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SAMENVATTING
Een bestaand model (COMPETITOR) waarmee de concurrentie
tussen twee soorten, om de groeifactoren licht en water,
gesimuleerd kan worden is verder ontwikkeld en grondig geevalueerd.
Het model is gebaseerd op de fysische, fysiologische en morfologische processen die de groei en ontwikkeling van gewas
en onkruid bepalen. Het model is geparameteriseerd voor suikerbiet en melganzevoet. De werking van het model is getest
aan de hand van veldgegevens van 5 veldexperimenten, uitgevoerd in 1984, 1985 en 1986. De enige experiment specifieke
parameters die ingevoerd moeten worden zijn de weersgegevens
(minimum en maximum temperatuur, totale globale straling,
dampdruk, windsnelheid en regenval), de onkruiddichtheid en
de opkomstdata van gewas en onkruid.
Door inbouw van een nieuwe waterbalans, waarbij de bodem
opgedeeld is in twee lagen, werd de waterhuishouding goed
gesimuleerd. Voor suikerbiet is een procedure ingebouwd om
redistributie van droge stof uit afstervende plantedelen te
berekenen. De groei van het bladoppervlak in de exponentiele
fase van de groei wordt nu beschreven met een differentie
vergelijking in plaats van een differentiaal vergelijking.
Een grondige analyse van de werking van het model wees uit
dat de droge stofproduktie van beide soorten, zowel in mono
als mengcultuur, goed gesimuleerd werd. Een uitzondering
hierop vormde melganzevoet in 1984, waarvan de droge stofproduktie werd overschat. Dit werd veroorzaakt doordat de afname
van de LAI van melganzevoet in het tweede deel van het groeiseizoen onvoldoende gesimuleerd werd.
De beschrijving van de groei van het bladoppervlak in de
exponentiele fase van de groei met de differentie vergelijking in plaats van de differentiaal vergelijking gaf een
betere simula tie van het bladoppervlak in het begin van de
groeiperiode, met als gevolg een betere simulatie van de
droge stofproduktie.
Een gevoeligheidsanalyse wees uit dat de opkomstdatum van het
onkruid ten opzichte van het gewas, de hoogte van het onkruid
ten opzichte van het gewas en de plantdichtheden de concurrentiekracht van gewas en onkruid in sterke mate bepalen. Om
in de toekomst het opbrengstverlies van een gewas als gevolg
van concurrentie met onkruiden te kunnen voorspellen moeten
naast de plantdichtheden oak factoren als relatieve opkomstdatum en relatieve hoogte in schaderelaties ingebouwd worden.
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SUMMARY
An existing model (COMPETITOR) that simulates the competition between two species for light and water is further developed and evaluated.
The model is based upon the physical, physiological and morphological processes of growth and development of both the
crop and the weeds. The model is parameterized for sugarbeet
and fat hen and evaluated with data of 5 fieldexperiments,
performed in 1984, 1985 and 1986. The only experiment specific inputs were the weatherdata (minimum and maximum temperature, total global radiation, vapour pressure, wind speed and
rainfall), weed density and dates of crop and weed emergence.
A new waterbalance in which the soil is divided in two layers
was incorporated. The time course of the soil moisture content was simulated satisfactory. A procedure to calculate the
redistribution of dry matter from yellowing plant parts was
also incorporated. The growth of the leaf area in the exponential stage of growth is newly described with a difference
equation instead of a differential equation.
A thorough evaluation of the model showed a good simulation
of the dry matter production of both species in monoculture
and in mixture, except for fat hen in 1984 where the dry
matter production was overestimated. This was caused by a too
late decrease of leaf area index of fat hen in the second
part of the growing season.
The leaf area growth in the exponential stage of growth was
better simulated when described with a difference equation
than with a differential equation. The result was a better
simulation of the dry matter production.
A sensitivity analysis showed the importance of the date of
weed emergence relative to the crop, the height of the weed
relative to the crop and the plant densities on the competitive ability of weed and crop. To be able to forecast the
yield loss of a crop in competition with weeds it is necessary to construct damage relations based upon weed density and
relative date of emergence and relative plant height.
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HOOFDSTUK 1

INLEIDING

1.1 INTERACTIES TUSSEN GEWAS EN ONKRUID.
Onkruiden Z1Jn planten die door de teler van een gewas op
een bepaalde plaats niet gewenst worden, omdat ze bijvoorbeeld de groei van een cultuurgewas negatief beYnvloeden. Een
plant kan op de ene plaats, op het ene moment wel als onkruid
gezien worden terwijl het op een andere plaats of op een
ander tijdstip niet als onkruid beschouwd wordt. Melganzevoet
(Chenopodium album L.) is al sedert lange tijd bekend als een
lastig onkruid in diverse cultuurgewassen. In de prehistorie
werd melganzevoet echter oak wel eens gebruikt als voedselgewas, zoals nu nag steeds het geval is met de verwante soort
Chenopodium quinoa in Zuid Amerika (Helbaek, 1960).
Onkruiden kunnen op verschillende manieren de cultuurplanten
beYnvloeden. De droge stofopbrengst van het cultuurgewas kan
gereduceerd worden doordat concurrentie plaatsvindt tussen
onkruid en cultuurgewas om de groeifactoren licht, water en
nutrienten (Penning de Vries, 1982). Parker and Fryer (1975)
vermelden da t de verliezen aan droge stof in ontwikkelde
landbouwgebieden gemiddeld 5 % en in de minst ontwikkelde
landbouwgebieden gemiddeld 25 % bedragen, echter met grate
uitschieters naar hoven toe. Engel, (1973) vond in een concurrentieproef dat hanepoot (Echinochloa crus-galli L.) de
opbrengst van mais (Zea mays L.) met 80- 90% kon reduceren.
Scott and Wilcockson (1976) vonden dat de opbrengst van
cultuurgewassen, waarin nooit onkruid werd bestreden, met 95%
gereduceerd kon worden door hoog opgroeiende onkruiden zoals
melganzevoet en tot 50% bij lagere soorten als muur ( Stellaria media ( L. ) Vill. ) . Volgens hen moet melganzevoet bestreden worden zolang suikerbieten exponentieel groeien en
kan de bestrijding stoppen wanneer de suikerbietplanten 10-12
bladeren hebben (LAI ~ 0.5). Naast de direkte concurrentie om
de groeifactoren licht, water en nutrienten kunnen onkruiden
oak op andere manieren schadelijke invloeden uitoefenen
( Zonderwijk en Lief stingh, 1984) . Doorda t sommige onkruiden
hoog in het cultuurgewas opgroeien (kleefkruid in wintertarwe, haagwinde in mais) kan de oogst worden bemoeilijkt.
Oak kan er legering optreden, wat enerzijds de oogst extra
bemoeilijkt en anderzijds de kwaliteit en opbrengst van het
geoogste produkt negatief beYnvloedt. Melganzevoet in suikerbiet kan naast een verlaging van de opbrengst als gevolg van
5

concurrentie om groeifactoren, ook de oogst van het cultuurgewas bemoeilijken door zijn sterk verhoute stengel. Wanneer
het geoogste produkt verontreinigd is met onkruidzaden kan er
vergiftiging (kruiskruid, boterbloem, zwarte nachtschade) van
voedsel en voer optreden. Vaak is dan ook een kostbare schoning van het geoogste produkt noodzakelijk. Een ander, zeker
niet onbelangrijk aspect van onkruiden is dat ze waardplant
voor pathogene organismen kunnen zijn. Speciale aandacht moet
hierbij gegeven worden aan het opslagplanten probleem.
Het is duidelijk dat onkruiden beheerst moeten worden, zowel
om hun negatieve effecten in het huidige cultuurgewas (tactische bestrijding) als ook in volggewassen (strategische
bestrijding) te minimaliseren. Het uitroeien van een onkruid
is meestal niet nodig en vaak ook niet mogelijk. Het houden
van de onkruidbezettingsgraad beneden een zeker niveau is
veelal voldoende. Er zijn hierbij uitzonderingen, zoals
kleefkruid in tarwe vanwege de moeilijke bestrijdbaarheid in
volgteelten (Aarts et al., 1984).
Uit milieuoverwegingen moet er kritisch gekeken worden naar
eventuele bijverschijnselen van het gebruik van herbiciden en
moet het gebruik tot een minimum beperkt worden.
Aan onkruidbestijding in een cultuurgewas als suikerbiet
wordt gemiddeld 10% van de bruto opbrengst besteed, met uitschieters naar beneden ( 2%, ±150 gulden/ha) en naar hoven
(20%, ±1200 gulden/ha) (Aarts en Dekkers, 1985).
De kennis en vaardigheden van de boer op het gebied van de
onkruidbestrijding zijn, naast weinig te belnvloeden factoren
als grondsoort, onkruidvegetatie en klimaat, van grate invloed op de kosten voor onkruidbestrijding. Voor een optimaal
bestrijdingsresultaat is kennis nodig van aantallen per
soort, de lengte en de ligging van de kiemperiode, gevoeligheid voor bestrijdingsmiddelen en het stadium waarin het
onkruid gevoelig is (Jorritsma, 1986).
De werkgroep Gelntegreerde Onkruidbestrijding (Aarts et al.,
1984) heeft als een van hun conclusies getrokken dat geYntegreerde onkruidbestrijding, waarbij combinaties en afwisseling van herbiciden, onkruidbestrijdingsmethoden en vruchtwisseling worden toegepast kan bijdragen tot betere bedrijfsresultaten, zeker op langere termijn.
Bij het nemen van de beslissing om al of niet een herbicide
toe te pas sen is kennis nodig over het verloop van de onkruidpopula tie en daarmee de rna te waarin een bepaalde onkruidbezetting de opbrengst van een cultuurgewas zou kunnen
beYnvloeden indien bestrijding uitgesteld zou worden.
Gebruikersvriendelijke computerprogramma' s kunnen een grate
rol gaan spelen bij de uitvoering van zo'n geleide onkruidbeheersingssysteem (Spitters, 1986). Aan de hand van basisgegevens over het betreffende perceel, beschikbare middelen
en veldwaarnemingen aan het gewas wordt een bestrijdingsadvies gegeven.
Een centraal begrip in een onkruidbeheersingssysteem is de
bestrijdingsdrempel. Dit is de totale schadelijkheid van de
onkruidvegetatie waarbij de te verwachten effectiviteit van
bestrijding gelijk is aan de kosten van de bestrijding en
waarboven bestrijding dus rendabel is. Voordat schadedrempels
6

gebruikt kunnen worden is het noodzakelijk kennis te hebben
van de onkruiden, de opbrengstvorming van het cultuurgewas en
de invloed van het onkruid op het cultuurgewas en omgekeerd.
Tot nu toe worden in de onkruidbeheersingssystemen vaste
schaderelaties gebruikt. Dit zijn empirische formules die
gebaseerd zijn op proefresultaten en die de relatie tussen
onkruidbezetting en opbrengstverlies beschrijven (Cousens,
1985). Een veel gebruikte vergelijking voor het beschrijven
van de opbrengst-onkruiddichtheid relatie is de hyperbolische
functie (Spitters, 1983). De schaderelaties zijn echter niet
star maar varieren voortdurend van jaar tot jaar (figuur 1).
Deze variatie wordt veroorzaakt door steeds veranderende
onkruiddichtheden,
onkruidbedekkingsgraden,
soortensamenstelling van de onkruidpopula tie, teel tkundige maa tregelen,
het cultuurgewas en het weer.
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Figuur 1. Droge stofopbrengst van het gewas mais, als percentage van een onkruidvrij gewas, bij verschillende
dichtheden van het onkruid hanepoot, in 1982 (e) en
1983 (*). (Bron: Kropff et al., 1984; Spitters,
1984)
De processen die deze schaderelaties bepalen zijn vaak nog
niet goed begrepen.
Voor het vaststellen van dynamische schaderelaties is het
noodzakelijk beter inzicht te verkrijgen in de fysiologische
processen van de groei en de morfologische ontwikkeling van
het cultuurgewas en het onkruid. Door deze processen te
kwantificeren en te integreren in computer-simulatiemodellen
kan kwantitatief inzicht verkregen worden in de wijze waarop
de competitie tussen cultuurgewas en onkruid plaatsvind.
Deze variable invloed van de onkruiden op de gewasproduktie
wordt voornamelijk veroorzaakt doordat het cultuurgewas en
7

het onkruid verschillen in het vermogen om te beschikken over
groeibepalende en groeilimiterende factoren, zoals licht,
water en nutriE!nten. Verder is de gebruiksefficientie van
deze factoren verschillend voor
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Figuur 2. Effect van de onkruiddichtheid (planten/m2) op de
droge stofopbrengst (g/m2) van suikerbiet voor
twee zaaida ta van suikerbiet, bij drie verschillende onkruiden.O en a: Chenopodium album L., 0 en
: e Polygonum aviculare L. , A en 4 : Tripleurosermum
maritumum L. De open symbolen corresponderen met
een zaaidatum van 22 april 1971, de dichte symbolen
met 12 mei 1971. (Bron: Scott and Wilcockson, 1976)
gewas en onkruid (Kropff et al., 1988).
Met name de relatieve startpositie van het onkruid ten opzichte van het gewas en de morfologische ontwikkeling van
gewas en onkruid lijken bepalend voor het concurrentieeffect
(Spitters, 1986). De relatieve startpositie wordt enerzijds
bepaald door de opkomstdatum van het onkruid ten opzichte van
het cultuurgewas en anderzijds door de onkruiddichtheid. De
morfologie komt tot uiting in hoogte, bladoppervlak en ruimtelijke verdeling van de bladeren. Scott and Wilcockson
( 1976) vonden dat een vroege opkomstdatum van een drietal
onkruiden al bij een lage plantdichtheid een groot opbrengstverlies tot gevolg had (figuur 2). Hierbij viel vooral de
8

grate opbrengstreduktie bij hoog opgroeienden onkruiden als
melganzevoet op.
Voor de ontwikkeling van geleide onkruidbeheersingssystemen
is echter ook inzicht nodig in lange termijn processen, zoals
bijvoorbeeld de populatiedynamica van onkruiden.
Simpele modellen waarmee dynamische schaderelaties kunnen
worden afgeleid en die zo weinig mogelijk parameters bevatten
kunnen na grondige validatie gebruikt worden om voorspellingen te doen over de te verwachten schade (Kropff et al. ,
1988; Kropff, 1987).
Een concurrentie-simulatiemodel kan voor meerdere doeleinden
worden gebruikt:
1) Het heeft een voorspellende waarde. Bij verschillende
omstandigheden kan aangegeven worden wat de te verwachten
effecten zijn. Kritieke perioden (Kropff, 1986b) en dynamische schadedrempels kunnen met behulp van het model
worden bepaald. De voorspellende functie valt echter nogal
eens tegen door het optreden van 11 site- specific 11 omgevingsfactoren of door het gebrek aan kennis over gewasspecifieke parameters, zoals de AMAX, EFF en SLA. Hierdoor
werken vereenvoudigde modellen (summary models), mits goed
gecalibreerd, vaak net zo nauwkeurig als uitgebreide verklarende modellen (comprehensive models) (Versteeg en van
Keulen, 1986). Op dit moment kunnen met het model COMPETITOR alleen de concurrentieeffecten voorspeld worden in
optimale groeisituaties (lichtintensiteit is de groeibeperkende factor) en in groeisituaties waar water de
beperkende factor is. Een volgende stap zal moeten zijn
het inbouwen van nutrientenbalansen, waardoor ook de
concurrentie bij nutriententekorten voorspeld kan worden.
Het is bovendien gewenst om de nauwkeurigheid van de
simulatie verder op te voeren. De beslissing om al of
niet te bestrijden moet vaak vroeg genomen worden, in een
groeistadium waar nog geen sprake is van concurrentie. Een
nauwkeurige simula tie van het concurrentieverloop, ui tgaande van een bepaalde begingtoestand, is dan ook essentieel voor het gebruik van voorspellende modellen in de
praktijk.
2) Het draagt bij aan het vergroten van het inzicht in het
functioneren van biologische systemen en het aangeven waar
nog essentiele kennis over de cultuurgewassen, onkruiden
en/of hun interacties ontbreekt.
3) Het kan een hulpmiddel zijn in het landbouwkundig onderzoek bij het formuleren van hypothesen en het ontwerpen
van veldproeven. Veel geld en tijd kan bespaard worden
omdat via een model essentiele onderwerpen worden aangedragen en de te verwachten effecten voorspeld kunnen
worden. Er zijn bovendien vele cultuurgewassen met daarin
vele soorten onkruiden. Technisch en financieel is het
niet mogelijk om voor elke gewas-onkruid mengcultuur een
veldproef ui t te voeren. Met een simula tiemodel zal het
mogelijk zijn effecten voor vele situaties te voorspellen.
4) Effecten van al terna tieve bestrijdingsmethoden en andere
onkruidbeheersingsmaatregelen kunnen voorspeld worden.
9

1.2 Doelstelling van het onderzoek.
De doelstelling van dit afstudeervak kan als volgt gedefinieerd worden:
- Het opstellen en verder ontwikkelen van een verklarend
simulatiemodel voor concurrentie tussen een cultuurgewas
( suikerbiet) en onkruid (melganzevoet) , met licht en
water als beperkende factoren voor de groei.
Het model is gebaseerd op de fysische, fysiologische en
morfologische processen die de groei en ontwikkeling van
gewas en onkruid bepalen. Zo weinig mogelijk gegevens
die nodig zijn voor het model moeten gehaald worden uit
de experimenten waaraan het model wordt getoetst.
Er moet gestreefd worden om een zo uniform mogelijk
model te ontwikkelen, dat voor vele gewas-onkruid situaties onder verschillende omstandigheden toepasbaar moet
zijn.
- Het grondig analyseren van de simulatie van de groei van
suikerbiet en melganzevoet in drie veldexperimenten,
uitgevoerd in 1984, 1985 en 1986.
- Het uitvoeren van een gevoeligheidsanalyse. Van een
drietal parameters zal worden bepaald in hoeverre ze van
invloed zijn op de concurrentiepositie. Deze drie parameters zijn de maximale planthoogte, de plantdichtheid
en de opkomstdatum. Verschillende combinaties van deze
parameters worden doorgerekend en de resultaten besproken.
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HOOFDSTUK 2

BESCHRIJVING VAN HET MODEL

2.1 INLEIDING
Voor de bestudering van de gewas-onkruidinteracties is
gewerkt aan de ontwikkeling van het model COMPETITOR (Spitters and Kropff, 1988). Dit simulatiemodel is in feite een,
voor competitie tussen twee soorten om de groeifactoren licht
en water, aangepaste versie van het 11 summary model 11 SUCROS.
De naam SUCROS staat voor Simple and Universal CROp growth
Simulator (Spitters et al., 1987). Het SUCROS model is grotendeels afgeleid van het 11 comprehensive model 11 BACROS (de
Wit et al., 1978).
COMPETITOR is geschreven in CSMP III (IBM, 1975). Een aantal
onderdelen van het model, waaronder de berekening van de assimilatie, zijn geschreven in FORTRAN-modules.
Met het model COMPETITOR kan in de huidige versie (bijlagen A
en B) de gewasgroei op produktieniveau 1 en 2 (de Wit en Penning de Vries, 1982) gesimuleerd worden.
Op produktieniveau 1 vindt de groei plaats bij voldoende beschikbaarheid van nutrienten en bodemvocht gedurende het gehele seizoen. De groeisnelheid wordt bepaald door de heersende weersomstandigheden. De temperatuur in het begin van
het groeiseizoen en de lichtintensiteit in de rest van het
groeiseizoen zijn vaak de groeibepalende factoren. Groei
onder deze omstandigheden wordt de potentiele groei genoemd.
Voor een gesloten gewas ligt deze potentiele groeisnelheid in
de zomer in Nederland tussen 150 en 250 kg/ha/d.
Op produktieniveau 2 is de groei gelimiteerd door waterstress
gedurende eeri deel van de groeiperiode. In de rest van het
groeiseizoen is de groei potentieel. Om waterstress te kunnen
simuleren is een waterbalans ingebouwd. Via een reduktiefactor kan watertekort inwerken op de dagelijkse groeisnelheid.
Wanneer nutrientenbalansen ingebouwd worden kan oak de gewasgroei op de produktieniveau's 3 en 4 gesimuleerd worden.
In de volgende paragrafen zal de werking van het model worden
weergegeven. Op enkele interessante onderdelen zal dieper
worden ingegaan. Veranderingen aan het oorspronkelijke gewasgroeimodel, dat is afgeleid van het model beschreven door
Spitters et al. (1987), zullen worden besproken.
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2.2 GLOBALE WERKING VAN HET MODEL
De werking van het model kan worden weergegeven in een
schema waarin de verschillende processen overzichtelijk zijn
neergezet (figuur 3).
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Figuur 3. Een eenvoudig schema van een gewasgroeimodel dat is
gebaseerd op het SUCROS-model. (Bran: Kropff et
al., 1988)
Het model is in feite opgebouwd uit twee of meer submodellen
die elk de groei van een soort simuleren. De modellen zijn op
twee punten aan elkaar gekoppeld. Ten eerste bij de verdeling
van de straling over de beide soorten en ten tweede bij het
verbruik van de bodemvochtvoorraad.
De basis voor droge stofproduktie is de berekening van de
dagelijkse bruto C02-assimilatie (DTGA, in kg C02/ha/d) in de
subroutine TOTASS.
Voor de berekening van de C02-assimilatiesnelheden wordt het
totale gewas verdeeld in verschillende bladlagen.
Op grand van de lichtabsorptie van soort A per bladlaag en de
C02-as simila tie lichtresponsecurve van individuele blader en
van soort A wordt de momentane C02-assimilatie van soort A
per bladlaag berekend in de subroutine ASSIM2. De hoeveelheid licht die door soort A in een bladlaag wordt geabsorbeerd hangt af van het aandeel dat soort A heeft in het totale bladoppervlak in deze bladlaag en de lichtextinctiecoef12

ficient van soort A. Door sommatie van de C02-assimilatie per
soort per bladlaag over alle bladlagen, kan de totale momentane C02-assimilatie (FGROS, in kg C02/ha/h) worden berekend.
Drie keer per dag wordt in het model de momentane C02-assimilatie berekend. De tijdstippen waarop dit gebeurd worden valgens het voorschrift van de Gaussische integratiemethode
gekozen in de subroutine GAUS. De hoeveelheden diffuse (PARDIF) en direkte (PARDIR) straling die het gewas bereiken worden, op de drie tijdstippen waarop de momentane C02-assimilatie wordt gesimuleerd, berekend in de subroutine RADIAT. Met
behulp van de Gaussische integratiemethode (Goudriaan, 1986)
wordt, uit ~e momentane C02-assimilatie op de drie tijdstippen, de gemiddelde C02-assimilatiesnelheid per soort (DTGA,
in kg C02/ha/h) berekend. Vermenigvuldiging van de fotosynthesesnelheid met de fotosynthetisch gevoelige daglengte
(DAYL) geeft de dagelijkse C02-assimilatie.
De C02-assimilatiesnelheid van een gewas onder veldomstandigheden verandert van minuut tot minuut als reactie op fluctuaties in de stralingsintensiteit (Monteith, 1981). Deze
veranderingen in assimilatiesnelheden zijn veel grater bij
lage dan bij hoge stralingsintensiteiten. Het is echter onmogelijk om elke minuut de C02-assimilatie te simuleren,
omdat de stralingsgegevens niet voor elke minuut beschikbaar
zijn. Bovendien zou het veel te tijdrovend en kostbaar zijn
om elke minuut de C02-assimilatie te simuleren. Door gebruik
te maken van de Gaussische integratiemethode kan dit probleem
omzeild worden bij gelijkblijvende nauwkeurigheid van de simulatieresultaten.
Door de dagelijkse C02-assimilatie DTGA te vermenigvuldigen
met 30/44 (de molecuulgewichten van respectievelijk CH20 en
C02) wordt de dagelijkse CH20-produktie (GPHOT, kg CH20/ha/d)
verkregen. CH20 geeft de algemene structuurformule van de
gevormde suikers weer.
Een gedeelte van de gevormde assimilaten wordt weer verbrand
om de energie te leveren voor de onderhoudsprocessen. Dit is
in het model ingebouwd met de variabele MAINT
(paragraaf
2.9.2).
Wanneer bepaalde plantorganen, zoals bladeren en stengels,
afsterven in de loop van het groeiseizoen wordt een gedeelte
van de droge stof uit de afstervende plantorganen geredistribueerd (REDIST,
paragraaf 2. 9. 3) en weer ingebouwd in de
structurele droge stof van nieuw te vormen organen.
Bij de omzetting van koolhydraten in structurele droge stof
vindt een zeker verlies plaats van koolhydraten. Een deel
gaat verloren bij de synthese van de structurele droge stof
in de vorm van C02 en H20, de zogenaamde synthese-snippers.
Een ander deel wordt verbrand om energie te leveren voor de
syntheseprocessen. Deze verliezen aan koolhydraten zijn samengevat in de term assimilatenbehoefte (ASRQ). Dit is het
aantal kilogrammen koolhydraten die nodig zijn voor de produktie van 1 kilogram
structurele droge
stof ( paragraaf
2. 9. 4).

