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SAMENVATTING
Dit onderzoek is een voortzetting van het werk van
Hengsdijk en Keurentjes (1988), Keurentjes (1988) en
Conijn
(1988) die de morfologische ontwikkeling van
melganzevoet en/of biet hebben beschreven.
Dit onderzoek spitst zich toe op de bladoppervlakteontwikkeling van beide soorten. M.b.v. gegevens uit eerder
genoemde verslagen is getracht de beginfase van de Leaf
Area Index-toename te beschrijven met wiskundige formules.
Twee relaties werden hiervoor gebruikt; Een die het aantal
bladeren in de tijd beschrijft en een die het verband
tussen
het
bladaantal
en
het
plantbladoppervlak
beschrijft. De afgeleide van deze laatste relatie is het
toegevoegd bladoppervlak (BOGS in m2 nieuw blad/nieuwe
bladeren). Door deze laatste te vermenigvuldigen met het
aantal afgesplitste bladeren en de plantdichtheid wordt de
LAI-toename verkregen.
Keurentjes (1988) toonde aan dat dit model alleen goed
functioneerde als de gebruikte parameters aan het te
simuleren ras bepaald waren. Dit onderzoek wijst uit dat
de wijze waarop de LAI-toename werd berekend, met of
zonder gaussische driepunts integratie methode,
geen
invloed
heeft
op
het
eindresultaat.
De
bladafsplitsingssnelheid (BAS) had een relatief grotere
invloed op de LAI-ontwikkeling dan andere parameters. Uit
de
literatuur
blijkt daarentegen dat de
BAS
van
bietenrassen weinig verschilt.
Het model voor beschrijving van de begin toename van de
LAI van melganzevoet werkte goed. Dit model houdt echter
geen rekening met de invloed van concurrentie-effecten op
de morfologie van de plant, zoals bijv. het beperkt
afsplitsen van zijassen bij samenstaande planten. Een
nieuw model is daarom opgesteld waarin het aantal hoofdas
bladeren, zijas bladeren en aantal zijassen afzonderlijk
wordt berekend. Tevens wordt in dit model de hoogte-groei
tot ±60 em berekend. Simulatie van de LAI van twee
onafhankelijke veldproeven wees uit dat het verloop van
het aantal bladeren bij melganzevoet zo goed gesimuleerd
kan
worden.
Ook
de hoogte-groei werd
bevredigend
gesimuleerd. Concurrentie-effecten, in de morfologie tot
uiting komend, kunnen in dit model worden ingepast.
Verdere
verfijning van het model is mogelijk
door
splitsing van de relatie bladoppervlak/bladaantal in een
voor de hoofdas en een voor de zijassen.
Een
literatuuroverzicht
omtrent de
bladoppervlakteontwikkeling van biet en melganzevoet maakt deel uit van
dit onderzoek.

SUMMARY

This study is a continuation of the work of Hengsdijk and
Keurentjes (1988), Keurentjes (1988) and Conijn (1988) who
described
the morphological development of fat
hen
(Chenopodium album L.) and/or sugarbeet (Beta vulgaris
L•) •

This study goes further into the matter of the leafarea
development of both species. With data from the previously
mentioned reports is tried to describe the initial phase
of
the Leaf Area Index increase with
mathematical
equations.
Two
relationships have been
used;
One
describing the number of leaves during the time and one
describing the relationship between the number of leaves
and the plant leafarea. the derivative of the latter
relationship is the so-called added leafarea (BOGS in m2
new leafarea/new number of leaves).By multiplying this
added leafarea with the number leaves produced and the
plant density, the LAI increase can be obtained.
Keurentjes (1988) showed that this model only functioned
properly
when the used parameters of the simulated
cultivar were determined. This study shows that the way of
calculating the LAI increase, with or without a gaussian
threepoint integration method,
doesn't influence the
endresult. The leaf appearance rate (BAS) had a relatively
greater influence upon the LAI development than the other
parameters. However, from literature it appears that the
BAS of beet cultivars slightly differs.
The model describing the initial LAI increase for fat hen
worked well. However, this model doesn't take into account
the influence of competition effects on the morphology of
the
plant,
like
for instance the reduced
branch
production. Therefore a new model has been developed in
which the number of main stem leaves, branch leaves and
the number of branches are calculated. At the same time
the height growth is calculated as far as 60
em.
Simulation of two independent fieldexperiments showed that
the course of the number of leaves can be simulated
correctly in this way, as well as the height growth. This
model can be adjusted for competition effects which find
expression in the morphology of the plants. Refinement of
the model is possible by splitting up the relationship for
plant leafarea and leaf number in one for the main stem
and one for the branches.
A literature review concerning the leafarea development of
beet and fat hen form part of this study.
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HOOFDSTUK 1
ALGEMENE INLEIDING

De tot op heden bestaande gewasgroeimodellen kennen
beperkingen welke voortvloeien uit gebrekkige kennis
omtrent bepaalde processen die zich in de
plant
afspelen. Men kan hierbij denken aan processen die de
verdeling van droge stof over de verschillende organen
bepalen en aan processen die een rol spelen bij de
ontwikkeling van vorm en functie. Met name deze laatste
leemte in onze kennis is van groat belang voor het
formuleren van modellen die de groei van gewassen,
onkruiden en hun interacties beschrijven.
Met deze zogenaamde concurrentiemodellen moet
het
mogelijk worden om voorspellingen te doen omtrent de
opbrengstderving t.g.v. optredende onkruidvegetaties.
In een later stadium kunnen computeradviesprogramma's
ontwikkeld worden waarmee de teler in het kader van de
gewasbescherming een hulpmiddel in handen
krijgt.
Telers en voorlichters kunnen deze adviesprogramma's
gebruiken om het juiste middel op het juiste moment toe
tedienen.
Zodoende
kan
een
efficientere
onkruidbestrijding plaatsvinden, die kostenbesparend en
minder milieubelastend is.
Voor de ontwikkeling van zo'n concurrentiemodel is het
van
belang
de
onkruidvegetatie
m.b.v.
drie
karakteristieken te beschrijven (Joenje et al. ,1987):
1. Het tijdstip van opkomst van het onkruid t.o.v. de
datum van
gewasopkomst.
2.
De
specifieke morfologische en
fysiologische
eigenschappen
van het desbetreffende onkruid.
3. De onkruiddichtheid, hoewel deze op zichzelf van
gelimiteerde
waarde is maar veeleer in samenhang met
de
punten 1 en 2
moet worden beschouwd.
Onderzoek aan deze drie aspecten van een onkruid/gewas
situatie is o.a. uitgevoerd door Aerts (1983), Kropff
en Vossen (1984), Evert et al. (1986), Bastiaans et al.
(1986), en Peelen et al. (1987). Hieruit bleek met name
de grate invloed van het verschil in tijdstip van
opkomst van onkruid en gewas, plus twee morfologische
plantkarakteristieken; Te weten de bladoppervlakteontwikkeling en de planthoogte.
Hieraan vond nader onderzoek plaats, m.n. aan de
bladoppervlakte-ontwikkeling
bij
mais,
biet,
melganzevoet en hanepoot (Hengsdijk en Keurentjes,
1988), bij melganzevoet en biet in het bijzonder
(Keurentjes, 1988), en de morfologische ontwikkeling
van melganzevoet (Conijn, 1988).
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Doelstelling van dit onderzoek:
Dit onderzoek beoogt een voortzetting te Z1Jn van deze
laatste drie verslagen, d.w.z. een nadere bestudering
van de morfologische ontwikkeling bij melganzevoet en
biet.
Getracht
zal worden aan de hand van
de
resultaten, beschreven in deze drie verslagen, de
bladoppervlakte-ontwikkeling van beide soorten in de
beginfase van de groei te beschrijven . Nag ongebruikte
gegevens uit deze experimenten zullen gebruikt worden
om hiaten te vullen. Tenslotte zullen mogelijkheden
worden aangegeven voor eventueel vervolgonderzoek.

Opzet van dit verslag:
Dit verslag zal in grofweg vier delen uit een vallen.
Hoofdstuk
2 zal een literatuuroverzicht
bevatten
betreffende de morfologische ontwikkeling van biet en
melganzevoet, i.h.b. de bladoppervlakte- ontwikkeling
van beide soorten. Omdat in het verdere verloop van dit
verslag
regelmatig zal worden verwezen naar
het
onderzoek
van
Hengsdijk
en
Keurentjes
(1988),
Keurentjes (1988) en Conijn (1988) zullen resultaten
uit deze experimenten i.h.b. nader worden belicht. Voor
de ingewijde lezer wellicht overbodige informatie, voor
de minder ingewijde noodzakelijk om tot een goed begrip
van het daaropvolgende te komen. In de hoofdstukken 3
en 4 zullen respectievelijk voor biet en melganzevoet
worden beschreven wat de gevolgde procedures waren om
tot een beschrijving te komen van de bladoppervlakteontwikkeling. Tevens zullen in dit gedeelte resultaten
van aanvullende berekeningen worden beschreven. In
hoofdstuk
5
zullen tenslotte
conclusies
worden
getrokken
en
aanbevelingen
worden
gedaan
voor
aanvullend onderzoek.
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HOOFDSTUK 2
LITERATUUROVERZICHT

2.1 Inleiding
Reeds in 1979 werd door Horie et al.
(1979) opgemerkt
dat het door de Wit et al.
(1978) gepresenteerde
gewasgroeimodel
de
simulatie
van
assimilatie,
respiratie en transpiratie behandelt, maar niet de
morfogenese, de ontwikkeling van vorm en functie.
D.w.z. de relatie tussen de bovengrondse drogestof
produktie en de bladoppervlakte-ontwikkeling.
De
Wit et al.
(1970) hadden eerder een paging
ondernomen deze twee processen met elkaar in verband te
brengen d.m.v.
de introductie van het specifieke
bladgewicht (SLW) en de gewichtsverhouding van blad en
spruit. Deze methode was onbevredigend aangezien de
processen die de droge stof verdeling bepalen en de
morfologie van de plant bepalen op verschillende wijzen
door omgevingsfactoren beinvloed worden.
Zij zijn
veeleer het resultaat van verschillende groei
en
ontwikkelingsprocessen
die
tot op zekere
hoogte
onafhankelijk van elkaar verlopen. Droge stof toename
van de bladeren wordt gereguleerd door de fotosynthese,
de produktiekosten van chemische plantbestanddelen, en
het
transport
van
deze
bestanddelen
over
de
verschillende
organen.
Bladoppervlakte-ontwikkeling
wordt daarentegen veeleer bepaald door snelheid van
bladinitiatie, celdeling in het primordiale stadium en
de mogelijkheid tot celstrekking (Horie et al., 1979).
Hofstra et al.
(1977) trachtten de bladoppervlakteontwikkeling van katoen te beschrijven aan de hand van
de bladafsplitsingssnelheid, bladexpansiesnelheid en
het
volgroeide
bladoppervlak van de
individuele
bladeren. Dennet et al. (1978) gaan van dezelfde
processen uit maar beschrijven i.h.b. de groeicurve van
de individuele bladgroei.
De eerste stap in
de
benadering van Hofstra et al. (1977) is het bepalen van
de bladafsplitsingssnelheid. Zij drukten deze uit in de
plastochron
index.
Deze
plastochron
index
kan
gedefinieerd
worden als het tijdsinterval
tussen
corresponderende ontwikkelingsstadia van opeenvolgende
bladeren. Via interpolatie kan oak een index worden
verkregen van tussenliggende ontwikkelingsstadia.
De
tweede
stap
in
het
beschrijven
van
de
bladoppervlakte-ontwikkeling
was het bepalen
van
bladexpansiesnelheid en de duur hiervan.
Sinclair
(1984) meent echter dat deze benadering weliswaar
inzicht geeft in de fysiologische processen welke de
individuele bladoppervlakten bepalen, echter onnodig
gecompliceerd
is
om
het
bladoppervlakteontwikkelingsproces van de plant te beschrijven. Onder
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niet vochtbeperkende omstandigheden heeft elk blad een
goed gedefinieerde groeisnelheid, welke afhangt van de
temperatuur,
en een uiteindelijke bladgrootte die
afhangt van de positie van het blad aan de plant.
De integraal van deze groeiprocessen zou een goede
correlatie moeten geven met de plastochron index.
Sinclair et al. (1981) toonde inderdaad bij sojabonen
een goede correlatie aan tussen plantbladoppervlak en
plastochron index, i.h.b. bij lage plastochron indices.
Sinclair
(1984) meent dat het
plantbladoppervlak
beschreven
aan
de hand van de
relatie
tussen
plastochron index en plantbladoppervlak het voordeel
heeft dat cumulatieve fouten worden vermeden welke
kunnen
ontstaan bij modellen die uitgaan van de
individuele bladgroei.
Het
belang
van
het
gewas
bladoppervlak
als
opbrengstbepalende factor wordt algemeen onderkend in
de literatuur. M.n. voor gewasgroeimodellen is dit
proces
essentieel
aangezien
zodoende
het
lichtonderscheppend vermogen van het gewas is
te
karakteriseren.
Echter alleen voor bladoppervlakte
ontwikkelingsprocessen
bij katoen,
zonnebloem
en
sojabonen zijn artikelen gepubliceerd die direct voor
modelvorming gebruikt werden.
M.n. Milford en medewerkers hebben veel gedetailleerde
informatie gepubliceerd aangaande de bladgroei van biet
die evenwel (nag) niet geintegreerd is in een model.
Resultaten uit deze experimenten zijn het echter waard
nader bestudeerd te worden. Dit gebeurt in paragraaf
2.2.

Kennis van bladoppervlakte-ontwikkelingsprocessen bij
cultuurgewassen mag dan in de literatuur in geringe
mate aanwezig z~Jn, van overeenkomstige processen bij
onkruiden is uit de literatuur niet of nauwlijks enige
kennis te vergaren. Daarom zijn in het recente verleden
enkele afstudeer opdrachten uitgevoerd op de vakgroep
Theoretische
Produktie Ecologie om inzicht in de
morfologische ontwikkeling van m.n. melganzevoet te
verkrijgen.
Aangezien dit verslag beoogt een voortzetting te zijn
van deze verslagen is een nadere bestudering van
resultaten en conclusies uit deze verslagen zinvol.
2.2 Bladoppervlakte-ontwikkeling

bij

biet

en

melganzevoet
De trage begingroei van biet is verantwoordelijk voor
de geringe lichtinterceptie gedurende het groeiseizoen
en dus in hoge mate beperkend voor hoge
suiker
opbrengsten
per ha.
Verschillende methoden
z~Jn
denkbaar om een snelle grondbedekking tot stand te
brengen: zaaidichtheid vergroten, gebruik van grater
zaad met een grotere kiemkracht, zaai in de herfst of
4

gebruik
van
"paperpots".
Deze
methoden
zullen
ongetwijfeld de d.s. produktie doen toenemen, maar
hebben ongewenste neveneffecten of zijn onuitvoerbaar
en onrendabel in de praktijk. Een alternatief zou zijn
het via veredeling ontwikkelen van rassen die een
snelle grondbedekking tot stand brengen. Milford et al.
(1980) bestudeerde daartoe de bladgroei van 9 rassen
o.i.v. temperatuur (7, 11, 15 en 20°C). Hieruit bleek
dat er geen verschil hestand in de snelheid van
bladafsplitsing (BAS) tussen de verschillende rassen.
De BAS bleek in dit temperatuur traject toe te nemen
met
een
snelheid
van
0.033
bladeren/dag°C.
Bladafsplitsing bleek onder 2°C niet plaats tevinden
(fig. 2.la). De rassen bleken echter bij constante
temperatuur te verschillen in bladexpansiesnelheden
(dimensie: cm2/dag). De expansiesnelheid bleek lineair
in
het
onderzochte
temperatuur
traject,
doch
verschillend per ras (fig. 2.1b).
(a)

(b)

0·8
>.

