASRQRT
*Potentially available assimilates for growth
PAVASS=GPHOT-MAINT
*Simulation of water balance
PTRANS=(TRPCF/(POTSUR*lOO.))*PAVASS/ASRQ
GIFT=AFGEN(GIFTTB,TIME)
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FRLAI=AFGEN(FRTB,LAI)
WATM=FLDCP*THCKN*1000.
DRAIN=AMAX1(0.,GIFT-(WATM-WAT))/DELT
WATA=AMAX1(0.,WAT-1000.*THCKN*WLTPT)
WRED=AFGEN(WREDT,WATA/(WATM-1000.*THCKN*WLTPT))
ATRANS=PTRANS*WRED
BEDEK=POTSPA/POTSUR
NO SORT
IF (POTSPA.GT.60.84) BEDEK=1.
SORT
DWATDT=GIFT-DRAIN-ATRANS-((ER*FRLAI*BEDEK)+
$
((1.-BEDEK)*ER))
*Available assimilates for growth
AVASS=(GPHOT*WRED)-MAINT
*Growth rates of roots, shoots and reserves
GSH=FSH*AVASS/ASRQ
GRT=FRT*AVASS/ASRQ
GRE=FRE*GSH
*Dry matter growth af all organs combined
GTW=GSH+GRT
*Simulation run specifications
TIMER TIME=O., FINTIM=36., DELT=1., PRDEL=1., OUTDEL=1.
METHOD RECT
PRINT FRLAI, WSH, LAI, DTGA, DTA, FGROS, POTSPA
*Here, the values of the different functions are given
FUNCTION WREDT=O.,O., 0.15,0.45, 0.30,0.70, ...
0.50,0.975, 0.75,1., 1.1,1., 5.,1.
FUNCTION SLATB=0.,0.202, 216.,0.202, 960.,0.194, ...
3084.,0.124, 4800.,0.080
*P18-natbla
FUNCTION GIFTTB= ...
0.,0., 1.,0., 2.,0.66, 3.,0., 4.,1.97, 5.,0., ...
6. ,3.29, 7.,0., 8.,2.47, 9.,0., 10.,4.93, ...
11. ,0.' 12. ,8.05, 13. ,0. t 14. ,0., 15. ,0. t • • •
16. ,6.41, 17. ,0. t 18. ,8. 71, 19. ,0.' 20. ,13.97 t • • •
21. ,0. t 22. ,13. 79, 23. ,0.' 24. ,18.57 t 25. ,0.' •.•
26.,17.42, 27.,0., 28.,17.75, 29.,0., 30.,9.37, ..•
31. ,9. 70, 32. ,9.20, 33. ,9.86, 34. ,8.05, 35. ,8.38, ...
36. ,8.88, 37. ,10.19
*P18-midbla
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*
*
*
*
*
*
*
*
*

FUNCTION GIFTTB= ...
1. ,0., 1. ,0.' 2. ,0.66, 3. ,0.' 4. ,1.97, 5. ,0.' .. .
6. ,o., 7. ,0.' 8. ,1.31, 9. ,0., 10. ,2.47' 11. ,0.' .. .
12., 6. 90' 13. '0.' 14. '0.' 15., 0.' 16. '4. 27' .. .
17. , 0. ' 18. '5. 59' 19. , 0. , 20. , 7. 89' 21. , 0. ' .. .
22. ,10.19 23. ,0.' 24. ,12.16, 25. ,0., 26. ,11.51, .. .
27. '0. , 28., 11.18' 29., 0., 30. '4. 44, 31., 6. 57, .. .
32. ,4.60, 33. ,6.08, 34. ,5.10, 35. ,5. 75, 36. ,5. 75, ...
37.,7.07