De formule voor de totale dagelijkse droge stofproduktie per
soort (GTW, kg DS/ha/d) wordt dan:
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GTW(k)

(GPHOT(k)-MAINT(k)+REDIST(k))*TRANRF(k)*PUSH(k)
ASRQ(k)

In deze formule is TRANRF een reductiefactor die de groeisnelheid reduceerd bij watergebrek. PUSH is een controlefactor die ervoor zorgt dat er geen toename in droge stof mogelijk is voordat de planten zijn opgekomen.
De dagelijkse geproduceerde droge stof moet worden verdeeld
over de diverse plantorganen. Hierbij worden bepaalde verdelingssleutels gehanteerd, waarbij de waarden afhankelijk
zijn van het ontwikkelingsstadium van de plant (paragraaf
2.10).
Rekening houdende met eventuele sterfte van bepaalde plantedelen
(paragraaf 2.9.3) kan nu de dagelijkse groeisnelheid van ieder orgaan berekend worden. Door de dagelijkse
gevormde hoeveelheid biomassa bij de al aanwezige biomassa op
te tellen kan de totaal aanwezige biomassa per orgaan en voor
elke soort binnen een gewas-onkruid vegetatie worden bepaald.
2.3 LICHTABSORPTIE
De dagelijkse totale globale straling (AVRAD, J/m2/d) die
het aardoppervlak bereikt wordt met een forcing function ingevoerd in het model. De waarden zijn in dit geval afkomstig
van het weerstation aan de Haarweg te Wageningen. De fotosynthetisch actieve straling (PAR) bedraagt ongeveer 50% van de
totale globale straling (Sceicz, 1974).
De PAR die op een gewas valt wordt in het model verdeeld in
een direct (PARDIR) en een diffuus (PARDIF) dee!. Diffuus
licht dringt dieper in het gewas door, waardoor een betere
verdeling van het licht over de bladeren plaatsvindt. Doordat
de C02-assimilatie lichtresponsecurve een assymptotisch verloop heeft (Goudriaan en van Laar, 1978) houdt dit in dat de
diffuse stralingscomponent efficienter wordt benut dan de
direkte stralingscomponent.
De wijze waarop de fractie diffuse straling wordt berekend is
daarom erg belangrijk. In het model wordt dit gedaan met behulp van een experimenteel bepaalde relatie tussen de atmosferische transmissie (ATMTR) en de fractie diffuse straling
(Spitters et al., 1986). De atmosferische transmissie is de
verhouding tussen globale straling die het aardoppervlak bereikt (AVRAD) en de globale straling aan de rand van de atmosfeer (ANGOT).
Van het li.cht dat op het gewasoppervlak valt wordt een dee!
gereflecteerd. Deze reflectiecoefficient is verschillend voor
directe (SCV) en diffuse (REFS) straling. De hoeveelheid inkomende straling (Io), gecorrigeerd voor de reflectie, wordt
kleiner naarmate men dieper in het gewas komt. Deze uitdoving
van de straling in het gewas (figuur 4) kan beschreven worden
met een exponentiele functie:
Ih = Io * exp (-k * LAih)
14

waarbij Ih de lichtintensiteit (J/m2/s) op hoogte h gemeten
vanaf de bovenkant van het gewas, K de lichtextinctiecoefficient en LAih de LAI op hoogte his.

~

0

Figuur 4. De afname van de lichtintensiteit met de cumulatieve LAI, gerekend vanaf de top van het gewas. (Bran:
Kropff and Spitters, 1987).
De hoeveelheid geabsorbeerde PAR (J /m2/d) op een bepaalde
diepte in het gewas is de afgeleide van bovenstaande formule
voor de uitdoving van de straling in het gewas:
Iabs,h = -dih/dLAih = Io * k * exp (-k * LAih)
waarbij Iabs,h de hoeveelheid geabsorbeerde PAR is op hoogte

h.
In het model is het totale gewas opgedeeld in twintig bladlagen van gelijke dikte. De hoeveelheid straling die in elk
van de bladlagen wordt geabsorbeerd kan berekend worden met
bovenstaande formule waarbij voor Io dan de lichtintensiteit
in de top van een bladlaag en voor LAih de grootte van het
bladoppervlak in die bladlaag wordt ingevoerd.
Wanneer het gewas bestaat uit twee soorten,die elkaar beconcurreren om dezelfde pool van straling, wordt de hoeveelheid
straling die een bladlaag bereikt verdeeld over de twee soarten. Dit gebeurt aan de hand van het aandeel van een soort in
het
bladoppervlak van die bladlaag en de soortspecifieke
lichtextinctiecoefficient. Het
aandeel van soort 1 in de
lichtabsorptie in een bladlaag is (Spitters, 1984):
Fabs(1) = k(1)*LAI(1) I ( k(1)*LAI(1)+k(2)*LAI(2)
waarbij k(1) en k(2) de lichtextinctiecoefficienten en LAI(1)
en LAI(2) de bladoppervlakten van soort 1 en 2 zijn.
15

De hoeveelheid geabsorbeerde straling (Iabs,1 in J/m2/d) door
soort 1 in een gewaslaag, met daarin twee soorten, wordt nu
(Spitters, 1986):
Iabs(1) = Io*k(1)*exp(-k(1)*LAI(1)-k(2)*LAI(2))
Op bovenstaande
wijze kan de door een bepaalde soort per
bladlaag geabsorbeerde hoeveelheid straling worden berekend.
Hierbij moet onderscheid gemaakt worden tussen direkte en
diffuse straling. De bruto C02-assimilatie van een soort
wordt samengesteld uit de C02-assimilatie van zonbelichte en
beschaduwde bladeren. In een bladlaag is de fractie zonverlicht blad gelijk aan de fractie direkte straling van de totale straling in die bladlaag. Met behulp van de C02-assimilatie lichtresponsecurve voor individuele bladeren (paragraaf
2.8) en de grootte van het bladoppervlak (paragraaf 2.6) kan
nu de bruto C02-assimilatie van elke soort, per bladlaag en
over de gehele gewashoogte, worden berekend.
2.4 LICHTEXTINCTIECOEFFICIENT
De mate waarin een plantensoort in staat is om straling te
absorberen hangt naast het aanwezige bladoppervlak oak af van
de lichtextinctiecoefficient.
De lichtextinctiecoefficient wordt bepaald door de geometrie
van het gewas en is een soortspecifieke eigenschap. De extinctiecoefficient voor diffuse straling van een gewas met
een sferische bladhoekverdeling en zonder clustering van bladeren is 0.72 (Kraalingen and Spitters, 1986). Door clustering wordt de onderlinge beschaduwing van bladeren vergroot
zodat de lichtabsorptie afneemt en de lichtextinctiecoefficient kleiner wordt (Goudriaan, 1977). In de praktijk is er
vrijwel altijd sprake van clustering van bladeren als gevolg
van rijenteelt. De sterke rozetvorm van de suikerbiet betekent automatisch een clustering van bladeren. Oak wanneer de
bladhoekverdeling niet sferisch is maar de bladeren meer horizontaal staan, zoals bij melganzevoet het geval is (van
Evert et al., 1986), wordt de lichtextinctiecoefficient
lager.
De waarden die voor de extinctiecoefficient van de diffuse
straling (KDF) zijn ingevoerd zijn gelijk voor suikerbiet en
melganzevoet: 0.69. De extinctiecoefficient voor direkte
straling wijkt af van die voor diffuse straling, omdat rekening gehouden moet worden met de inval shoek van de direkte
straling, die samenhangt met de hoogte van de zan.
2.5 HOOGTE
Naast het bladoppervlak en de lichtextinctiecoefficient is
de hoogte van een soort in een mengcultuur een derde factor
die bepaald
welke fractie van de beschikbare hoeveelheid
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straling door die soort kan worden opgevangen.
Vooral de relatieve hoogte van de ene soort ten opzichte van
de andere soort is bepalend voor de concurrentiepositie. Dit
hangt samen met de exponentiele uitdoving van het licht bij
toenemende diepte in het gewas (figuur 4). Ret grootste gedeelte van de straling wordt in het bovenste gedeelte van het
gewas geabsorbeerd.
De soort die het hoogst groeit heeft een voordelige concurrentiepositie. De hoogste soort, in dit geval melganzevoet,
heeft dan een monopoliepositie in de gewaslagen boven hoogte
A ( figuur 5).
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Figuur 5. Schema tische
weergave van de verde ling van het
bladoppervlak van twee soorten met verschillende
maximale planthoogte over de gewashoogte. A= maximale hoogte van de laagste
soort; B = maximale
hoogte van de hoogste soort.
De straling die door de hoge soort wordt doorgelaten naar de
gewaslagen onder hoogte A, wordt verdeeld over de hoge en de
lage soort aan de hand van het bladoppervlak en de lichtextinctiecoefficient.
Ret model gaat uit van een uniforme distributie van het bladoppervlak van een soort over de hoogte. Dit betekent dat hoe
grater het hoogteverschil tussen de twee soorten is hoe meer
blad van de hoogste soort in de bladlagen tussen hoogte A en
17

B aanwezig
is en hoe grater de concurrentiekracht van de
hoogste soort is. In werkelijkheid is de aanname van een uniforme distributie van het bladoppervlak niet helemaal juist
(figuur 6).

Figuur 6. De verdeling van het bladoppervlak over de hoogte
(LAI per laag van 5 em.) in het gewas suikerbiet.
(Bran: Kropff en Spitters, 1987)
Om de assimilatieprocedures enigzins overzichtelijk te houden
is het echter noodzakelijk een uniforme verdeling van het
bladoppervlak te gebruiken.
De hoogte van een soort in een gewas zal beinvloed worden
door de groeiomstandigheden. De verdeling van de droge stof
over de spruit en de wortels hangt af van de mate waarin een
soort kan beschikken over licht, water en nutrienten. De hoeveelheid droge stof die in de spruit terecht komt bepaalt
mede de hoogtegroei.
In het model wordt de voorziening van het gewas met nutrienten expliciet ruimschoots voldoende gesteld.
Wanneer de voorziening met water ontoereikend is zal volgens
de functionele evenwichtstheorie (Brouwer, 1962) de spruit/wortel-verhouding kleiner worden, waardoor de hoogteontwikkeling oak achter blijft. Met behulp van een reductiefactor
TRANRF (paragraaf 2.12) wordt de invloed van waterstress op
de hoogtegroei in het model ingebracht.
De beschikbaarheid van licht is een derde factor die de hoogtegroei kan beinvloeden. Een toename van de plantdichtheid,
door bijvoorbeeld de aanwezigheid van onkruidplanten, zal de
concurrentie om licht doen toenemen. Door het morfologische
voorkomen van de suikerbiet (rozet vorm) zijn er weinig mogelijkheden voor de suikerbiet om lichtconcurrentie te 11 ontgroeien11. Er is wel gevonden (Ng, 1980) dat de bladsteel van
suikerbieten enigzins dunner en !anger wordt bij verhoogde
dichtheden. Dit is het gevolg van lagere lichtintensiteiten
18

in het gewas.
Daarnaast wordt de hoogtegroei beinvloed door de temperatuur.
Bij C3-planten veroorzaakt een hogere temperatuur een grotere
toename van de ontwikkelingssnelheid dan de groeisnelheid,
waardoor de planten kleiner blijven (van Dobben, 1962). Door
de ontwikkelingssnelheid (HU) en het ontwikkelingsstadium
(TS) in de formule voor de hoogtegroei te verwerken wordt het
temperatuurseffect gesimuleerd.
Voor een goede simulatie van de droge stofproduktie is het
belangrijk dat de hoogte van de soorten nauwkeurig wordt gesimuleerd of ingevoerd aan de hand van veldgegevens. Het invoeren van veldgegevens voor de simulatie van de hoogtegroei
gaat echter ten koste van het verklarende karakter van het
model en moet daarom zoveel mogelijk voorkomen worden.
De hoogtegroei (RHG in em/d) wordt in het model gesimuleerd
met behulp van een logistische groeifunctie volgens (Spitters, 1986):
RHG(k) = HU(k)*HMAX(k)*HS(k)*HB(k)*EXP(-HS(k)*TS(k))
/(1.+HB(k)*EXP(-HS(k)*TS(k)) ** 2 * TRANRF(k)
waarbij HMAX de maximale planthoogte (em) en HB (-) en HS
(1/°C.d) hoogtegroeiparameters zijn. De variabelen HMAX, HB
en HS worden verkregen door de functie te fitten aan de hand
van veldproefgegevens.
2.6 LEAF AREA INDEX
De grootte van het groene bladoppervlak van een gewas is
mede bepalend voor de hoeveelheid straling die geabsorbeerd
wordt en daarmee de hoogte van de C02-assimilatiesnelheid.
Het bladoppervlak wordt in het algemeen weergegeven met de
term Leaf Area Index (LAI, ha blad/ha grand).
Niet alleen de grootte van het bladoppervlak, maar ook de
ruimtelijke verdeling van het blad is bepalend voor de hoeveelheid straling die wordt geabsorbeerd. Hoewel ook andere
groene plantorganen, zoals stengels en generatieve organen,
straling kunnen onderscheppen en daarmee een bijdrage kunnen
leveren aan de C02-assimilatie wordt de hoogte van de assimilatiesnelheid voornamelijk bepaald door de lichtabsorptie van
het groene bladoppervlak (Pladdet, 1984).
Er bestaan verschillende methoden om de LAI van een gewas te
berekenen in een simulatiemodel.
Ten eerste kan gebruik gemaakt worden van LAI-gegevens, verkregen door periodieke oogsten van planten in de veldexperimenten (bijlage F). De uit de veldexperimenten verkregen LAIwaarden kunnen als functie van de tijd (DAY) of het ontwikkelingsstadium (TS), met behulp van een forcing function, worden ingebracht. Op elke willekeurige dag kan de LAI door lineaire interpolatie tussen LAI-waarden op twee oogsttijdstippen worden berekend. De groeisnelheid van het bladoppervlak
(GLAI, in ha blad/ha grand/d) op een bepaalde dag is dan het
verschil tussen de LAI op de huidige (LAID) en de vorige dag
19

(LAIY):
GLAI(k) = LAID(k) - LAIY(k)
Berekening van het bladoppervlak in het model aan de hand van
veldgegevens doet echter afbreuk aan het verklarende karakter
van het model en moet daarom zoveel mogelijk worden voorkomen. Het is wel zo dat de werking van andere onderdelen van
het model goed getest kan worden wanneer de LAI ingebracht
wordt (Kropff et al., 1988).
Ten tweede kan de LAI berekend worden op grand van de dagelijkse droge stofproduktie. Afhankelijk van de verdelingssleutels van de droge stof over de verschillende plantorganen
(paragraaf 2.10) heeft de totale droge stofproduktiesnelheid
(GTW) een zekere bladgroeisnelheid (GRLV) tot gevolg. De GLAI
wordt hier verkregen als het produkt van de GRLV (kg blad/ha
grand/d) en het specifieke bladoppervlak SLA (ha blad/kg
blad):
GLAI(k) = GRLV(k) * SLA(k)
In deze benadering wordt verondersteld dat de bladoppervlakteontwikkeling beperkt
wordt
door het assimilatenaanbod
("source limited growth") (Kropff, 1988).
Bij het gebruik van de SLA voor de berekening van de LAI
vindt er een positieve terugkoppeling plaats tussen de grootte van de LAI, de assimilatiesnelheid en het bladgewicht. De
LAI bepaald immers de hoeveelheid geabsorbeerde straling en
daarmee de assimilatiesnelheid. De assimilatiesnelheid bepaald de dagelijkse droge stoftoename. Via de droge stofverdelingsfuncties resulteert dit in een toename van het bladgewicht. De GRLV beinvloedt op haar beurt weer de toename van
de LAI.
Wanneer een foute waarde voor de SLA wordt ingevoerd zal deze
fout zichzelf versterken. Een overschatting van de LAI door
een te hoge SLA resulteert dus in een steeds grater wordend
verschil tussen de gesimuleerde en waargenomen LAI. Vooral in
de beginperiode van de groei, wanneer het bladoppervlak exponentieel toeneemt, is het model zeer gevoelig voor een verkeerde
simula tie van de LAI en dus de waarde van de SLA
(Kropff, 1986a, Spitters, 1984).
Juist in concurrentiesituaties speelt een goede simulatie van
het bladoppervlak een belangrijke rol. Er is daarom gezocht
naar een andere methode ter berekening van de LAI in de beginperiode van de groei.
Onder optimale groeiomstandigheden ( geen nutrienten- en watergebrek) zijn de lichtintensiteit en de temperatuur de omgevingsfactoren die de groeisnelheid van het bladoppervlak
bepalen.
De lichtintensiteit bepaalt de fotosynthesesnelheid en daarmee de toevoer van assimilaten naar de bladeren. In de beginperiode
van de groei is de temperatuur de
belangrijkste
groeibepalende factor. De temperatuur beinvloedt de celdelings- en celstrekkingssnelheid (Spitters, 1986). Lage temperaturen hebben een grate remming van de celdelings- en eel20

strekkingscapaciteit tot gevolg (Larcher, 1981; Woolhouse,
1981) en in mindere mate een remming van de fotosynthesesnelheid (Woolhouse, 1981).
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Figuur 7. De relatie
tussen de bladverschijningssnelheid
(1/d), als maat voor de relatieve groeisnelheid van
het bladoppervlak (RGRL, in 1/d) en de temperatuur
(°C). (Bran: Milford and Riley, 1980)
Milford and Riley (1980) vonden dat hogere temperaturen grotere bladeren tot gevolg hadden, doordat de bladexpansiesnelheid sterker toenam dan de duur van de bladexpansieperiode
afnam. De produktie en expansie van het blad neemt lineair
toe bij een temperatuurstijging van 7 naar 20 °C, met een
minimum bij 2 °C (Milford et al., 1979; Milford and Riley,
1980). De relatie tussen de bladverschijningssnelheid, als
maa t voor de rela tieve groeisnelheid van het bladoppervlak
(RGRL, in 1/d) en de temperatuur ziet er als volgt uit (figuur 7):
De groei van het bladoppervlak kan nu beschreven worden met
behulp van een differentiaalvergelijking:
GLAI(k) = LAI(k)

*

RGRL(k)

*

HULV(k)

waarbij HULV de ontwikkelingssnelheid ( °C) van bladeren is.
Bij gebruik van deze methode wordt de raaklijn ( eerste afgeleide = differentiaal) bepaald aan de curve van de LAI in
de tijd op tijdstip t1 (figuur 8).
Gedurende de tijdstap DELT wordt in het model gerekend met
een vaste GLAI, zodat het gesimuleerde bladoppervlak op t2 op
hoogte B terechtkomt. Doordat de LAI echter exponentieel toeneemt blijft de GLAI niet constant, maar wordt de waarde
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ervan grater. De werkelijke LAI op t2 (punt A) is dan oak
hager dan de gesimuleerde waarde.

~
<I:

~
~

...s=
'-./

~
a

~
a:

UJ

ct
<t:
u_

a:

{jj
_J

-~2

-t.l
~(---DELI

_ ____,)

DRY

Figuur 8. De grafische weergave van twee methoden ter berekening van het bladoppervlak (LAI) in de exponentiele
beginfase van de groei. ----- = differentiaal vergelijking, ..... = differentie vergelijking.
Het is duidelijk dat de tijdstap DELT van 1 dag, die in
het model gehanteerd wordt, te groat is voor het gebruik van
de differentiaal vergelijking. De relatieve groeisnelheid van
het bladoppervlak (RGRL) is 0.02 per °C.d. Dit betekent dat
bij 20 °C de RGRL de waarde 0.4 heeft. De tijdconstante (Tc)
van de bladontwikkeling is dan 1/0.4 = 2.5 dagen. De tijdstap
van de integratie (DELT) moet kleiner dan 1/5 van de tijdconstante genomen worden (Kropf£, mond. med.).
Om dit probleem op te lassen is besloten om in de differentiaal vergelijking een exponent te verwerken ( Spi tters and
Kropf£, 1988):
GLAI(k) = LAI(k)

*

(EXP (RGRL(k)

*

HULV(k)) - 1.)

Doorda t er een exponent in deze formule verwerkt is zal de
GLAI niet constant blijven, waardoor de toename van de LAI in
de tijd goed gesimuleerd wordt ( figuur 8). De differentie
vergelijking is in principe een juistere methode ter bereke22

ning van de LAI dan de differentiaal vergelijking, omdat er
een exponent in is verwerkt.
Omdat de LAI in de exponentiele fase goed gesimuleerd wordt
met de differentievergelijking is besloten deze vergelijking
in de verdere simulatie te gebruiken. Een nadeel van het gebruik van de differentievergelijking is dat het een beschrijvende vergelijking is. Op dit moment wordt er veel onderzoek
gedaan om de bladoppervlaktegroei te verklaren op grand van
fysiologische processen die de bladafsplitsingssnelheden en
bladexpansiesnelheden bepalen (o.a. Keurentjes, 1988).
De exponentiele fase van toename in bladoppervlak gaat over
in een lineaire fase wanneer de (TS) > KTSOM en de LAI van
het totale gewas (suikerbiet + melganzevoet) > 0.75. De kritische temperatuursom (KTSOM) bedraagt 425 °C.d voor suikerbiet en 400 °C.d voor melganzevoet. De LAI van 0.75 is willekeurig gekozen. Het gewas sluit bij een totale LAI van 1.5
- 2, waarna het assimilatenaanbod de beperkende factor wordt
voor de groei van het bladoppervlak (source limited growth).
Op de dag van opkomst (DAYEM) wordt de GLAI berekend door
vermenigvuldiging van de plantdichtheid (NPL, 1/m2) met het
initieel bladoppervlak (LAO, 1/°C.d):
IF (DAY.EQ.DAYEM(k)) GLAI(k) = NPL(k)*LAO(k)*1.E-4
De LAI tenslotte wordt verkregen door integratie van de GLAI
in de tijd:
LAI = INTGRL (0., GLAI, 2)
2.7 SPECIFIEK BLADOPPERVLAK
Het specifiek bladoppervlak (SLA, ha blad/kg blad) is een
maat voor de dikte van het blad.
De SLA is geen constante, maar staat onder sterke invloed van
allerlei milieufactoren (Sheehy et al., 1980; Ng and Loomis,
1984; Tooming and Tammets, 1984).
De lichtintensiteit is van invloed op de grootte van de SLA.
Een lagere lichtintensiteit veroorzaakt een hogere SLA bij de
nieuwgevormde bladeren (Sheehy et al., 1980; Ng and Loomis,
1984; Tooming and Tammets, 1984). De tern
peratuur beinvloedt de SLA volgens een optimumcurve (Jansen,
1984; Sheehy et al., 1980; Ng and Loomis, 1984). Watergebrek
en stikstofgebrek veroorzaken een lagere SLA (Jansen, 1984).
Tenslotte is er soms ook een effect van de ontwikkeling op de
SLA (Jansen, 1984).
Uit veldproeven uitgevoerd in de jaren 1984 (van Evert et
al., 1986), 1985 (Bastiaans et al., 1986) en 1986 (Peelen et
al., 1987) bleek een grate fluctuatie van de SLA tussen de
verschillende jaren en binnen een groeiseizoen (figuur 9).
In de huidige versie van het model wordt de LAI in de beginfase van de groei berekend met de differentie vergelijking
(paragraaf 2.6). Er wordt nu geen gebruik meer gemaakt van de
SLA in de beginfase van de groei, waardoor de gevoeligheid
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van het model voor een verkeerde schatting van de SLA sterk
is verminderd. Het is nu mogelijk een vaste SLA-functie in
het model in te voeren.