~ 150

N§

c
<d

c.
I:;

0.

c

·~

c<d 100
0.

~

g
~.,
0

ec
e

50

<d

1l
J:

1
0

10

Temperature,

15

20

0

oc

10
15
Temperature, °C

20

(a) Relation between rate of leaf appearance and temperature in sugar beet varieties. Points
represent means of all varieties and vertical bars, the s.E.o.'s (71 o.F.). (b) Relation between weighted mean
rate of expansion of leaf area per plant (if) in sugar beet varieties and temperature. .&, Amono; e,
Monotri; •. AM Poly; 6, SK Mega; 0, Bush Mono; 0, Nomo; +, SK Mono; x, Vytomo; 0, Klein AA.
Vertical bars represent S.E.o.'s (56 o.F.).

Figuur 2.1a en b uit: Milford en Riley (1980)
Grotere bladeren waren meer een gevolg van grotere
expansiesnelheden dan van een verschil in groeiduur.
Hogere temperaturen deden de bladgrootte toenemen omdat
de bladexpansiesnelheid meer toenam dan de groeiduur
afnam. De auteurs menen dat de gesignaleerde effecten
ontstonden door verschillen in de initiele bladgrootte
nog voordat deze uit de spruitapex ontrolde.
Terry (1968) onderzocht de bladoppervlakte- ontwikkeling bij biet in afhankelijkheid van temperatuur en
5

lichtsterkte. Licht moet in dit experiment beperkend
zijn geweest aangezien deze varieerde tussen 15 W/m2 en
80 W/m2. In ieder geval bleek volgens de auteur dat
biet
een
hogere
optimum
temperatuur
voor
de
bladexpansiesnelheid
heeft
dan
voor
de
bladafsplitsingsnelheid (zie tabel 2.1).

Temperature CC)

Visible radiation (cal cm- 2d- 1)
20

So
IIO
50
S.E. body of table = ±o·o13

RclatiYe rate of
expansion
(cm 2 cm-- 2 d- 1 )

!0°
170
240
310

lYiean

Rate of leaf
production
(no. d- 1)

!0°
I7o
240
310

:Mean

0'14
0'24
o·26
0'17
o·2o

O'II

0'23

0'25
o·26
0'2!
0'21

O•JO

0'23
0'30
0'32
0'36
0'27
0'25
o·28
0'29
S.E. body of table = ±o·15

0'18
o·6z
0'45
0•24

0'13
0'43
0'41
0•14
o·28

o·82
o·87
0'99
o·s6
o·81
0'37
0'77
S.E. body of table = ±o·o19
0'71
0'98
o·88
0·52

IV1ean ±o·oo7
o·18
0'27
0'30
0'23

:Mean ±o·o74

0'46
0'73
o·68 ·
0•37

Mean ±o·oio

Tabel 2.1
De
bladafsplitsingssnelheid
en
de
relatieve
bladexpansiesnelheid van biet,
onder verschillende
temperaturen
en
lichtsterkten,
bepaald
in
het
experiment van Terry (1968).

Een groot vraagteken bij deze conclusie is echter wel
op
z'n plaats.
De lichtintensiteit was in
dit
experiment
wel
erg gering en dus moet ook
de
assimilatentoevoer klein Z1Jn geweest. Het is best
mogelijk dat de geringe assimilaten
toevoer meer
beperkend was voor de bladafsplitsingssnelheid dan voor
de bladexpansiesnelheid,
een proces dat meer een
kwestie
is van celstrekking (=wateropname in
de
celvacuole).
Milford et al.(1985a) bestudeerden de basistemperaturen
voor
de
bladafsplitsingssnelheid
en
de
bladexpansiesnelheid.
Zij vonden voor de BAS een
basistemperatuur van 1°C en voor de bladexpansie een
basistemperatuur van 3°C. Beide processen bleken hoven
hun eigen basistemperatuur een lineair verband te
vertonen met de temperatuur. N.B. in een eerdere
publikatie van Milford en Riley (1980) wordt voor beide
processen een minimum temperatuur van respectievelijk
zoe en 4 a 5 °C afgeleid (zie ook vorige pagina). Goed
beschouwd Z1Jn twee verschillende basistemperaturen
niet verwonderlijk. Er zijn namelijk twee verschillende

6

processen in het geding: De vorming/afsplitsing van een
blad is een ontwikkelingsproces en het expanderen van
het blad is een (strekkings) groeiproces. Het zou heel
goed
mogelijk
z~Jn
het
dominante
proces
bij
bladvorming/afsplitsing,
de celdeling,
een lagere
optimum temperatuur heeft dan het proces welke de
bladexpansie bepaalt, nml. celexpansie.
Het fotoperiodieke effect op de bladgroei is door
Milford
en Lenton
(1976)
bestudeerd.
Daglengte
verlenging werd op twee wijzen tot stand gebracht. De
basisbelichting was 12 uur (behandeling 1). Verlenging
van de dag werd bereikt door dezelfde hoeveelheid
lichtenergie in 16 uur toe tedienen (behandeling 2). Of
door
aanvulling van de basisbelichting
met
een
fotoperiodieke (verrood rijke) belichting tot 16 uur.
Beide wijzen van daglengte vergroting hadden geen
effect op het aantal bladeren per plant. Daarentegen
deden
beh.
2 en 3 het plantbladoppervlak sterk
toenemen. Beh. 3 had hierbij een sterker effect dan
beh. 2. Volgroeide bladeren waren in beh. 2 en 3 het
grootst door een grotere bladexpansiesnelheid. De duur
van
de
bladexpansie was gelijk
voor
de
drie
behandelingen. Verschil in bladoppervlak tussen beh. 1
en de andere twee trad 2 weken na start van de
behandeling op; Verschil in beh. 2 en 3 trad pas na 4
weken op. Op celniveau bleken grotere bladeren tot
uiting tekomen in meer epidermiscellen (beh. 2), en
meer en grotere epidermiscellen (beh. 3). Dit laatste
duidt op een celstrekkend effect van de verroodrijke
bijbelichting. Een effect dat oak bij het experiment
van Hengsdijk en Keurentjes (1988) moet zij opgetreden.
De bladoppervlakte ontwikkeling van bieten in het veld,
opgegroeid
in
verschillende
jaren
en
onder
verschillende teeltmaatregelen, is uitvoerig beschreven
door Milford et al. (1985b,c,d).
De eerste publicatie uit deze reeks beschreef m.n. de
bladafsplitsingssnelheid. Hieruit bleek dat gedurende
vijf
seizoenen het aantal geproduceerde
bladeren
slechts geringe verschillen vertoonde. De snelheid
waarmee
de bladeren gedurende het seizoen werden
afgesplitst was echter in geen van de
seizoenen
constant. De BAS (per °Cdag) was in de eerste fase van
de groei voor alle seizoenen gelijk, ongeacht de
zaaitijd, N-bemesting of plantdichtheid. Daarentegen
bleek de lengte (in °Cdagen) van deze eerste groeifase
per seizoen en behandeling te verschillen. Deze was
korter
naarmate
later
was
_gezaaid
,
hogere
plantdichtheid was gezaaid of een geringere N-bemesting
plaats vond. In de tweede fase bleek de BAS niet alleen
trager maar oak beinvloed door seizoen en behandeling.
Als mogelijke verklaring wordt gegeven de toenemende
competitie voor assimilaten en nutrienten die de BAS
zou kunnen doen vertragen. De waarneming dat bij lagere
7

- niveau's en hogere plantdichtheden de BAS in de
tweede fase sterker werd geremd lijkt hiermee in
overeenstemming.
De tweede publikatie behandelde dezelfde experimenten
maar nu vanuit het gezichtspunt van de bladexpansie en
bladgrootte.
De gemiddelde bladgrootte bleek
tot
bladnummer 10 a 12 toe te nemen om vervolgens te dalen.
De bladexpansie snelheid verliep overeenkomstig de
bladgrootte. Verschil van de individuele bladgrootte
a.g.v. van de bladpositie aan de plant was dan ook meer
een gevolg van verschil in expansiesnelheid dan de
expansieduur.
Zaaidatum,
N
- bemesting
en
plantdichtheid hadden allen effect op de gemiddelde
bladgrootte door de expansiesnelheid te beinvloeden. In
fig. 2.2 is zichtbaar dat bladeren na een gelijk aantal
graaddagen verschillende bladgrootten bezitten.
N
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Thermal time above 3oC from leaf appearance ''Cdays
Expansion in area of the eighth (a) 11th (b) and 14th (c) leaves of a series of crops grown with
different husbandry between 1978-8~ as functions of thermal time above J'C from appearance. Leaves
from crops sown on 24 April (0) and 18 May (e) in 1978; grown with 0 kg N ha- 1 in I 979 (•) and 1982
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120 000 (.,.) plants ha-l in 1980 or grown with standard husbandry in 1981 ( v).

Figuur 2.2 uit: Milford et al. (1985c)
In een volgend artikel (Milford et al., 1985d) wordt de
relatie tussen LAI ontwikkeling en
temperatuursom
o.i.v.
temperatuur
en stikstof nader bestudeerd.
Hierbij wordt gebruik gemaakt van drie parmeters: Een
die de temperatuursom aangaf tot gewas "establishment",
een die de LAI toename per graaddag beschreef en een
die de duur van de LAI toename beschreef. Er werden
kleine verschillen geconstateerd t.a.v.
de eerste
parameter
t.g.v seizoensinvloeden en zaaitijdstip.
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Beide deden hun invloed gelden door de conditie van het
zaaibed te beinvloeden. Grotere verschillen kwamen naar
voren in de snelheid en de duur van de LAI toename.
Naast seizoensinvloeden werden variaties veroorzaakt
door proeflocatie en stikstofbemesting. Er bestond een
sterke negatieve correlatie tussen snelheid en duur van
de LAI toename.
Hengsdijk
en
Keurentjes (1988)
bestudeerden
de
bladoppervlakte-ontwikkeling
in afhankelijkheid van
temperatuur en daglengte bij biet, melganzevoet, mais
en hanepoot. Zij beschreven ten eerste het aantal
bladeren in de loop van de tijd m.b.v. een lineaire
vergelijking
voor
onvertakte
gewassen
en
een
exponentiele vergelijking voor vertakte gewassen. Ten
tweede
werd het plantbladoppervlak beschreven
in
relatie
met het aantal bladeren.
Hiervoor
werd
afhankelijk van het ontwikkelingsstadium van de plant
een expolineaire vergelijking (Goudriaan, 1987) of een
exponentiele vergelijking gebruikt.
Verschillende significante temperatuur- en daglengte
effecten
werden geconstateerd op
de
betreffende
parameters. Zeals zij zelf reeds aangeven moet echter
voorzichtigheid worden betracht bij de interpretatie
van de gevonden parameterwaarden. Ten eerste bestond de
aanvullende
fotoperiodieke
bijbelichting uit
een
verroodrijke lichtbron. Uit de literatuur is bekend dat
een
lage
R:FR
verhouding
een
versterkte
internodienstrekking teweeg kan brengen. Child et al.
(1981) beschrijven hoe een lage R:FR verhouding tevens
de bladoppervlakte-ontwikkeling bij melganzevoet kan
beinvloeden. Het totale plantbladoppervlak bleek bij
een
lage R:FR
verhouding
kleiner,
a.g.v.
een
onderdrukking van de uitgroei van de okselknoppen aan
de hoofdstengel. Tevens bleek dat in vergelijking met
bladeren opgegroeid onder een hoge R:FR verhouding het
individuele bladoppervlak toenam naarmate het blad een
hogere positie aan de hoofdstengel innam.
Tevens moet rekening worden gehouden met het lage
lichtniveau waaronder het experiment van Hengsdijk en
Keurentjes
(1988) plaats vond.
Uit verschillende
waarnemingen bleek dat deze beperkend voor de groei is
geweest m.n. bij de hoogste temperatuur (25°C). Dit
bleek
onder
andere
bij biet
uit
een
lagere
bladafsplitsingssnelheid bij deze temperatuur. In de
literatuur wordt dit verschijnsel voor verschillende
andere gewassen waargenomen. Terry (1968) beschreef dit
effect voor biet. Tevens bleek uit deze publicatie de
bladexpansiesnelheid,
evenals
het
totale
plantbladoppervlak
af
te
nemen bij
een
lager
lichtniveau. Of dit laatste een gevolg is van een
geringer aantal bladeren of een kleiner individueel
bladoppervlak kan helaas niet uit de gegevens worden
afgeleid.
Hengsdijk en Keurentjes (1988) vonden bij de door hen
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toegepaste
w~Jze
van daglengte
verlenging
twee
significante effecten bij melganzevoet. De relatieve
bladafsplitsingssnelheid ([(nieuwe bladeren/aanwezige
bladeren)*dag-1]) was grater bij korte dag. Tevens
bleek het gemiddeld bladoppervlak ([m2/bladnummer])
grater bij lange dag.
Bij
biet
werd
eveneens
een
daglengte
effect
waargenomen.
Het relatief toegevoegd bladoppervlak
([(cm2 nieuw blad/cm2 aanwezig blad)*bladnummer-1]) nam
toe bij langere dagen. Deze grootheid werd tevens door
hogere temperaturen positief beinvloed. Daarentegen
werd
de
BAS negatief beinvloed
door
daglengte
verlenging.
Keurentjes (1988) heeft aan de hand van deze gegevens
een simulatie model opgesteld voor de begingroei van
biet en melganzevoet. Bij toetsing van het model van
biet bleek in bepaalde gevallen afwijkingen op te
treden met veldwaarnemingen. Deze overschatting van het
geconstrueerde
model
werd
toegeschreven
aan
varieteitsverschillen. Bietenvarieteiten zouden t.a.v.
de bladoppervlakte-ontwikkeling van elkaar verschillen
in de snelheid van bladafsplitsing en de gemiddelde
bladgrootte.
Ook bij melganzevoet werd een model opgesteld aan de
hand van de eerder vermelde gegevens. Hieruit bleek
duidelijk
het
daglengte gevoelige
karakter
van
melganzevoet. Of althans het effect van de in het
experiment
van
Hengsdijk
en
Keurentjes
(1988)
toegepaste wijze van daglengte vergroting. De simulatie
op basis van de lange dag planten gaf een duidelijke
overschatting, terwijl de korte dag een onderschatting
te
zien gaf van de
veldwaarnemingen.
Overigens
overeenkomstig
de verwachtingen aangezien in
een
veldsituatie sprake is van een geleidelijke toename van
de daglengte tot 21 juni waarna vervolgens de daglengte
afneemt. Er is dus geen sprake van een constante lange
of korte dag.
Conijn
(1988) beperkte zich tot de morfologische
ontwikkeling van melganzevoet. Hij onderkent het feit
dat de morfologische ontwikkeling van een onkruid niet
alleen
wordt beheerst door
het
bladoppervlakteontwikkelingsproces, maar dat eveneens hoogtegroei en
groei in zijwaartse richting van groat belang is voor
de beschrijving van een gewas/onkruid situatie. Deze
drie processen samen immers z~Jn bepalend voor het
lichtonderscheppend
vermogen van een
plant.
Hij
bestudeerde deze drie processen vrij gedetailleerd in
een experiment bij twee verschillende melganzevoet
dichtheden.
Omdat
dit
pot-experiment
onder
veldomstandigheden
plaatsvond
waren
de
opgroei
condities minder reguleerbaar en constant dan in het
hierboven aangehaalde fytotronexperiment.
Daglengte
vergroting met een eveneens verroodrijke lichtbron vond
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pas plaats na 286 graaddagen. Aangenomen werd dat bij
beide
behandelingen
een
nutrienten
tekort
is
opgetreden. Uiteraard bij de hoogste plantdichtheid het
grootst.
Interessant in dit opzicht is wellicht een publikatie
van Milford et al. (1985c) die de bladgroei bij
suikerbiet o.a. onder verschillende plantdichtheden
bekeek.
Bij biet bleek de bladgrootte te worden
gereduceerd bij hogere plantdichtheden. De auteurs
veronderstellen
dat
per plant
door
wederzijdse
beschaduwing minder zonlicht beschikbaar is waardoor de
assimilaten toevoer geringer is. Daarnaast is er per
plant een geringer grondvolume beschikbaar en hierdoor
indirect minder voedingsstoffen per plant beschikbaar.
Zij namen echter ook waar dat de bladgroei direct wordt
beinvloed door het grondvolume welke beschikbaar is
voor de wortelgroei. Dus onafhankelijk van de vocht- en
voedingstoestand kan de bladoppervlakte-ontwikkeling
bij
biet
worden beinvloed door het
beschikbaar
grondvolume.
Conclusie uit het onderzoek van Conijn (1988) was ten
eerste
dat
de
bladafsplitsingssnelheid
aan
de
hoofdstengel
niet
werd
beinvloed
door
de
plantdichtheid.
Ten
tweede
was
het
totale
plantbladoppervlak in de exponentiele fase van de groei
grater
bij
vrijstaande
planten,
a.g.v.
een
onderdrukking van de uitgroei van de zijstengels bij de
samenstaande
planten.
Dit
laatste
lijkt
in
overeenstemming met datgene wat Child et al. (1981)
waarnamen
(zie
terug).
Tevens
bleek
dat
de
afsplitsingssnelheid
van
de zijstengels
aan
de
hoofdstengel constant was per °Cdag. Deze bleek grater
bij vrijstaande planten dan samenstaande planten. De
hoogte ontwikkeling verliep in beide behandelingen in
het vegetatieve stadium exponentieel en was nagenoeg
gelijk.
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HOOFDSTUK 3
BESCHRIJVING