*P18-drobla
*
*
*
*
*
*
*
*

FUNCTION GIFTTB= ••.
0.,0., 1.,0., 2.,0.82, 3.,0., 4.,1.97, 5.,0., •..
6.,0., 7.,0., 8.,1.31, 9.,0., 10.,0., 11.,0., •..
12. '3. 29, 13. , 0. , 14. '0. , 15. , 0. ' 16. '0. , 17. , 0. ' ••.
18. '1. 64' 19. , 0. , 20. '4. 44, 21. '0. , 22. '4. 27' .•.
23. ,0., 24. ,5.26, 25. ,o., 26. ,4.93, 27. ,0.' .•.
28. ,4.93, 29. ,0.' 30. ,1.64, 31. ,2.30, 32. ,2.96, ...
33. ,2. 79, 34. ,2.63, 35. ,2.63, 36. ,2. 79, 37. ,3.94
FUNCTION FRTB=0.,1., 1.,0.6, 2.,0.48, 4.,0.35, ...
6., 0. 28, 8., 0.14, 25., 0. OS
END
STOP

*Subroutine ASSIM;
*performs a double Gaussian integration over depth of the canopy
SUBROUTINE ASSIM (GD,GW,DAYL,SLA,EFF,WSH,AMAX,POTSPA, •••
PARDIF,DTGA,LAI)
IMPLICIT REAL (A-Z)
INTEGER I,J,K
REAL GD(3),GW(3)
PI=3.1415927
KDIF=0.7
SCV=0.2

$

5

15

IF (POTSPA.LE.60.84) THEN
HULP=SLA*WSH/POTSPA
ELSE
HULP=WSH*SLA*3./((POTSPA+60.84)+SQRT(POTSPA*60.84)))
END IF
IF (HULP.GE.LAI) GOTO 15
POTSPA=POTSPA-0.1
GOTO 5
CONTINUE
HELP=HULP
HULP=LAI
LAI=HELP
POTBOV=INSW(POTSPA-60.84,POTSPA,60.84)
POTZIJ=INSW(POTSPA-60.84,0.,POTSPA-60.84)
REFC=(1.-SQRT(1.-SCV))}(1.+SQRT(1.-SCV))
36
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DTA=O.
DO 10 I=-1,1
LAIC=LAI*GD(I+2)
VISDF=(1.-REFC)*PARDIF*KDIF*EXP(-KDIF*LAIC)
FGRSH=AMAX*(1.-EXP(-VISDF*EFF/AMAX))*POTBOV
DTA=DTA+FGRSH*GW(I+2)
CONTINUE
DTA=DTA*DAYL*LAI
DTGA=O.
IF (POTZIJ.LE.O.) GOTO 21
DO 20 J=-1,1
LAIB=LAI*GD(-J+2)
STRMAX=SQRT(POTSPA/PI)
STRMIN=SQRT(60.84/PI)
STRRI=STRMIN+((STRMAX-STRMIN)*GD(J+2))
RING=2.*PI*STRRI
DTGAA=O.
DO 30 K=-1,1
LAIA=LAIB*GD(K+2)
VISDF=(1.-REFC)*PARDIF*KDIF*EXP(-KDIF*LAIA)
FGRSH=AMAX*(1.-EXP(-VISDF*EFF/AMAX))*POTZIJ
DTGAA=DTGAA+FGRSH*GW(K+2)
CONTINUE

30
20

DTGA=DTGA+DTGAA*DAYL*LAIB*RING*GW(J+2)
CONTINUE
DTGA=DTGA*(STRMAX-STRMIN)/((PI*STRMAX**2.)-(PI*STRMIN**2.))

21

DTGA=DTGA+DTA
RETURN
END
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BIJLAGE 3
Listing van de subroutine van de berekening van de
van de cirkel cylinder vorm.