SPECIFIC LEAF AREA sulkerbiet

SPECIFIC LEAF AREA melganzevoet
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Figuur 9. Het verloop van de SLA (m2 blad/kg blad) zoals gevonden in drie
verschillende
veldexperimenten
( 1984: 0 , 1985: 0 , 1986: A ) en zoals ingevoerd in
het model. De SLA-waarden uit de veldexperimenten
zijn ontleend aan Bastiaans et al. (1986), van
Evert et al. (1986) en Peelen et al. (1987).
De waarden die voor de SLA zijn ingevoerd zijn 0. 0020 ha
blad/kg blad voor suikerbiet en 0.0023 ha blad/kg blad voor
melganzevoet. Er is dus geen rekening gehouden met mogelijke
effecten van milieufactoren op de grootte van de SLA.
2.8 DE C02-ASSIMILATIE LICHTRESPONSECURVE
In het model COMPETITOR wordt de relatie tussen de lichtintensiteit en de momentane C02-assimilatie van individuele
bladeren beschreven met een assymptotische exponentieel. Het
verloop van deze curve wordt gekenmerkt
door de initiele
lichtbenuttingsefficientie (EFF) en de C02-assimilatie bij
lichtverzadiging (AMAX).
Bastiaans et al. (1986) hebben een uitvoerige analyse gemaakt
van de omgevingsfactoren die de EFF en de AMAX beinvloeden.
Voor een diepgaande bespreking van de hieronder weergegeven
reduktiefunctie van de EFF en de AMAX wordt dan ook verwezen
naar Bastiaans et al. (1986).
De EFF is afhankelijk
van de tempera tuur ( Ehleringer and
Bjorkman (1977). Deze temperatuursafhankelijkheid is voor
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suikerbiet en melganzevoet als volgt ingevoerd:
EFF(k) = TWOVAR (EFFTB, TMTMX, FK)
met
FUNCTION EFFTB(1)

0. '0. 5' 40. '0. 5

voor suikerbiet en
FUNCTION EFFTB(2)

0. '0. 5' 14. '0. 49' 21. '0. 46' ...
28. '0. 39' 38. '0. 31

voor melganzevoet.
In de literatuur wordt geen beinvloeding van de EFF van suikerbiet door de temperatuur vermeld en daarom ook niet gesimuleerd.
De AMAX wordt beinvloed door de bladtemperatuur (de Wit et
al., 1978; Larcher, 1980; Berry and Bj5rkman, 1980). De enzymactiviteit (Treharne and Cooper, 1969) en de fotorespiratie zijn namelijk temperatuursafhankelijk. In het model wordt
de relatie tussen de bladtemperatuur (TMTMX) en de AMAX ingevoerd met een reduktiefunctie:
FUNCTION REDFTB,1 = -10.,0.001, 3.,0.01, 10.,0.75, ..•
15. ,1.' 20. ,1.' 26. ,0. 75, 33. ,0.01, 45. ,0.01
FUNCTION REDFTB,2 = 0.,0.22, 21.,1., 25.,1., 40. ,0.6
De AMAX wordt ook beinvloed door het ontwikkelingsstadium
waarin
de plant zich bevind
(Treharne and Eagles, 1970;
Kropff and Spitters, 1987). Jonge bladeren zijn fotosynthetisch minder actief, doordat de activiteit van het enzym
RUDP-carboxylase minder is. De invloed van het ontwikkelingsstadium op de AMAX van suikerbiet is ingevoerd met een reduktiefunctie:
FUNCTION AMDVST,1 = 0.,0.5, 500.,1., 3000.,1.
Voor melganzevoet is geen reduktie van de AMAX als gevolg van
het ontwikkelingsstadium ingevoerd.
·
Tenslotte wordt de AMAX beinvloed door de dagelijkse minimum
temperatuur (van Keulen, 1975). Wanneer de dagelijkse temperatuur (TMN) beneden de 5 °C raakt wordt de AMAX voor die dag
gereduceerd. Dit is in het model ingebouwd voor suikerbiet en
melganzevoet met een reduktiefunctie:
FUNCTION REDMNT,1

-10. ,0.001, o. ,0.001, 5. ,1.'
20. '1.

FUNCTION REDMNT,2

-10. ,0.001, o. ,0.001, 5. ,1.'
20. ,1.

De uiteindelijke formule voor de AMAX wordt nu:
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AMAX(k)

*

AMAXM(k)

REDF(k)

*

AMDVS(k)

*

REDMN(k)

2.9 DROGE STOFPRODUKTIE

2.9.1 Inleiding

De droge stofgroeisnelheid per eenheid geabsorbeerde straling verandert nauwelijks gedurende het groeiseizoen (Monteith, 1981). Er is dan ook een lineaire relatie tussen droge
stofaccumulatie en de totale geabsorbeerde straling (figuur
10) Er is een gering jaarverschil, vermoedelijk veroorzaakt
door de stikstofvoorziening (Milford et al., 1979) .
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Figuur 10. De relatie tussen de totale hoeveelheid geabsorbeerde straling (MJ/m2) en de totale geproduceerde
biomassa (kg/m2) voor twee verschillende jaren
(1978: •en 1979: D). (Bran: Milford et al., 1979)
De droge stofproduktie kan uit de bruto assimilatie berekend
worden. Hierbij moet de bruto assimilatiesnelheid gecorrigeerd worden voor de onderhoudsademhaling MAINT (2.9.2), redistributie van koolhydraten uit afstervende organen REDIST
( 2. 9. 3) en een conversiefactor voor de omzetting van koolhydraten in structurele droge stof ASRQ (2.9.4).
Elke plant is opgebouwd ui t verschillende, van elkaar te
onderscheiden, organen. De droge stofproduktie wordt in het
model gesimuleerd voor verschillende organen. Omdat de suikerbiet en de melganzevoet nogal verschillen in morfologische
verschijning is het nuttig aan te geven welke plantedelen tot
een bepaald orgaan gerekend worden. De suikerbiet he eft in
het eerste jaar van zijn levenscyclus een rozetvorm.
In figuur 11 is een schematische opbouw van een bieteplant en
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van een melganzevoetplant, met de begrenzing van de verschillende organen weergegeven.

S\.u'KERSiE'f"

Figuur 11. De schematische opbouw van een plant van suikerbiet en melganzevoet. Aangegeven zijn de verschillende plantorganen: WLVG = groene bladschijf, WSTG
= groene bladsteel + hoofdnerf voor suikerbiet en
stengel + bladsteel voor melganzevoet, WSOA = kop
voor sukerbiet en zaad voor melganzevoet, WSOB =
penwortel voor suikerbiet, WRT = wortels.
Bij de suikerbiet is er in de veldexperimenten onderscheid
gemaakt tussen de bladschijf (WLVG) en de bladsteel + hoofdnerf (WSTG). Het bietlichaam bestaat ook uit twee delen. Het
onderste deel is het eigenlijke opslagorgaan (WSOB) en zit
grotendeels onder het grondoppervlak. Het bovenste deel is de
zogenaamde kop (WSOA). Hierop zijn de bladeren ingeplant. Het
is en feite de zeer gedrongen stengel, dat in het tweede jaar
zal gaan strekken. De scheiding tussen opslagorgaan en kop
kan gemaakt worden aan de hand van de ligging van de vaatbundels. In de penwortel is de ligging regelmatig van aard, in
de kop niet. Daarnaast zijn er ondergronds ook nog de wortels
(WRT), waarvan in de veldexperimenten niet apart het gewicht
is bepaald. De aan de oogst aan de biet hangende wortels worden bij het bietgewicht gerekend. Bij melganzevoet is in de
veldexperimenten alleen de bovengrondse massa bepaald. Er is
onderscheid gemaakt tussen blad (WLVG), stengel + bladsteel
(WSTG) en opslagorgaan (WSOA) . Ondergronds zijn er aileen
wortels. Deze zijn niet experimenteel bepaald, maar worden
wel gesimuleerd (WRT).
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2.9.2 Onderhoudsademhaling
Een deel van de koolhydraten (CH20-brokstukken) die bij
het fotosyntheseproces zijn gevormd, worden verbrand. De energie die hierbij vrijkomt wordt gebruikt voor de hersynthese van eiwitten en voor het
doen plaatsvinden van de
actieve transportprocessen om bepaalde ionengradi~nten in
stand te houden (Penning de Vries, 1975).
De hoogte van de onderhoudsademhaling wordt bepaald door de
chemische samenstelling van de aanwezige plantorganen. Hierbij is vooral het eiwitgehalte van groat belang, vanwege de
hoge "turn over" snelheden van de eiwitten. Omdat van iedere
plantensoort de chemische samenstelling van een orgaan vrij
constant is kunnen de onderhoudsbehoeften van de verschillende organen opgesteld worden.
De onderhoudsrespiratie (MAINT, kg/ha/d) van elke soort in
een gewas kan berekend worden door van de verschillende organen het gewicht te vermenigvuldigen met de orgaanspecifieke
onderhoudscoefficienten en vervolgens te sommeren tot een
totaal voor een soort:
MAINT(k) = (WLVG(k)*MAINLV(k)+WSTG(k)*MAINST(k)+
WSOA(k)*MAINSA(k)+WSOB(k)*MAINSB(k)+
WRT(k)*MAINRT(k)) * TEFF
Typische waarden voor deze onderhoudsco~ffici~nten z~Jn voor
blad 0.03 (MAINLV), stengel 0.015 (MAINST) en wortel 0.01 1/d
(MAINRT). Deze waarden gelden voor een temperatuur van 25 °C
(van Keulen
et al., 1982; Penning de Vries and van Laar,
1982).
Vooral het blad is eiwitrijk. Het bladeiwit bestaat voor een
groat gedeelte (25-60%) uit het op een biochemische sleutelpositie werkende enzym RuDP-carboxylase, dat een hoge 'turn
over' snelheid heeft. Hierdoor is de onderhoudsademhaling in
het blad hoog. In opslagorganen zitten veel eiwitten die inactief en stabiel zijn waardoor de onderhoudsademhaling laag
is. Voor het zaad van melganzevoet is een onderhoudscoefficient (MAINSA) van 0.01 ingevoerd. De onderhoudscoefficient
voor de biet is 0.003. Hierbij is aangenomen dat de biet op
gewichtsbasis voor 80 % uit opslagmateriaal bestaat, dat geen
onderhoud behoeft. De resterende 20 % bestaat uit normale
celstructuren die een onderhoudscoefficient van 0.015 hebben.
De onderhoudscoefficient van het totale orgaan wordt dan (10.80) * 0.015 + 0.80 * 0.00 = 0.003
De grootte van de onderhoudsademhaling is temperatuursafhankelijk (Kropff en Spitters, 1987). Bij hogere temperaturen is
de 'turn over' snelheid van de enzymen grater en lekken er
bovendien meer ionen ui t de cellen. In de litera tuur word t
veelal gesteld dat de onderhoudsademhaling bij iedere 10 °C
tempera tuursverhoging met een factor 2 toeneemt: de onderhoudsademhaling heeft een Q10 van 2 (Penning de Vries en van
Laar, 1982). De temperatuursafhankelijkheid is op de volgende
wijze in het model ingebouwd:
Q10 = 2.
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TEFF = Q10

**

((TMPA- REFTMP) / 10.)

Hierbij is TMPA de gemiddelde etmaaltemperatuur. REFTMP is de
referentietemperatuur (= 25 °C) waarbij de onderhoudscoefficienten zijn bepaald.
Het modelleren van de onderhoudsrespiratie is nog in een pril
stadium. De fysiologische basis is vrij zwak en het is erg
moeilijk nauwkeurige metingen aan de onderhoudskosten te verrichten.
2.9.3 Afsterving en Redistributie
Naarmate het groeiseizoen vordert zal een deel van het
levende plantmateriaal zijn biochemische activiteit verliezen
en afsterven.
Een van de oorzaken van afsterving is veroudering. In het
algemeen vindt er pas merkbare afsterving als gevolg van veroudering plaats na de bloei. De suikerbiet vormt hierop een
uitzondering, omdat het pas in het tweede jaar generatief
wordt. Gedurende een groat deel van het groeiseizoen worden
oude bladeren afgestoten en vervangen door nieuwe bladeren.
In het model wordt dit gesimuleerd met behulp van de relatieve sterftesnelheid (bladeren: RDRLV, stengels: RDRST) die
afhankelijk is van het onwikkelingsstadium. Deze relatie is
afgeleid van gegevens verzameld in veldexperimenten.
Waterstress is een andere oorzaak van afsterving. Vooral bij
hoge temperatuur en lage luchtvochtigheid verwelken de planten zichtbaar, wanneer er onvoldoende water uit de bodem opgenomen kan worden om aan de transpiratiebehoefte te voldoen.
Bij langdurige
verwelking verliezen de celstructuren hun
functie en sterft de plant af. Om dit te simuleren is een
door van Keulen (1975) opgestelde relatie tussen de relatieve
bladsterftesnelheid (RDRSM) en het relatieve bodemvochtgehalte (RWB) ingevoerd.
Afsterving kan ook beinvloed worden door N-gebrek. Wanneer
jonge groeiende weefsels onvoldoende stikstof kunnen krijgen
door verminderde opname via de wortels wordt er stikstof geredistribueerd uit oudere bladeren die daardoor versneld afsterven. Omdat in het model wordt uitgegaan van een optimale
nutrientenvoorziening is dit verder buiten beschouwing gelaten.
Niet alle droge stof in afstervende plantedelen hoeft voor de
plant verloren te gaan. Een deel van de droge stof kan worden
geredistribueerd in de vorm van koolhydraten en weer worden
ingebouwd in nieuw te vormen plantedelen.
Bij de suikerbiet vindt redistributie van droge stof en stikstof uit afstervende plantorganen plaats (Noij, 1985). Bij
een sterke toename van het bietgewicht is er een grate hoeveelheid stikstof en assimilaten nodig in de biet. Wanneer de
werking van het wortelapparaat in de loop van het groeiseizoen afneemt zal de biet, als zijnde een sterke sink, proberen de stikstof uit het blad te "trekken".
13 % van het oorspronkelijke bladschijfgewicht en 36 % van
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het oorspronkelijke bladsteelgewicht wordt geredistribueerd
bij bladsterfte bij de suikerbiet. Hiervan komt 80 % terecht
in de biet, waar
50 % als sucrose wordt opgeslagen (Ng,
1980). Er wordt meer droge stof uit de bladsteel dan uit de
bladschijf geredistribueerd. Dit wordt veroorzaakt doordat de
bladsteel een functie heeft als tijdelijke sink voor assimilaten (Ng, 1980).
Verwaarlozing van deze redistributie bij suikerbiet zal leiden tot een onderschatting van de groeisnelheid, vooral in
het tweede deel van het groeiseizoen.
Bij melganzevoet wordt aangenomen dat er geen redistributie
van droge stof plaa tsvind. In de geraadpleegde litera tuur
werden geen vermeldingen hieromtrent gedaan.
Voor de simulatie van redistributie bij suikerbiet worden
eerst de vergelingssnelheden (kg/ha/d) voor de bladschijf
(YLV) en bladstengel (YST) berekend:
YLV(k) = WLVG(k)
YST(k) = WSTG(k)

*
*

(EXP(RDRLV(k)
(EXP(RDRST(k)

*
*

HU(k)) - 1.)
HU(k)) - 1.)

waarbij WLVG en WSTG de gewichten van bladschijf en bladstengel zijn. HU is de ontwikkelingssnelheid.
Naderhand bleek dat de vergelingssnelheid van de bladschijf
ook beinvloed werd door waterstress. De formule voor YLV werd
aangepast voor dit proces:
YLV(k)

AMAXl (WLVG(k) * RDRSM(k),
WLVG(k) * (EXP(RDRLV(k)

*

HU(k)) - 1.))

waarbij RDRSM de relatieve sterftesnelheid is als gevolg van
waterstress (van Keulen, 1975).
De uiteindelijke sterftesnelheden, DLV en DST, worden nu berekend
door de vergelingssnelheden te verminderen met de
fracties bladschijf (REDLV) en bladsteel (REDST) die geredistribueerd worden:
DLV(k)
DST(k)

(1.
(1.

REDLV(k))
REDST(k))

*
*

YLV(k)
YST(k)

De redistributiesnelheid (kg/ha/d) kan als volgt worden weergegeven:
REDIST(k)

REDLV(k)

*

YLV(k) + REDST(k)

*

YST(k)

2.9.4 Conversie van koolhydraten naar droge stof
De primaire assimilaten en geredistribueerde koolhydraten
die niet verbruikt zijn voor de onderhoudsademhaling kunnen
omgezet worden in structurele droge stof. Bij dit omzettingsproces gaat een deel van de koolhydraten verloren.
Een deel van de koolhydraten wordt verbrand om de energie te
leveren voor het laten verlopen van de biochemische processen
waarlangs de omzetting in structurele droge stof plaatsvindt
en voor het transport van assimilaten. Een ander deel gaat
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verloren
bij het
biosyntheseproces zelf. Het vormen van
structurale droge stof uit koolhydraat-brokstukken is in
feite knip- en plakwerk waarbij 11 afval 11 in de vorm van water
en kooldioxide ontstaat (Spitters et al., 1987). Elke structurale component wordt langs een vaste, niet gewasspecifieke,
weg gevormd.
De groeiefficientie, dat wil zeggen de efficientie waarmee
koolhydraten in droge stof wordt omgezet, kan worden uitgedrukt in een conversiefactor (CVF: kg droge stof/kg CH20) of
de inverse hiervan, de assimilatenbehoefte (ASRQ:kg CH20/kg
droge stof).
De assimilatenbehoefte van een soort (ASRQ) kan berekend worden door de assimilatenbehoefte van een orgaan te vermenigvuldigen met het relatieve aandeel van de organen in de droge
stof toename en dit vervolgens te sommeren:
ASRQ(k)

FAG(k)*(ASRQLV(k)*FLV(k)+ ...
ASRQST(k)*FST(k)+ASRQSA(k)*FSOA(k))+
FBG(k)*(ASRQRT(k)*FRT(k)+ASRQSB(k)*FSOB(k))

ASRQLV, ASRQST, ASRQSA, ASRQRT en ASRQSB zijn hierbij de orgaanspecifieke assimilatenbehoefte en FAG, FLV, FST, FSOA,
FBG, FRT en FSOB de bijbehorende droge stofverdelingsfracties
De assimilatenbehoefte is onafhankelijk van de temperatuuur.
De processen verlopen wel sneller bij hogere temperatuur maar
de reactiewegen blijven het zelfde (Kraalingen and Spitters,
1986) .
Aangenomen wordt in de modellering van de assimilatenbehoefte
dat de chemische samenstelling van een orgaan niet veranderd
tijdens de groeiperiode. Di t is in fei te niet zo. Meestal
neemt het eiwitgehalte af en het koolhydraatgehalte toe naarmate een orgaan ouder wordt. Het is erg moeilijk om dit in
een model in te bouwen, want de achterliggende grondslagen
zijn moeilijk kwantificeerbaar.
Wanneer we de chemische samenstelling van een orgaan en de
bijbehorende assimilatenbehoefte van de diverse stoffen kennen, kunnen we in principe de groeiefficientie van een orgaan
berekenen. In tabel 1 staan de assimilatenbehoeften zeals
Tabel 1.

De groeiefficienties van de verschillende organen
van suikerbiet en melganzevoet, zeals ingevoerd in
het model. (Bran: Penning de Vries et al., 1986,
in: Kropf£ and Spitters, 1987)

orgaan

symbool

assimilatenbehoefte
suikerbiet
melganzevoet

bladschijf
bladsteel
bovengronds
opslagorgaan
wortels
ondergronds
opslagorgaan

ASRQLV
ASRQST

1.46
1.51

1.52
1.56

ASRQSA
ASRQRT

1.51
1.44

1.49
1.49

ASRQSB

1.29
31

0.00

gebruikt in het model.
2.10 DROGE STOFVERDELING
De dagelijkse hoeveelheid geproduceerde droge stof (GTW)
wordt verdeeld over de verschillende plantorganen. De droge
stofverdeling is zeer belangrijk voor de uiteindelijke opbrengst. Een toename van de totale droge stofproduktie als
gevolg van een toename in de hoeveelheid geabsorbeerde straling heeft geen nut wanneer de grotere spruitgroei ten koste
gaat van de opslag van suikers. En de totale suikerproduktie
is tenslotte hetgeen waar het om gaat bij de suikerbiet.
De droge stofverdeling is niet constant maar verandert in de
loop van het groeiseizoen onder invloed van de ontwikkeling.
Bij de overgang van een plant van de ene naar een volgend
ontwikkelingsstadium vindt meestal een verschuiving van de
hormonenbalans plaats met als mogelijk gevolg een verandering
van de droge stofverdeling.
Milieufactoren kunnen direct of indirect, via het ontwikkelingsstadium, de droge stofverdeling beinvloeden.
De droge stofverdeling wordt beinvloed door de stikstof- en
watervoorziening (o.a. irrigatie), de
plantdichtheid, de
zaaidatum en ook het seizoen (Milford et al., 1979).
Milford and Riley (1980) vonden dat bij een lagere temperatuur meer droge stof naar de biet getransporteerd wordt. Dit
zou mogelijk veroorzaakt zijn door verschillende effecten van
de temperatuur op celdeling en celstrekking en de relatieve
contributie
van deze twee processen op de
uiteindelijke
grootte van de bladeren en de biet. De aanwezigheid van de
hoog opgroeiende melganzevoet bevordert de bovengrondse groei
van de suikerbiet. Een reactie die toe te schrijven valt aan
lichtconcurrentie (Scott and Wilcockson, 1976).
Brouwer (1962) verklaarde dat de verdeling van de droge stof
over de diverse organen tegelijkertijd beinvloed wordt door
hormonen en groeifactoren als licht, water en nutrienten. De
droge stofverdeling werd door Brouwer (1962) beschreven met
de zogenaamde functionele evenwichtstheorie. Wanneer water en
nutrienten in overvloed aanwezig zijn is de fotosynthesesnelheid afhankelijk van de lichtintensiteit. Bij hoge lichtintensiteiten zal de fotosynthesesnelheid hoog zijn. Omdat de
spruit het dichtst bij de source zit zal de spruit het grootste deel van de gevormde assimilaten in beslag nemen. De
droge stofverdeling verschuift in de richting van de spruit.
De wortels, die een relatief klein deel van de gevormde assimila ten krijgen aangevoerd, kunnen echter op een gegeven
moment de sterk toegenomen spruitmassa niet meer voorzien van
voldoende water en nutrienten. De gevormde assimilaten kunnen
minder in de spruit worden ingebouwd, zodat er meer assimilaten naar de wortel worden getransporteerd. De droge stofverdeling verschuift in de richting van de wortels. Als gevolg
hiervan zal ook de opname van water en mineralen toenemen en
het proces begint weer van voren af aan.
De droge stofproduktie zoals deze in het model is ingebouwd
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is gebaseerd op gegevens van twee veldproeven, uitgevoerd in
en 1985 (Bastiaans et al.,
oogsten de gewichten van de
diverse plantorganen te bepalen kan de droge stofverdeling
bepaald worden.

1984 (van Evert et al., 1986)
1986) • Door bij de periodieke
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Figuur 12. De fracties van de droge stoftoename die naar de
verschillende plantorganen gaan, zoals ingevoerd
in het model.
De verdelingsfracties worden ingevoerd als functie van het
ontwikkelingsstadium (TS). De droge stof wordt allereerst
verdeeld over de bovengrondse en de ondergrondse plantedelen.
De spruit krijgt de fractie FAG (fraction above ground) en de
wortels de fractie FBG (fraction below ground, = 1. -FAG ).
De hoeveelheden droge stof die naar spruit en wortels gaan
zijn nu:
GAG(k)
GBG(k)

GTW(k) * FAG(k)
GTW(k) * FBG(k)

waarbij GTW(k) de dagelijkse geproduceerde droge stof voor
soort k is.
Vervolgens wordt de hoeveelheid droge stof die naar de spruit
gaat verdeeld over blad, stengel en bovengronds opslagorgaan:
GRLV(k)
GRST(k)
GRSOA(k)

GAG(k)
GAG(k)
GAG(k)

*
*
*

FLV(k)
FST(k)
FSOA(k)

YLV(k)
YST(k)
DSOA(k)

waarbij FLV, FST en FSOA de fracties van de spruitgroei Z1Jn
die naar respectievelijk blad, stengel en opslagorgaan gaan.
YLV, YST en DSOA
zijn de sterftesnelheden van de diverse
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organen.
Van de hoeveelheid droge stof die naar de wortel gaat wordt
een fractie FRT naar de wortels en een fractie FSOB naar het
ondergrondse opslagorgaan getransporteerd:
GRT(k)
GSOB(k)

GBG(k) * FRT(k)
GBG(k) * FSOB(k)