BLADOPPERVLAKTE-ONTWIKKELING

BIET

In de hoofdstukken 3 en 4 zal de plantbladoppervlakteontwikkeling van biet en melganzevoet nader worden
toegelicht. Vanwege het uiteenlopende morfologische
karakter
van
beide
plantesoorten
zullen
zij
afzonderlijk behandeld worden.
Allereerst
zal
voor
beide
plantesoorten
de
oorspronkelijke benadering voor de beschrijving van het
plantbladoppervlak worden toegelicht. De ontwikkeling
en uitwerking van deze benadering is voor een groat
deel terug te vinden in Hengsdijk en Keurentjes (1988),
Keurentjes (1988) en Conijn (1988). Waar nodig zullen
aanvullingen of kanttekeningen worden geplaatst bij
deze experimenten en benaderingswijzen. Aanvulling van
de in deze verslagen gepubliceerde resultaten vend
plaats door gebruik te maken van nag niet gepubliceerde
of onuitgewerkte gegevens uit deze verslagen. Voor de
toegepaste werkwijze en materialen van de diverse
experimenten wordt kortheidshalve verwezen naar deze
publicaties.
De bestaande modellen van biet en melganzevoet zullen
tenslotte aan het eind van ieder hoofdstuk, waar nodig,
worden aangepast en verbeteringen ondergaan.
3.1 Beschrijving van de groeifuncties bij biet
De bladoppervlakte-ontwikkeling bij biet wordt
door drie parmeters:
1. De bladafsplitsingssnelheid
2. De bladexpansiesnelheid
3. De expansieduur van het blad

bepaald

Mutsaers (1982) toonde aan dat deze drie processen bij
katoen in relatie met de temperatuur een lineair
verband vertoonden.
Voor sojaboon werd dit
door
Sinclair (1984) aangetoond, alhoewel onduidelijk is of
de temperatuur in de twee door hem bestudeerde jaren
wel zo verschilde. Sinclair stelt voor sojabonen een
benadering voor, gebaseerd op de correlatie tussen
plantbladoppervlak en plastochron index.
Voor veel plantesoorten gaat deze benadering echter
niet op omdat invloed van temperatuur op de eerder drie
genoemde processen ongelijk is. Biet is hiervan een
representant. De bladafsplitsingssnelheid (BAS) en de
oppervlakte-groeisnelheid bijvoorbeeld verlopen lineair
(fig 3.1b en c) maar de groeiduur van een blad verloopt
curvilineair (fig 3.1a), zoals uit Milford et al.
(1985a) blijkt. Hierdoor kan het bladoppervlak bij een
bepaald
aantal
bladeren verschillend
Z1Jn
bij
verschillende temperaturen. Zie hiervoor fig. 3.1d.
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Figuur 3.1
De groeiduur van een bieteblad (a), expansiesnelheid
van een bieteblad (b) en de bladafsplitsingssnelheid
van een bieteplant (c), alle drie in afhankelijkheid
van de temperatuur. Hieruit volgt (d), de relatie
tussen het aantal bladeren en het plantbladoppervlak
bij twee temperaturen. Fig. a,b en c uit: Milford et
al., 1985a.
Om
tot
een
modelmatige
beschrijving
van
de
bladoppervlakte-ontwikkeling
te
komen
is
het
noodzakelijk deze te splitsen in:
1. De ontwikkeling van het aantal bladeren in de tijd.
2. De relatie tussen het aantal bladeren en het
plantbladoppervlak.
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De eerste relatie die het aantal bladeren in de tijd
beschrijft is bij constante omgevingsfactoren met een
lineaire vergelijking weer te geven:
AANTAL BLADEREN=A + BAS*TIJD

(vergl. 3.1)

tijd=dagen na opkomst
BAS=bladafsplitsingssnelheid (aantal bladeren/dag)
A=constante
De constante A is een negatief getal. Dit is het
gevolg van twee optredende effecten. Ten eerste door
de referentie lengte van een blad, d.w.z. dat een blad
als zodanig wordt beschouwd wanneer het een bepaalde
referentielengte overschrijdt. Tevens zit in deze
constante
de
vertraging tussen
zaadopkomst
en
verschijning van het eerste echte blad verwerkt.
Uit fig 3.1c bleek dat de BAS lineair met
de
temperatuur toenam. Dus kan de tijd in vergel. 3.1
vervangen worden door de temperatuursom. De BAS moet
in dit geval uitgedrukt worden in blad/°Cdagen. Dit
maakt
de
vergelijking
geldig
bij
wisselende
temperaturen.
De tweede relatie, die tussen het bladaantal en het
bladoppervlak is met verschillende vergelijkingen te
beschrijven.
Hengsdijk en Keurentjes (1988) hebben getracht deze
relatie te beschrijven m.b.v. een door Goudriaan
(1987) ontwikkelde formule:
OPP=(VM/RM)*LN(1+EXP((RM/VM)*B0)-1)*EXP(RB*dAANTAL))
vergl. 3.2
OPP= bladoppervlak [m2]
VM= toegevoegd bladopp. in de lin. fase [m2/blad nr.]
RM= toegevoegd bladopp. in de exp. fase [(m2 nieuw
blad/m2 aanwezig blad)*bladnr.-1]
AANTAL= aantal aawezige bladeren
BO= bladopp. eerste meting
Deze
functieparameters worden hierbij afhankelijk
gemaakt van de temperatuur en/of daglengte. Onder de
voorwaarde van een vaste verhouding tussen groei van
de biomassa en het bladoppervlak mag RM constant
worden verondersteld en mag EXP(RM*dAANTAL) vervangen
worden door EXP(RM*AANTAL).
Door de afgeleide te nemen van vergl. 3.2 wordt het
toegevoegd bladoppervlak (BOGS met de dimensie m2
nieuw blad/aantal nieuwe bladeren) verkregen.
Nu is het mogelijk op basis van de temperatuur eerst
het aantal afgesplitste bladeren te berekenen waarmee
het toegevoegd bladoppervlak te berekenen valt. Dit
is, zoals net is aangegeven, de afgeleide van vergl.
3.2.
Door
deze
te
vermenigvuldigen
met
de
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plantdichtheid is de toename in Leaf Area Index (LAI)
te verkrijgen. De LAI is te berekenen door deze te
integreren.
Keurentjes (1988) heeft m.b.v. fytotronresultaten uit
Hengsdijk en Keurentjes (1988) deze methode verder
voor biet uitgewerkt.
Het aantal bladeren werd berekend aan de hand van de
temperatuursom volgens:
AANTAL BLADEREN = A + BAS*TSUM

(vergl. 3.3)

A= constante
BAS= bladafsplitsingssnelheid [aant. blad./°Cdagen]
TSUM= temp.som, met min. temp. van 2°C [°Cdagen]
Voor de bladverschijningssnelheid wordt door Milford
et al.
(1985a) een m1n1mum temperatuur van 1°C
vermeld. In datzelfde artikel wordt voor de minimum
temperatuur van de snelheid van bladoppervlak-toename
van individuele bladeren 3°C afgeleid.
Op basis
hiervan
is
voor
het
gehele
bladoppervlakteontwikkelingsproces bij biet een minimum temperatuur
van 2°C gehanteerd.
Om de relatie tussen het aantal bladeren en het
bladoppervlak te beschrijven werd door Keurentjes
(1988) gebruik gemaakt van vergl. 3.4. Dit is een
vereenvoudigde versie van vergl. 3.2, die mag worden
toegepast als B0<0.1 (BO=bladoppervlak eerste meting),
Goudriaan (1987):
OPP=(VM/RM)*LN(1+EXP(RM*(AANTAL-AB)))

(vergl. 3.4)

OPP= bladoppervlak
VM= toegevoegd bladopp. in de lin. fase [m2/bladnr.]
RM= toegevoegd bladopp. in de exp. fase [(m2 nieuw
blad/m2 aanwezig blad)*bladnr-1]
AANTAL= aantal aanwezige bladeren
AB= snijpunt van raaklijn welke evenwijdig loopt aan
de lin. groeifase, en de X-as
De afgeleide van vergl.
3.4 is het toegevoegde
bladoppervlak (BOGS) en ziet er als volgt uit:
dOPP/dAANTAL=VM*(1-(1/(1+EXP(RM*(AANTAL-AB)))))
vergl. 3.5
Helaas
konden functieparameters niet
afhankelijk
worden gemaakt van de temperatuur omdat in
het
fytotronexperiment
geen
temperatuur effect
werd
geconstateerd op deze relatie. Door een te laag
lichtniveau
en
een
dientengevolge
laag
15

assimilatenniveau in het fytotronexperiment is een
effect zoals door Milford et al. (1985a), zie ook fig.
3.1d, werd geconstateerd, niet opgetreden.
Voor de optimalisering van vergl. 3.5 werd gebruik
gemaakt van gegevens bij 15, 20 en 25°C. Dit is dus
feitelijk
onjuist.
Dit
had
overigens
geen
consequenties voor het eindresultaat.
Drie
veldproeven werden door
Keurentjes
(1988)
gesimuleerd: Bastiaans et al. (1985), Spitters (1985)
en Peelen (1986). M.n. de simulatie van Bastiaans et
al.
was goed.
Deze veldproef was met dezelfde
bietenvarieteit uitgevoerd als het fytotronexperiment
(Monohil). Dezelfde dus waarmee optimalisatie van de
functieparameters had plaatsgevonden. Simulatie van de
twee andere veldproeven was minder bemoedigend. Het
model gaf een duidelijke overschatting tezien. De
auteur meende dat dit een gevolg is van de gebruikte
bieten varieteiten (Regina en Salohill) in deze twee
veldproeven. Deze varieteiten zouden zich zowel in BAS
als BOGS onderscheiden van de varieteit Monohil waarop
het model is gebaseerd. Waarschijnlijk wordt bedoeld
verschil in BAS enerzijds, en RM en VM anderzijds.
Immers de BAS zelf beinvloed de BOGS direct via het
aantal afgesplitste bladeren.
Het is echter allerminst zeker dat tussen bietenvarieteiten zulke grote verschillen tussen BAS, en RM
of VM bestaan. M.n. ten aanzien van de BAS kan bezwaar
worden
gemaakt tegen deze veronderstelling.
Uit
onderzoek van Milford et al.
(1980) bleek dat tussen
negen
verschillende bietenvarieteiten,
opgegroeid
onder identieke omstandigheden, geen verschil in BAS
bestond. Weliswaar vermeldt Keurentjes (1988) gegevens
uit andere experimenten die het tegendeel bewijzen
maar deze verschillen zijn veeleer toe teschrijven aan
uiteenlopende
opgroei-omstandigheden
en
aan
definiering van de BAS dan aan varieteitsverschillen.
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3.2 Simulatie van biet
Zoals reeds uit het voorafgaande is gebleken, heeft
Keurentjes (1988) een simulatie model ontwikkeld voor
de bladoppervlakte-ontwikkeling (LAI) bij biet. Het
model ziet er globaal als volgt uit:
TITLE SIMULATIE LAI BIET
INITIAL
*Declaraties
van
de
berekende
parameters
en
*startwaarde van de gebruikte integralen.
DYNAMIC
*Berekening van de temperatuursom.
*Aanroepen subroutine voor berekening van de toename
*van het aantal bladeren, en groei van de LAI.
*Berekening van het aantal bladeren.
*Berekening van de LAI.
OUTPUT STATEMENTS
TIJDSVARIABELEN EN INTEGRATIE METHODE
FUNCTIES
*Maximum en minimum temperaturen per dag van een jaar.
END
STOP
SUBROUTINE BAS EN GROEI LAI
END JOB
In dit model werd gebruik gemaakt van een gaussische
driepuntsintegratie metode om de groei van de LAI te
berekenen. Hoewel in principe niet onjuist, kan de
groei van de LAI op een eenvoudiger wijze worden
berekend:
IF (AML.EQ.O.O) THEN
BOGS=O.O
ELSE
BOGS=VM*(1.-(1./(1.+EXP(RM*(HOEV-AB)))))
GLAI=(BOGS*BAS*DICHTH)
END IF
RETURN
END
De betekenis van de gebruikte afkortingen:
AML=totaal aantal bladeren tot dan toe gesimuleerd
BOGS=toegevoegde bladopp. [m2
nieuw
blad/nieuwe
bladeren]
VM=toegevoegde
bladopp.
in
de
lin.
groeifase
[m2/bladnr.]
RM=toegevoegde bladopp. in de exp. groeifase [(m2
nieuw blad/m2 aanwezig blad)*bladnr-1]
HOEV=totaal aantal bladeren tot de vorige simulatie
stap
AB=snijpunt van de raaklijn welke evenwijdig loopt
aan de lineaire groeifase, en de X-as
GLAI=groei van de LAI [m2 blad/m2 grondopp.]
BAS=aantal afgesplitste bladeren in een simulatie stap
DICHTH=plantdichtheid [aantal planten/m2]
17

Het model in de vorm met de gaussische integratie gaf
bevredigende resultaten, m.n. wanneer (onafhankelijke)
veldproeven werden gesimuleerd waarbij sprake was van
dezelfde bietevarieteit (Monohil) als waar parameters
en startwaardes van waren afgeleid.
Om te beoordelen of de methode, die de LAI-toename
berekent, invloed heeft op het simulatie resultaat,
werd een veldproef gesimuleerd. Keurentjes (1988) had
deze veldproef van Spitters (1985), vroege zaai met
het ras Regina, m.b.v. de gaussische methode niet
bevredigend kunnen simuleren. Dit werd toegeschreven
aan de gebruikte varieteit Regina.
Simulatie met de
hierboven beschreven methode leverde een nagenoeg
gelijk beeld op (zie fig. 3.2). Beide methoden blijken
dus nauwlijks van elkaar te verschillen. Voor de
volledige
programma's van beide
methoden
wordt
verwezen naar de bijlagen 2 en 3.