POTSPA=((TIME/36.)*(140.-POTSI))+POTSI
SUBROUTINE ASSIM .....
IMPLICIT REAL (A-Z)
INTEGER I,J,K
REAL GD(3), GW(3)
PI=3.1415927
KDIF=0.7
SCV=0.2
5

15

HULP=SLA*WSH/POTSPA
IF (HULP.GE.LAI) GOTO 15
POTSPA=POTSPA-0.1
GOTO 5
CONTINUE
HELP=HULP
HULP=LAI
LAI=HELP
REFC=(1.-SQRT(1.-SCV))/(1.+SQRT(1.-SCV))

10

DTGA=O.
DO 10 I=-1,1
LAIC=LAI*GD(I+2)
VISDF=(1.-REFC)*PARDIF*KDIF*EXP(-KDIF*LAIC)
FGRSH=AMAX*(1.-EXP(-VISDF*EFF/AMAX))*POTSPA
DTGA=DTGA+FGRSH*GW(I+2)
CONTINUE
DTGA=DTGA*DAYL*LAI
RETURN
END
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BIJLAGE 4
Listing van de subroutine van de berekening van de
van de kegel vorm.

POTSPA=((TIME/36)*(140.-POTSI))+POTSI
SUBROUTINE .....
IMPLICIT REAL (A-Z)
INTEGER I,J
REAL GD(3), GW(3)
PI=3.1415927
KDIF=0.7
SCV=0.2
5

15

HULP=SLA*WSH*3./POTSPA
IF (HULP.GE.LAI) GOTO 15
POTSPA=POTSPA-0.1
GOTO 5
CONTINUE
HELP=HULP
HULP=LAI
LAI=HELP
REFC=(1.-SQRT(1.-SCV))/(1.+SQRT(1.-SCV))
DTGA=O.
DO 10 J=-1,1
LAIC=LAI*GD(-J+2)
STRMAX=SQRT(POTSPA/PI)
STRRI=STRMAX*GD(J+2)
RING=2.*PI*STRRI
DTGAA=O.

20
10

DO 20 I=-1,1
LAIB=LAIC*GD(I+2)
VISDF=(1.-REFC)*PARDIF*KDIF*EXP(-KDIF*LAIB)
FGRSH=AMAX*(1.-EXP(-VISDF*EFF/AMAX))*POTSPA
DTGAA=DTGAA+FGRSH*GW(I+2)
CONTINUE
DTGA=DTGA+DTGAA*DAYL*LAIC*RING*GW(J+2)
CONTINUE
DTGA=DTGA*STRMAX/(PI*STRMAX**2.)
RETURN
END
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BIJLAGE 4
Listing van de subroutine van de berekening van de
van de kegel vorm.

POTSPA=((TIME/36)*(140.-POTSI))+POTSI
SUBROUTINE .....
IMPLICIT REAL (A-Z)
INTEGER I,J
REAL GD(3), GW(3)
PI=3.1415927
KDIF=0.7
SCV=0.2
5

15

HULP=SLA*WSH*3./POTSPA
IF (HULP.GE.LAI) GOTO 15
POTSPA=POTSPA-0.1
GOTO 5
CONTINUE
HELP=HULP
HULP=LAI
LAI=HELP
REFC=(1.-SQRT(1.-SCV))/(1.+SQRT(1.-SCV))
DTGA=O.
DO 10 J=-1,1
LAIC=LAI*GD(-J+2)
STRMAX=SQRT(POTSPA/PI)
STRRI=STRMAX*GD(J+2)
RING=2.*PI*STRRI
DTGAA=O.

20
10

DO 20 I=-1,1
LAIB=LAIC*GD(I+2)
VISDF=(1.-REFC)*PARDIF*KDIF*EXP(-KDIF*LAIB)
FGRSH=AMAX*(1.-EXP(-VISDF*EFF/AMAX))*POTSPA
DTGAA=DTGAA+FGRSH*GW(I+2)
CONTINUE
DTGA=DTGA+DTGAA*DAYL*LAIC*RING*GW(J+2)
CONTINUE
DTGA=DTGA*STRMAX/(PI*STRMAX**2.)
RETURN
END
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assimilatie

BIJLAGE 5
Listing van de subroutine van de berekening van
van de oorspronkelijke vorm.