Doordat de verdelingsfuncties afgeleid z~Jn van veldproeven
uitgevoerd in 1984 en 1985 is het mogelijk om de simulatie
van de droge stofverdeling te vergelijken met een veldproef
uit 1986 (paragraaf 3.3).
In figuur 12 is voor suikerbiet en melganzevoet de, in het
model ingevoerde, verdeling van de droge stof uitgezet.
De simulatie van de droge stofverdeling is nu nag beschrijvend en niet verklarend van aard.
2.11 ONTWIKKELING
In de loop van het groeiseizoen vindt ontwikkeling plaats,
dat wil zeggen de achtereenvolgende stadia in de levenscyclus
van een plant worden doorlopen.
De groeiduur en de totale droge stofproduktie van een soort
wordt mede bepaald door de ontwikkeling. Oak de verdeling van
de assimilaten over de verschillende plantorganen is afhankelijk van de ontwikkeling. De droge stofverdeling wordt messtal gewijzigd wanneer een plant in een volgend ontwikkelingsstadium komt. De ontwikkelingssnelheid van een soort in een
mengcultuur heeft grate invloed op de concurrentiepositie van
een soort in de mengcultuur (Kropf£ et al., 1988).
De ontwikkelingssnelheid is gedeeltelijk genetisch bepaald en
kan daarnaast beinvloed worden door verschillende omgevingsfactoren. De daglengte is mede bepalend voor de duur van de
periode tussen opkomst en bloei. Na de bloei is er vaak geen
daglengteeffect meer.
Het is erg moeilijk om de grootte van de invloed van daglengte op de ontwikkelingssnelheid vast te stellen, omdat het
moeilijk te scheiden is van de invloed van de temperatuur
(Struik, 1983). Oak kan de invloed van de daglengte verschillend zijn in verschillende ontwikkelingsstadia (Penning de
Vries en van Laar, 1982). Volgens Penning de Vries en van
Laar (1982) is het effect van lichte water- en/of nutrientengebrek op de ontwikkelingssnelheid meestal vrij gering. Van
Evert et al. (1986) vermelden echter dat waterstress invloed
heeft op de ontwikkelingssnelheid.
De ontwikkelingssnelheid wordt met name beinvloed door de
temperatuur. Een
hogere temperatuur vergroot de ontwikkelingssnelheid. De groeisnelheid van soorten uit gematigde
gebieden wordt door hogere temperatuur minder sterk vergroot
dan de ontwikkelingssnelheid, waardoor bij hogere temperaturen de produktie vaak achterblijft (van Dobben, 1962).
De ontwikkeling kan grofweg in twee fasen verdeeld worden: de
vegetatieve fase van opkomst tot bloei en de generatieve fase
van bloei tot zaadrijpheid. Eenjarige planten, zeals melgan34

zevoet, doorlopen de ontwikkeling binnen een jaar en meestal
volgens een redelijk vast patroon (van Keulen et al., 1982;
Penning de Vries en van Laar, 1982). Een vast aantal bladeren
wordt gevormd tot aan de bloei. In dit soort situaties wordt
vaak een ontwikkelingsmodel gebruikt waarbij de ontwikkeling
beschreven kan worden met behulp van ontwikkelingsstadia
(DVS) waarbij DVS = 0 de opkomst, DVS = 1 de bloei en DVS = 2
de zaadrijpheid weergeeft.
Suikerbieten zijn tweejarige planten en blijven in het eerste
jaar meestal vegetatief. Omdat er geen duidelijke morfologische veranderingen waar te nemen zijn gedurende het eerste
jaar is het niet mogelijk de DVS te gebruiken voor de beschrijving van de ontwikkeling
Het blijkt echter dat de ontwikkelingssnelheid vrij goed gerelateerd is aan de temperatuur (Kropff and Spitters, 1987,
Kraalingen and Spitters, 1986). Over een breed temperatuurstraject is er een lineair verband tussen de ontwikkelingssnelheid en de temperatuur (figuur 13). Deze temperatuur is
de gemiddelde temperatuur over een etmaal (TMPA), gecorrigeerd voor een basistemperatuur (TMD) waarbeneden geen ontwikkeling plaatsvindt. Er zijn aanwijzingen dat de reactie
van de ontwikkelingssnelheid op de temperatuur momentaan verloopt (de Wit et al., 1970). Daarom is enige voorzichtigheid
geboden bij het gebruik van een gemiddelde etmaaltemperatuur.
Bij te hoge temperaturen geldt het lineaire verband niet
meer, waardoor mogelijk foute snelheden kunnen worden berekend. Onder Nederlandse omstandigheden zullen te hoge temperaturen echter weinig voorkomen.
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Figuur 13. Relatie tussen de temperatuur (°C) en de bladverschijningssnelheid (1/d), als maat voor de ontwikkelingssnelheid.
In het model wordt het ontwikkelingsstadium voor suikerbiet
en voor melganzevoet gesimuleerd als zijnde de temperatuursom
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(TS, °C.d.). Dit is het produkt van de dagelijkse geaccumuleerde temperatuur en het aantal dagen. De ontwikkelingssnelheid van de gehele plant (HU, °C) wordt in het model weergegeven met:
HU(k) = AMIN1(19., PUSH(k)*AMAX1(0., TMPA-TMD(k)))
Hierbij is TMPA de dagelijkse gemiddelde temperatuur en TMPA
- TMD de dagelijkse geaccumuleerde temperatuur. Wanneer de
dagelijkse geaccumuleerde temperatuur grater wordt dan 19 °C
neemt de ontwikkelingssnelheid niet meer toe.
De ontwikkelingssnelheid van de bladeren (HULV, °C) verschilt
van de ontwikkelingssnelheid van de rest van de plant. De
basistemperatuur voor ontwikkeling van de gehele plant (TMD)
is 2 °C voor suikerbiet en melganzevoet. De basistemperatuur
voor ontwikkeling van het blad (TMDLV) is 3 °C. De ontwikkelingssnelheid van de bladeren is als volgt in het model
ingevoerd:
HULV(k) = AMIN1(18., PUSH(k)*AMAX1(0.,TMPA-TMDLV(k)))
Hierbij is TMPA - TMDLV de dagelijkse geaccumuleerde temperatuur voor de ontwikkeling van de bladeren.
Integratie van deze dagelijkse geaccumuleerde temperaturen in
de tijd geeft:
TS = INTGRL (0., HU, 2)
TSLV = INTGRL (0., HULV, 2)
2.12· DE WATERBALANS
De hoeveelheid water die een gesloten gewas op een gemiddelde zomerse dag verdampt bedraagt ongeveer 3 a 4 mm per
dag. Dit is zo'n 30000 a 40000 liter per hectare. Deze grote
hoeveelheid water moet door de wortels uit de bodem worden
opgenomen.
De transpiratie van een gewas is potentieel wanneer het gewas
ongelimiteerd water uit de bodem kan opnemen. Wanneer niet
aan de waterbehoefte voldaan kan worden sluiten de planten de
huidmondjes om het waterverlies zoveel mogelijk te beperken.
Door het sluiten van de huidmondjes wordt tevens de opname
van C02 belemmerd. Hierdoor vermindert de assimilatiesnelheid
en dus de droge stofproduktie.
De
uitwisseling van H20 en C02 wordt bij sluiting van de
huidmondjes evenredig geremd. Dit betekent dat de transpiratie en de assimilatie gelijkmatig worden geremd bij sluiting
van de huidmondjes. In formulevorm kan dit als volgt worden
weergegevens:
Tact/Tpot = Pact/Ppot
waarbij Tpot de potentiele

transpira tie,
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Tact de actuele

transpiratie, Ppot de potentiele assimilatie en Pact de actuele assimilatie is. anders geschreven geeft dit:
Pact = Tact/Tpot

*

Ppot

In de loop van het groeiseizoen fluctueert het bodemvochtgehalte nogal. Het komt dan ook vrij regelmatig voor, ook in
humide gebieden zoals Nederland, dat een gewas gedurende kortere of langere perioden te kampen heeft met waterstress.
Om de groei van een gewas onder veldomstandigheden goed te
kunnen simuleren is het noodzakelijk de waterhuishouding te
simuleren. In het model is daarom een waterbalans ingebouwd.
Na inbouw van een waterbalans, afkomstig uit een competitiemodel van Spitters (1986), bleek dat de werking ervan onbevredigend was.
De belangrijkste reden hiervoor bleek te zijn dat de verdamping van water vanuit het vrije bodemoppervlak (=evaporatie)
niet goed berekend werd. De evaporatie werd te hoog geschat.
Dit werd veroorzaakt door dat bodemvocht onbeperkt verdampt
kon worden. In werkelijkheid wordt de evaporatie gereduceerd
wanneer de toplaag van de bodem uitdroogd. Bij een volkomen
uitgedroogde toplaag is de evaporatie verhinderd.
Daarom is er een nieuwe waterbalans opgesteld. In tegenstelling tot de oude waterbalans is de bewortelbare zone nu opgedeeld in twee lag en. Er is een dunne toplaag van 0. 02 m
dikte en een laag die de rest van de bewortelbare zone omvat.
De grootte van de evaporatie is afhankelijk van het vochtgehalte van de toplaag. De potentiele evaporatie van een kale
bodem (ESO) wordt berekend in een subroutine, opgesteld door
Noij en van Diepen. Bepalende factoren voor de evaporatie
zijn de temperatuur, stralingsintensiteit, windsnelheid en de
luchtvochtigheid. De actuele evaporatie van een bodem (AEVAP)
is afhankelijk van de fractie van de inkomende globale straling (FRD) die door het gewas heen valt en op de bodem terecht komt en van het relatieve vochtgehalte van de toplaag
(REDFS):
AEVAP = ESO

*

FRD

*

REDFS

*

CONTR

CONTR is een controle parameter die er voor zorgt dat het
bodemvochtgehalte op veldcapaciteit blijft tot het moment
waarop de simulatie begint. De potentiele evaporatie wordt
gereduceerd zo gauw als het relatieve watergehal te van de
toplaag (WCPR) kleiner dan 1 wordt (figuur 14).
Het relatieve watergehalte wordt als volgt weergegeven:
WCPR = (VSMT - VSMAD) / (VSMFC - VSMAD)
VSMT is het actuele vochtgehalte (kg/m3) in de toplaag, VSMFC
is het vochtgehalte (kg/m3) bij veldcapiciteit en VSMAD is
het vochtgehalte (kg/m3) bij luchtdroogheid.
De reductie van de evaporatie is gering wanneeer WCPR > 0.35.
Pas wanneer de toplaag vrij sterk uitdroogt wordt de actuele
evaporatie snel kleiner. Als de toplaag totaal uitgedroogd
is vindt er geen evaporatie meer plaats, ook al is er nog
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Figuur 14. De relatie tussen het relatieve vochtgehalte
(WCPR) in de toplaag van de bodem en de reductie
(REDFS) van de potentiele evaporatie.
voldoende bodemvocht aanwezig in diepere bodemlagen, doordat
de toplaag een 11 isolerende 11 werking heeft.
Er zijn een groat aantal processen die een rol spelen bij de
waterhuishouding van een bodem. In figuur 15 is een schematische voorstelling gegeven van deze processen.

R(AP

T
Figuur 15. Schematische voorstelling van de processen die de
waterhuishouding van een bodem beinvloeden.
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De aanvoer van water naar het systeem gebeurt door middel van
regenval (RAIN), capillaire opstijging (RCAP) en eventueel
door irrigatie (IRRI).
De grootte van de regenval, capilaire opstijging en irrigatie
wordt ingevoerd met behulp van een forcing function:
RAIN
IRRI
RCAP

AFGEN (RAINTB, DAY) * CONTR
AFGEN (IRRITB, DAY) * CONTR
AFGEN (RCAPTB, DAY) * CONTR

De hoeveelheid water in de toplaag (SMT) is de resultante van
de aanvoer minus de afvoer uit de toplaag. Water wordt aangevoerd via regen (RAIN) en irrigatie (IRRI). De afvoer gebeurt door evaporatie (AEVAPT) en percolatie (PERC) naar de
laag dieper dan 2 em:
SMT

= INTGRL (SMTI, RAIN + IRRI - AEVAPT - PERC)

Aanvoer van water naar de tweede laag, de wortelzone
met
diepte RTD, vindt plaats door percolatie (PERC) vanuit de
toplaag en capilaire opstijging (RCAP) vanuit dieper gelegen
lagen.
Door
evaporatie
van water vanuit de
wortelzone
(AEVAPR), opname door de wortels (ATRAN) en uitzakking uit de
bewortelbare zone (RDRAIN) neemt de hoeveelheid water in de
wortelzone af:
SMRTZ = INTGRL(SMRTZI, PERC+RCAP-AEVAPR-ATRAN-RDRAIN)
De potentiele transpiratie (PTRAN) van elke soort in een
gewas wordt berekend uit de penmanverdamping van een gewas
(EPENM), de fractie geabsorbeerde straling (FRABS) en een
gewasfactor (CRPF):
PTRAN(k) = EPENM

*

FRABS(k)

*

CRPF(k)

De gewasfactor bedraagt 1.0 voor C3- en 0.7 voor C4-planten.
De actuele transpiratie (TRAN) is gelijk aan de potentiele
transpiratie wanneer het vochtgehalte van de wortelzone hoven
een kri tische waarde (VSMCR) ligt. De kri tische waarde is
afhankelijk van de plantensoort. De ene soort kan gemakkelijker bodemvocht opnemen dan de andere soort. Dit vermogen
wordt uitgedrukt in de soil depletion factor P. Dit is de
relatieve hoeveelheid water die aan de bodem onttrokken kan
worden voordat reduktie van de potentiele transpiratiesnelheid optreedt. De grootte van de soil depletion factor is afhankelijk
van de evapotranspiratie (EPENM) van het gewas
(Doorenbos en Kassam, 1979).
In het model wordt P ingevoerd zeals gegeven door Kretschmer
(1984). Deze komt niet geheel overeen met die van Doorenbos
en Kassam (1979). De waarden gegeven door Doorenbos and Kassam (1979) zijn zeer algemene waarden. Hun advies was dan oak
om bij gegeven omstandigheden de waarden van P te controleren op juistheid. Kretschmer heeft de P bepaald voor suikerbiet met behulp van een serie veldexperimenten.
De P volgens Kretschmer (1984) is:
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FUNCTION PTB = 0.,0.75, 8.,0.11
De P volgens Doorenbos and Kassam (1979) is:
FUNCTION PTB = 0.5,1.0, 1.,0.9, 3.,0.8, 4.,0.7,
5. '0. 6' 7. '0. 5' 10. '0. 4
Ligt het actuele watergehal te in de wortelzone beneden het
kritische vochtgehalte, dan wordt de potentiele transpiratie
(PTRAN)
gereduceerd met een
transpiratie-reductiefactor
TRANRF (figuur 16):
TRAN(k) = PTRAN(k)

*

TRANRF(k)

t.o

0~---------------------------~--------------------------,

VSHVJP

1-P
VSMC-R

Figuur 16. De relatie tussen de transpiratie-reductiefactor
(TRANRF) en het relatieve bodemvochtgehalte.
Deze transpiratie-reductiefactor heeft de waarde 1 wanneer
het actuele vochtgehalte hoven het kritische vochtgehalte
(VSMCR) ligt. Wanneer het actuele vochtgehalte beneden VSMCR
komt neemt de TRANRF lineair af tot 0 bij het bereiken van
het verwelkingspunt (VSMWP):
TRANRF(k) =LIMIT (0., 1., (VSMRTZ-VSMWP)/(VSMCR-VSMWP))
Bij een ernstig watertekort kan oak de opname van N en P in
gevaar komen, waardoor de produktie extra geremd wordt.
De werking van de waterbalans is getest door Kropf£ et al.
(1988). Het bodemvochtgehalte werd goed gesimuleerd voor de
jaren 1984, 1985 en 1986 (figuur 17).
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Figuur 17. De simulatie van het bodemvochtgehalte (mm) in de
jar en 1984, 1985 en 1986. (bran: Kropff et al. ,
1988).
Het vochtgehalte van de bodem op veldcapaciteit (SMFRTZ) bedraagt
182 mm. Het kritisch vochtgehalte hangt af van de
plantensoort en van de heersende weerscondities (penman verdamping). Onder de meest gunstige condities (lage penman verdamping waardoor de soil depletion factor P de waarde 0 .11
heeft) bedraagt het kritisch vochtgehalte nag altijd 86 mm:
VSMCR = (1 - P)

*

(VSMFC - VSMWP) + VSMWP

Wanneer de meest gunstige condities gekozen worden betekend
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dit: VSMCR = (1-0.11)*(303-89)+89 = 143 val %
Omgerekend naar millimeters is dit 143 * 0.6 (dikte wortellaag) = 86 mm. Onder minder gunstige condities (hoge penman
verdamping
met een P oplopend tot 0. 75) kan het kritisch
vochtgehalte oplopen tot 150 mm en hager.
Wanneer het vochtgehal te beneden het kri tisch vochtgehal te
komt wordt de transpiratie- en dus de assimilatiesnelheid
gereduceerd.
In figuur 17 is te zien dat het bodemvochtgehalte in een
groat deel van 1984 en oak in 1986 ( aan het eind van het
groeiseizoen) ruim onder de 125 mm duikt. Dit betekent dat er
in 1984 en in mindere mate oak in 1986 sprake moet zijn geweest van reduktie van de groei als gevolg van watergebrek.
2.13 MODEL INPUT
Hoe minder gegevens ui t begeleidende veldproeven in het
model hoeven worden ingevoerd, des te grater kan de verklarende en eventueel voorspellende waarde van het model zijn.
Een aantal parameters moet echter in het gewasgroeimodel worden ingevoerd om de gewasgroei te kunnen simuleren.
Een eerste groep van parameters zijn de locatie parameters.
Dit zijn parameters die het systeem (= gewas-onkruid omgeving) beinvloeden, maar die zelf niet door het systeem worden
beinvloed. De locatie parameters die in het model gebruikt
worden zijn:
-

breedtegraad (LAT)
dagelijkse maximum temperatuur (TMX)
dagelijkse minimum temperatuur (TMN)
totale globale straling (400-3000 nm) (AVRAD)
dampdruk (VPA)
windsnelheid (WIND)
regenval (RAIN)
capillaire opstijging (RCAP) ..

Verschillende processen, zoals de fotosynthese, droge stofproduktie en ontwikkeling, verlopen
volgens een bepaalde
snelheid die per soort verschillend kan zijn. Deze gewasspecifieke parameters zijn waar mogelijk ontleend aan onafhankelijke literatuurgegevens. Alleen wanneer het niet anders kan,
bijvoorbeeld als er geen literatuur beschikbaar is, moeten de
parameters uit de te simuleren veldproeven worden gehaald. De
belangrijkste in het model ingevoerde gewasspecifieke parameters zijn:
- extinctiecoefficient voor PAR (KDF)
- specific leaf area (SLA)
- relatieve groeisnelheid van het blad van
zaailingen (RGRL)
- lichtbenuttingsefficientie (EFF)
- C02-assimilatiesnelheid bij lichtverzadiging (AMAX)
- onderhoudscoefficienten (MAINLV, MAINST, MAINSA,
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MAINSB, MAINRT)
- conversieefficientie van koolhydraten tot structureel orgaan droge stof (ASRQLV, ASRQST,
ASRQSA, ASRQSB, ASRQRT)
- droge stofverdelingscoefficienten (FAG, FBG, FLV,
FST, FSOA, FRT, FSOB)
- ontwikkelingssnelheid (HU)
- hoogtegroei parameters (HMAX, HS, HB)
- relatieve sterfte snelheden (RDRLV, RDRST)
Tenslotte zijn er nog initialisatie parameters, die er voor
zorgen dat de simulatie op een zekere dag begint bij een zekere begintoestand. Deze parameters zijn:
- initieel bladoppervlak (LAO)
- aantal aanwezige soorten (NS)
- hoeveelheid aanwezig bodemvocht aan het begin van
het groeiseizoen (SMRTZI)
- opkomstdatum (DAYEM)
- plantdichtheid (NPL)
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HOOFDSTUK 3

SIMULATIE RESULTATEN

3.1 INLEIDING
Elk simulatiemodel dat ontwikkeld wordt, of het nu de concurrentie tussen een gewas en onkruid of iets geheel anders
simuleert, moet ui teindelijk getoetst kunnen worden aan de
werkelijkheid.
In 1984 is er daarom een meer jarig veldonderzoek gestart,
waarin de concurrentieeffecten tussen suikerbiet en melganzevoet wordt onderzocht. De experimenten uitgevoerd in 1984
(van Evert et al., 1986), 1985 (Bastiaans et al., 1986) en
1986 (Peelen et al., 1987) zijn gebruikt om de werking van
het model te evalueren.
De parameterisatie van het model is zoveel mogelijk uitgevoerd aan de hand van literatuurgegevens. Waar echter literatuurgegevens ontbraken of niet geschikt bleken te zijn werden
de parameters afgeleid van de veldproefgegevens van de jaren
1984 en 1985. Voor suikerbiet zijn veel parameters uit de
litera tuur en niet gepubliceerde veldexperimenten gehaald.
Een klein deel, voornamelijk parameters die de bladontwikkeling beschrijven, is op de experimenten van 1984 en 1985 gebaseerd. Van melganzevoet daarentegen zijn er veel minder
gegevens beschikbaar in de literatuur, zodat een groat deel
van de parameters gebaseerd is op de veldproeven van vooral
1984 en ook 1985. Hierdoor is het mogelijk om de groei van
suikerbiet en melganzevoet in 1986 te simuleren met een totaal onafhankelijke parameterset.
In 1984 was de veldproef opgesplitst in twee varianten, een
met melganzevoet in lage dichtheid en een met melganzevoet in
hoge dichtheid. In 1985 was er maar een proefvariant. In 1986
was het experiment opgesplitst in twee varianten, een vroege
en een late opkomst van melganzevoet. Het analyseren van het
model met betrekking tot de simulatie van de concurrentieeffecten kan dus gebeuren aan de hand van vijf veldexperimenten. Daarnaast zijn er in ieder jaar natuurlijk ook de monoculturen geteeld, zodat het opbrengstverlies als gevolg van
concurrentie tussen twee soorten geschat kon worden.
De simulatieruns zijn uitgevoerd met een set van soortspecifieke parameters die voor alle vijf de experimenten gelijk
is. De enige experimentspecifieke parameters zijn de weersgegevens ( dagelijkse maximum en minimum tempera tuur, totale
globale straling, dampdruk, windsnelheid, regenval en irriga44

tie) en de plantdichtheden en opkomstdata).
De weersomstandigheden in de drie verschillende proef jar en
verschilden sterk (Kropff et al., 1988). 1984 en 1986 waren
relatief droge jaren, in 1986 echter is er beregening uitgevoerd. In 1984 werd de beginfase van de groei, de maand
mei, gekenmerkt door een koudeperiode. In 1986 was er een
relatief warme en zonnige periode in juni.
De dichtheden en opkomstdata, voor de verschillende proefjaren en proefvarianten, die gebruikt zijn in de simulatieruns staan vermeld in bijlage F.
In paragraaf 2.6 zijn verschillende methoden ter berekening
van de LAI behandeld. Wanneer de LAI berekend wordt is standaard de differentie vergelijking gebruikt. In 1985 en 1986
zijn echter ook simulatieruns gemaakt waarbij de differentiaal vergelijking is gebruikt bij de berekening van de LAI.
De verschillen in simulatieresul taten tussen de differentie
vergelijking en de differentiaal vergelijking zullen in de
komende paragrafen worden behandeld.
In het jaar 1984 hebben zich problemen voorgedaan bij het
dunnen van de plantbestanden (Kropff, pers. med.). De suikerbietplanten zijn niet op tijd teruggedund van 55 planten per
mz tot de gewenste plantdichtheid van 11 planten per
mz.
Hierdoor is al vroeg in het groeiseizoen concurrentie opgetreden. Om de simulatie van het experiment mogelijk te maken
moest de LAI tot 60 dagen na opkomst ingevoerd worden. Na
deze periode is de exponentiele groei al voorbij, zodat het
geen zin heeft om de differentie en de differentiaal vergelijking met elkaar te vergelijken.
3.2 SIMULATIE VAN DE TOTALE DROGE STOFPRODUKTIE
Het is in een veldexperiment meestal erg moeilijk om de
gewichten aan ondergrondse plantdelen en dood plantmateriaal
nauwkeurig te bepalen. Wanneer de droge stofproduktie gesimuleerd wordt en vergeleken wordt met de veldgegevens zal er
altijd sprake zijn van een zekere onnauwkeurigheid van deze
vergelijking.
Het is verder
belangrijk de simulatieresul taten met overeenkomende veldproefgegevens te vergelijken. Voor suikerbiet
moet de gesimuleerde droge stofproduktie (WDTOT) vergeleken
worden met de waargenomen gewichten aan bovengrondse organen
+ ondergrondse penwortel met aanhangende wortels. Bij melganzevoet zijn de ondergrondse plantorganen niet geoogst. De
gesimuleerde WDTOT bestaat hier dan ook alleen uit bovengrondse droge stof.
De droge stofproduktie van suikerbieten in monocultuur wordt
in 1984 en 1986 goed gesimuleerd (figuur 18 a, c). In 1985
wordt de droge stofproduktie licht onderschat (figuur 18 b).
De droge stofproduktie in 1986 wordt beter gesimuleerd wanneer de LAI berekend wordt met de differentie vergelijking
dan wanneer de LAI ingevoerd wordt. Voor de jaren 1985 en
1986 is de invloed van de LAI berekeningsmethode in de exponentiele
groeifase op de simulatie van de droge stofop45

brengst onderzocht. De differentie vergelijking geeft iets
betere simulatieresultaten dan de differentiaal vergelijking.
Bij gebruik van de differentiaal vergelijking wordt de produktie onderschat.
In 1984 wordt de droge stofproduktie van melganzevoet in monocul tuur na dagnunnner 190 overs chat, wanneer de LAI wordt
ingevoerd. Bij berekening van de LAI met de differentie vergelijking neemt deze overschatting toe (figuur 19 a). Deafname van de groeisnelheid na dagnunnner 190 en de afname van
de hoeveelheid droge stof later in het groeiseizoen wordt
niet in voldoende mate gesimuleerd. De droge stofproduktie
van melganzevoet in monocultuur wordt in 1985 en 1986 goed
gesimuleerd wanneer de LAI als forcing function is ingevoerd.
Bij berekening van de LAI wordt de droge stofproduktie onderschat (figuur 19 b, c, d). Deze onderschatting is gering bij
gebruik van de differentie vergelijking. Bij gebruik van de
differentiaal vergelijking is de onderschatting veel grater.
De simulatieresul taten van 1984 verschillen in zoverre van
1985 en 1986 dat in 1984 een overschatting en in 1985 en 1986
een onderschatting van de produktie plaatsvindt wanneer de
LAI wordt berekend in plaats van ingevoerd.
De droge stofproduktie van suikerbiet wordt in de beide mengculturen van 1984 goed gesimuleerd bij berekening van de LAI
met de differentie vergelijking (figuur 20 a, b). Bij ingevoerde LAI wordt de produktie licht overschat. De droge stofproduktie van melganzevoet in 1984 wordt in beide mengculturen overschat. Deze overschatting is grater bij de hoge
plantdichtheid van melganzevoet (figuur 20 b) en wanneer de
LAI wordt berekend in plaats van ingevoerd. De verlaging en
later de sterke afname van de hoeveelheid droge stof van melganzevoet in hoge dichtheid en in mindere mate ook bij lage
dichtheid wordt slecht gesimuleerd. Dit was ook al het geval
bij melganzevoet in monocultuur (figuur 19 a).
De simulaties van de droge stofproduktie van suikerbiet en
melganzevoet in mengcultuur in 1985 en 1986 komen vrij goed
overeen met de werkelijk gevormde hoeveelheden droge stof
(figuur 20 c, d, e). In 1985 wordt de droge stofproduktie van
suikerbiet gedurende het tweede deel van het groeiseizoen
iets onderschat. Doordat laat in het groeiseizoen de produktiesnelheid in het veldexperiment sterker afneemt dan in de
simulatie komen de eindopbrengsten precies overeen.
De effecten van de twee verschillende methoden ter berekening
van de LAI op de simulatie van de droge stofproduktie van
beide soorten zijn minimaal in 1985. Bij gebruik van de differentiaal vergelijking vindt er een lichte onderschatting
van de produktie van beide soorten plaats, vooral veroorzaakt
door een te lage produktie in de beginfase van de groei. In
1986 wordt de droge stofopbrengst van suikerbiet bij beide
opkomstdata van melganzevoet licht onderschat en van melganzevoet licht overschat wanneer de LAI wordt berekend met de
differentiaal vergelijking of wordt ingevoerd.
De totale droge stofopbrengsten van suikerbiet en melganzevoet in de mono en mengculturen varieert sterk van jaar tot
jaar. Bij de monoculturen wordt dit grotendeels veroorzaakt
door verschillen in temperatuur en hoeveelheid straling
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Figuur 18. De gesimuleerde en waargenomen droge stofproduktie
( ton/ha) van suikerbiet in monocul tuur in 1984,
1985 en 1986.
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(Bastiaans et al., 1986). In de mengculturen zal de van jaar
tot jaar verschillende concurrentiekracht van suikerbiet en
van melganzevoet een belangrijke invloed hebben op de
opbrengstvorming.
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figuur 19. De gesimuleerde en waargenomen droge stofproduktie
( ton/ha) van melganzevoet in monocul tuur in de
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300