LAI (m2 bladopp./m2 grondopp.)
0.9
I

I
I

I

0.8

I
I
I
I
I

0.7

I

o Exp. Sp1tters, 1985

I
I

I

s1mulat1e (n1et gauss1sch)

0.6

-----

I
I

s1mulat1e (gauss1sch)

I
I
I
I
I

I

0.5

I

,'

0

I

I

0.4

I

0

0.3
0.2
0.1

0

10

20

30

40

50

Dagen na opkomst

Figuur 3.2
Simulatie van de LAI in de tijd, vergeleken met
veldmetingen
van
Spitters,
vroege
zaai
1985.
Berekening van de LAI-toename m.b.v. een gaussische en
niet-gaussische methode (zie tekst).
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Opgemerkt Z1J dat de overschatting die bij beide
methoden optreedt waarschijnlijk voor een groat deel
moet worden toegeschreven aan een foute "timing", de
tijd tussen opkomst en het verschijnen van de eerste
echte bladeren (In het model wordt deze parameter
aangeduid met CORR). Wanneer we in gedachten beide
simulatie lijnen in fig.
3.2 naar rechts verschuiven,
zien we dat tot 50 dagen na opkomst een goede
simulatie van de eerste 3 veldmetingen plaats vindt.
Uit het laatste gedeelte van paragraaf 3.1 bleek dat
Keurentjes
de simulatie afwijkingen van bepaalde
veldexperimenten toeschreef aan verschil in BAS, VM en
RM van de gebruikte rassen. De simulatie van de
veldproef van Spitters (1985), de late zaai ditmaal,
was
zo'n voorbeeld hiervan.
Simulatie van
dit
experiment gaf een aanzienlijke overschatting te zien,
zoals blijkt uit fig.3.3.
Door manipulatie van de parameterwaarden kan worden
ingezien wat de invloed is van de afzonderlijke
parameters op de LAI ontwikkeling. Verkleining van de
BAS van 0.034 bladeren/°Cdag tot 0.028 bladeren/°Cdag,
83% van de oorspronkelijke waarde, gaf een goede
simulatie van het veldexperiment. In dit geval wordt
echter het aantal afgesplitste bladeren bij simulatie
onderschat. Men moet dus toegeven op de nauwkeurigheid
waarmee het aantal daadwerkelijk afgesplitste bladeren
wordt gesimuleerd.
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Figuur 3.3
Simulatie van de LAI in de tijd met fictieve parameter
waarden (zie tekst), vergeleken met het experiment van
Spitters (1985), late zaai.

Bij fictieve waarden van RM en VM, heiden 70% van de
oorspronkelijke waarde, is het resultaat ook een stuk
beter, hoewel nog niet zo goed als bij een fictief
lagere BAS (zie fig.
3.3). Verondersteld mag echter
worden dat met verdere manipulatie van RM en/of VM het
simulatie
resultaat van de fictief
lagere
BAS
geevenaard kan worden. De in deze figuur gebruikte
fictieve VM en RM waarden dienden louter en alleen ter
illustratie hoe parameters van de BOGS de LAI kunnen
beinvloeden. Uit het hierboven geschetste effect van
fictieve
parameter
waarden kan
hooguit
worden
geconcludeerd dat de BAS tijdens de begingroei een
relatief grotere invloed op de BOGS heeft dan de
parameters VM en RM.
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HOOFDSTUK 4
BESCHRIJVING BLADOPPERVLAKTE-ONTWIKKELING MELGANZEVOET
De bladoppervlakte-ontwikkeling bij melganzevoet is
duidelijk
gecompliceerder
dan
die
van
biet.
Melganzevoet is een vertakkend kruid en dat heeft
consequenties voor de morfologische ontwikkeling.
Voor de concurrentie positie met betrekking tot de
factor licht is naast het verloop van het aantal
bladeren en de ontwikkeling van het bladoppervlak ook
de hoogtegroei en de groei in zijwaartse richting van
belang. Hoogte groei en groei in zijwaartse richting
zijn nauw met elkaar verbonden en bepalen voor een
groat
deel het lichtonderscheppend vermogen
van
melganzevoet.
De
splitsing
van
het
bladoppervlakteontwikkelingsproces, zoals bij biet gebeurde, blijft
mogelijk, te weten: de ontwikkeling van het aantal
bladeren en de relatie tussen het aantal bladeren en
het plantbladoppervlak. Echter voor het vertakkende
melganzevoet moeten andere wiskundige relaties worden
gebruikt om deze processen goed te kunnen beschrijven.
4.1 Beschrijving van de groeifuncties bij melganzevoet
De lineaire vergelijking om het aantal bladeren in de
tijd te beschrijven (vergl. 3.1) zoals die bij biet is
gebruikt zal
voor de hoofdas en waarschijnlijk ook
voor
de afzonderlijke ZlJassen van
melganzevoet
gelden. Voor de gehele plant betekent dit dus een
accumulatie van deze lineaire verbanden wat al snel
zal leiden tot een exponentieel verband. Omdat de
ZlJassen met een bloeiwijze worden afgesloten zal dit
verband tenslotte weer lineair worden.
Hengsdijk en Keurentjes (1988) beschreven deze relatie
met een exponentiele functie, aangezien de lineaire
fase
nog niet bereikt was in
hun
experiment.
Keurentjes (1988) gebruikte voor de beschrijving van
het aantal bladeren in relatie met de temperatuursom
een expolineaire functie:
AANTAL BLADEREN=(VM/RM)*LN(1+EXP(RM*(TSUM-AB)))
(vergl. 4.1)
VM=bladafsplitsingssnelheid
in lineaire
groeifase
[aant. bladeren/°Cdagen)
RM=bladafsplitsingssnelheid
in
de
exponentiele
groeifase [nieuw blad/(aanwezig blad*°Cdagen))
TSUM=temperatuursom, met een minimum temp. van 3°C
[°Cdagen]
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AB=snijpunt van de raaklijn welke evenwijdig loopt aan
de lin. groeifase, en de X-as
De
afgeleide
van
bladafsplitsingssnelheid
bladeren/°Cdagen:

vergl.

4.1
uitgedrukt

de
in

is

dAANTAL/dTSUM=VM*(1-(1/(1+EXP(RM*(TSUM-AB))))) vgl.4.2
In fig 4.1 is deze relatie van enkele experimenten
grafisch weergegeven tot ongeveer 525°Cdagen. Hieruit
blijkt m.n. dat de twee daglengte behandelingen in
bladaantal weinig verschillen. Tevens lijken deze goed
overeen te komen met behandeling A uit het experiment
van Conijn.
Behandeling A betrof de vrijstaande
planten. Behandeling B, de samenstaande planten lijkt
na 375°Cdagen sterk af tegaan wijken van de overige
drie.

AANTAL BLADEREN
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13---El l5°C KD

/
,/

&----o l5°C LD
6.---------A Coni jn (beh A)

+---+

/
,/
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/

/
.......
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,..l /
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/
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I
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.,..,""
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TEMPERATUURSOM (°Cdag)
Figuur 4.1
Relatie
tussen
het
aantal
bladeren
en
de
temperatuursom
bij
melganzevoet.
Daglengte
behandelingen uit Hengsdijk en Keurentjes (1988). Beh.
A, vrijstaande planten en Beh. B, samenstaande planten
uit Conijn (1988).
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Voor de beschrijving van het bladoppervlak in relatie
met het aantal bladeren werd door Hengsdijk
en
Keurentjes (1988) de expolineaire vergl. 3.2 gebruikt.
Keurentjes (1988) gebruikte een lineaire functie om
deze relatie te beschrijven:
BLADOPP= A + B*(AANTAL BLADEREN)

(vergl. 4.3)

A=constante
B=toegevoegd bladoppervlak [m2/bladnr.]
BLADOPP=bladoppervlak [m2]
De constante A ontstaat omdat met een referentielengte
van een blad wordt gewerkt.
In fig 4.2 is deze relatie met de door Keurentjes
gebruikte data grafisch weergegeven. Tevens wordt in
deze figuur de twee behandelingen van Conijn (1988)
weergegeven. Zij opgemerkt dat deze lineaire relatie
slechts tot ongeveer 40 bladeren (=360°Cdagen) geldt.
Op de totale groeiduur van de plant is dit minder dan
10% van het totale aantal geproduceerde bladeren
(15°KD bezat na 636°Cdagen 760 bladeren en 15°LD na
624°Cdagen 490 bladeren). Het is dubieus of deze
relatie, wanneer zijstengel afsplitsing goed op gang
komt, na 360°Cdagen (zie par. 4.3), nog wel bruikbaar
is.
Bladoppervlak (cm2)
300

D KO

o LO
!J. Con1jn (Beh A)

+

Con1jn (Beh B)

200

100

10

20

30

40

50

Bladaantal

Fig. 4.2
Regressielijnen van de relatie bladopp./bladaantal
voor het fytotron experiment en het experiment van
Conijn:
KD: Bladopp.= -7.35 + 3.82*Bladaant. (n=10; R2=0.997)
LD: Bladopp.= -25.32 + 7.51*Bladaant. (n=11; R2=0.997)
Beh. A: Bladopp.= -2.36 + 2.41*Bladaant. (n=3;R2=0.99)
Beh. B: Bladopp.= -2.38 + 2.30*Bladaant. (n=3;R2=0.99)
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Wanneer
de beginfase wordt bestudeerd zal deze
lineaire relatie nog wel toe te passen zijn en kan op
dezelfde
wijze
als bij biet op basis van
de
temperatuur het aantal afgesplitste bladeren (vergl.
4.2) worden berekend en vervolgens de BOGS. Door deze
te vermenigvuldigen met de plantdichtheid is de LAI
toename te verkrijgen.
De werkelijke LAI is te
berekenen door deze te integreren.
Keurentjes (1988) simuleerde via deze methodiek de
veldproeven van Bastiaans et al.
(1985) en die van
Peelen et al.
(1986). De resultaten (tot LAI=0.75)
hiervan benaderden zeer dicht de werkelijkheid.
Een
simulatie van de laatst geciteerde veldproef met een
constante lange dag en een constante korte dag gaf
resp. een overschatting en een onderschatting te zien
van de veldproef.
In dit hierboven beschreven model werd geen rekening
gehouden met daglengte effecten op de bladafsplitsing.
Uit fig. 4.1 bleek het bladaantal inderdaad niet door
de daglengte te worden beinvloed. Daarentegen namen
Hengsdijk en Keurentjes (1988) die de ontwikkeling van
het aantal bladeren in de tijd met een exponentiele
relatie beschreven, een daglengte effect waar op de
relatieve
bladafsplitsingssnelheid
([nieuw
blad/(aanwezig blad*dag)]). Deze was grater naarmate
de daglengte koter was.

4.2.1 Bladafsplitsing aan de hoofdas als functie
de tijd.

van

Ook leek de daglengte invloed te hebben op
de
bladafsplitsing aan de hoofdas alleen (zie fig. 4.3).
De
lange dag objecten nemen bij alle drie
de
temperaturen minder snel toe in bladaantal dan de
korte en intermediaire daglengte.
Een
uitgevoerde
variantie analyse
op
de
BAS
(=regressie coefficienten) van deze lijnen toonde
echter aan dat dit daglengte effect niet significant
is (zie tabel 4.1). Slechts het temperatuureffect was
significant waarbij de 25°C-objecten verschilden van
de 15 en 20°C-objecten die onderling niet verschilden.
Waarschijnlijk was het aantal herhalingen (4) te
gering om een daglengte effect aan te tonen.
Zie voor
een volledige variantie analyse bijlage 4.
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Tabel 4.1
Bladafsplitsingssnelheden uitgedrukt in bladeren/dag
aan de hoofdas van melganzevoet. Waarden binnen de
factor temperatuur en binnen de factor daglengte
gevolgd door dezelfde letter zijn niet significant
verschillend bij P<0.05 (t-toets).

15°C
20°C
25°C

BAS
[aantal blad./dag]
0.759 a
0.756 a
1.072 b

KD

ID
LD

BAS
[aantal blad./dag]
0.845 a
0.868 a
0.874 a

=======================================================
Aantal bladeren hoofd-as
so~---------------------------------------------------------------------------.