POTSPA=((TIME/36)*(60.84-POTSI))+POTSI
SUBROUTINE ........ .
IMPLICIT REAL(A-Z)
INTEGER I
REAL GD(3), GW(3)
PI=3.1415927
KDIF=0.7
SCV=0.2
5

15

HULP=SLA*WSH/POTSPA
IF (HULP.GE.LAI) GOTO 15
POTSPA=POTSPA-0.1
GOTO 5
CONTINUE
HELP=HULP
HULP=LAI
LAI=HELP
REFC=(1.-SQRT(1.-SCV))/(1.+SQRT(1.-SCV))

10

DTGA=O.
DO 10 I=-1,1
LAIC=LAI*GD(I+2)
VISDF=(1.-REFC)*PARDIF*KDIF*EXP(-KDIF*LAIC)
FGRSH=AMAX*(1.-EXP(-VISDF*EFF/AMAX))*POTSPA
DTGA=DTGA+FGRSH*GW(I+2)
CONTINUE
DTGA=DTGA*DAYL*LAI
RETURN
END
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BIJLAGE 6
De centrale van de berekening van de brute assimilatie veer
de kegel vorm wordt gedaan door de absorptie oneindig te
veronderstellen. In eerste instantie wordt de brute assimilatie
berekend van de oorspronkelijke vorm.
Absorptie naar 100%=VISDF naar oneindig
oorspronkelijke vorm;
FGRSH=AMAX*POTSPA
DTGA(totaal)=AMAX*POTSPA*DAYL*LAI
Als dit de totale brute assimilatie is van de oorspronkelijke
vorm, dan meet de totale brute assimilatie van de kegel vorm als
volgt worden;
DTGA(totaal)=AMAX*POTSPA*DAYL*LAI*1/3, omdat de gemiddelde LAI
van
de
kegel
vorm 1/3 is van de gemiddelde
LAI
van
oorspronkelijke vorm.
kegel vorm;
FGRSH=AMAX*POTSPA
DTGAA=AMAX*POTSPA*~GW(I+2)
~GW(I+2)=1

DTGAA=AMAX*POTSPA
DTGA=~(AMAX*POTSPA*DAYL*LAIC*RING*GW(J+2)*R(max)/~*R(max)2)
POTSPA=~*R(max)2

R(max)=straal van POTSPA
DTGA=~AMAX*DAYL*LAIC*RING*GW(J+2)*R(max)
DTGA=AMAX*DAYL*R(max)*~(LAIC*RING*GW(J+2))

LAIC=LAI*GD(-J+2)
RING=2*~*R(max)*GD(J+2)

DTGA=AMAX*DAYL*R(max)*~(LAI*GD(-J+2)*2*~*R(max)*GD(J+2)*GW(J+2))
DTGA=AMAX*DAYL*LAI*2*~*R(max)2*~(GD(-J+2)*GD(J+2)*GW(J+2))
~(GD(-J+2)*GD(J+2)*GW(J+2))=1/6

DTGA=AMAX*DAYL*LAI*2*~*R(max)2*1/6
POTSPA=~*R(max)2

DTGA=AMAX*POTSPA*DAYL*LAI/3
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BIJLAGE 7
VARIABLE LISTING
AMAX

AOB
ASRQ
ASRQLV:
ASRQRE:
ASRQRT:
ASRQSH:
ASRQSO:
ATMTR
AVASS
AVRAD

COSLD
DAY
DAYL
DAYLP
DEC
DELT
DLV
DRE
DREDVS:
DSINB :
DSINBE:
DSO
DTA
DTGA
DTGAA
DVRR
DVRRTT:
DVRV
DVRVDT:
DVRVTT:
DVS
EFF
FGL
FGROS