3.3 SIMULATIE VAN HET BLADOPPERVLAK
De LAI kan in het model op verschillende manieren worden
gesimuleerd (paragraaf 2.6). Wanneer de LAI in het model ingevoerd wordt aan de hand van de veldwaarnemingen zal de simulatie van de LAI altijd goed zijn. Hieraan hoeft verder dan
oak geen enkele aandacht geschonken te worden. Interessanter
is het om te kijken of de LAI goed gesimuleerd wordt bij gebruik van de differentie vergelijking en/of de differentiaal
vergelijking ter beschrijving van de LAI-ontwikkeling in de
exponentiele groeifase.
De LAI van suikerbieten en melganzevoet in mono- en mengculturen wordt in 1984 tot dagnummer 190 goed gesimuleerd, wanneer de LAI wordt berekend met de differentie vergelijking
(figuur 21 a, 22 a, 23 a, b). Hierbij moet nogmaals benadrukt
worden dat tot en met dagnummer 178 de LAI met behulp van
ingevoerde veldwaarnemingen is gesimuleerd. De afname van de
LAI van melganzevoet na dagnummer 190 wordt niet tijdig gesimuleerd, zodat de LAI in het tweede deel van het groeiseizoen
sterk wordt overschat.
In 1985 en 1986 wordt de totale LAI van melganzevoet in monocultuur sterk onderschat (figuur 22 b, c, d). Dit is niet
veroorzaakt door een te geringe toename van de LAI in de beginfase van de groei. Bij gebruik van de differentie vergelijking verloopt de simulatie tot ongeveer dagnummer 200
goed.
De parameterisatie van het model voor melganzevoet is voor
een groat gedeelte gebeurd aan de hand van de veldproef van
1984. In dit jaar is watertekort opgetreden, waardoor de
groei gereduceerd is geweest. In 1985 en een groat deel van
1986 is geen watertekort opgetreden, zodat de in het model
gebruikte parameters voor de bladontwikkeling van melganzevoet in 1985 en 1986 niet geheel juist zijn.
Het verschil tussen het simulatieresultaat bij gebruik van de
twee verschillende LAI-berekeningsmethoden is in 1985 en 1986
duidelijk te zien. Met de differentie vergelijking wordt een
sterkere begingroei van de LAI gesimuleerd dan met de differentiaal vergelijking. De totale LAI wordt hierdoor constant hager gesimuleerd met de differentie vergelijking. Dit
geldt zowel voor suikerbiet als
melganzevoet in mono- en
mengcultuur. Een uitzondering hierop vormt melganzevoet in
beide mengculturen in 1986. In 1985 wordt de LAI bij suikerbiet in mono- en mengcultuur het best gesimuleerd met de differentie vergelijking, terwijl in 1986 de differentiaal vergelijking betere resultaten geeft.

50

BIET MONO 1984

--B!ET,lA!O!FFEREHT!EVGL,
- - - B!ET,lA!O!FFEREifT!MLVGL.
C B!ET, VELOGEGEVEHS

";'
.c

.......

5"'

4

A

0
0

....><

0

Q

~

<
....
co:
<
~

.......!<

0
100

150

300

250

200

DAG

BIET MONO 1985
0
0

0

";'
.c

.......

5"'

4

8
/

....><
Q

~

0

I

I

3

I
I

....co:<

I

<

I
I

~

<
....

I

...!

I
I
I
I

0
100

200

250

300

DAG

BIET MONO 1986

";'
~

5"'

4

c

,_o.. ___ ,

....><
Q

~

0

3

0

....<
~

~

<
....
...!

010L..0--6-.f3-oi15ts:O:L....--~o.---l20-0---'---2..1.50--''-----'300

DAG

Figuur 21. De gesimuleerde en waargenomen ontwikkeling van
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Figuur 22. De gesimuleerde en waargenomen ontwikkeling van
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Figuur 23. De gesimuleerde en waargenomen ontwikkeling van
het bladoppervlak (ha/ha) van suikerbiet en melganzevoet in mengcultuur in 1984, 1985 en 1986.
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3.4 SIMULATIE VAN DE HOOGTE ONTWIKKELING
In 1986 zijn er in het veldexperiment geen hoogtemetingen
verricht aan de suikerbietplanten. Hierdoor is het moeilijk
uitspraken over de juistheid van de hoogtesimulatie van suikerbieten in 1986 te doen.
Het verloop van de hoogtegroeicurve van de suikerbiet in monocultuur ziet er voor de drie proefjaren vrijwel identiek
uit (figuur 24). Alleen de snelheid waarmee de maximum hoogte
wordt bereikt verschilt enigzins, als gevolg van verschillen
in temperatuur tussen de jaren. De hoogtegroei van suikerbieten in monocultuur in 1984 wordt aanvankelijk onderschat
en later overschat.
De hoogtegroei van melganzevoet in de monocultuur wordt geed
gesimuleerd in 1985 en 1986 (figuur 25). In 1984 wordt de
hoogtegroei overschat vanaf het begin van de groeiperiode.
De simulatie van de hoogtegroei van beide soorten in mengcultuur verloopt met wisselend succes (figuur 26). In 1985 wordt
de hoogtegroei van beide soorten geed gesimuleerd. De hoogtegroei van suikerbiet en melganzevoet in de mengculturen van
1984 en 1986 wordt sterk onderschat.
Het effect van concurrentie op de hoogtegroei wordt nauwelijks of niet gesimuleerd met het model. De veldgegevens wijzen echter uit dat de hoogte meer (1986) of minder (1984)
gereduceerd wordt door concurrentie.
Na het uitvoeren van de simulaties bleek dat de formule veer
de hoogtegroei (paragraaf 2.5) in het model onjuist was. De
parameter HB meet in de exponent staan in plaats van er buiten (Kropff, pers. med.). De juiste formule is:
RHG(k) = HU(k)*HMAX(k)*HS(k)*EXP(HB(k)-HS(k)*TS(k))/
(1.+EXP(HB(k)-HS(k)*TS(k)))**2*TRANRF(k)
Voordat deze formule ingevoerd kan worden moeten echter eerst
de hoogtegroei parameters HS (=0.007) en HB (=67) aangepast
worden. Bij de huidige waarden voor HS en HB wordt de exponent in de formule namelijk zeer groat en hierdoor de RHG
zeer klein. Wegens tijdgebrek ben ik hier niet meer aan toe
gekomen.
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Figuur 24. De gesimuleerde en waargenomen ontwikkeling van de
hoogte (em) van suikerbiet in monocul tuur in de
jaren 1984, 1985 en 1986. In 1986 is de hoogte van
suikerbietplanten (D) niet bepaald.
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Figuur 25. De gesimuleerde en waargenomen ontwikkeling van de
hoogte (em) van melganzevoet in monocultuur in de
jaren 1984, 1985 en 1986.
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Figuur 26. De gesimuleerde en
hoogte
(em) van
mengcultuur in de
1986 is de hoogte
bepaald.

waargenomen ontwikkeling van de
suikerbiet en melganzevoet in
jaren 1984, 1985 en 1986. In
van de suikerbietplanten niet
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3.5 SIMULATIE VAN DE DROGE STOFVERDELING
Wanneer de totale droge stofproduktie goed wordt gesimuleerd zijn we een eind in de goede richting. Minstens zo belangrijk echter is de verdeling van de droge stof over de
verschillende plantorganen.
Bij de suikerbiet gaat het financieel gezien vooral om de
droge stofopbrengst van de penwortels en dan met name om de
suikeropbrengst. Wil men met een simulatiemodel de effecten
van verschillende groeiomstandigheden op de opbrengst aan
penwortels kunnen voorspellen, dan is het erg belangrijk dat
de droge stofverdeling op een juiste manier wordt gesimuleerd.
Een goede simulatie van de hoeveelheid green blad is noodzakelijk om het verloop van het bladoppervlak juist te simuleren. Hierbij moet wel aangenomen worden dat voor de specific leaf area (SLA) de juiste waarden zijn ingevoerd. In het
model wordt de LAI uit de hoeveelheid green blad (WLVG) en de
SLA berekend (paragraaf 2.6).
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Figuur 27. De cumulatieve droge stofopbrengsten (ton/ha) van
de verschillende plantorganen van suikerbiet en
melganzevoet in mengcul tuur in 1985, gesimuleerd
met gemiddelde SLA en RDRLV zeals deze in het
model zijn ingevoerd.
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Figuur 28. De cumulatieve droge stofopbrengsten (ton/ha) van
de verschillende plantorganen van suikerbiet en
melganzevoet in mengcul tuur in 1986, gesimuleerd
met gemiddelde SLA en RDRLV zeals deze in het
model zijn ingevoerd.
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De SLA zeals
gevonden in de diverse veldexperimenten verschilt behoorlijk tussen de jaren. Oak binnen een jaar treedt
een enorme variatie in de SLA op. In het model is de SLA echter ingevoerd als constante (paragraaf 2.7). Het is niet ondenkbaar dat dit gevolgen heeft voor de resultaten van de
simulatie van het bladoppervlak en/of green bladgewicht.
In de figuren 27 en 28 is de verdeling van de droge stof van
suikerbiet en melganzevoet in de mengcul turen van 1985 en
1986 uitgezet.
De simulatie van de droge stofproduktie van de penwortels
verloopt in alle gevallen vrij geed. De produktie van het
greene blad (WLVG) van suikerbiet wordt iets overschat, terwijl de produktie van het dood blad (WLVD) iets wordt onderschat. De oorzaak hiervan zou kunnen zijn dat de sterftesnelheid van het blad (RDRLV) te laag is. De RDRLV is in het
model ingevoerd als een gemiddelde functie voor de diverse
behandelingen in de proefjaren 1984 en 1985. Wanneer de simulatie wordt herhaald met de RDRLV ingevoerd volgens de veldgegevens wordt het verloop van de WLVG en de WLVD veel beter
gesimuleerd. De
totale droge
stofproduktie wordt echter
slechter gesimuleerd. Omdat de WLVG lager wordt gesimuleerd
wordt namelijk oak de LAI lager gesimuleerd, wat weer een lagere produktiesnelheid tot gevolg heeft. De te lage LAI zou
een gevolg kunnen zijn van een verkeerde invoer van de SLA.
De SLA is als constante in het model ingebouwd, terwijl de
waarde in werkelijkheid aan schommelingen binnen het groeiseizoen onderhevig is. Invoer van de SLA zeals gevonden in de
veldproef leverde geen betere simulatie van de totale droge
stofproduktie op.
De droge stofverdeling van melganzevoet in de mengcul turen
wordt in 1985 en in de vroege opkomstvariant van 1986 vrij
goed gesimuleerd. In de late opkomstvariant wordt de droge
stofverdeling minder geed gesimuleerd doordat de totale bovengrondse produktie wordt overschat. Met name de zaadproduktie wordt sterk overschat.
Een van de doelstellingen van het onderzoek is om te komen
tot een zo uniform mogelijk model, met een vaste parameterset
voor iedere plantensoort.
Omdat de verandering van het simulatieresultaat, als gevolg
van invoer van jaarspecifieke parameterwaarden, niet dusdanig
groat was heeft het weinig zin om parametersets specifiek
voor een bepaald jaar te gaan gebruiken.
3.6 DISCUSSIE
Uit de simulatieresultaten blijkt een direct verband tussen de juistheid van de simulatie van de LAI en de· juistheid
van de simulatie van de droge stofopbrengst.
De LAI wordt voor suikerbiet in monocultuur in 1984 goed gesimuleerd tot een LAI van ongeveer 3. Daarna wordt de LAI
onderschat. De droge stofproduktie wordt echter het gehele
seizoen geed gesimuleerd. Dit wijst er op dat een LAI hoven
de 3 niet meer zoveel bijdraagt aan de assimilatie. In de
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beide mengculturen in 1984 wordt de LAI (maximaal 1 bij lage
dichtheid en 0.5 bij hoge dichtheid) van suikerbieten goed
gesimuleerd evenals de droge stofproduktie. In 1985 wordt de
droge stofproduktie van suikerbiet in mono- en mengcul tuur
onderschat, terwijl de LAI met de differentie vergelijking
vrij goed gesimuleerd wordt. Dit is ook het geval wanneer de
LAI wordt ingevoerd. Hetzelfde zien we in 1986. Hier wordt de
LAI te hoog gesimuleerd bij gebruik van de differentie vergelijking, terwijl de droge stofproduktie goed gesimuleerd
wordt. De resultaten van 1985 en 1986 zijn te verklaren door
aan te nemen dat de efficientie van de fotosynthese en/of de
maximale fotosynthesesnelheid van suikerbiet te laag is. De
resulaten van 1984 spreken dit echter weer tegen. De verdeling van de droge stof over de diverse plantorganen wordt
redelijk goed gesimuleerd.
De resultaten bij melganzevoet, zowel in de mono- als in de
mengculturen van 1985 en 1986, zijn eenduidiger van aard. Hoe
sterker de overschatting respectievelijk onderschatting van
de LAI hoe sterker de overschatting respectievelijk onderschatting van de droge stofproduktie. In 1984 wordt echter de
produktie van melganzevoet in mono- en mengcultuur overschat
bij een juiste simulatie van de LAI (= LAI ingevoerd). De
plantdichtheid van melganzevoet was in 1984 22. 22 pl /m2 en
mogelijk nog hoger door het te late terugdunnen. Als gevolg
van de hevigere concurrentie om licht en water in 1984 dan in
1985 ( 11.11 pl /m2) en 1986 ( 9. 7 pl. /m2) zal de sterfte van
bladeren en stengels grater geweest zijn. De zaaduitval is
mogelijk ook grater geweest. In het model is deze versnelde
afsterving als gevolg van hevigere concurrentie om licht niet
ingebouwd, waardoor de gesimuleerde droge stofproduktie in
1984 te hoog uitvalt. De verdeling van de droge stof wordt
redelijk gesimuleerd, mits de totale droge stofproduktie goed
gesimuleerd wordt.
De simulatie van het bladoppervlak in de exponentiele fase
van de groei wordt beter gesimuleerd met behulp van de differentie vergelijking dan met de differentiaal vergelijking.
De simulatie van de hoogte speelt alleen een rol bij de groei
van twee soorten in mengcultuur, omdat het van belang is voor
de verdeling van de straling over de verschillende soorten.
De hoogtegroei wordt voor beide soorten sterk overschat in
de mengcul turen van 1984 en 1986. Omdat deze overschatting
voor beide soorten percentueel ongeveer even groot is heeft
dit geen effect gehad op de concurrentieverhoudingen tussen
beide soorten. Het is vooral de relatieve hoogte die belangrijk is voor de concurrentie. De hoogtegroei in het model
wordt beinvloed door het bodemvochtgehalte en de temperatuursom. Er is geen beinvloeding van de hoogtegroei als gevolg
van concurrentie om licht ingebouwd, terwijl dit zeker een
rol gespeeld zal hebben. De simulatie van de hoogte zou verbeterd kunnen worden door een terugkoppeling met het droge
stofgewicht per plant in te voeren. Nu is het zo dat wanneer
het plantgewicht sterk gereduceerd wordt de planthoogte vrijwel gelijk blijft, hetgeen natuurlijk niet erg realistisch
is.
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HOOFDSTUK 4

GEVOELIGHEIDSANALYSE

In de voorgaande hoofdstukken is al naar voren gekomen dat
er een aantal parameters zijn die van groat belang zijn voor
de concurrentiekracht van een soort.
Allereerst is gevonden dat de relatieve startpositie van een
soort
zeer belangrijk is (Kropf£, 1987). Deze
relatieve
startpositie wordt onder andere bepaald door de opkomstdatum
(DAYEM) van de soorten ten opzichte van elkaar en door de
plantdichtheid (NPL).
In de veldproef van 1984 is de invloed van melganzevoet in
verschillende dichtheden onderzocht. Een
hogere dichtheid
van melganzevoet heeft een negatieve invloed op de opbrengstvorming van suikerbiet (figuur 20 a,b).
De grate invloed van de periode tussen opkomst van gewas en
onkruid blijkt uit het grate verschil in opbrengst van suikerbiet tussen de veldproeven van 1984 en 1986. In 1986 kwam
de melganzevoet 21 respectievelijk 30 dagen na suikerbieten
op. De suikerbietopbrengst wordt nauwelijks gereduceerd door
onkruidconcurrentie. In 1984 echter kwam melganzevoet gelijk
op met suikerbiet. De suikerbietopbrengst werd hierdoor sterk
gereduceerd.
In hoofdstuk 2.9.1 hebben we gezien dat de totale droge stofproduktie evenredig is met de geabsorbeerde hoeveelheid straling. Het vermogen om de straling te onderscheppen is dus
van groat belang voor de concurrentiepositie van een soort in
een mengcultuur. Deze lichtonderschepping is afhankelijk van
de grootte van het bladoppervlak, de lichtextinctiecoefficient en de hoogte van een soort in een mengcultuur. Vooral
de hoogte van een soort relatief ten opzichte van de andere
soort (RHGHT) is zeer belangrijk voor de concurrentiepositie.
Omdat de straling exponentieel uitdooft bij toenemende diepte
in het gewas en een homogene verticale verdeling van het blad
aangenomen wordt, vangt de hoogste soort een grater percentage van de straling op naarmate het verschil in hoogte tussen de soorten toeneemt.
Met een gevoeligheidsanalyse is het mogelijk de invloed van
verschillende parameters en hun onderlinge samenhang op de
concurrentiekracht van een soort te onderzoeken. Voor de gevoeligheidsanalyse zijn vele combinaties van drie groeiparameters doorgerekend. Deze drie parameters waren:
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de relatieve opkomstdatum (RDAYEM). Dit is de periode
tussen de opkomst van suikerbiet en melganzevoet. De
opkomstdatum van suikerbiet was dagnurnmer 125. De relatieve opkomstdata, zijnde DAYEM(2) - DAYEM(1), die gebruikt zijn waren:
RDAYEM: 00, 15, 30
- de plantdichtheid van melganzevoet. De plantdichtheid
van suikerbiet was 11.11 pl/mz. De plantdichtheden van
melganzevoet die zijn doorgerekend in de gevoeligheidsanalyse waren:
NPL: 5.5, 11, 22, 44, 88
-de relatieve hoogte (RHGHT). Dit is de maximale planthoogte van melganzevoet (HMAX(2)), relatief ten opzichte
van de maximale planthoogte van suikerbiet (HMAX(1)). De
maximale planthoogte van suikerbiet is gesteld op 60 em.
De relatieve hoogten, zijnde RHMAX(2)/RHMAX(1), die gekozen zijn waren:
RHGHT: 0.167, 0.33, 0.5, 0.67, 0.75, 0.83, 0.917,
1., 1.083, 1.167, 1.33, 1.67, 2.
overeenkomend met een HMAX(2) van respectievelijk 10,
20, 30, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 80, 100 en 120 em.
De gevoeligheidsanalyse is uitgevoerd met een model dat de
potentiele produktie simuleert. Hiervoor is het model COMPETITOR in zoverre aangepast dat de waterbalans eruit is gehaald. De simulatie is uitgevoerd voor een gemiddeld jaar. In
werkelijkheid zullen het bodemvochtgehal te en de jaarspecifieke weersomstandigheden effect hebben op de concurrentieverhoudingen.
Het weergegeven resultaat is het opbrengstverlies van suikerbieten in mengcultuur, als fractie van de droge stofproduktie
in monocultuur:
YL = 1. - ( Y(mengcultuur) I Y(monocultuur) )
Uit de resultaten van de vele simulatieruns bleek dat naarmate de RDAYEM kleiner wordt het opbrengstverlies toeneemt
(figuur 29).
Wanneer melganzevoet 30 dagen na suikerbiet opkomt (figuur 29
c) is er nauwelijks sprake van meetbare opbrengstverliezen,
zelfs niet bij hoge melganzevoetdichtheden. Bij gelijke opkomst van suikerbiet en melganzevoet (RDAYEM = 00) is de opbrengstreduktie al zeer fors bij 5.5 melganzevoetplanten per
mz, althans bij grate RHGHT (figuur 29 a). Wanneer melganzevoet 30 dagen na suikerbiet opkomt heeft het suikerbietengewas
zich blijkbaar al dusdanig goed gevestigd dat ze de
melganzevoetplanten in hun groei kunnen onderdrukken, of in
ieder geval nauwelijks invloed van melganzevoet ondervinden.
De omvang van het bladoppervlak van suikerbiet neemt in deze
fase snel toe (figuur 23).
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Figuur 29. Opbrengstverlies van suikerbiet in mengcultuur
(YL), als fractie van de opbrengst van suikerbiet
in monocultuur, bij 3 verschillende relatieve opkomstdata (RDAYEM = 00, 15 en 30). Bij elke RDAYEM
is de YL uitgezet tegen de relatieve hoogte
(RHGHT)
bij 5 verschillende melganzevoetplantdichtheden (NPL = 5.5, 11, 22, 44 en 88).
64