Ko-zsoc
o ro-zsoc
.. Lo-zsoc
o KD-zooc
o ro-zooc
4 Lo-zooc
o KD-l5°C
o ro-tsoc
4 LD-l5°C
- - T=25°C
T=zooc
o

40

Y=-6.95+1.06*X rZa0.99;n=6
Y=-8.07+l.ll*X rZ•0.99;n•7
Y=-8.76+1.23*X r2a0.99;n•7
Y=-8.00+0.83*X rz=0.99;n•7
Y=-8.69+0.88*X rZ=0.99;n•8
Y=-l0.41+0.96*X (r 2=0.99;n=8)
Y=-7.24+0.68*X ~rZa0.99;n=9}
Y=-7.70+0.76*X r 2=0.99;n=9
Y=-8.31+0.8l*X r 2 =0.99;n=9

- - T=l5°C
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Dagen na opkomst

Figuur 4.3
Effect
van
temperatuur
en
daglengte
op
de
bladafsplitsingssnelheid
van
de
hoofdas
bij
melganzevoet (fig. uit Hengsdijk en Keurentjes, 1988)
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4.2.2 Bladafsplitsing aan de hoofdas als functie
de temperatuursom.

van

Ook voor deze relaties werd een variantie analyse
uitgevoerd
op
gegevens
afkomstig
uit
het
fytotronexperiment. Voor de gedetailleerde analyse zie
bijlage 5.
Hieruit blijkt dat de BAS uitgedrukt per °Cdagen bij
l5°C significant hoger was dan bij 25 en 20°C (zie
tabel 4.2). Delage bladafsplitsingssnelheden bij deze
twee temperaturen vallen op. Dit moet voornamelijk
worden toe geschreven aan de hoge nacht temperatuur
waardoor de temperatuursom buiten proportioneel toe is
genomen. Hiermee wordt bedoeld dat door het te lage
lichtniveau bij deze temperaturen een assimilatie
tekort optrad waardoor groei relatief werd geremd
t.o.v. 15°C objecten. Het is dus dubieus of het
temperatuursom concept op deze objecten van 20 en 25°C
wel mag worden toe gepast. In het hierna volgende
zullen deze objecten dan ook niet meer nader worden
bestudeerd.
Ook hier werd geen daglengte effect geconstateerd. De
bladafsplitsingssnelheden uit het fytotronexperiment
en die van twee andere experimenten worden met elkaar
vergeleken in tabel 4.2.

Tabel 4.2
Bladafsplitsingssnelheden
uitgedrukt
bladeren/°Cdagen aan de hoofdas van melganzevoet
diverse experimenten.

Fytotron 1988: 25°C:
20°C:
15°C:
Evert et al., 1984 :
Conijn (1988)
vrijstaand:
samenstaand:

BAS
[blad/°Cdagen]
0.048
0.045
0.063
0.061
0.064
0.059

in
uit

Traject
[°Cdagen]
176-484
187-425
120-468
62- 420
108-518
108-518

======================================================
Met name de bladafsplitsingssnelheden bepaald bij
15°C, Evert et al.
(1984) en vrijstaande planten
(Conijn,
1988) komen goed met elkaar over een.
Opvallend is verder dat de samenstaande planten niet
veel trager bladeren afsplitsten dan de vrijstaande,
terwijl bij de samenstaande sprake was van een groter
nutriententekort.
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4.3 Zijstengel afsplitsing
Uit
het voorafgaande lijken twee
factoren
het
lichtonderscheppend
vermogen van melganzevoet
te
hebben
bepaald.
Ten
eerste is de
individuele
bladgrootte van belang. Vergelijk hiervoor het 25°C-KD
object en het l5°C-LD object in fig 4.2, waaruit
blijkt dat tot zo'n 460°Cdagen deze een gelijke
hoeveelheid bladeren produceerden. Echter uit fig 4.4
blijkt dat reeds na ±225°Cdagen grate verschillen in
plantbladoppervlak optraden.

Bladopp. (cm2/pl)
500

400

13--El l5°C KO
&----0 l5°C LO
b.---------A Coni jn (beh. A)

+---+

Conijn (beh. B)

300

200

100

0

............

100

200

...........

........... . . . +

300

Temperatuursom (°Cdag)
Figuur 4.4
Relatie tussen plantbladoppervlak en de temperatuursom
bij melganzevoet

Ook is het belang van de individuele bladgrootte aan
te tonen door het l5°C-KD object en beh. B (Conijn,
1988)
met
elkaar te
vergelijken.
Hoewel
het
bladopppervlak van het l5°C-KD object slechts tot
360°Cdagen is gemeten lijkt de tendens te bestaan dat
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500

deze niet veel verschilt van beh. B. Daarentegen is
het aantal bladeren bij 15°C veel grater dan bij beh.

B.
Niet alleen de bladgrootte is van belang. Oak het
aantal afgesplitste bladeren is van belang voor het
lichtonderscheppend vermogen van melganzevoet. Dit kan
geillustreerd worden aan de hand van het experiment
van Conijn. Uit fig. 4.1 en 4.4 blijken de twee
behandelingen (vrijstaand en samenstaand) gelijk op
tegaan in bladaantal en plantbladoppervlak tot zo'n
300°Cdagen.
Echter
na
dit punt
treden
grate
verschillen op a.g.v. een kleiner aantal bladeren dat
door de samenstaande planten wordt afgesplitst.
De verklaring moet worden gezocht in een verschil van
het aantal afgesplitste zijassen. Deze zou bij de
vrijstaande
planten grater moeten zijn
dan
de
samenstaande. Conijn (1988) nam inderdaad waar dat de
afsplitsing van de zlJassen aan de hoofdas, die
evenals de bladafsplitsing aan de hoofdas lineair met
de
temperatuursom verloopt,
grater was bij
de
vrijstaande dan de samenstaande planten. Zie hiervoor
tabel 4.3 en fig. 4.5.
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======================================================
Tabel 4.3
Zijas afsplitsingssnelheid (ZAS) en start afsplitsing
aan
de
hoofdas van
melganzevoet
bij
diverse
experimenten.
ZAS
[Zijas/°Cdag]
Conijn (1988)
Vrijstaand:
Samenstaand:
Hengsdijk et al. (1988)
15°C-KD:
15°C-LD:

start afsplitsen
(°Cdag]

0.073
0.048

246
248

0.075
0.068

257
233

Aantal zijassen
25

20

D l5°C KO

o l5°C LO
A Con1jn (beh A)

o

Con1jn (beh B)

15

10

5

0

100

300

200

Tsom (°Cdag)

Fig 4.5
Afsplitsingssnelheid van zijassen aan de hoofdas bij
het fytotronexperiment en het experiment van Conijn.
De vergelijkingen van de regressielijnen:
15°C-KD: Aant.zijas.= 0.075*Tsom- 19.29 (n=6;R2=0.99)
15°C-LD: Aant.zijas.= 0.068*Tsom- 15.83 (n=7;R2=0.98)
Beh. A: Aant. zijas.= 0.073*Tsom- 17.96 (n=3;R2=0.99)
Beh. B: Aant. zijas.= 0.048*Tsom- 11.90 (n=3:R2=0.99)
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In deze figuur blijken de twee 15°C objecten niet veel
van elkaar te verschillen. Beiden blijken tevens de
afsplitsingssnelheid van Beh. A te benaderen.
Een
ander opmerkelijk feit is het
moment
van
afsplitsen van de Z1Jassen. Deze blijkt voor alle
behandelingen
te liggen binnen het traject 233soort
257°Cdagen.
Voor
een
niet-gecultiveerde
eigenlijk een minimale spreiding.
Conijn
(1988)
schreef het
verschil
in
zijas
afsplitsing toe aan het verschil in lichtklimaat
waaronder de planten opgroeiden. De okselmeristemen
zouden autonoom reageren op een bepaald lichtklimaat.
Dit naar aanleiding van een publikatie van Morgan
(1981). Deze beschreef een groeiremming van zijassen
onder lichtregimes met een lage R/FR verhouding, en
dus niet de remming van zijas afsplitsing per se. Een
nauw
verband
tussen heiden mag
overigens
wel
verondersteld worden.
Opvallend in dit verband is het feit dat de twee 15°C
objecten zo weinig van elkaar verschillen. Hier was
immers ook sprake van twee verschillende lichtregimes,
waarbij het LD object een FR-rijke bijbelichting
ontving. Niet mag worden vergeten dat deze wijziging
in
lichtklimaat
samen ging met
een
daglengte
verlenging. Een factor die groei en ontwikkeling
minstens zoveel beinvloedt als de lichtkwaliteit zelf.
De verhouding waarin rood en verrood wordt toegediend
is eveneens een niet te verwaarlozen factor. D.w.z.
dat de LD planten weliswaar een belichting ontvingen
11
met
een lage R/FR ratio evenals
de
schaduw 11
behandeling B,
maar deze ratio zal voor heiden
verschillend zijn geweest. Uit de literatuur is bekend
dat reeds kleine verschillen in lichtkwaliteit grate
invloed kunnen uit oefenen op groei en ontwikkeling
van een plant. Kortom, het is zeker niet uit gesloten
dat Beh. B en het LD object om deze reden toch nog
aanzienlijk van elkaar verschillen.

4.4 Hoogte ontwikkeling
De hoogte groei is een andere factor die van belang is
voor de concurrentie positie van melganzevoet.
Conijn (1988) bestudeerde deze in zijn experiment en
kwam tot de verrassende conclusie dat de samenstaande
en vrijstaande planten amper van elkaar verschilden in
hoogte
groei.
Dit in tegenstelling tot wat de
literatuur hierover te melden heeft. Bij een lage R/FR
verhouding (=samenstaande planten) zou de hoogte groei
worden
versneld
voornamelijk
door
internodien
strekking. Conijn weet dit niet opgetreden effect aan
een nutriententekort bij de samenstaande planten. Dit
m.n. zou de lengte groei van de internodien beperken.
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Voor alle duidelijkheid z~Jn de hoogte ontwikkelingen
van verschillende experimenten in tabel 4.2.3 met een
exponentiele functie weergegeven.

Tabel 4.2.3
Hoogte groei van melganzevoet uit diverse experimenten
weergegeven per °Cdagen (TS=temperatuursom en H=hoogte
in em.).
Traject
°Cdag
Conijn (1988),
Beh. A: H= 0.8*EXP(0.0065*TS) (n=4;R2=0.99)
Beh. B: H= 0.8*EXP(0.0061*TS) (n=4;R2=0.98)

100-520
100-520

Hengsdijk et al. (1988),
15°C-KD: H= 0.9*EXP(0.0070*TS) (n=8;R2=0.99) 132-564
15°C-LD: H= 0.6*EXP(0.0115*TS) (n=8;R2=0.98) 132-564
Evert et al. (1986),
H= 1.55*EXP(0.0069*TS) (n=6;R2=0.99)

110-420

Direct valt de snelle hoogtegroei op van het 15°C-LD
object. Uit par. 4.2.2 bleek dat de bladafsplitsing
aan de hoofdas niet significant werd beinvloed door de
daglengte. Er leek hooguit een lichte tendens te
bestaan dat deze afnam bij korte dag (zie ook bijlage
5). Terzijde zij opgemerkt dat de samenstaande planten
uit het experiment van Conijn ook een iets lagere BAS
hadden dan de vrijstaande. Niettemin moet deze snelle
hoogte groei van het LD object vrijwel zeker geheel
worden toegeschreven aan internodienstrekking t.g.v.de
FR-rijke bijbelichting en dus niet door vorming van
meer internodien.
De overige behandelingen lijken vrij aardig met elkaar
overeen te stemmen. Dat is des te meer opvallend daar
Hengsdijk en Keurentjes (1988) nog meenden dat in hun
experiment sprake was van een lichttekort, waardoor
sprake was van een assimilaten tekort. Deze cijfers en
ook die van de zijassen afsplitsing (zie par. 4.3)
wijzen
in elk geval niet in die richting.
De
overeenkomsten met Beh. A en die van Evert et al.
(1986) zijn goed tenoemen.
Het nutrienten tekort bij Beh. B (Conijn, 1988), wat
een rol zou hebben gespeeld bij de geringere hoogte
groei van deze behandeling, kan mede een rol hebben
gespeeld bij geringere zijas afsplitsing van deze
behandeling.
Conijn (1988) geeft in z~Jn verslag
functionele redenen aan voor het langzamere afsplitsen
van zijassen.
De strategie van melganzevoet zou
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gericht zlJn zoveel mogelijk daglicht optevangen door
in de hoogte i.p.v. de breedte te groeien. Dit zou
echter evenzeer veroorzaakt dan wel verergerd kunnen
ZlJn
door het nutrienten tekort dat deze planten
hadden.
4.5 Simulatie model van melganzevoet
Oak
voor
de
bladoppervlakte-ontwikkeling
bij
melganzevoet
heeft
Keurentjes (1988) een
model
opgesteld dat er schematisch als volgt uit zag:
TITLE SIMULATIE LAI VAN MELGANZEVOET
INITIAL
*Declaraties van berekende parameters en startwaardes
*van de gebruikte integralen.
DYNAMIC
*Berekening van de temperatuursom
*Aanroepen subroutine voor berekening daglengte
*Aanroepen subroutine voor berekening van de toename
*van het aantal bladeren.
*Berekening van het aantal bladeren.
*Aanroepen subroutine voor berekening van de groei van
*de LAI in afhankelijkheid van de daglengte.
*Berekening van de LAI.
OUTPUT STATEMENTS
TIJDSVARIABELEN EN INTEGRATIEMETHODE
FUNCTIES
*Daglengte afhankelijke bladgrootte.
*Maximum en minimum temperaturen per dag van een jaar.
END
STOP
SUBROUTINE DAGLENGTE
SUBROUTINE TOENAME AATAL BLADEREN
SUBROUTINE GROEI LAI
END JOB
Voor de berekening van de groei van het aantal
bladeren werd in dit model gebruik gemaakt van de
driepunts gaussische integratie methode. Een iets
eenvoudiger methode om de groei van het
aantal
bladeren te berekenen is de volgende:
IF (SUMTA.GE.CORR) THEN
IF (SUMTA-TC.LT.CORR) THEN
K=SUMTA-TC
ELSE
K=TC
TSUM=SUMTA-K
GAML=VM*(1.-(1./(1.+EXP(RM*(TSUM-AB)))))
GBLAD=GAML*TC
END IF
ELSE
GBLAD=O.O
END IF
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RETURN
END
De betekenis van de gebruikte afkortingen:
SUMTA=Temperatuursom vanaf opkomst [°Cdagen]
CORR=Temperatuursom
tussen opkomst en afsplitsing
eerste echte blad [107°Cdagen in model]
TC=Temperatuursom van de gesimuleerde tijdstap
GAML=toename aantal bladeren [aantal bladeren/°Cdag]
VM=bladafsplitsingssnelheid in de
lin.
groeifase
[aantal bladeren/°Cdag]
RM=bladafsplitsingssnelheid in de exp. groeifase
[nieuwe bladeren/aanwezige bladeren*°Cdag]
AB=snijpunt van de raaklijn welke evenwijdig loopt aan
de lin. groeifase, en de X-as [°Cdagen]
GBLAD=toename
aantal bladeren in de gesimuleerde
tijdstap [aantal bladeren]
Bij simulatie van het veldexperiment uitgevoerd door
Bastiaans et al. (1986), bleek dat beide wijzen van
berekening van de groei van het aantal bladeren, niet
veel van elkaar verschillen (zie fig. 4.6). Beide
methoden geven een goede simulatie van de waargenomen
LAI. Voor volledige programma's van beide methoden
wordt verwezen naar bijlage 6 en 7.
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Figuur 4.6
Simulatie van de LAI in de tijd, vergeleken met
veldmetingen van Bastiaans et al.
(1986). Berekening
van de bladtoename m.b.v. een gaussische en nietgaussische methode (zie tekst).