Maximum photosynthesis rate at light
saturation
Intermediate variable
Assimilate requirements of dry matter
growth
Assimilate requirements of leaf dry
matter growth
Assimilate requirements of reserves
Assimilate requirements of root dry
matter growth
Assimilate requirements of shoot dry
matter growth
Assimilate requirements of storage dry
matter growth
Atmospheric transmission coefficient
Assimilates available for growth
Interpolated daily total of global
assimilation
Intermediate variable
Day of the year
Duration of time that the centre of
the sun is visible
Photoperiodic daylength
Declination of the sun
Time step of simulation
Death rate of the leaves
Rate of reserve relocation
Rate of reserve relocation dependent
on development
Integral of SINB over the day
Integral of sinb*(1+sinb) over the day
Daily global radiation in the absence
of an atmosphere
Daily total gross assimilation
Daily total gross as~imilation
Instantaneous assimilation rate
Development rate of reproductive phase
Tabulated dependency of reproductive
development rate on average temperature
Development rate of vegetative phase
Tabulated dependency of vegetative
development rate on photoperiodic daylength
Tabulated dependency of vegetative
development rate on average temperature
Development stage of the crop
Initial light use efficiency
Instantaneous assimilation rate at
certain depth in the canopy
Instantaneous assimilation rate of

42

mg.cm-2.h-1
mg.mg-1
mg.mg-1
mg.mg-1
mg.mg-1
mg.mg-1
mg.mg-1
mg.pot-1.d-1
w.m-2
d

h
h

radians
d

mg.pot-1.d-1
mg. pot-1. d-1'
s
s

W.m-2
mg.pot-1.d-1
mg.pot-1.d-1
mg.pot-1.h-1
d-1
d-1
d-1
d-1
d-1
mg.J-1.cm-2.h-1
*m2.s
mg.cm-2.h-1

FGRSH
FGRSUN:
FSLLA :
FINTIM:
FLV
FLVT
FRDIF
FRE
FRET
FRT
FSH
FSHT
FSO
FST
FSTT
GAUSR
GD
GW
GLV
GPHOT
GRE
GRT
GSH
GSO
GST
GTW
HELP
HULP
HOUR
I,J,K
IT
KDIF
KDIRBL:
KDIRT

the canopy
Instantaneous assimilation rate of
shaded leaves at a certain depth in
the canopy
Instantaneous assimilation rate of
sunlit leaves at certain depth in the
canopy
Fraction sunlit leaf area
Finish time of simulation
Fraction of dry matter growth allocated
to leaves
Tabulated fraction of dry matter growth
allocated to leaves
Diffuse radiation as fraction of total
global radiation
Fraction of assimilates allocated to
reserves
Tabulated fraction of assimilates
allocated to reserves
Fraction of dry matter growth allocated
to roots
Fraction of dry matter growth allocated
to shoots
Tabulated fraction of dry matter growth
allocated to shoots
Fraction of dry matter growth allocated
to storage organs
Fraction of dry matter growth allocated
to stems
Tabulated fraction of dry matter growth
allocated to stems
Relative distance to centre of Gaussian
points
Gaussian distance
Gaussian weight
Growth rate of leaves
Daily total CH20 assimilation
Growth rate of reserves
Growth rate of roots
Growth rate of shoots
Growth rate of storage organs
Growth rate of the stems
Growth rate of crop
Intermediate variable
Intermediate variable
Hour
Loop counters
Loop counter
Extinction coefficient as measured in
the field
Extinction coefficient of black leaves
for direct radiation (sperical leaf
angle distribution)
Extinction coefficient of crop for
total direct flux
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mg.pot-1.h-1
mg.pot-1.h-1
mg.pot-1.h-1
d

mg.mg-1
mg.mg-1

mg.mg-1
mg.mg-1
mg.mg-1
mg.mg-1
mg.mg-1
mg.mg-1
mg.mg-1
mg.mg-1

mg.pot-1.d-1
mg.pot-1.d-1
mg.pot-1.d-1
mg.pot-1.d-1
mg.pot-1.d-1
mg.pot-1.d-1
mg.pot-1.d-1
mg.pot-1.d-1
h