RHGHT = 1.33 ( RHMAX(2) = 80 )
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Figuur 30. Hoogtegroei van melganzevoet en suikerbiet bij 2
verschillende relatieve hoogten (RHGHT =1. 33 en
0.5). Bij elke RHGHT is de hoogtegroei in de tijd
bij 3 verschillende relatieve opkomstdata (RDAYEM
= 00, 15 en 30 d.) uitgezet.
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Een toename in de relatieve hoogte geeft een toename in het
opbrengstverlies. Dit is te verwachten want bij een grater
hoogteverschil absorbeert de hoogste soort een grater percentage van de straling die niet meer beschikbaar is voor de
groei van de laagste soort. Bij een relatieve hoogte kleiner
dan 0.5 is er nauwelijks opbrengstverlies, ook niet bij gelijke opkomstdata (RDAYEM = 00). Dit is volgens de verwachting omdat de suikerbiet onder optimale groeiomstandigheden
een laag blijvend onkruid eenvoudig zal kunnen overgroeien,
vooral als het onkruid later opkomt dan de suikerbiet.
Bij een kleinere periode tussen gewas en onkruidopkomst is de
gevoeligheid van suikerbiet voor opbrengstverlies verschoven
naar een lagere relatieve hoogte (figuur 29 a,b). Dit wordt
veroorzaakt doordat de maximale hoogte van melganzevoet eerder bereikt wordt, naarmate het eerder opkomt (figuur 30 a).
De suikerbietplanten worden dan eerder overschaduwd. De concurrentie vindt eerder plaats, waardoor er een grotere opbrengstderving optreedt.
Uit figuur 30 b kan geconcludeerd worden dat wanneer melganzevoet een lage maximale hoogte heeft, bijvoorbeeld bij RHGHT
= 0. 5, de suikerbietplanten de melganzevoetplanten continu
overschaduwen. Dit geeft de suikerbiet een sterke concurrentiepositie en het opbrengstverlies blijft beperkt.
Is de maximum hoogte van melganzevoet lager dan van suikerbiet (RHGHT < 1.0) dan is er alleen bij gelijke opkomstdatum
sprake van merkbaar opbrengstverlies (figuur 31 a,b).
Het belang van de plantdichtheid (NPL) op de concurrentiepositie blijkt uit figuur 31. Hoe grater de plantdichtheid van
melganzevoet des te grater is het opbrengstverlies van suikerbiet. Het verloop van de opbrenstverlies-dichtheids curve
kan beschreven worden met een hyperbool.
Een zelfde opbrengstverlies wordt bij hogere plantdichtheid
bereikt bij een lagere relatieve hoogte (figuur 29). Bij hogere plantdichtheden is de relatieve startpositie van melganzevoet beter, waardoor de hoogte relatief minder belangrijk
is voor de concurrentiekracht.
Kijken we naar figuur 31 c (RHGHT=1) dan zien we dat bij een
RDAYEM van 15 het opbrengstverlies nagenoeg evenredig toeneemt met de plantdichtheid. Bij een RDAYEM van 00 is er duidelijk een snellere toename van het opbrengstverlies bij lage
plantdichtheden dan bij hoge plantdichtheden.
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Figuur 31. Het opbrengstverlies van suikerbiet in mengcultuur
(YL), als fractie van de opbrengst van suikerbiet
in
monocul tuur, bij 4 verschillende rela tieve
hoogten (RHGHT = 0.5, 0.75, 1.0 en 2.0). Bij elke
RHGHT is de YL ui tgezet tegen de plantdichtheid
(pl/m2) van melganzevoet (NPL) bij 3 relatieve
opkomstdata (RDAYEM = 00, 15 en 30).
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Uit deze gevoeligheidsanalyse kunnen een aantal conclusies
getrokken worden met betrekking tot de concurrentie tussen
suikerbiet en melganzevoet onder potentiele omstandigheden.
- Bij een opkomstdatum van melganzevoet 30 dagen na suikerbieten is de opbrengstreduktie van suikerbiet minimaal, ook bij hoge plantdichtheden van melganzevoet.
- Bij gelijke opkomstdatum van suikerbiet en melganzevoet
veroorzaakt een hoog opgroeiend melganzevoetgewas al bij
lage dichtheden aanzienlijke opbrengstverliezen. Een
geringe verhoging van de plantdichtheid leidt in deze
situatie tot een sterke toename van het opbrengstverlies.
- Alleen melganzevoetplanten die de suikerbietplanten
overschaduwen veroorzaken aanzienlijke opbrengstverliezen bij opkomst van melganzevoet na suikerbieten. Deze
overschaduwing kan tijdelijk van aard zijn, doordat melganzevoet sneller in hoogte toeneemt dan suikerbiet.
- De drie parameters RDAYEM, NPL en RHGHT bepalen in sterke mate de concurrentiekracht van een soort. Wanneer het
verschil in hoogte tussen cultuurgewas en onkruid toeneemt is er een lagere plantdichtheid van het onkruid
nodig
om hetzelfde opbrengstverlies te veroorzaken.
Vooral een combinatie van gering verschil in opkomstdatum en een groat verschil in planthoogte, ten voordele
van het onkruid, geeft al bij zeer geringe onkruiddichtheden aanzienlijke opbrengstverliezen.
De schaderelaties dienen dus niet alleen gebaseerd te
worden op de onkruiddichtheid. Ook parameters als hoogte
en opkomstdatum moeten in de schaderelaties betrokken
worden.
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CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN
Uit het onderzoek is gebleken dat de droge stofproduktie
geed wordt gesimuleerd met uitzondering van extreme situaties, zeals de mengculturen in 1984.
Een goede simulatie van de LAI in de exponentiele fase van de
groei is van groot belang voor een goede simulatie van de
droge stofproduktie. De differentie vergelijking geeft een
betere beschrijving van de bladoppervlaktegroei dan de differentiaal vergelijking.
De hoogtegroei wordt in de monocul turen vrij geed gesimuleerd. In de mengculturen is het simulatieresultaat aanzienlijk slechter, omdat concurrentieeffecten op de hoogteontwikkeling niet in voldoende mate gesimuleerd worden.
De verdeling van de droge stof over de verschillende plantorganen wordt geed gesimuleerd bij suikerbiet in de mengculturen. Het simulatieresultaat voor melganzevoet in de mengculturen is minder geed.
Een gevoeligheidsanalyse heeft uitgewezen dat de opkomstdatum
van een onkruid ten opzichte van het gewas, de onkruiddichtheid en de relatieve planthoogte in sterke mate de concurrentiekracht van onkruid en gewas beinvloeden. Schaderelaties,
waarmee de opbrengstreduktie van een gewas bij een bepaalde
onkruidpopulatie voorspeld kunnen worden, dienen daarom niet
alleen gebaseerd te zijn op de onkruiddichtheid. Ook parameters als relatieve opkomstdatum en relatieve hoogte moeten
in de schaderelaties betrokken worden.
Enige aanbevelingen voor vervolgonderzoek Z1Jn:
- De simulatie van de LAI in de exponentiele fase van de
groei is neg steed beschrijvend van aard. Onderzoek naar de
fysiologische achtergronden van de bladontwikkeling blijft
dan ook gewenst. Op dit moment wordt hier trouwens al
onderzoek naar gedaan.
- Het inbouwen van een terugkoppeling van het plantgewicht op
de hoogtegroeisnelheid zal mogelijk een betere simulatie
van de hoogtegroei geven.
- Wanneer een nutrientenbalans in het model ingebouwd wordt
kunnen de concurrentieeffecten onder alle omstandigheden,
ook
bij nutriententekorten, onderzocht worden. Dit zal
noodzakelijk zijn wil men ooit tot een voorspellend model
dat bruikbaar is in de praktijk kunnen komen.

69

LITERATUUR
Aarts, H.F.M. en W.A. Dekkers, 1985. De bestrijding van onkruiden
in suikerbieten, Teelthandleiding nr 15. Proefstation voor de
Akkerbouw en de Groenteteelt in de Vollegrond, Lelystad. ?? p
Aarts, H.F.M., H. Drenth en N. Bruin, 1984. Computermodellen als
hulpmiddel bij geleide onkruidbestrijding. Bedrijfsontwikkeling
15: 335-340.
Bastiaans, L., B. Habekotte, H. van Oene en R. Werner, 1986. Concurrentie tussen suikerbiet en melganzevoet. Veldproef en simulatie. Doctoraalverslag vakgroepen Theoretische Produktie Ecologie en Vegeatatiekunde, Plantenoecologie en Onkruidkunde,
LUW, Wageningen.
Berry, J. and 0. BjBrkman, 1980. Photosynthetic response and adaptation to temperatures in higher plants. Ann. Rev. Plant Physiol. 31: 491-543.
Brouwer, R., 1962. Nutritive influences on the distribution of
dry matter in the plant. Neth. J. agri. Sci. 10:399-408.
Cousens, R., 1985. A simple model relating yield loss to weed
density. Ann. Appl. Biol. 107: 239-252.
Dobben, van W.H., 1962. Influence of temperature and light condi
tions on dry matter distribution, developmental rate and yield
in arable crops. Neth. J. agric. Sci., 10: 377-389.
Doorenbos, J. and A. H. Kassam, 1979. Yield response to water.
FAO. Irrigation and drainage pater 33. FAO, Rome. 193 p.
Ehleringer, J. and 0. BjBrkman, 1977. Quantum yields for C02 uptake in C3 and C4 plants. Dependence on temperature, C02 and 02
concentration. Plant Physiol. 59: 86-90.
Engel, H., 1973. The effect on the biocoenoenosis of the mass
increase in amaranth and wild millet species in maize and vegetable crop 3. Gesunde Pflanzen 25: 88-93.
Evert, F. van, S. Nonhebel en W. Smeets, 1986. Een systeemanalytische benadering van de concurrentie tussen suikerbiet en
melganzevoet. Doctoraalverslag vakgroepen Theoretische Produktie Ecologie en Vegeta tiekunde, Plantenoecologie en Onkruidkunde, LUW, Wageningen. 155 p.
Goudriaan, J., 1977. Crop Micro Meteorology: A simulation study.
Simulation Monographs, Pudoc, Wageningen, 249 p.
Goudriaan, J., 1986. A simple and fast numerical method for the
computation of daily totals of crop phototsynthesis. Agricultural and Forest Meteorology, 38: 249-254.
Goudriaan, J. and H.H van Laar, 1978. Calculation of daily totals
of the gross C02 assimilation of leaf canopies. Neth. J. Agric.
Sci. 26: 373 - 382.
Helbaek, H., 1960. Use of Chenopodium album as a food plant in
prehistory. Bericht Uber das Geobotanische Forschungsinstitute
RUbel in Zurich 31: 16-19.
IBM, 1975. Continuous System Modeling Program (CSMP III), Program
Reference Manual. IBM SH19-7001-3. Techn. Publ. Dept., White
Plains, USA, 206 p.
Jansen, D. , 1984. Sahel-5, een model voor ondergrondse concurrentie.
Doctoraalverslag, vakgroep Theoretische Produktie
Ecologie, LUW, Wageningen.
Jorritsma, J., 1986. De teelt van suikerbieten. Instituut voor
Rationele Suikerproduktie. Groene Reeks, Terra, Zutphen, 286 p.
Keulen, H. van, 1975. Simulation of water use and herbage growth

in arid regions, Simulation Monographs, Pudoc, Wageningen, 184

P·

Keulen, H. van, F.W.T. Penning de Vries and E.M. Drees, 1982. A
summary model for crop growth. In: Simulation of plant growth
and crop production. Eds.: F.W.T. Penning de Vries and H.H. van
Laar. Simulation Monographs, Pudoc, Wageningen. 87-97.
Keurentjes, G., 1988. Een eenvoudig beschrijvend model voor de
begingroei van het gewas suikerbiet en het onkruid melganzevoet. Doctoraalverslag, vakgroep Theoretische Produktie Ecologie, LUW, Wageningen. 32 p.
Kraalingen, D.W.G. van, and C.J.T. Spitters, 1986. A simple and
universal crop growth simulator: SUCROS'86. In: Simulation and
systems management in crop protection (Ch. 4.1). Eds.: R. Rabbinge, S .A. Ward and H.H. van Laar. Simulation monographs,
Pudoc, Wageningen.
Kretschmer, H., 1984. Relativer Blattwassergehalt und Stre~index
als Kriterium des Wasserversorgungszustandes bei ZuckerrUben
unter Feldbedingungen. Wissenschaftliche Zeitschrift der Humboldt Universitat zu Berlin, Math.-Nat. R. XXX111 4:381-382.
Kropff, M.J., 1986a. Simulation of crop weed competition. Proceedings EEC-meeting on weed control in vegetation. 10 p.
Kropff, M.J., 1986b. Kader voor promotie-onderzoek. Interne notitie. 9 p.
Kropff, M.J., 1987. Simulation models for crop weed competition.
EWRS, Workshop on methodology and models in weed science, Wageningen. 9 p.
Kropff, M.J., 1988. Modelling the effects of weeds on crop production. EWRS wordkshop on methodology and models in weeds science, Wageningen. 23 p.
Kropff, M.J. and C.J.T. Spitters, 1987. Collegedictaat Grondslagen plantaardige produktie. Vakgroep Theoretische Produktie
Ecologie, LUW, Wageningen.
Kropff, M.J., C.J.T. Spitters, W. Joenje and W. de Groot, 1988.
Simulation models of crop-weed competition. III. An evaluation
of model performance for competition between Sugarbeets (Beta
vulgaris L.) and Fat hen (Chenopodium album L.). In preparation.
Kropff, M.J., F.J.H. Vossen and C.J.T. Spitters, 1984. Competition between a maize crop and a natural population of Echinochloa crus-galli (L.) P.B .. Neth. J. Agric. Sci. 32: 324-327.
Larcher, W., 1980. Okologie de Pflanzen auf Physiologischer Grundlage. 3. Neubearbei tete und erwei terte Auflage. Verlag Eugen
Ulmer, Stuttgart. 399 p.
Larcher, W., 1981. Effects of low temperature stress and frost
injury on plant productivity. In: Physiological processes limiting plant productivity. Eds.: G.B. Johnson. Butterworths,
London. p. 253-269.
Milford, G.F.J. and J. Riley, 1980. The effects of temperature on
leaf growth of sugar beet varieties. Ann. Appl. Biol. 94: 431443.
Milford, G.F.J., P.V. Biscoe, K.W. Jaggard, R.K. Scott and A.P.
Draycott, 1979. Physiological Potential for increasing yields
of sugar beet. In: Opportunities for increasing crop yields,
Eds.: R.G. Hurd, P.V. Biscoe and C. Dennis. Pitman, Boston. p.
71-83.
Monteith, J.L., 1981. Does light limit crop production? In: Physiological processes limiting plant productivity. Ed.: G.B.

Johnson. Butterworths, London. p. 23-38.
Ng, E., 1980. Morphogenesis, Leaf Development and Senescence in
Sugarbeet (Beta vulgaris L.). PhD-thesis, Univ. of California.
Ng, N. and R.S. Loomis, 1984. Simulation of growth and yield of
the potato crop. Simulation Monographs. Pudoc, Wageningen. 147
p

Noij, I.G.A.M., 1985. Simulatie van groei en drogte stofverdeling
van suikerbiet in afhankelijkheid van stikstofopname. Doctoraalverslag vakgroep Theoretische Produktie Ecologie, LUW,
Wageningen. 81 p.
Parker, C. and J.D. Fryer, 1975. Weed control problems causing
major reductions in world food supplies. FAO Plant Protection
Bulletin, 23: 83-95.
Peelen, H., J. Street and I. Vlaswinkel, 1987. Concurrentie tussen
suikerbiet en melganzevoet. Doctoraalverslag vakgroep Vegetatiekunde, Plantenoecologie en Onkruidkunde, LUW, Wageningen.
Penning de Vries, F.W.T., 1975. The cost of maintenance processes
in plant cells. Ann. Bot. 39: 77-92.
Penning de vries, F. W. T., 1982. Systems analysis and models of
crop growth. In: Simulation of plant growth and crop production. Eds.: F.W.T. Penning de Vries and H.H. van Laar. Simulation Monographs. Pudoc, Wageningen. 9-19.
Penning de Vries, F.W.T. and H.H. van Laar, 1982. Simulation of
growth processes and the model BACROS. In: Simulation of plant
growth and crop production. Eds.: F.W.T. Penning de Vries and
H.H. van Laar. Simulation Monographs, Pudoc, Wageningen. 114135.
Pladdet, F.C., 1984. Het produktiepatroon van mais en gele mosterd, in monocultuur en in een additieve mengcultuur. Verslag
van een veldexperiment en van een simulatie van het produktiepatroon in de beide monocultures. Doctoraalverslag vakgroep
Theoretische Produktie Ecologie, LUW, Wageningen. 139 p.
Sceicz, G., 1974. Solar radiation for plant growth. J. appl. Ecol.
11: 617-636.
Scott, R.K. and S.J. Wilcockson, 1976. Weed biology and the growth
of sugar beet. Ann. Appl. Biol. 83: 331-335.
Sheehy, J.E., J.M. Cabby and G.J.A. Ryle, 1980. The use of a model
to investigate the influence of some environmental factors on
the growth of perennial ryegrass. Ann. Bot. 46: 343-365.
Spitters, C.J.T., 1983. An alternative approach to the analysis of
mixed cropping experiments. 1. Estimation of competition effects. Neth. J. agric. Sci. 31: 1-11.
Spitters, C.J.T., 1984. A simple simulation model for crop-weed
competition. 7th Int. Symp. Weed Biology, Ecology and systematics. COLUMA-EWRS, Paris, 355-366.
Spitters, C.J.T., 1986. Weeds: population dynamics, germination
and competition. In: Simulation and systems management in crop
protection (Ch. 4.2). Eds. R. Rabbinge, S.A. Ward and H.H. van
Laar. Simulation monograph, Pudoc, Wageningen.
Spitters, C.J.T. and M.J. Kropff, 1988. Simulation of crop weed
competition. 1. The model. in prep.
Spitters, C.J.T., H.A.J.M. Toussaint and J. Goudriaan, 1986.
Separating the diffuse and direct component of global radiation
and its implications for modeling canopy photosynthesis. Part
1. Components of incoming radiation. Agricultural and Forest
Meteorology 38: 217-229.
Spitters, C.J.T., H. van Keulen and D.W.G. van Kraalingen, 1987.

A simple and universal crop growth simulator: SUCROS'87. International Post-Graduate Course "Simulation and systems management in crop protection" (Ch. 4.1). Foundation for Agricultural
Plant Breeding, Wageningen.
Struik, P.C., 1983. Physiology of forage maize (Zea mays L.) in
relation to its production and quality. Doctoral thesis, Wageningen. 252 p.
Tooming, Kh.G. and T.Kh. Tammets, 1984. Relationship of specific
leaf weight to the irradiation density of adaptation and PAR
regime in some species. Soviet Plant Physiology 31: 201-207.
Treharne, K.J. and J.P. Cooper, 1969. Effect of temperature on the
activity of carboxylases in tropical and temperate Graminae. J.
Exp. Bot. 20: 170-175.
Treharne, K.J. and C.F. Eagles, 1970. Effect of temperature on
photosynthetic activity of climatic races of Dactylis glomerata
L .. Photosynthetica 4: 107-117.
Versteeg, M.N. and H. van Keulen, 1986. Potential Crop Production
Prediction by some simple calculation Methods, as compared with
computer simulations. Agricultural Systems 19: 249-272.
Wit, C.T. de, and F.W.T. Penning de Vries, 1982. L'analyse des
systemes de production primaire. In: La productivite des paturages Saheliens. Eds. F.W.T. Penning de Vries and M.A. Djiteye.
Agr. Res. Rep. 918, Pudoc, Wageningen, 20-27.
Wit, C.T. de, R.Brouwer and F.W.T. Penning de Vries, 1970. The
simulation of photosynthetic systems. In: Prediction and measurement of phototsynthetic productivity. Proc. IBP/PP technical
meeting. Trebin, 1969. Ed. I Setlik. Pudoc, Wageningen, 47-50.
Wit, C.T. de, et al., 1978. Simulation of assimilation, respiration and transpiration of crops. Simulation Mongraphs, Pudoc,
Wageningen. 140 p.
Woolhouse, H.W., 1981. Crop Physiology in relation to agricultural production: The genetic link. In: Physiological processes
limiting plant productivity. Eds.: C.B Johnson. Butterworths,
London. p. 1-21.
Zonderwijk, P. en G. Liefstingh, 1984. Onkruidkunde, algemeen
dictaat. Vakgroep Vegetatiekunde, Plantenoecologie en Onkruidkunde, LUW, Wageningen. 175 p.

Bijlage A: Listing van het model COMPETITOR
TITLE

COMPETITOR-A SIMPLE MODEL FOR INTER-PLANT COMPETITION

*----------------------------------------------------------------*
VERSION 1.2
*----------------------------------------------------------------*
*
*

01-09-88, Martin Kropff, Department of Theoretical
Production Ecology, Wageningen.
Revised by Bert Schnieders.

***********************************************************************
***********************************************************************
***********************************************************************
***
***
IMPORTANT
***
***
***
***
*** Include before END statement DATA FILE with WEATHER DATA,
***
*** INITIAL SOIL MOISTURE PARAMETERS and FIELD DATA FOR GROWTH IN ***
*** MIXTURE:
***
84.dat, 85.dat, 86.dat
***
***
***
***
*** Include before STOP statement DATA FILE with FIELD DATA to
***
***
*** enable reruns for situations other than growth in mixture:
FIELD84.dat, FIELD85.dat, FIELD86.dat
***
***
***
***
*** Run with simulated leaf area
***
***
PARAM RUNLAI=O.
***
***
***
*** Run with LAI as a forcing function
***
***
PARAM RUNLAI=l.
***
***
***
***
*** Run with rectangular leaf area distribution:
callstatement LEAFREC in ASSIM has to work
***
***
***
***
***
***
*** PROGRAM LAYOUT
***
***
***
***
- SPECIES CHARACTERISTICS
***
***
- CALCULATIONS
***
***
- RUN CONTROL
***
- OUTPUT CONTROL
***
***
***
- WEATHER DATA
***
- FIELD DATA for growth in mixture
***
***
***
RERUN SPECIFICATIONS for situations other than growth in
***
***
mixture
***
***
- SUBROUTINES
***
***
***
*** SPECIES l=SUGARBEET, Z=CHENOPODIUM, WAGENINGEN
***
***
***
***********************************************************************
***********************************************************************
***********************************************************************

FIXED I,J,K,NS,PRSNC

I
I
I
I
I

I
I

DIMENSION
DIMENSION
DIMENSION
DIMENSION
DIMENSION
DIMENSION
DIMENSION

STORAGE
STORAGE
STORAGE
STORAGE
STORAGE
STORAGE
STORAGE

SLA(2),LAID(2),LAIY(2)
GAG(2),GBG(2),RDRLV(2),RDRST(2),RDRSOA(2)
REDMN(2),RDRSM(2),REDF(2),P(2),PTRAN(2)
VSMCR(2),LAIC(2),LD(2),TRAN(2),ASRQ(2)
FLV(2),FAG(2),FST(2),FSOA(2),REDIST(2)
FBG(2),FRT(2),FSOB(2),YLV(2),YST(2),DSOA(2)
MAINT(2),FGROS(2),DTGA(2),GPHOT(2),AMAX(2),EFF(2)

MAINLV(2),MAINST(2),MAINSA(2),MAINSB(2),MAINRT(2)
ASRQLV(2),ASRQST(2),ASRQSA(2),ASRQSB(2),ASRQRT(2)
NPL(2),LA0(2),RGRL(2),KTSOM(2),REDLV(2),REDST(2)
AMAXM(2),KDF(2),CRPF(2),WTOT(2),WDTOT(2)
PUSH(2),AMDVS(2),HMAX(2),HS(2),HB(2)
TRANRF(2),WAG(2),FRABS(2)
GTW(2),DAYEM(2),PRSNC(2),TMD(2),TMDLV(2)

*************************************************************************
*************************************************************************
*************************************************************************
***
***
SPECIES CHARACTERISTICS
***
***
***
***
SUGARBEET
based upon various experiments, derived by
***
*** 1.
Spitters, 1987
***
***
CHENOPODIUM based upon several experiments including 1984 ***
*** 2.
and 1985, derived by Kropff, 1987
***
***
***
***
*************************************************************************
*************************************************************************
*************************************************************************

*------------------------------------------------------------------------

* Initial leaf area in cm2lplant (LAO)
*Relative growth rate of leaf area of seedlings in cm2lcm2I'C d (RGRL)
*Temperature sum for exponential growth ('c d) (KTSOM)
* C02 assimilation at light saturation (AMAXM)
* Extinction coefficient (KDF)
* Crop factor for transpiration (CRPF)
* Redistribution factors for dying leaves and stems (REDLV,REDST)
* Base temperatures for plant development and leaf development (TMD,TMDLV)
*Logistic height growth parameters (HMAX in cm,HS in 1I('C.d),HB (-))

*-----------------------------------------------------------------------TABLE LA0(1-2)
0.84
0.17
TABLE
TABLE
TABLE
TABLE
TABLE
TABLE
TABLE
TABLE
TABLE
TABLE
TABLE
TABLE

RGRL(1-2)
KTSOM(1-2)
AMAXM(1-2)
KDF(1-2)
CRPF(1-2)
REDLV(1-2)
REDST(1-2)
TMD(1-2)
TMDLV(1-2)
HMAX(1-2)
HS(1-2)
HB(1-2)

0.0156,
425.
50.
0.69
0.9
0.13
0.36
2.
3.
60.
0.007
67.

0.02
400.
50.
0.69
0.9
0.

o.

2.
3.
160.
0.01
221.

*---------------------------------------------------------------------* Maintenance coefficients, to calculate the fraction of the organ dry
*
*

weights that are dissimilated every day to provide the energy for the
maintenance processes

*----------------------------------------------------------------------

TABLE
TABLE
TABLE
TABLE
TABLE

MAINLV(1-2)
MAINST(1-2)
MAINSA(1-2)
MAINSB(1-2)
MAINRT(1-2)

0.03, 0.03
0.015, 0.015
0.015, 0.01
0.003, o.
0. 01' 0. 01

*-----------------------------------------------------------------Conversion coefficients, to calculate the amount of carbohydrates

*
*

neccesary to produce one kg of plant organ dry matter

*-----------------------------------------------------------------TABLE ASRQLV(1-2)
1.46, 1.52
TABLE
TABLE
TABLE
TABLE

ASRQST(1-2)
ASRQSA(1-2)
ASRQRT(1-2)
ASRQSB(1-2)

1.51,
1.51,
1.44,
1.29,

1.56
1.49
1.49
0.

*----------------------------------------------------------* Partitioning coefficients (-) as function of TS

*
*
*
*
*
*

derived from 1984 and 1985 experiments of Evert et al. and
Bastiaans et al.
FAG is total above ground
FLV is fraction leaves of FAG
FST is fraction stems or petioles of FAG
FRT is fraction roots of 1.-FAG

*----------------------------------------------------------0.,0.8,
400.,0.7, 900.,0.52, 901.,0.22, ...

FUNCTION FAGTB,1
FUNCTION FAGTB,2
FUNCTION FLVTB,1
FUNCTION FLVTB,2
FUNCTION FSTTB,1
FUNCTION FSTTB,2
FUNCTION FRTTB,1
FUNCTION FRTTB,2

3000.,0.22
0. ,0.84, 429. ,0.84, 430. ,1.' 3000. ,1.
0. ,0.85, 370. ,0.85, 665. ,0.48,
820. '0. 23' 3000. '0. 23
o. ,0.90, 200. ,0.90, 350. ,0. 75, 450. ,0.5,
650. ,0.2, 800. ,0.' 3000. ,0.
o. ,0.1, 370. ,0.1, 665. ,0.43,
820.,0.67, 3000.,0.67
0. ,0.1, 200. ,0.10, 350. ,0.25, 450. ,0.5,
650. '0. 6 '800. '0. 5' 1000. '0. 2' 1400. ' 0. ' 3000. '0.
0. ,1.' 400. ,1.' 500. ,0.5, 1000. ,0.1, 2000. ,0.03, ...
3000. '0. 03
0.,1., 3000.,1.