4.6 Alternatieve simulatie methode
Uit
de voorafgaande paragrafen is gebleken
dat
concurrentie-effecten een duidelijke invloed op de
morfologie van melganzevoet kunnen uitoefenen. Denk
hierbij aan bijvoorbeeld het aantal
afgesplitste
zijassen. In het model, beschreven in par. 4.5, zijn
zulke effecten niet terug tevinden. Daarom is een
paging
ondernomen deze problematiek te benaderen
vanuit een andere hoek.
De oorspronkelijke gedachte van de relatie tussen het
aantal bladeren en het plantbladoppervlak is echter
overeind gebleven. Het grate verschil zit in de
berekening
van
het aantal
bladeren.
Deze
is
opgesplitst in de berekening van het aantal bladeren
aan de hoofdas en via berekening van het aantal
zijassen, het aantal bladeren aan de zijassen. Tevens
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is
getracht
de hoogte groei te
simuleren
in
afhankelijkheid van de daglengte.
Het model ziet er als volgt schematisch uit:
TITLE SIMULATIE MELGANZEVOET
INITIAL
berekende
parameters
en
van
de
*Declaraties
*startwaardes.
DYNAMIC
*Berekening temperatuursom
*Aanroepen subroutine voor de berekening daglengte.
*Aanroepen
subroutine voor de berekening van de
*toename van het aantal bladeren aan de hoofdas.
*Berekening aantal bladeren hoofdas.
*Aanroepen subroutine voor berekening van de toename
*van het aantal zijassen.
*Berekening aantal zijassen.
*Aanroepen subroutine voor berekening van de toename
*van het aantal bladeren aan de zijassen.
*Berekening aantal zijas-bladeren.
*Aanroepen subroutine voor berekening LAI-groei.
*Berekening LAI.
*Aanroepen subroutine voor berekening hoogte groei.
*Berekening natuurlijke logaritme van de hoogte.
*Berekening van de toename van het totale aantal
*bladeren.
*Berekening totale hoeveelheid bladeren.
*Berekening van de werkelijke hoogte.
OUTPUT STATEMENTS
TIJDSVARIABELEN EN INTEGRATIEMETHODE
FUNCTIES
*Daglengte afhankelijke bladgrootte.
*Daglengte afhankelijke hoogtegroei.
*Maximum en minimum temperaturen.
END
STOP
SUBROUTINE
DAGLENGTE,
TOENAME
AANTAL
BLADEREN
HOOFDAS, TOENAME ZIJASSEN, TOENAME BLADEREN ZIJASSEN,
LAI-TOENAME EN HOOGTE TOENAME.
END JOB
Zie voor het volledige programma bijlage 8.
De toename van het aantal bladeren aan de hoofdas en
de toename van het aantal zijassen is bijna analoog
aan elkaar en verschilt alleen in parameter waarden.
De berekening van groei van het aantal zijassen ziet
er als volgt uit:
IF (SUMTA.GE.CARR) THEN
IF (SUMTA-TC.LT.CARR) THEN
K=SUMTA-CARR
ZAS=0.072*K
ELSE
ZAS=0.072*TC
END IF
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ELSE
ZAS=O.O
SUMTA=Temperatuursom vanaf opkomst [°Cdagen].
CARR=Temperatuursom tussen opkomst en eerste echte
zijas [°Cdagen].
TC=Temperatuursom
van
de
gesimuleerde
tijdstap
[°Cdagen].
ZAS=aantal afgesplitste zijassen in de gesimuleerde
tijdstap.
Het getal 0.072, de snelheid van de zijas-afsplitsing,
is geschat uit tabel 4.3.
In dit model wordt een zijas pas als zodanig beschouwd
wanneer deze een of meerdere bladeren grater dan een
bepaalde referentie lengte heeft. In dit verslag is
gebruik gemaakt van de referentie lengte gebruikt door
Hengsdijk en Keurentjes (1988), nml. 1 em. Opgemerkt
zij dat de periode tussen daadwerkelijk uitlopen van
de zijas en afsplitsing van het eerste blad (> 1 em)
dus per definitie verwaarloosd wordt.
De toename van het aantal zijas bladeren is geheel
afhankelijk
van
het
aantal
ZlJassen.
De
veronderstelling is gemaakt dat de bladafsplitsing van
alle zlJassen in hetzelfde tempo verloopt als de
hoofdas (0.063 bladeren/°Cdagen):
IF (AANT.GT.O.O) THEN
BBAS=(0.063*TC)*AANT
ELSE
BBAS=O.O
END IF
aantal
afgeplitste
zijassen
tot
AANT=Het
gesimuleerde tijdstap.
BBAS=Het aantal afgesplitste zijasbladeren in
gesimuleerde tijdstap.
TC=Temperatuursom gesimuleerde tijdstap.

de
de

De berekening van de LAI-toename gebeurt in dit model
nag op de wijze die door Keurentjes (1988) was
ontwikkeld, met dit verschil dat de toename van het
aantal bladeren in het hierboven beschreven model dus
niet wordt afgeleid uit een expolineaire vergelijking
zoals door Keurentjes werd gebruikt. vergelijk de
programma's uit deze paragraaf en par. 4.5 (zie oak
bijlage 7 en 8).
De hoogte-ontwikkeling in de tijd zal in werkelijkheid
een S-vormige curve te zien geven. De eerste fase zal
echter exponentieel verlopen . Daarom is voor de
berekening van de hoogte toename gewerkt met de
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natuurlijke logaritme van de hoogte. Deze in relatie
met de temperatuursom geeft een lineair verband wat de
hanteerbaarheid vergemakkelijkt. N.a.v. het fytotron
experiment Z1Jn twee relaties opgesteld, een VOOr
lange dag planten en een voor korte dag planten:
KD: LN (Hoogte)= -0.0799 + 0.0070*Tsom
LD: LN (Hoogte)= -0.51 + 0.0115*Tsom
Het probleem van de kruisende lijnen is opgevangen
door het snijpunt te berekenen. Dit lag bij 95.58
°Cdagen en 1.8 em hoogte. In het model wordt de hoogte
tot 95.58 °Cdagen op 1.8 em gehouden. Na dit punt
wordt de hoogte toename daglengte afhankelijk:
FUNCTION HOGDL=(0.,0.007),(12.,0.007),(20.,0.0115),
( 24. '0. 0115)
Het programma gedeelte ziet er verder als volgt uit:
IF (SUMTA.GE.CURR) THEN
IF (SUMTA-TC.LT.CURR) THEN
K=SUMTA-CURR
ELSE
K=TC
GRHOG=FACT3*K
END IF
ELSE
GRHOG=O.O
SUMTA=Temperatuursom vanaf opkomst [°Cdagen]
CURR=Vanaf
dit
tijdstip hoogtegroei
daglengte
afhankelijk; In dit model 95.58°Cdagen.
TC=Temperatuursom gesimuleerde tijdstap.
GRHOG=Natuurlijke logaritmische hoogtegroei in een
gesimuleerde tijdstap.
FACT3=Daglengte
afhankelijke
(natuurlijke
log.)
hoogtegroei.

De simulatie van het aantal afgesplitste bladeren in
het fytotron experiment gaf een bevredigend beeld
ondanks de niet empirisch bepaald bladafsplitsing aan
de Z1Jassen (zie fig.
4.7a). De bladoppervlakte
simulatie van het fytotron experiment was iets minder
goed. Het bladoppervlak van de KD- planten is, hoewel
in het begin overschat , nog redelijk goed. Het
bladoppervlak van de LD-planten wordt echter continue
enigzins onderschat (zie fig. 4.7b).
Dit is mogelijk te wijten aan een iets te laat
gesimuleerde start van de zijas afsplitsing. In het
model is deze op 245 °Cdagen gesteld. Uit tabel 4.3
blijkt dat deze voor het LD-object reeds na 233°Cdagen
began. Het aantal zijas bladeren is hierdoor wellicht
iets onderschat (dit is ook zichtbaar in het traject
250-300°Cdagen
van fig.
4.7a) en hierdoor
het
bladoppervlak.
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Figuur 4.7a en b
Simulatie van het aantal bladeren in de tijd (a), en
simulatie van het bladoppervlak in de tijd (b); In
beide figuren wordt simulatie vergeleken met het
fytotron experiment.
Het juist schatten van de verschillende parameters en
initiele startwaarden van de verschillende integralen
kan eveneens geillustreerd worden aan de simulatie van
het aantal hoofdas bladeren uit het experiment van
Evert et al. (1986) (zie fig. 4.8). In deze figuur is
duidelijk
sprake
van een
foute
"timing";
De
bladafsplitsing begon in werkelijkheid een stuk eerder
waardoor het aantal afgesplitste bladeren continue
onderschat wordt.
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Figuur 4.8
Simulatie van het aantal afgesplitste bladeren aan de
hoofdas in de tijd, vergeleken met veldexperiment van
Evert et al. (1986).

De LAI van twee veldproeven, die van Bastiaans et al.
(1986)
en Peelen et al.
(1987),
is tenslotte
gesimuleerd met de oude methode , beschreven in par.
4.5, en de nieuwe methode. De resultaten van beide
simulaties zijn terug te vinden in de figuren 4.9 en
4.10. In beide gevallen blijkt de nieuwe methode de
veldwaarnemingen ongeveer even goed te benaderen dan
de oude methode. In beide gevallen wordt de LAI iets
overschat.
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Figuur 4.9
vergeleken
Simulatie
van LAI in de tijd,
veldwaarnemingen van Bastiaans et al. (1986).
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Figuur 4.10
Simulatie van de LAI in de tijd,
veldwaarnemingen (vroege zaai) van
(1987).
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Oak de hoogte- ontwikkeling van twee experimenten,
Evert et al.
(1986) en Bastiaans et al.
(1986), is
gesimuleerd met de eerder beschreven aanpak. Het
resultaat is terug te vinden in fig. 4.11. Hoewel
beide jaren een bijzonder uit een lopende hoogte-groei
te zien gaven, wordt de hoogte-groei in beide gevallen
redelijk tot goed benaderd. N.B. planten uit 1985
waren 43 dagen na opkomst vier maal zo groat dan
planten
uit
1984.
De
daglengte
afhankelijke
hoogtegroei lijkt, op een lichte onderschatting in de
beginfase van het 1984 experiment na, een goede
simulatie van de veldwaarnemingen te geven tot een
hoogte van ± 60 em. Dit is vrij verrassend aangezien
de afgeleide parameter waarden afkomstig waren uit het
fytotron experiment. De LD nabootsing vond plaats
m.b.v. een verrrood rijke lichtbron, waarvan een
internodienstrekkend effect uit gaat. Nochtans lijken
deze hiervan afgeleide parameter waarden voor de
simulatie van deze twee experimenten te voldoen.
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Figuur 4.11
Simulatie van de hoogte-groei in de tijd ,
met twee veldexperimeten.
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HOOFDSTUK 5
CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN

5.1 Biet
Het ontwikkelde model voor de LAI-toename in de
beginfase van de groei lijkt, met of zonder gaussische
driepuntsintegratie
methode om de bladtoename te
berekenen, redelijk te voldoen. M.n. de simulatie van
het ras Monohil was goed.
Dit model geeft met
simulatie
van
andere
rassen
echter
nogal
onbevredigende resultaten. Dit heeft waarschijnlijk te
maken met varieteitsgevoelige parameters. In een geval
is aangetoond dat in zo'n situatie met een fictief
kleinere bladafsplitsingssnelheid een prima resultaat
kan worden verkregen (zie fig.
3.3). Tevens is
aangetoond
dat
met
fictieve
waarden
van
VM
([m2/bladnr.]) en RM ([m2 nieuw blad/(m2 aanwezig
blad*bladnr.)])
zelfde goede resultaten
mogelijk
moeten
zijn.
Voorts
bleek
hieruit
dat
de
bladafsplitsingssnelheid een relatief grotere invloed
heeft op de LAI-ontwikkeling dan de parameters VM
en/of RM. Uit de literatuur (Milford en Riley, 1980)
blijkt echter dat varieteiten veeleer verschillen in
RM en/of VM dan in bladafsplitsingssnelheden. Wellicht
kan nader onderzoek dit bevestigen.
Nader
onderzoek
is
ook
gewenst
naar
varieteitsverschillen in de "timing",
d.w.z. het
moment tussen opkomst en afsplitsing van het eerste
echte blad. In fig. 3.2 leek hier sprake van en ook
Keurentjes (1988) vond een dergelijk resultaat bij de
simulatie van een veldproef met het ras Salohill. Zijn
deze afwijkingen werkelijk toe te schrijven
aan
verschillen in varieteit, of meer aan het milieu
(vocht, voeding, etc.), of aan de vitaliteit van het
zaad? Wat dit laatste aspect betreft menen Milford en
Riley (1980) dat de grootte van de eerste bladeren in
gelijke mate wordt bepaald door de voorgeschiedenis
van het zaad en het kiemingsmilieu.
Een ander aspect dat in dit onderzoek niet ter sprake
is geweest is de invloed van de daglengte. Uit het
onderzoek van Hengsdijk en Keurentjes (1988) kwamen
verschillende
daglengte
effecten
op
het
bladoppervlakte-ontwikkelingsproces naar voren.
De
extrapolatie van resultaten, verkregen onder (verrood
rijk) kunstlicht, naar het veld is waarschijnlijk
weinig zinvol. Toch mogen daglengte effecten, al of
niet
een
gevolg
van
lichtkwaliteit
en/of
lichtkwantiteit, niet uit het oog verloren worden.
Want is het immers niet zo dat de spectrale energie
samenstelling van natuurlijk daglicht, speciaal binnen
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de
rood/verrood
golflengten,
dagelijks,
jaargetijde en binnen het gewas varieert?