LA
LAI
LAIA
LAT
MAINRT:
MAINSH:
MAINT :
MAINTS:
MULCON:
PAR
PARDIF:
PARDIR:
pi
PLNUM :
POTBOV:
POTSPA:
POTZIJ:
POTSI :
POTSUR:
Q10

RAD
RDRLV
RDRLVT:
REFTMP:
REFV

sc
scv
SINB
SINLD
SLA
STRMAX:
STRMIN:
STRRI
RING
SWITCH:
TEFF

Leaf area
cm.pot-1
Leaf area index
As LAIB and LAIC, indicates different
depths in the canopy
Latitude of the site
degrees
Daily maintenance respiration per unit
root mass
mg.mg-1.d-1
Daily maintenance respiration per unit
shoot mass
mg.mg-1.d-1
Daily maintenance respiration of the
crop at measured temperature
mg.pot-1.d-1
Daily maintenance respiration of the
crop at reference temperature
mg.pot-1.d-1
Multiplication constant to scale
tabulated global radiation
J.MJ-1
Instantaneous flux of photosynthetic
active radiation
w.m-2
Instantaneous flux of diffuse radiation
W.m-2
Instantaneous flux of direct radiation
W.m-2
Ratio of circumference to diameter circle
Number of plants per pot
pot-1
Cropsurface above the pot
cm2.pot-1
Area, covered by plantmaterial
cm2.pot-1
Cropsurface near the pot
cm2.pot-1
Initial cropsurface
cm2.pot-1
Area of soil surface in pot
cm2.pot-1
Multiplication factor indicating the
increase in maintenance respiration with
a 10% rise in temperature
Factor to convert degrees to radians
radians*
degrees-1
'd-1
Relative death rate of leaves
Tabulated relative death rate of leaves
d-1
Reference temperature for maintenance
degrees
respiration
Reflection coefficient of the canopy
Solar constant
w.m-2
Scattering coefficient of a leaf
Sine of solar height, elevation
Intermediate variable
Specific leaf area
ha.kg-1
Maximum ray of the above ground crop
em
surface
Minimum ray of the above ground crop
surface for calculation of the assimiem
lation with the Gaussian integration
Ray of the ring where assimilation is
calculated with the Gaussian integration em
Outline of the ring in which the assimilation is calculated with the Gaussian
integration
em
Intermediate variable to determine DREDVS
only once
Multiplication factor scaling the
maintenance respiration to temperature
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Reduction factor to reduce potential
growth into actual growth
Maximum rooting depth
RDM
Rooting depth in soil layer
RTL
Rate of flow into soil layer
RWF
Cumulative actual evaporation
TAEVP
Cumulative amount of drainage
TDRAI
Thickness. of the soil layer
THCKN
TDRAIN: Cumulative amount of rain
Total actual rooting depth
TRD
Table of TRD as function of WRT
TRDTB
TRPCF
Transpiration coefficient
TRPMM
Potential transpiration out of soil
Actual transpiration rate out of soil
TRR
Cumulative actual transpiration
TTRAN
SUM
Layer thickness weighed sum of VAR factors
Moisture weighed extinction (with depth)
VAR
factor
Amount of water in layer
WAT
Initial amount of water in soil layer
WATI
Available amount of water in soil layer
WATA
Maximum amount of water in soil layer
WATM
Moisture content at air dryness
WCLIM
Moisture content at wilting point
WLTPT
Reduction factor for water uptake as a
WRED
function of reduced moisture content
Table of WRED
WREDT
RED
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m
m
mm.d-1
mm
mm
m
mm
m
mg.mg-1
mm.d-1
mm.d-1
m
m
mm
mm
mm
mm
m3 .m-3
m3 .m-3