*----------------------------------------------------------* Specific leaf area (SLA) as a function of development (TS)
*

in ha leaves/kg leaves

*-----------------------------------------------------------

FUNCTION SLATB,1
0.,0.0020, 3000.,0.00200
FUNCTION SLATB,2 = 0.,0.0023, 3000.,0.0023

*-------------------------------------------------------------------* Relative death rates (Cd-1) of leaves (RDRLV) and stems (RDRST)

* as function of TS and as a function of soil moisture stress (RDRSM)
* (v. Keulen)

*-------------------------------------------------------------------FUNCTION RDRLVT,1
o. ,0.' 600. ,0.' 1000. ,0.00022, 1500. ,0.00050, ...
FUNCTION RDRLVT,2
FUNCTION RDRSTT,1
FUNCTION RDRSTT,2
FUNCTION RDRSMT,1
FUNCTION RDRSMT,2

2500.,0.00075, 3000.,0.00075
0. '0. ' 600. '0. ' 900. '0. 0001' 1200. '0. 00025' ...
1500.,0.0007, 1800.,0.006, 3000.,0.006
0. ,0.' 600. ,0.' 1000. ,0.00022, 1500. ,0.00050, ...
2500.,0.00075, 3000.,0.00075
0. '0. ' 3000. '0. 0
-0.25,0.1, 0.1,0.015, 0.25,0., 1.5,0.
-0.25,0.1, 0.1,0.015, 0.25,0., 1.5,0.

*----------------------------------------------------------------* Relative death rate (d-1) of above ground storage organs (RDRSO)
* as function of TS

*----------------------------------------------------------------FUNCTION RDRSOT,1
0.,0., 3000.,0.
FUNCTION RDRSOT,2 = 0.,0., 670.,0., 1042.,0.00086, 1666.,0.00615, ...
3000.,0.00615

*---------------------------------------------------------*Initial light use efficiency (EFF, in kg C02/j/ha/h.m2.s)
* as function of leaf temperature (TMTMX in Celcius)
* 0.5 kg C02/j/ha/h .m2.s = 13.89E-9 kg C02/J

*---------------------------------------------------------FUNCTION EFFTB,1 = 0.,0.5, 40.,0.5
FUNCTION EFFTB,2 = 0.,0.5, 14.,0.49, 21.,0.46, ...
28. '0. 39' 38. '0. 31

*--------------------------------------------------------------------* Reduction of light saturated assimilation rate (AMAX) as function of
* leaftemperature TMTMX in Celcius (REDFTB), developmental stage
* (AMDVST) and minimum temperature (REDMNT) (after van Keulen)

*--------------------------------------------------------------------FUNCTION REDFTB,1
-10.,0.01, 3.,0.01, 10.,0.75, 15.,1., 20.,1. , ...
FUNCTION
FUNCTION
FUNCTION
FUNCTION
FUNCTION

REDFTB,2
AMDVST,1
AMDVST,2
REDMNT,1
REDMNT,2

26. '0. 75' 33. '0. 01' 45. '0. 01
0 . ' 0 . 22' 21. ' 1. ' 25 . '1. ' 4 0 . ' 0 . 6
o. ,0.5, 500. ,1.' 3000. ,1.
0. ,1. ' 500. ,1.' 3000. ,1.
-10. '0. 001' 0. '0. 001' 5. '1. ' 20. '1.
-10. ,0.001, 0. ,0.001, 5. ,1.' 20. ,1.

*-------------------------------------------------------*-------------------------------------------------------FUNCTION PTB,1
0.,0.75, 8.,0.11

*Soil water depletion factor (P), after Kretschner(1984)
FUNCTION PTB,2 = 0.,0.75, 8.,0.11

**********************************************************************
**********************************************************************
**********************************************************************
***
***
***
CALCULATIONS
***
***
***
**********************************************************************
**********************************************************************
**********************************************************************

*--------------------------------------------------------------------DRY MATTER
*

*Dry weights of green leaves (WLVG), dead leaves (WLVD), green stems
*or petioles for sugarbeets (WSTG), dead stems or petioles for sugar* beets (WSTD), above ground storage organs or crowns for sugarbeets
* (WSOA), roots (WRT), below ground storage organs (WSOB), total above
*ground "green" weight (WAG), total "green 11 crop weight (WTOT) and
*total crop weight (WDTOT), all in kg/ha.

*--------------------------------------------------------------------INTGRL(O.,GRLV,2)

WLVG
WLVD
WSTG
WSTD
WSOA
WRT
WSOB

INTGRL(O.,DLV,2)
INTGRL(O.,GRST,2)
INTGRL(O.,DST,2)
INTGRL(O.,GRSOA,2)
INTGRL(O.,GRT,2)
INTGRL(O.,GSOB,2)

PROCEDURE WAG,WTOT,WDTOT

DRYMAT(WLVG,WSTG,WSOA, ...
WSOB,WLVD,WSTD)

DO 10 K=1,NS
WAG(K) = WLVG(K)+WSTG(K)+WSOA(K)
WTOT(K) = WAG(K)+WSOB(K)
WDTOT(K)= WTOT(K)+WLVD(K)+WSTD(K)
10

CONTINUE

END PRO

*---------------------------------------------------------------------DEVELOPMENT
*

* Developmental stage (TS, TSLV) is expressed as a temperature-sum
* (C.d.).
* Each day the daily heat unit (HU, HULV, in degrees) is calculated
* from the average temperature (TMPA) and a bottom temperature
* (TMD, TMDLV) for development in HEATUN.
* The daily heatunits are integrated in a temperature-sum,
* separately for the plant (TS) and for the leaves (TSLV). For sugar* beet and fat hen the developmentrates of the leaves differ from the
* developmentrates of the rest of the plant.

*---------------------------------------------------------------------PROCEDURE HU,HULV = DEVEL(NS,TMPA,PUSH)
CALL HEATUN(NS,TMPA,TMD,TMDLV,PUSH, ...
HU,HULV)

END PRO
TS
TSLV

INTGRL(O.,HU,2)
INTGRL(O.,HULV,2)

*-----------------------------------------------------------------HEIGHT
*

*
*
*
*

Rate of height growth (RHG, in em/d) calculated with a logistic
heigth function for each species in the canopy. The daily height
growth is integrated in a upper height of the photosynthetic
surface (hght, in em) for each species.

*-----------------------------------------------------------------PROCEDURE RHG = HEIGHT(TS,HU,TRANRF)
DO 20 K=1,NS
RHG(K)=HU(K)*HMAX(K)*HS(K)*HB(K)*EXP(-HS(K)*TS(K))/ ...
(1.+HB(K)*EXP(-HS(K)*TS(K)))**2 *TRANRF(K)
IF (DAY.EQ.DAYEM(K)) RHG(K)=0.1
20

CONTINUE

END PRO
HGHT = INTGRL(O.,RHG,2)

*---------------------------------------------------------------------*
LEAF AREA
* Integration of the daily growth of leaf area index (GLAI) gives the
*leaf area index (LAI).
* If RUNLAI equals 0. and the plants are in an early growth stage the
* GLAI is calculated from the LAI and RGRL with a difference equation.
* In later growth stages the GLAI is calculated as the product of the
*specific leaf area (SLA) and growth rate of leaves (GRLV).
* If RUNLAI equals 1. the GLAI is calculated as the difference between
* the LAI on two subsequent days. The LAI is calculated with a forcing
* function.

*---------------------------------------------------------------------PROCEDURE GLAI = LAREA(DAY,TSLV,KTSOM,PUSH,NPL,LAO,
RGRL,WLVG,HULV,TS)
DO 30 K=1,NS
FK=K
IF(RUNLAI.EQ.1.) THEN
LAID(K) = TWOVAR(LAITB,DAY,FK) * PUSH(K)
YEST=DAY-1.
LAIY(K) = TWOVAR(LAITB,YEST,FK) *PUSH(K)
GLAI(K)= LAID(K)-LAIY(K)
ELSE
SLA(K) = TWOVAR(SLATB,TS(K),FK)
GLAI(K)=SLA(K)*GRLV(K)

IF(TSLV(K).LE.KTSOM(K).AND.(LAI(1)+LAI(2)).LT.0.75) THEN
GLAI(K)=LAI(K)*(EXP(RGRL(K)*HULV(K))-1.)
END IF
IF (DAY.EQ.DAYEM(K)) GLAI(K)=NPL(K)*LAO(K)*1.E-4
IF (DAY.LT.DAYEM(K)) GLAI(K)=O.
END IF
30

CONTINUE

END PRO
LAI=INTGRL(O.,GLAI,2)

*---------------------------------------------------------------------*
GROWTH RATES
* The daily growth rates of the plant organs (kg DM/ha/d) are calculated
* from the total daily growth rate (GTW) and the partitioning of the dry
* matter over the plant parts. GTW is calculated from the daily gross
* phototsynthesis (GPHOT in kg CH20/ha/d) with a correction for the
*maintenance respiration (MAINT), the assimilate requirements (ASRQ),
* the redistribution of carbohydrates (REDIST) and the availability of
*of soil moisture (TRANRF).

*---------------------------------------------------------------------PROCEDURE GRLV,GRST,GRSOA,GSOB,GRT,GTW,FRD ...
PRGROW(NS,DAY,TSLV,KTSOM,PUSH,KDF,AVRAD,TRANRF, ...
RWB)

* PARTITIONING COEFFICIENTS of dry matter.
* fraction of dry matter increment found in shoots, leaves, stems
* or petioles for sugarbeets, above ground storage organs or crowns for
* sugarbeets, roots and below ground storage organs, as a function of
*development stage (TS).
DO 40 K=1,NS
FK=K
FAG(K)
FLV(K)
FST(K)
FSOA(K)=
FBG(K) =
FRT(K) =
FSOB(K)=
40
*
*
*
*
*

TWOVAR(FAGTB,TS(K),FK)
TWOVAR(FLVTB,TS(K),FK)
TWOVAR(FSTTB,TS(K),FK)
1.-FLV(K)-FST(K)
1.-FAG(K)
TWOVAR(FRTTB,TS(K),FK)
1.-FRT(K)

CONTINUE
The YELLOWING RATE of leaves (YLV) is calculated from the weight of
green leaves (WLVG) and the relative death rate of leaves (RDRLV)
with a difference equation. Under conditions of waterstress a higher
yellowing rate is accounted for. The yellowing rate of stems or
petioles for sugarbeets (YST) is calculated from the weight of green

* stems or petioles (WSTG) and the relative death rate of stems or
* petioles (RDRST) with a difference equation. The death rates
* (DLV, DST) are the product of the yellowing rates and the fraction
*of dry matter that is not redistributed (1-REDL .. ). REDIST is the
* rate of redistribution of dry matter (kg CH20/ha/d) from dying above
* ground parts.
DO 50 K=1,NS
FK=K
RDRLV(K)
RDRST(K)
RDRSM(K)
YLV(K)
=
YST(K)
=
DLV(K)
=
DST(K)
=
REDIST(K)=
50

TWOVAR(RDRLVT,TS(K),FK) * PUSH(K)
TWOVAR(RDRSTT,TS(K),FK) * PUSH(K)
TWOVAR(RDRSMT,RWB,FK)* PUSH(K)
AMAX1(RDRSM(K)*WLVG(K), ...
WLVG(K)*(EXP(RDRLV(K)*HU(K))-1.))
WSTG(K)*(EXP(RDRST(K)*HU(K) )-1.)
(1-REDLV(K))*YLV(K)
(1-REDST(K))*YST(K)
REDLV(K)*YLV(K) + REDST(K)*YST(K)

CONTINUE

* Rate of LOSS OF STORAGE ORGANS/reproductive organ (DSOA,in kg DM/ha/d,
*depending on the development stage (TS).
DO 60 K=1,NS
FK=K
RDRSOA(K) = TWOVAR(RDRSOT,TS(K),FK) * PUSH(K)
DSOA(K)
= WSOA(K)*RDRSOA(K)
60

CONTINUE

* INITIAL LIGHT USE EFFICIENCY (EFF,kg C02/j/ha/h.m2.s) varies with
*leaf temperature (TMTMX).
* LIGHT SATURATED C02-ASSIMILATION RATE (AMAX, kg C02/ha leaf/h) is
*depending on leaf temperature (REDF), developmental stage (AMDVS)
*and minimum temperature (REDMN).
DO 70 K=1,NS
FK=K
EFF(K)
TWOVAR(EFFTB,TMTMX,FK)
REDF(K)
TWOVAR(REDFTB,TMTMX,FK)
AMDVS(K)= TWOVAR(AMDVST,TS(K),FK)
REDMN(K) =TWOVAR(REDMNT,TMN,FK)
AMAX(K) = AMAXM(K)*REDF(K)*AMDVS(K)*REDMN(K)
70

CONTINUE

* Computation of DAYLENGTH (DAYL in h) from daynumber (DAY)
*and latitude (LAT).
CALL ASTRO(DAY,LAT,DAYL,SINLD,COSLD)
* DAILY GROSS ASSIMILATION (DTGA, kg C02/ha/d; GPHOT, kg CH20/ha/d) for
* each species in the mixture. DTGA is calculated by performing a

*
*
*
*
*
*
*

Gaussian integration over time. At three different times of the day,
radiation is computed and used to determine assimilation whereafter
integration to a daily total takes place.
The fraction absorbed of the incoming radiation (FRABS) is used to
calculate the potential transpiration rate. The fraction of the
incoming radiation reaching the soil (FRD) is used to calculate the
rate of evaporation.
CALL TOTASS(DAY,DAYL,KDF,AMAX,EFF,LAI,AVRAD,SINLD,COSLD,
NS,HGHT,FGROS,FRABS,FRD,DTGA)
DO 80 K=l,NS
GPHOT(K)

80

DTGA(K) * 30./44.

CONTINUE

*MAINTENANCE respiration (MAINT, kg CH20/ ha/ day). A certain fraction
* (MAIN .. ) of each organ-dry matter weight is dissimilated every day to
* maintain the structures in these organs.
CALL RESP(NS,GPHOT,TMPA,WLVG,WSTG,WSOA,WSOB,WRT, ...
MAINLV,MAINST,MAINSA,MAINSB,MAINRT,MAINT)
*
*
*
*
*

CONVERSION of CH20 into structural dry matter. Depending on the
complexity of the compounds of a plant-organ a certain amount of
CH20 results in a certain amount of structural dry matter in that
organ. ASRQ (kg CH20/kg DM) is the assimilate requirement (kg CH20)
for the production of 1 kg plant dry matter
CALL RQUIR(NS,FAG,FBG,FLV,FST,FSOA,FRT,FSOB, ...
ASRQLV,ASRQST,ASRQSA,ASRQSB,ASRQRT,ASRQ)

* Calculation of the GROWTH RATES of the individual plant organs from
*the total increase in dry matter (GTW, in kg DM/ha/d), and corrected
* for death rates of the plant organs.
DO 90 K=l,NS
FK=K
GTW(K)

((GPHOT(K)-MAINT(K)+REDIST(K))*TRANRF(K)* ...
PUSH(K))/ASRQ(K)
GAG(K)
GTW(K)*FAG(K)
GRLV(K)
GAG(K)*FLV(K)-YLV(K)
GRST(K)
GAG(K)*FST(K)-YST(K)
GRSOA(K)= GAG(K)*FSOA(K)-DSOA(K)
GBG(K)
GTW(K)*FBG(K)
GRT(K)
GBG(K)*FRT(K)
GSOB(K)
GBG(K)*FSOB(K)
90

CONTINUE

END PRO

*------------------------------------------------------------------WEATHER
*

*-------------------------------------------------------------------

*Daily incoming total RADIATION (AVRAD, J/m2/day), used in the
* calculation of daily photosynthesis in subroutine RADIAT and the
* calculation of the penman evaporation.
AVRAD = 10000. * AFGEN(AVRADT,DAY)
* Daily average air TEMPERATURE (TMPA in C) calculated from maximum
*temperature (TMX in C) and minimum temperature (TMT in C). Leaf
* temperature (TMTMX in C) is reducing photosynthesis parameters.
TMPA
TMX
T~

TMTMX

0.5*(TMX + T~)
AFGEN (TMXT,DAY)
AFGEN (T~T,DAY)
0.5*(TMPA + TMX)

* Average VAPOUR PRESSURE in the air (VPA) in Mbar and the WINDSPEED
* (WIND) in m/s, used in the calculation of the penman evaporation.
VPA
WIND

AFGEN(VAPHTB,DAY)
AFGEN(WSTB,DAY)

*-------------------------------------------------------------------SOIL MOISTURE BALANCE
*
*-------------------------------------------------------------------* Initialisation parameter CONTR, prevents changes in soil moisture
* content before start of simulation.
CONTR = INSW(DAY-TIME,O.,l.)
*parameters of volumic soil moisture at fieldcapacity (VSMFC), wilting
* point (VSMWP) and air dry (VSMAD) in val%
PARAM VSMFC = 303.
PARAM VSMWP = 89.
VSMAD = VSMWP/3.
* thickness of top layer (THCKT, in m)
PARAM THCKT = 0.02
* maximum amount of soil moisture in layers kg/m2
SMFCT
SMFRTZ

VSMFC * THCKT
VSMFC * RTD

*water input in kg/m2, as a result of rain (RAIN), irrigation (IRRI)
*and capilar rise (RCAP).
RAIN
IRRI
RCAP
INFR

AFGEN(RAINTB,DAY) * CONTR
AFGEN(IRRITB,DAY) * CONTR
AFGEN(RCAPTB,DAY) * CONTR
RAIN + IRRI

*water flow over borders of 2 compartments. PERC is net waterflow from
* top layer to root layer, RDRAIN is net waterflow from root layer to
* deeper soil layers.

PERC
= AMAX1(0.,SMT+INFR-AEVAPT-SMFCT) * CONTR
RDRAIN = AMAX1(0.,SMRTZ+PERC+RCAP-AEVAPR-ATRAN-SMFRTZ) * CONTR/TCS
* soil moisture contents of 2 layers in kg/m2 (SMT, SMRTZ) and kg/m3
* (VSMT, VSMRTZ).
SMT
SMRTZ
VSMT
VSMRTZ

INTGRL(SMTI,INFR-AEVAPT-PERC)
INTGRL(SMRTZI,PERC+RCAP-AEVAPR-ATRAN-RDRAIN)
SMT/THCKT
SMRTZ/RTD

* relative water content (RWB) used to reduce the relative death rates
* of leaves and stems, because of water stress.
RWB
*
*
*
*
*

= (VSMRTZ-VSMWP)/(VSMFC-VSMWP)

soil evaporation (AEVAP) from penman evaporation for a bare soil
(ESO), corrected for fraction radiation transmitted through the
canopy (FRD) and reduced by a factor depending on the soil moisture
content of the top layer. Distribution of evaporation over top layer
(AEVAPT) and root layer (AEVAPR).

EO,ESO,EPENM = PENMAN(TMN,TMX,AVRAD,WIND,VPA,DAY)
AEVAP = ESO * FRD * REDFS * CONTR
AEVAPT
AEVAPR

AEVAP * 0.26
AEVAP
AEVAPT

TAEVAP
TATRAN

INTGRL(O.,AEVAP)
INTGRL(O.,ATRAN)

* REDFS is a reduction factor from van Keulen, 1983.
REDFS = AFGEN(REDFST,WCPR)
FUNCTION REDFST = -0.01,0., 0.2,0.05, 0.25,0.275, ...
0.35,0.9, 1.,1., 1.1,1.
WCPR = (VSMT-VSMAD)/(VSMFC-VSMAD)
* Potential transpiration (PTRAN, mm/day) from Penman evaporation for a
*crop (EPENM), crop factor (CRPF), and absorbed radiation (FRABS).
* Actual transpiration (TRAN) from PTRAN and transpiration reductionfactor
* (TRANRF).
*Crop factor to reduce Penman evap. (CRPF): 1.0 for C3 and 0.7 for C4
*Soil depletion factor (P).
PROCEDURE TRANRF,ATRAN=TRANSP(EPENM,VSMRTZ,FRABS,CRPF,VSMWP)
ATRAN=O.
DO 100 K=1,NS
FK=K
PTRAN(K)=EPENM*FRABS(K)*CRPF(K)
P(K) = TWOVAR(PTB,EPENM,FK)

VSMCR(K)=(1.-P(K))*(VSMFC-VSMWP)+VSMWP
TRANRF(K)=LIMIT(0.,1.,(VSMRTZ-VSMWP)/(VSMCR(K)-VSMWP))
TRAN(K)=PTRAN(K)*TRANRF(K)
ATRAN=(ATRAN+TRAN(K)) * CONTR
CONTINUE

100
END PRO

*----------------------------------------------------------------------TIMER VARIABLES
*
*----------------------------------------------------------------------DAY=AMOD(TIME,365.)
********************************************************************
********************************************************************
********************************************************************
***
***
RUN CONTROL
***
***
***
***
-> LAI is simulated in model
***
*** RUNLAI=O
-> LAI as a function of time
***
*** RUNLAI=1
***
***
********************************************************************
********************************************************************
********************************************************************
PARAM RUNLAI=O.
*PARAM RUNLAI=1.
* PUSH is a control factor to assure certain calculations do not take

* place before the plants have emerged.

PROCEDURE PUSH = PRPUSH(PRSNC,TIME,DAYEM)
DO 120 K=1,NS
PUSH(K) = PRSNC(K) * INSW(TIME- DAYEM(K),0.,1.,)
120

CONTINUE

END PRO
**********************************************************************
**********************************************************************
**********************************************************************
***
***
OUTPUT CONTROL
***
***
***
***
**********************************************************************
**********************************************************************
**********************************************************************
METHOD RECT

PRINT WDTOT(l-2),HGHT(l-2)

*
*

PAGE GROUP,NTAB=O
OUTPUT WTOT(l-2),WTOTV(l-2)

**********************************************************************
**********************************************************************
**********************************************************************
***
***
INPUT DATA FILES FROM EXPERIMENT:
***
***
***
***
*** Include file 84.dat ; 85.dat or 86.dat
***
***
***
***
*** these files contain:
(fintim, delt, prdel,
- SIMULATION CONTROL PARAMETERS
***
***
outdel, time)
***
***
(trnxt, trnnt, vaphtb,
- WEATHER DATA
***
***
wstb, raintb, avradt)
***
***
- EXPERIMENT SPECIFIC PARAMETERS (smti, smrtzi, rcaptb,
***
***
irritb, tcs, rtd, lat,
***
***
ns, dayem, npl, prsnc)
***
***
- FIELD DATA FOR GROWTH IN MIXTURE
***
***
***
***
**********************************************************************
**********************************************************************
**********************************************************************
END

*********************************************************************
*********************************************************************
*********************************************************************
***
***
RERUN SPECIFICATIONS
***
***
***
***
***
***
***
*** Include file FIELD84.DAT; FIELD85.DAT or FIELD86.DAT to
***
*** enable reruns for situations differing from growth in
***
*** mixture. These files contain:
***
***
***
*** - FIELD DATA FOR GROWTH IN MONOCULTURES, for both sugar
beets and fat hen
***
***
***
*** - FIELD DATA FOR GROWTH IN MIXTURE WITH FAT HEN IN
- HIGH DENSTITY (FIELD84.DAT)
***
***
(FIELD86.DAT)
- LATE SOWING
***
***
***
***
***
(laitb, hghtt, wtott, wagt, wlvgt, wlvdt, wstgt, wstdt,
***
wstdt, wsobt, wdtott)
***
***
*********************************************************************
*********************************************************************
*********************************************************************
STOP

*********************************************************************
*********************************************************************
*********************************************************************
***
***
SUBROUTINES
***
***
***
***
*********************************************************************
*********************************************************************
*********************************************************************
*--------------------------------------------------------------------*

*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*
*

*

**
*
*
*
*
*
**
*
*
*
**
*
*

SUBROUTINE GAUS
Authors: Kees Rappoldt
Date
24-FEB-1987
Purpose: This subroutine returns the points and weights for
n-point GAUSS-LEGENDRE integration on the
interval [0,1].
The number of points n=3,4,5,6,7,8,9,10,12,14,16 or 20
The points and weights are calculated from values given
in the litterature for the interval [-1,+1].
For background see Scheid,F., Numerical Analysis,
(Schaum's outline series, McGraw-Hill, New York)
FORMAL PARAMETERS:
name
meaning
XGAUS
WGAUS
ILG

(I=input,O=output,C=control,IN=init,T=time)
units class

array containing the points
array containing the weights
number of points ; array length

0
0
I

FATAL ERROR CHECKS (execution terminated, message)
condition
ILG = 1,2,11,13,15,17,18,19
ILG > 20
for negative ILG the DIMENSION XGAUS(ILG), ... statement causes
an.execution stop.
WARNINGS (nonzero value of IWAR returned) none
SUBROUTINES and FUNCTIONS called : none
FILE usage : none

*
*
**

*
*

*
*
*
*
*
*

*
*

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

*

*--------------------------------------------------------------------*
SUBROUTINE GAUS (XGAUS,WGAUS,ILG)