per

Verdere
verfijning
van
het model
zou
kunnen
plaatsvinden door de minimumtemperatuur voor
het
bladoppervlakte-ontwikkelingsproces te preciseren. In
dit verslag is gewerkt met een minimum temperatuur van
2°C,
echter
in
de literatuur worden
hierover
tegenstrijdige cijfers gepubliceerd (zie ook hoofdstuk
2,
literatuuroverzicht).
Worden deze verschillen
veroorzaakt door varieteitsverschillen, milieu (bodem
temperatuur, bodem vochtgehalte, etc.), een interactie
tussen beiden of ontstaat verwarring t.a.v.
dit
onderwerp
t.g.v.
verschillende
processen
(bladafsplitsing en bladexpansie) elk met een eigen
basistemperatuur?
5.2 Melganzevoet
Oak het voor melganzevoet ontwikkelde model voor de
LAI toename in de beginfase van de groei, met of
zonder gaussische driepuntsintegratie methode om de
bladtoename te berekenen, blijkt redelijk goed te
voldoen.
De
begingroei
van
verschillende
veldexperimenten werd goed gesimuleerd. Dit mag om
verschillende redenen vrij verrassend genoemd worden.
Ten
eerste
is
iedere
melganzevoet
populatie
verschillend van elkaar, en tevens zal binnen de
populatie de heterogeniteit groat zijn. Ten tweede
zijn
de
temperatuur en
daglengte
afhankelijke
parameters van het model afgeleid uit een fytotron
experiment waarbij in het bijzonder de daglengte niet
bepaald op een natuurlijke wijze werd gevarieerd. In
het model geeft dit echter bij de simulatie van de
beschreven veldproeven weinig of geen problemen. De
bladgrootte die in afhankelijkheid van de daglengte
werd gevarieerd lijkt redelijk goed te voldoen.
Dat de werkelijkheid gecompliceerder is mage blijken
uit een persoonlijke mededeling van van Dobben, die
bij extreem korte dag bloeiende plantjes vond met
slechts
enkele blaadjes.
Hoewel
zulke
extreme
omstandigheden wellicht niet zo snel zullen optreden,
toont
het wel aan dat een
juiste
modelmatige
beschrijving van de ontwikkeling van melganzevoet nog
niet is gerealiseerd.
De nieuw ontwikkelde methode om de LAI-toename in de
beginfase te beschrijven lijkt tot op dit moment even
goed als de oude methode. Met name in de eerste fase
van de simulatie trad in twee gesimuleerde veldproeven
een lichte overschatting van de werkelijkheid op. De
kracht van de nieuwe methode,
de nauwkeurigheid
waarmee het aantal bladeren aan de hoofdas, aantal
zijassen en hoeveelheid zijas bladeren kan worden
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bepaald, is meteen ook zijn zwakte. Veel (geschatte)
parameters zijn nodig,
waardoor onnauwkeurigheden
worden geintroduceerd. Dit werd geillustreerd aan het
moment van zijas afsplitsing bij de KD en LD planten
uit het fytotron experiment; Dit gebeurde bij LD
planten
iets
vroeger
waardoor
een
lichte
onderschatting plaats vend van het aantal
zijas
bladeren. Komt dit doordat LD planten dan al een
grater bladoppervlak bezitten (=meer assimilaten), dat
de zijas afsplitsing reguleert, of is dit een puur
daglengte effect of werd het veroorzaakt door de
spreiding in de waarnemingen?
lets overeenkomstigs geldt ook voor de tijd tussen
opkomst en afsplitsing van het eerste echte blad,
hoewel in dit geval ook de voorgeschiedenis van het
zaad een minstens zo grate rol zal spelen (zie ook
par. 5.1). In dit verband kan ook gerefereerd worden
aan een publikatie van het PAGV (1985) waarin wordt
gemeld dat de kieming van melganzevoet
beinvloed
wordt door de daglengte waaronder het zaad aan de
moederplant is gevormd.
Het voordeel van de nieuwe simulatie methode is echter
evident: Voor het geed beschrijven van concurrentieeffecten op de morfologie van melganzevoet is deze
aanpak zelfs noodzakelijk. Het minder snel uitlopen
van z~Jassen bij samenstaande planten bijvoorbeeld,
zeals werd geconstateerd door Conijn (1988), kan in
dit
model waarschijnlijk vr~J
eenvoudig
worden
ingepast. Ook kan de bladoppervlakte over een langere
tijd nauwkeuriger worden beschreven. Het beeindigen
van
de bladafsplitsing aan hoofd of zijas door
bloeiwijze vorming, meet eenvoudig zijn in te bouwen,
evenals de bladafsterving.
Op korte termijn is, voor de beschrijving van de
begingroei,
de grootste winst te halen uit het
verbeteren van de relatie bladoppervlak/bladaantal.
Hiermee wordt bedoeld het splitsen van deze relatie in
een voor de hoofdas en een voor de zijassen. Het
bladoppervlak van de zijassen wordt dan met een eigen
relatie berekend. Dit lijkt gerechtvaardigd daar zijas
bladeren een stuk kleiner zijn dan de bladeren van de
hoofdas. Gegevens ontbraken om nu al zo'n relatie te
beschrijven.
Oak
de bladafsplitsingssnelheid aan de
zijassen
verdient
nadere
aandacht.
Deze
was
gelijk
verondersteld aan die van de hoofdas. Onderzoek meet
uitwijzen of dit juist is geweest.
Ook de hoogte groei van twee bijzonder uiteenlopende
veldproeven bleek tot ±60 em geed te simuleren (zie
fig. 4.11). De daglengte afhankelijke hoogte groei
factoren waren ook hiervoor afgeleid uit het fytotron
experiment.
Een

opmerking

van

gelijke
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aard

als

bij

biet

is

gemaakt,
betreft
de
basis temperatuur van
de
bladoppervlakte -ontwikkeling bij melganzevoet. In dit
verslag is gewerkt met de temperatuur die Keurentjes
(1988) gebruikte in z~Jn onderzoek, namelijk 3°C.
Opmerkingen bij biet in par. 5.1 gemaakt aangaande dit
onderwerp, gelden evenzeer voor melganzevoet.
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BIJLAGE 1
Alfabetische
variabelen:

lijst van de in de bijlagen 2,3,6,7 en 8

gebruikte

AANT=totaal aantal afgesplitste zlJassen
AB=snijpunt van de raaklijn welke evenwijdig loopt aan de lin.
groeifase, en de X-as [aant. blad., voor bijlage 2 en 3],
[°Cdag, voor bijlage 6 en 7]
AML=totaal aantal bladeren tot dan toe gesimuleerd
BAS=aantal afgesplitste (hoofdas) bladeren in een simulatie stap
BBAS=aantal afgesplitste zijas bladeren in een simulatie stap
BBBAS=aantal hoofd en zijas bladeren afgesplitst in een simulatie
stap
BOGS=toegevoegd bladoppervlak [m2 nieuw blad/nieuwe bladeren]
CARR=tsom tussen opkomst en afsplitsing eerste zijas [°Cdag]
CORR=tsom tussen opkomst en afsplitsing eerste echte blad [°Cdag]
CURR=tsom tussen opkomst en moment dat hoogte-groei daglengte
afhankelijk wordt (°Cdag]
DICHTH=plantdichtheid [planten/m2]
FACTl=bladgrootte
voordat deze daglengte afhankelijk
wordt
[cm2 blad/aant. blad.]
FACT2=daglengte afhankelijke groeifactor van het bladopp. [cm2
blad/aant. blad]
FACT3=daglengte afhankelijke hoogtegroei (natuurlijke log)
GAML=toename van het aantal bladeren [aant. blad./°Cdag]
GBLAD=aantal afgesplitste bladeren in een simulatie stap
GLAI=groei van de LAI [m2 blad/m2 grand opp.]
GRHOG=hoogte groei in een simulatie stap (nat. log)
GRLAI=groei van de LAI [m2 blad/m2 grand opp.]
HOEV=totaal aantal bladeren tot de vorige simulatie stap
IAANT=initiele aantal zijassen [aant. zijassen]
IAML=initiele aantal bladeren [aant. blad.]
IHOEV=initiele aantal bladeren hoofdas [aant. blad.]
IHOG=initiele hoogte (natuurlijke log)
ILAI=initiele LAI [m2 blad/m2 grand]
ISUM=initiele tsom (°Cdag]
IZAAN=initiele aantal aantal zijas bladeren [aant. zijas blad.]
LA=breedtegraad (52° NB) in radialen
PI=het wiskundig getal ~
RM=(l) toegevoegd bladopp. in de exp. fase [m2 nieuw blad/(m2
aanwezig blad*bladnr.), voor bijlage 2 en 3]
(2) bladafsplitsingssnelheid in lin. fase [nieuw blad/
(aanwezig blad*°Cdag), voor bijlage 6 en 7]
SUMTA=temperatuursom minus basistemp. vanaf opkomst [°Cdag]
TB=minimum temperatuur [°C]
TC=temperatuursom van de gesimuleerde tijdsinterval
TOT=totaal aantal hoofd en zijas bladeren
VM=(l) toegevoegd bladoppervlak in de lin. fase [m2/bladnr.,
voor bijlage 2 en 3]
(2)
bladafsplitsingssnelheid
in de
lin.
fase
[aant.
blad./°Cdag, voor bijlage 6 en 7
ZAANT=totaal aantal afgesplitste ZlJas bladeren
ZAS=aantal afgesplitste zijassen in de gesimuleerde tijdstap
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BIJLAGE 2
Simulatie model voor de begin ontwikkeling van de LAI
bij biet.
Berekening van de LAI-toename
zonder
gaussische driepunts integratie methode:

TITLE SIMULATIE BIET
INITIAL
PARAM TB•2.0
RM=0.761,
PARAM VM=155.40E-4,
PARAM DICHTH=8.0,
CORR=122.0
INCON ISUM=O.O,
ILAI=6.774E-4

AB=6,05

*****************************************************************
DYNAMIC
*****************************************************************
******SOMMATIE VAN DE TEMPERATUURSSOM****************************
TA=0.5*(TMX+TMN)
TMXA=AFGEN(MXTT,DAY)
TMX=AMIN1(TMXA,25.0)
TMN=AFGEN(MNTT,DAY)
DAY=AMOD(TIME,365.)
TC=AMAX1(0.,TA-TB)
SUMTA=INTGRL(ISUM,TC)
******BEREKENING GLAI (SUBROUTINE) EN LAI.***********************
NO SORT
BAS,GLAI,AML=GRLAI(SUMTA,CORR,TC,HOEV,VM,RM,AB,DICHTH)
LAI=INTGRL(ILAI,GLAI)
HOEV=AML
SORT
*****************************************************************
******OUTPUT STATEMENTS.*****************************************
*****************************************************************
PAGE GROUP,NTAB=O,WIDTH=132
PRINT TC,SUMTA,BAS,HOEV,LAI
******TIJDSVARIABELEN EN INTEGRATIEMETHODE.**********************
TIMER TIME=109.,FINTIM=175.,PRDEL=1.,DELT=1.
METHOD RECT
******* WEATHERDATA WAGENINGEN 1985
FUNCTION MXTT
= ...
1., 5.7,
2., 0.7,
3., 0.2,
4., -5.2,
5.' -7 .8,
----------MAXIMUM TEMPERATUREN 1985----------360., 8.0,
361., 0.4,
364., -2.4,
362.' -3.0,
363.' -1.2,
365., -3.0
FUNCTION MNTT
5.,-19.5, ...
1.' 0.2,
2.' -2.9,
3.' -5.5,
4. ,-18.4,
-----------MINIMUM TEMPERATUREN 1985-----------
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360., 0.2,
365., -6.2

361., -3.0,

362., -6.2,

363., -3.7,

364. ' -5. 3' ...

END
STOP
*******SUBROUTINE BLADAFSPLITSINGSSNELHEID EN GROEI LAI**********
SUBROUTINE GRLAI(SUMTA,CORR,TC,HOEV,VM,
RM,AB,DICHTH,BAS,GLAI,AML)
IMPLICIT REAL(A-Z)
INTEGER I,K
C****BLADAFSPLITSINGSSNELHEID************************************
IF (SUMTA.GE.CORR) THEN
IF (SUMTA-TC.LT.CORR) THEN
K=SUMTA-CORR
BAS=0.034*K
ELSE
BAS=0.034*TC
END IF
ELSE
BAS=O.O
END IF
AML=HOEV+BAS
C****GROEI LAI **************************************************
GLAI=O.O
IF (AML.EQ.O.O) THEN
BOGS=O.O
ELSE
BOGS=VM*(l.-(1./(l.+EXP(RM*(HOEV-AB)))))
GLAI=(BOGS*BAS*DICHTH)
END IF
RETURN
END
*****************************************************************
ENDJOB
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BIJLAGE 3
Simulatie model voor de begin ontwikkeling van de
bij biet. Berekening van de LAI-toename met
gaussische driepunts integratie.

LAI
een

TITLE SIMULATIE BIET
INITIAL
PARAM TB•2.0
PARAM VM=155.40E-4,
RM=0.761,
PARAM DICHTH=8,0,
CORR-122.0
INCON ISUM=O.O,
ILAI=6.774E-4

AB=6.05

*****************************************************************
DYNAMIC
*****************************************************************
********SOMMATIE VAN DE TEMPERATUURSSOM**************************
TA=O.S*(TMX+TMN)
TMXA=AFGEN(MXTT,DAY)
TMX=AMIN1(TMXA,25.0)
TMN=AFGEN(MNTT,DAY)
DAY=AMOD(TIME,365.)
TC=AMAX1(0.,TA-TB)
SUMTA=INTGRL(ISUM,TC)
********BEREKENING GLAI (SUBROUTINE) EN LAI.*********************
NO SORT
BAS,GLAI,AML=GRLAI(SUMTA,CORR,TC,HOEV,VM,RM,AB,DICHTH)
LAI=INTGRL(ILAI,GLAI)
HOEV=AML
SORT
*****************************************************************
*******OUTPUT STATEMENTS.****************************************
*****************************************************************
PAGE GROUP,NTAB=O,WIDTH=132
PRINT TC,SUMTA,BAS,HOEV,AML,LAI
*******TIJDSVARIABELEN EN INTEGRATIEMETHODE.*********************
TIMER TIME=109.,FINTIM=175.,PRDEL=1.,DELT=1.
METHOD RECT
******* WEATHERDATA WAGENINGEN 1985
FUNCTION MXTT
1., 5.7,
2., 0.7,
3., 0.2,
4., -5.2,
5., -7.8,
------------MAXIMUM TEMPERATUREN 1985------------362., -3.0,
364., -2.4,
360.' 8.0,
361.' 0.4,
363.' -1.2,
365., -3.0
FUNCTION MNTT
1., 0.2,
2., -2.9,
3., -5.5,
4.,-18.4,
5.,-19.5, ...
------------MINIMUM TEMPERATUREN 1985-----------
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360 .• 0.2,
365 .• -6.2

361.. -3.0,

362 .• -6.2,

363., -3.7,

364 .• -5.3 •...

END
STOP
*******SUBROUTINE BLADAFSPLITSINGSSNELHEID EN GROEI LAI**********
SUBROUTINE GRLAI(SUMTA,CORR,TC,HOEV,VM,RM,
AB,DICHTH,BAS,GLAI,AML)
IMPLICIT REAL(A-Z)
INTEGER I,K
C****BLADAFSPLITSINGSSNELHEID************************************
IF (SUMTA.GE.CORR) THEN
IF (SUMTA-TC.LT.CORR) THEN
K=SUMTA-CORR
BAS=0.034*K
ELSE
BAS=0.034*TC
END IF
ELSE
BAS=O.O
END IF
AML=HOEV+BAS
C****GROEI LAI M.B.V GAUSSISCHE DRIEPUNTSINTEGRATIE**************
GLAI=O.O
IF (AML.EQ.O.O) THEN
BOGS=O.O
GLAI=O.O
ELSE
DO 100 I=-1,1
BLADH=HOEV+((0.5+(I*SQRT(0.15)))*BAS)
BOGS=VM*(1.-(1./(1.+EXP(RM*(BLADH-AB)))))
IF (I.EQ.O) THEN
BOGS=BOGS*1.6
END IF
GLAI=GLAI+(BOGS*BAS*DICHTH)
100
CONTINUE
GLAI=GLAI/3.6
END IF
RETURN
END
*****************************************************************
END JOB

52

BIJLAGE 4

••••• ANALYSIS OF VARIANCE •••••
VARIATE:

BAS (blad/dag)

SOURCE OF VARIATION

DF(MV)

0.10876

BLOKSTRATUM

SS

9.17

SS%

MS

VR

0.03625

BLOK*U~*ST.RATUM

0.79286 66.87 0.39643 30.620
0.00545 0.46 0.00272 0.210
0.01669 1.41 0.00417 0.322
4
23( 1) 0.29777 25.11 0.01295
1.11276 93.85 0.03590
31

TEMP
DAGL
TEMP.DAGL
RESIDUAL
TOTAL
GRAND TOTAL

1.22153 103.02

34

ESTIMATED GRAND MEAN
0.862
TOTAL NUMBER OF OBSERVATIONS
NUMBER OF MISSING VALUBS
MAXIMUM NUMBER OF ITERATIONS

36

UNIT
ESTIMATED
NUMBER
VALUE
32
0.676

••••• TABLES OF MEANS •••••
VARIATE:

BAS (blad/dag)

GRAND MEAN 0.862
TEMP
25
20
15
1.072 0.756 0.759

DAGL
12
16
20
0.845 0.868 0.874

DAGL
12
16
20
TEMP
25 1.044 1.071 1.101
20 0.776 0.761 0.731
15 0.717 o.m 0.789
••••• STANDARD ERRORS OF DIFFERENCES OF MEANS • • •••
TEMP

TABLE

REP
SED

12
0.0465

DAGL
DAGL

12
0.0465

TEMP

0.0805

(NOT ADJUSTED FOR MISSING VALUBS)

••••• STRATUM STANDARD ERRORS AND COEFFICIENTS OF VARIATION ••• ••
STRATUM
BLOK
BLOK"U~·

DF

CV%

SE

0.0635
7.4
23
0.1138

13.2
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**••• :ANALYSIS OF VARIANCE •••••
VAB1ATE:BAS (blad/~Cdag)
SOURCEOFVAB1ATION

DF(MV)

BLOK STRATUM

0.00023616

SS

SS%

MS

VR

7.57 0.00007872

BLOK. *UNITS* STRATUM
TEMP
2
0.00236660 75.88 0.00118330 52.682
DAGL
2
0.00002840 0.91 0.00001420 0.632
TEMP.DAGL
4
0.00011622 3.73 0.00002906 1.294
RESIDUAL
23( 1) 0.00051661 16.56 0.00002246
TOTAL
31
0.00302783 97.08 0.00009767
GRAND TOTAL

34

0.00326399 104.65

ESTIMATED GRAND MEAN
0.05183
TOTAL NUMBER OF OBSERVATIONS
36
NUMBER OF MISSING VALUES
MAXIMUM NUMBER OF ITERATIONS
2
UNIT
ESTIMATED
VALUE
NUMBER
32
0.03996

*****TABLES OF MEANS*****
VAB1ATE: BAS

(blad/0Cdag)

GRAND MEAN 0.05183
TEMP
25
20
15
0.04767 0.04466 0.06317

DAGL
12
16
20
0.05108 0.05133 0.05308

DAGL
12
16
20
TEMP
25 0.04775 0.04500 0.05025
20 0.04575 0.04500 0.04324
15 0.05975 0.06400 0.06575
••••• STANDARD ERRORS OF DIFFERENCES OF MEANS •••**
TEMP

TABLE

REP
SED

DAGL
DAGL

TEMP

12
12
4
0.001935 0.001935 0.003351

(NOT ADJUSTED FOR MISSING VALUES)

•• • •• STRATUM STANDARD ERRORS AND COEFFICIENTS OF VAB1ATION ••• ••
STRATUM
BLOK
BLOK. *UNITS*

DF

SE

0.002957
5.7
23 0.004739
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BIJLAGE 6
Simulatie model voor de begin ontwikkeling van de LAI
bij melganzevoet.
Berekening van de blad-toename
zonder gaussische driepunts integratie methode.

TITLE SIMULATIE MELGANZEVOET
*****************************************************************
INITIAL
*****************************************************************
FACT1=2.31
TB=3.0,
PARAM PI=3.141592654,
DICHTH=ll.l,
CORR=107.0
PARAM LA=0.9076,
RM=0.01747,
AB=432.5
PARAM VM=2.314,
INCON IAML=0.397,

ILAI=l.0088E-3,

ISUM=O.O

*****************************************************************
DYNAMIC
*****************************************************************
*******SOMMERING TEMPERATUURSOMMEN.******************************
TA=0.5*(TMX+TMN)
TMXA=AFGEN(MXTT,DAY)
TMX=AMIN1(TMXA,25.0)
TMN=AFGEN(MNTT,DAY)
DAY=AMOD(TIME,365.)
TC=AMAXl(O.,TA-TB)
SUMTA=INTGRL(ISUM,TC)
*******BEREKENING DAGLENGTE.*************************************
DAYL,DUMl=DAGL(PI,DAY,LA)
FACT2=AFGEN(BASDL,DAYL)
*******BEREKENING TOENAME AANTAL BLADEREN.***********************
GBLAD,DUM2=GRBLAD(SUMTA,CORR,TC,VM,RM,AB)
AML=INTGRL(IAML,GBLAD)
*******BEREKENING GROEI LAI.*************************************
GRLAI,DUM3=TLAI(AML,GBLAD,FACT1,FACT2,DICHTH)
LAI=INTGRL(ILAI,GRLAI)
*****************************************************************
*****************************************************************
PAGE GROUP, NTAB=O,WIDTH=132
PRINT TC,SUMTA,FACT2,DAYL,AML,LAI
*******TIJDSVARIABELEN EN INTEGRATIEMETHODE.*********************
TIMER TIME=l39.,FINTIM=l85.,PRDEL=l.,DELT=l.
METHOD RECT
*****************************************************************
FUNCTION BASDL=(0.,3.82),(12.,3.82),(20.,7.51),(24.,7.51)
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******* WEATHERDATA WAGENINGEN 1985
FUNCTION MXTT
1., 5.7,
2., 0.7,
3., 0.2,
4., -5.2,
5 .• -7.8'
----------MAXIMUM TEMPERATUREN 1985-----------360., 8.0,
361., 0.4,
362 .• -3.0,
363.' -1.2'
364.' -2.4'
365.' -3.0
FUNCTION MNTT
1., 0.2,
2., -2.9,
3., -5.5,
4.,-18.4,
5.,-19.5,
-----------MINIMUM TEMPERATUREN 1985-----------361., -3.0,
363., -3.7,
360.' 0.2,
362.' -6.2,
364 .• -5.3,
365., -6.2
END
STOP
*****************************************************************
*******SUBROUTINE DAGLENGTE.*************************************
*****************************************************************
SUBROUTINE DAGL(PI,DAY,LA,DAYL,DUM1)
IMPLICIT REAL (A-Z)
RAD=PI/180
DEL=-ASIN(SIN(23.45*RAD)*COS(2.*PI*(DAY+10.)/365.))
A=SIN(LA)*SIN(DEL)
B=COS(LA)*COS(DEL)
DAYL=12.*(1.+2.*ASIN(A/B)/PI)
RETURN
END
*****************************************************************
*******SUBROUTINE TOENAME AANTAL BLADEREN.***********************
*****************************************************************
SUBROUTINE GRBLAD(SUMTA,CORR,TC,VM,RM,AB,GBLAD,DUM2)
IMPLICIT REAL (A-Z)
GBLAD=O.O
GAML=O.O
K=O.O
IF (SUMTA.GE.CORR) THEN
IF (SUMTA-TC.LT.CORR) THEN
K=SUMTA-CORR
ELSE
K=TC
TSUM=SUMTA-K
GAML=VM*(1.-(1./(1.+EXP(RM*(TSUM-AB)))))
GBLAD=GAML*TC
END IF
ELSE
GBLAD=O.O
END IF
RETURN
END
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*****************************************************************
*******SUBROUTINE GROEI LAI.*************************************
*****************************************************************
SUBROUTINE TLAI(AML,GBLAD,FACTl,FACT2,DICHTH,GRLAI,DUM3)
IMPLICIT REAL (A-Z)
IF (AML.LE.0.397) THEN
GRLAI=O.O
ELSE
IF(AML.LT.4.87) THEN
GRLAI=GBLAD*FACTl
ELSE
GRLAI=GBLAD*FACT2
END IF
END IF
GRLAI=(GRLAI*DICHTH)/10000.
RETURN
END
*****************************************************************
END JOB
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Simulatie model voor de begin ontwikkeling van de LAI
bij melganzevoet. Berekening van de blad-toename met
een gaussische driepunts integratie methode.

TITLE SIMULATIE MELGANZEVOET
******************************************************************
INITIAL
******************************************************************
PARAM PI•3.141592654,
TB•3.0,
FACT1•2.31
PARAM LA=0.9076,
DICHTH•11.1,
CORR=107.0
PARAM VM=2.314,
RM=0.01747,
AB=432.5
INCON IAML=0.397,

ILAI=1.0088E-3,

ISUM•O.O

******************************************************************
DYNAMIC
******************************************************************
*******SOMMERING TEMPERATUURSOMMEN.*******************************
TA•0.5*(TMX+TMN)
TMXA•AFGEN(MXTT,DAY)
TMX=AMIN1(TMXA,25.0)
TMN=AFGEN(MNTT,DAY)
DAY=AMOD(TIME,365.)
TC=AMAX1(0.,TA-TB)
SUMTA=INTGRL(ISUM,TC)
*******BEREKENING DAGLENGTE.**************************************
DAYL,DUM1•DAGL(PI,DAY,LA)
FACT2=AFGEN(BASDL,DAYL)
*******BEREKENING AANTAL BLADEREN.********.************************
GBLAD,DUM2•GRBLAD(SUMTA,CORR,TC,VM,RM,AB)
AML=INTGRL(IAML,GBLAD)
*******BEREKENING LAI.********************************************
GRLAI,DUM3=TLAI(AML,GBLAD,FACT1,FACT2,DICHTH)
LAI•INTGRL(ILAI,GRLAI)
******************************************************************
******************************************************************
PAGE GROUP, NTAB•O,WIDTH=132
OUTPUT LAI
PRINT TC,SUMTA,FACT2,DAYL,AML,LAI
*******TIJDSVARIABELEN EN INTEGRATIEMETHODE.**********************
TIMER TIME=139.,FINTIM•185.,PRDEL=1.,0UTDEL=l.,DELT=1.
METHOD RECT
******************************************************************
FUNCTION BASDL•(0.,3.82),(12.,3.82),(20.,7.51),(24.,7.51)
******* WEATHERDATA WAGENINGEN 1985
FUNCTION MXTT
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1.,

5.7,
2., 0.7,
3., 0.2,
4., -5.2,
5., -7.8,
----------MAXIMUM TEMPERATUREN 1985------------362 .• -3.0,
360. • 8. 0.
361. • 0. 4.
363 .• -1.2,
364 .• -2.4,
365 .• -3.0
FUNCTION MNTT
1., 0.2,
2., -2.9,
3., -5.5,
4.,-18.4,
5. ,-19.5,
-----------MINIMUM TEMPERATUREN 1985----------362 .• -6.2,
363., -3.7,
360 .• 0.2,
361.. -3.0.
364 .• -5.3.
365 .• -6.2
END
STOP
******************************************************************
*******SUBROUTINE DAGLENGTE.**************************************
******************************************************************
SUBROUTINE DAGL(PI,DAY,LA,DAYL,DUMl)
IMPLICIT REAL (A-Z)
RAD=PI/180
DEL=-ASIN(SIN(23.45*RAD)*COS(2.*PI*(DAY+10.)/365.))
A•SIN(LA)*SIN(DEL)
BmCOS(LA)*COS(DEL)
DAYL=12.*(1.+2.*ASIN(A/B)/PI)
RETURN
END
******************************************************************
*******SUBROUTINE TOENAME AANTAL BLADEREN.************************
******************~***********************************************

SUBROUTINE GRBLAD(SUMTA,CORR,TC,VM,RM,AB,GBLAD,DUM2)
IMPLICIT REAL (A-Z)
INTEGER I
GBLAD•O.O
GAML•O.O
K•O.O
C**GROEI AANTAL BLADEREN M.B.V. EEN GAUSISCHE DRIEPUNTSINTEGRATIE.***
IF (SUMTA.GE.CORR) THEN
IF (SUMTA-TC.LT.CORR) THEN
K=SUMTA-CORR
ELSE
K=TC
END IF
DO 100 I=-1,1
TSUM=(SUMTA-K)+((0.5+(I*SQRT(0.15)))*K)
GAML=VM*(1.-(1./(1.+EXP(RM*(TSUM-AB)))))
IF (I.EQ.O.O) THEN
GAML=GAML*1.6
END IF
GBLAD=GBLAD+(GAML*TC)
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*****************************************************************
*******SUBROUTINE TOENAME AANTAL BLADEREN HOOFDAS****************
SUBROUTINE GRHOEV(SUMTA,CORR,TC,BAS,DUM2)
IMPLICIT REAL (A-Z)
IF (SUMTA.GE.CORR) THEN
IF (SUMTA-TC.LT.CORR) THEN
K=SUMTA-CORR
BAS=0.063*K
ELSE
BAS=0.063*TC
END IF
ELSE
BAS=O.O
END IF
RETURN
END
*****************************************************************
********SUBROUTINE TOENAME AANTAL ZIJASSEN***********************
SUBROUTINE GRAANT(SUMTA,CARR,TC,ZAS,DUM3)
IMPLICIT REAL (A-Z)
IF (SUMTA.GE.CARR) THEN
IF (SUMTA-TC.LT.CARR) THEN
K=SUMTA-CARR
ZAS=O. 072*K
ELSE
ZAS=O. 072*TC
END IF
ELSE
ZAS=O.O
END IF
RETURN
END
*****************************************************************
*********SUBROUTINE TOENAME AANTAL BLADEREN ZIJASSEN*************
SUBROUTINE GRBAS(AANT,TC,BBAS,DUM4)
IMPLICIT REAL (A-Z)
BBAS=O.O
IF (AANT.GT.O.O) THEN
BBAS=(0.063*TC)*AANT
ELSE
BBAS=O.O
END IF
RETURN
END
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*****************************************************************
***SUBROUTINE GROEI LAI.*****************************************
SUBROUTINE TLAI(BBBAS,TOT,FACTl,FACT2,DICHTH,GRLAI,DUM5)
IMPLICIT REAL (A-Z)
IF (TOT.LE.0.397) THEN
GRLAI=O.O
ELSE
IF(TOT.LT.4.87) THEN
GRLAI=BBBAS*FACTl
ELSE
GRLAI=BBBAS*FACT2
END IF
END IF
GRLAI=(GRLAI*DICHTH)/10000.
RETURN
END
***********SUBROUTINE HOOGTEGROEI*******************************
SUBROUTINE GHOG(SUMTA,CURR,TC,FACT3,GRHOG,DUM6)
IMPLICIT REAL

(A~Z)

IF (SUMTA.GE.CURR) THEN
IF (SUMTA-TC.LT.CURR) THEN
K=SUMTA-CURR
ELSE
K=TC
GRHOG=FACT3*K
END IF
ELSE
GRHOG=O.O
END IF
RETURN
END
*****************************************************************
END JOB
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