IMPLICIT REAL (A-Z)
INTEGER ILG,I,IN,IXWG,IPOS(20)
DIMENSION XGAUS(ILG),WGAUS(ILG)
DIMENSION XG(59),WG(59)
DATA IPOS/ 0, 0, 1, 3, 5, 8,11,15,19,24,
$
0,29, 0,35, 0,42, o, 0, 0,50/
C

points and weights gauss-legendre integration on [-1,+1]
DATA XG/.00000000,.77459667,
$
.33998104,.86113631,
$
.00000000,.53846931,.90617985,

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

.23861919,.66120939,.93246951,
.00000000,.40584515,.74153119,.94910791,
.18343464,.52553241,.79666648,.96028986,
.00000000,.32425342,.61337143,.83603111,.96816024,
.14887434,.43339539,.67940957,.86506337,.97390653,
.12523341,.36783150,.58731795,.76990267,.90411726,
.98156063,
.10805495,.31911237,.51524864,.68729290,.82720132,
.92843488,.98628381,
.09501251,.28160355,.45801678,.61787624,.75540441,
.86563120,.94457502,.98940093,
.07652652,.22778585,.37370609,.51086700,.63605368,
.74633191,.83911697,.91223443,.96397193,.993128601
DATA WGI.88888889,.55555556,
$
.65214515,.34785485,
$
.56888889,.47862867,.23692689,
$
.46791393,.36076157,.17132449,
$
.41795918,.38183005,.27970539,.12948497,
$
.36268378,.31370665,.22238103,.10122854,
$
.33023936,.31234708,.26061070,.18064816,.08127439,
$
.29552422,.26926672,.21908636,.14945135,.06667134,
$
.24914705,.23349254,.20316743,.16007833,.10693933,
$
.04717534,
$
.21526385,.20519846,.18553840,.15720317,.12151857,
$
.08015809,.03511946,
$
.18945061,.18260342,.16915652,.14959599,.12462897,
$
.09515851,.06225352,.02715246,
$
.15275339,.14917299,.14209611,.13168864,.11819453,
$
.10193012,.08327674,.06267205,.04060143,.017614011
IF (ILG.GT.20) STOP 'ERROR in GAUS: illegal number of points ILG'

C

C

C

10
C
C

20

IF (IPOS(ILG).EQ.O) THEN
in this case the points and weights are not available
STOP 'ERROR in GAUS: illegal number of points ILG'
ELSE IF (MOD(ILG,2).EQ.O) THEN
number of points is even ; IN is number of values in XG and WG
IN = ILGI2
rescale gaussian points for use on [0,1]
DO 10 I=O,IN-1
IXWG = IPOS(ILG) + I
XGAUS(IN-I) = (1.-XG(IXWG)) I 2.
WGAUS(IN-I) = WG(IXWG) I 2.
XGAUS(IN+I+1) = (1.+XG(IXWG)) I 2.
WGAUS(IN+I+1) = WG(IXWG) I 2.
CONTINUE
ELSE
number of points is odd
IN= (ILG+1)12
rescale gaussian points for use on [0,1]
DO 20 I=O,IN-1
IXWG = IPOS(ILG) + I
XGAUS(IN-I) = (1.-XG(IXWG))
2.
WGAUS(IN-I) = WG(IXWG) I 2.
XGAUS(IN+I) = (1.+XG(IXWG)) I 2.
WGAUS(IN+I) = WG(IXWG) I 2.
CONTINUE

END IF
RETURN
END
*************************************************************
***** SUBROUTINES VOOR HET BEREKENEN VAN DE ASSIMILATIE *****
*************************************************************

*-----------------------------------------------------------------------*
Subroutine LEAFPAR assumes a parabolic leaf area distribution;
*
*
*
*

height (HGHT,m), a point X (m above the soil) and total leaf area
index (LAI, m2/m2) are input; leaf area index of the canopy above
point X (LAIC) and the leaf area density (LD m2/m3) at point X are
returned.

*-----------------------------------------------------------------------SUBROUTINE LEAFPAR(HGHT,X,LAI,LAIC,LD)
IMPLICIT REAL (A-Z)

$

IF (X .LT. 0 . . OR. HGHT .LT. 0.) STOP 'ERROR IN LEAFPAR, NEGATIVE
X OR HEIGHT'

IF (X .LE. HGHT .AND. HGHT .GT. 0.) THEN
LAIC
LAI- ((LAI/HGHT**3) * X**2 * (3*HGHT - 2*X))
LD
(LAI*6./HGHT**3) *X* (HGHT- X)
ELSE
LAIC
0.
LD
0.
END IF
RETURN
END

*-----------------------------------------------------------------------*
Subroutine LEAFDIS assumes a rectangular leaf area distribution;
*
*
*
*

height (HGHT,m), a point X (m above the soil) and total leaf area
index (LAI, m2/m2) are input; leaf area index of the canopy above
point X (LAIC) and the leaf area density (LD m2/m3) at point X are
returned.

*-----------------------------------------------------------------------SUBROUTINE LEAFREC(HGHT,X,LAI,LAIC,LD)
IMPLICIT REAL (A-Z)

$

IF (X .LT. 0 . . OR. HGHT .LT. 0.) STOP 'ERROR IN LEAFREC, NEGATIVE
X OR HEIGHT'

IF (X .LE. HGHT .AND. HGHT .GT. 0.) THEN
LAIC
LAI * (HGHT - X)/HGHT
LD
LAI/HGHT
ELSE
LAIC
0.
LD
0.
END IF

RETURN
END

*-------------------------------------------------------------------* Subroutine ASTRO:
* Computation of daylength (DAYL) and photoperiodic daylength
* (DAYLP) from day number and latitude

*--------------------------------------------------------------------SUBROUTINE ASTRO (DAY,LAT,DAYL,SINLD,COSLD)
IMPLICIT REAL (A-Z)
*-----conversion factor from degrees to radians
*
*

PARAMETER (PI =3.1415926)
PARAMETER (RAD=0.017453292)
PI=3.1415926
RAD=0.017453292

*-----declination of the sun as function of daynumber (DAY)
DEC=-ASIN(SIN(23.45*RAD)*COS(2.*PI*(DAY+10.)/365.))
*-----SINLD, COSLD and AOB are intermediate variables
SINLD=SIN(RAD*LAT)*SIN(DEC)
COSLD=COS(RAD*LAT)*COS(DEC)
AOB =SINLD/COSLD
*-----daylength (DAYL) and photoperiodic daylength (DAYLP)
DAYL =12.0*(1.+2.*ASIN(AOB)/PI)
DAYLP=12.0*(1.+2.*ASIN((-SIN(-4.*RAD)+SINLD)/COSLD)/PI)
RETURN
END

*---------------------------------------------------------------------

*
*
*
*
*

Subroutine TOTASS:
calculates daily total gross assimilation (DTGA) by performing
a Gaussian integration over time. At three different times of
the day, radiation is computed and used to determine assimilation
whereafter integration takes place.

*--------------------------------------------------------------------$

*

SUBROUTINE TOTASS (DAY,DAYL,KDF,AMAX,EFF,LAI,AVRAD,SINLD,COSLD,
NS,HGHT,FGROS,FRABS,FRD,DTGA)

IMPLICIT REAL (A-Z)
INTEGER I,NS,K,INGP
DIMENSION DTGA(NS),FGROS(NS),FRABS(NS)
DIMENSION XGAUS(3),WGAUS(3)
PARAMETER (PI =3.1415926, INGP=3)
PI=3.1415926

INGP=3
*-----assimilation set to zero and three different times of
*
the day (HOUR)
DO 10 K=1,NS
DTGA(K) = 0.
CONTINUE
CALL GAUS(XGAUS,WGAUS,INGP)
DO 30 I = 1,INGP
HOUR = 12.0 + DAYL * 0.5 * XGAUS(I)

10

*-----at the specified HOUR, radiation is computed and used to compute
assimilation
*
CALL RADIAT (HOUR,DAY,DAYL,SINLD,COSLD,AVRAD,
$
SINB,PARDIR,PARDIF)
CALL ASSIM2 (AMAX,NS,HGHT,EFF,KDF,LAI,SINB,PARDIR,
$
PARDIF,FGROS,FRABS,FRD)
*-----integration of assimilation rate to a daily total (DTGA)

20

DO 20 K=1,NS
DTGA(K) = DTGA(K) + FGROS(K) * WGAUS(I)
CONTINUE

30

CONTINUE

40

DO 40 K=1,NS
DTGA(K) = DTGA(K) * DAYL
CONTINUE
RETURN
END

*--------------------------------------------------------------------* Subroutine RADIAT:
* computes diffuse and direct amount of photosynthetically active
*radiation from average global radiation (AVRAD), day of the year
* and hour of the day

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

$

*-----sine of solar elevation (SINB), integral of SINB (DSINB)
and integral of SINB with correction for lower atmospheric
*
*
transmission at low solar elevations (DSINBE)
AOB
=SINLD/COSLD
SINB =AMAX1(0.,SINLD+COSLD*COS(2.*PI*(HOUR+12.)/24.))
DSINB =3600.*(DAYL*SINLD+24.*COSLD*SQRT(1.-AOB*AOB)/PI)
DSINBE=3600.*(DAYL*(SINLD+0.4*(SINLD*SINLD+COSLD*COSLD*0.5))+
$
12.0*COSLD*(2.0+3.0*0.4*SINLD)*SQRT(l.-AOB*AOB)/PI)

*-----solar constant (SC) and daily extraterrestrial radiation (ANGOT)
SC =1370.*(1.+0.033*COS(2.*PI*DAY/365.))
ANGOT = SC * DSINB
*-----diffuse light fraction (FRDIF) from atmospheric
*
transmission (ATMTR)
ATMTR=AVRAD/ANGOT
IF (ATMTR.GT.0.75) FRDIF=0.23
IF (ATMTR.LE.0.75.AND.ATMTR.GT.0.35) FRDIF=l.33-1.46*ATMTR
IF (ATMTR.LE.0.35.AND.ATMTR.GT.0.07) FRDIF=l.-2.3*(ATMTR-0.07)**2
IF (ATMTR.LE.0.07) FRDIF=l.
*-----diffuse PAR (PARDIF) and direct PAR (PARDIR)
PAR
=O.S*AVRAD*SINB*(l.+0.4*SINB)/DSINBE
PARDIF=AMINl(PAR,SINB*FRDIF*ATMTR*O.S*SC)
PARDIR=PAR-PARDIF
RETURN
END

*--------------------------------------------------------------------------* Subroutine ASSIM2: (for two or more species in competition,
*modified from XASSNM). The canopy is divided into 20 layers and light
* absorption and assimilation are calculated separately for each layer
* and then summed over the layers. The integrated variable is FGROS.

*--------------------------------------------------------------------SUBROUTINE ASSIM2 (AMAX,NS,HGHT,EFF,KDF,LAI,SINB,PARDIR,
$

*

PARDIF,FGROS,FRABS,FRD)

IMPLICIT REAL (A-Z)
INTEGER I, K, NS, INL, IMAX
PARAMETER (SCV =0.2, INL=20, IMAX=20)
DIMENSION AMAX(NS),HGHT(NS),EFF(NS),KDF(NS),LAI(NS)
DIMENSION LAIC(20), KDIRBL(20), KDIRT(20),FGRSH(20)
DIMENSION FGRSUN(20),FSLLA(20),VISSHD(20),FGROS(NS),FRABS(NS)
SCV=0.2
INL=20
IMAX=20
REFH
(1.-SQRT(l.-SCV))/(l.+SQRT(l.-SCV))
REFS = REFH*2./(1.+1.6*SINB)

*---*---*---*----

extinction coefficients for direct radiation (KDIRBL)
and total direct flux (KDIRT)
canopy assimilation is set to zero
maximum height of vegetation (HMAX, m) is calculated

HMAX = 0.
DO 10 K=l,NS
KDIRBL(K) = (0.5/SINB)*KDF(K)/(O.S*SQRT(l.-SCV))
KDIRT(K)
KDIRBL(K) * SQRT(l.-SCV)
FGROS(K) = 0.

10

FRABS (K) = 0.
HMAX = AMAX1(HMAX,HGHT(K))
CONTINUE

*----

components of visible radiation at the top of the canopy
VISDF
VIST
VISD
FSL
FRD

*---*---*----

(1.
(1.
( 1.
1.
1.

REFS) * PARDIF
REFS) * PARDIR
SCV) * PARDIR

depth of layers (DL) within the canopy
computation of leaf area for each canopy layer and species
using a parabolic leaf area density function
DL = HMAX/INL
DO 100 I = 1,INL
EXSDF
0.
EXST
o.
EXD
0.
KLT
0.
TLA
0.

20

DO 20 K = 1,NS
HUL = HMAX * (INL-I+1)/INL
HLL = HMAX * (INL-I)/INL
CALL LEAFPAR(HGHT(K),HUL,LAI(K),LAUL,LD)
CALL LEAFPAR(HGHT(K),HLL,LAI(K),LALL,LD)
CALL LEAFREC(HGHT(K),HUL,LAI(K),LAUL,LD)
CALL LEAFREC(HGHT(K),HLL,LAI(K),LALL,LD)
LAIC(K) = LALL - LAUL
TLA = TLA + LAIC(K)
EXSDF
EXSDF + KDF(K) * LAIC(K)
EXST
EXST + KDIRT(K) * LAIC(K)
EXD
EXD + KDIRBL(K) * LAIC(K)
KLT
KLT + KDF(K) * LAIC(K)
CONTINUE

*---*----

absorbed fluxes per unit leaf area: diffuse flux, total direct
flux, direct component of direct flux by layer

*
*

AVISDF = VISDF * (1.-EXP(-EXSDF))
AVIST = VIST * (1.-EXP(-EXST))
AVISD
VISD * (1.-EXP(-EXD))

*---*----

absorbed flux (J/M2 leaf/s) for shaded leaves and
assimilation of shaded leaves
DO 50 K=1,NS
IF (EXSDF .GT. 0.) THEN
VISSHD(K)
(AVISDF+AVIST-AVISD)*KDF(K)/EXSDF
ELSE
VISSHD(K)
(AVISDF+AVIST-AVISD)*KDF(K)
END IF

FGRSH(K) = AMAX(K)*(1.-EXP(-VISSHD(K)*EFF(K)/AMAX(K)))
*---- direct flux absorbed by leaves perpendicular on
*---- direct beam and assimilation of sunlit leaf area
VISPP =(1.-SCV)*PARDIR/SINB
IF (VISPP.GT.O.) THEN
FGRSUN(K) = AMAX(K)*(1.-(AMAX(K)-FGRSH(K))*
$
(1.-EXP(-VISPP*EFF(K)/AMAX(K)))/
$
(EFF(K)*VISPP))
ELSE
FGRSUN(K)
FGRSH(K)
END IF
*---- fraction sunlit leaf area (FSLLA) and
*---- canopy assimilation summed over layers (FGROS, kg C02/ha/hr)

50

IF (EXD .GT. 0.) THEN
FSLLA(K)
FSL * KDIRBL(K) * TLA * (1.-EXP(-EXD))/EXD**2
ELSE
FSLLA(K)
FSL * KDIRBL(K) * TLA * (1.-EXP(-EXD))
END IF
FGROS(K) = FGROS(K) + LAIC(K) * (FSLLA(K) * FGRSUN(K) +
$
(1.-FSLLA(K)) * FGRSH(K))
IF (KLT .GT. 0.) THEN
FRABS(K) = FRABS(K) + KDF(K) * LAIC(K)/KLT *
$
(1. - EXP(-0.75 * KLT)) * FRD
ELSE
FRABS(K) = FRABS(K) + KDF(K) * LAIC(K) *
$
(1. - EXP(-0.75 * KLT)) * FRD
END IF
CONTINUE

*---- set light level and fraction sunlit leaf area at top of next
*---- layer in canopy
VISDF
VIST
VISD
FSL
FRD
100

VISDF * EXP(-EXSDF)
VIST * EXP(-EXST)
VISD * EXP(-EXD)
FSL * EXP(-EXD)
FRD * EXP(-0.75 * KLT)

CONTINUE
RETURN
END

*******************************************************************
***** SUBROUTINES VOOR ONDERHOUD, CONVERSIE EN TEMPERATUURSOM *****
*******************************************************************

*--------------------------------------------------------------------

*
MAINTE
* Subroutine MAINTE is calculating the maintenance respiration of the
* crop in kg CH20/ha/day, from the weights of the organs and their

*maintenance-coefficients.

*-------------------------------------------------------------------SUBROUTINE RESP(NS,GPHOT,TMPA,WLVG,WSTG,WSOA,WSOB,WRT,
$

MAINLV,MAINST,MAINSA,MAINSB,MAINRT,MAINT)
IMPLICIT REAL (A-Z)
INTEGER I,NS
DIMENSION GPHOT(2),WLVG(2),WSTG(2),WSOA(2),WSOB(2),WRT(2)
DIMENSION MAINT(2),MAINTS(2)
DIMENSION MAINLV(2),MAINST(2),MAINSA(2),MAINSB(2),MAINRT(2)

Q10
REFTMP

10

2.
25.

DO 10 I=1,NS
TEFF = Q10**((TMPA-REFTMP)/10.)
MAINTS(I) = WLVG(I)*MAINLV(I)+WSTG(I)*MAINST(I)+WSOA(I)*
$
MAINSA(I)+WSOB(I)*MAINSB(I)+WRT(I)*MAINRT(I)
MAINT(I) = AMIN1(GPHOT(I),MAINTS(I)*TEFF)
CONTINUE
RETURN
END

*------------------------------------------------------------

*
RQUIR
* Subroutine RQUIR is calculating the conversion of CH20 into
* structural dry matter in kg CH20/kg DM.

*-----------------------------------------------------------SUBROUTINE RQUIR(NS,FAG,FBG,FLV,FST,FSOA,FRT,FSOB,
$

ASRQLV,ASRQST,ASRQSA,ASRQSB,ASRQRT,ASRQ)
IMPLICIT REAL (A-Z)
INTEGER I,NS
DIMENSION FAG(2),FBG(2),FLV(2),FST(2),FSOA(2),FRT(2),FSOB(2)
DIMENSION ASRQ(2)
DIMENSION ASRQLV(2),ASRQST(2),ASRQSA(2),ASRQRT(2),ASRQSB(2)

10

DO 10 I=1,NS
ASRQ(I)
FAG(I)*(ASRQLV(I)*FLV(I)+ASRQST(I)*FST(I)+
ASRQSA(I)*FSOA(I))+FBG(I)*(ASRQRT(I)*FRT(I)+
$
ASRQSB(I)*FSOB(I))
$
CONTINUE
RETURN
END

*--------------------------------------------------------------HEATUN
*

* Subroutine HEATUN is calculating the daily heat-units used in
* the calculation of the temperature-sum

*--------------------------------------------------------------SUBROUTINE HEATUN(NS,TMPA,TMD,TMDLV,PUSH,
$
IMPLICIT REAL
INTEGER I,NS

HU,HULV)
(A-Z)

DIMENSION HU(2),HULV(2)
DIMENSION TMD(2),TMDLV(2),PUSH(2)
DO 10 I=1,NS
AMIN1(19.,(PUSH(I)*AMAX1(0.,TMPA-TMD(I))))
HU(I)
AMIN1(18.,(PUSH(I)*AMAX1(0.,TMPA-TMDLV(I))))
HULV(I)
10

CONTINUE
RETURN
END

*******************************************************************
***** SUBROUTINES VOOR DE BEREKENING VAN DE PENMAN-VERDAMPING *****
*******************************************************************

*-----------------------------------------------------------------------

*
PENMAN
* Authors: Gert-Jan Noij, Kees van Diepen, september 1986
* This subroutine calculates potential evapo(transpi)ration from a
*free water surface (EO), a bare soil surface (ESO), and a crop (ETO)
* in em/d. Input requirements are: daynumber, latitude, elevation in m,
* the coefficients a and b from the Angstrom formula, minimum and
* maximum temperature in Celsius, daily total incoming radiation in
* J/m2, average daily wind speed in m/s and vapour pressure in mbar

*-----------------------------------------------------------------------1

SUBROUTINE PENMAN (TMN,TMX,AVRAD,WIND,VPA,DAY,
EO,ESO,EPENM)
IMPLICIT REAL (A-Z)

*-----Albedo, reflection-coefficient, for water surface (REFCFW),
*
soil surface (REFCFS) and canopy (REFCFC).
PAR: reflection=.10, transmission=.10, absorption=.80
*
*
NIR: reflection=.40, transmission=.40, absorption=.20
*
AVRAD bestaat voor 50% uit PAR en voor 50% uit NIR, zodat
*
REFCFC = (.10 + .40)/2 = .25
DATA REFCFW /0.05/
DATA REFCFS /0.15/
DATA REFCFC /0.25/
*-----Latent heat of evaporation of water (J/kg=J/rnm) and
*
Stefan Boltzmann constant (J/m2/d/K) Psychrometric
*
instrument constant (K-1)
DATA LHVAP /2.45E6/
DATA STBC /4.9E-3/
DATA PSYCON/0.000662/
*-----ELEV: hoogte hoven zeeniveau (m).
*-----A,B: parameters needed in the Angstrom formula.
*-----LAT: latitude.
ELEV
0.10
A
0.18
B
0.55
PI
3.1415926
LAT
52.

*-----DEC: declination of the sun as function of daynumber (DAY)
*-----SINLD, COSLD and AOB are intermediate variables
*-----DAYL: daylength
*-----DSINB: integral of SINB (sine of solar elevation)
*-----SC: corrected solar constant
*-----ANGOT: Daily extra-terrestrial radiation (J/m2/d)
*-----ATMTR: atmospheric transmission
RAD
DEC
SINLD
COSLD
AOB
DAYL
DSINB

sc
ANGOT
DPAR
ATMTR

PI/180.
-ASIN(SIN(23.45*RAD)*COS(2.*PI*(DAY+10.)/365.))
SIN(RAD*LAT)*SIN(DEC)
COS(RAD*LAT)*COS(DEC)
SINLD/COSLD
12.0*(1.+2.*ASIN(AOB)/PI)
3600.*(DAYL*SINLD+24.*COSLD*SQRT(1.-AOB*AOB)/PI)
1370. * (1.+0.033*COS(2.*PI*DAY/365.))
SC
DSINB
0.5. * AVRAD
2. * DPAR/ANGOT

*

*-----Mean daily temperature and temperature difference (Celsius)
TMPA
(TMN+TMX)/2.
TDIF = TMX-TMN
*-----Coefficient Bu in wing function, dependent on
*
temperature difference
BU = 0.54+0.35*LIMIT(0.,1.,(TDIF-12.)/4.)
*-----Barometric pressure (mbar), Psychrometric constant (mbar/K)
*
GAMMA is namelijk afhankelijk van de hoogte hoven zeeniveau
*
( ELEV).
PBAR = 1013.*EXP(-0.034*ELEV/(TMPA+273.))
GAMMA = PSYCON*PBAR
*-----Saturated vapour pressure according to equation
*
of goudriaan (1977)
SVPA = 6.11*EXP(17.4*TMPA/(TMPA+239.))
IF (VPA.GT.SVPA*1.1) THEN
*
*
WRITE (6,1000)
* 1000 FORMAT (A/A)
'Actual vapour pressure greater than saturated',
1
*
3
'
Run deleted'
**
STOP
*
ENDIF
*-----Derivative of SVPA with respect to temperature, i.e. slope of the
*
SVPA-temperature curve (mbar/K)
DELTA= 239.*17.4*SVPA/(TMPA+239.)**2
*-----The expression n/N (RELSSD) from the Penman formula is estimated
*
from the Angstrom formula: RI=RA(A+B.n/N) -> n/N=(RI/RA-A)/B,
*
where RI=AVRAD (daily total global radiation) and RA=ANGOT (total
*
daily radiation with a clear sky, the Angot radiation), n =hours
*
of sunshine, N = daylenght in hours.
*
A= 0.25, B = 0.75 Uit C.T. de Wit et al, 1978. Dit zijn echter
*
algemene waarden. Voor de UK, 52 NB geldt A=0.18 en B=0.55

RELSSD =LIMIT (0.,1.,(ATMTR-A)/B)
*-----Terms of the Penman formula, for water surface, soil
*
surface and canopy
*
Net outgoing long-wave radiation (J/m2/d) according
*
to Brunt (1932)
RB = STBC*(TMPA+273.)**4*(0.56-0.079*SQRT(VPA))*(O.l+0.9*RELSSD)
*-----Net absorbed radiation, expressed in mm/d
RNW = (AVRAD*(1.-REFCFW)-RB)/LHVAP
RNS
(AVRAD*(1.-REFCFS)-RB)/LHVAP
RNC = (AVRAD*(l.-REFCFC)-RB)/LHVAP
*-----Evaporative demand of the atmosphere (mm/d)
EA
0.26*(SVPA-VPA)*(0.5+BU*WIND)
EAC = 0.26*(SVPA-VPA)*(1.0+BU*WIND)
*-----Penman formula (1948), and conversion to mm/d.
EO is de penman voor een vrij wateroppervlak, ESO is de penman
*
voor een kale bodem en ETO (=EPENM) voor een gewas.
*
EO
(DELTA*RNW+GAMMA*EA)/(DELTA+GAMMA)
ESO
(DELTA*RNS+GAMMA*EA)/(DELTA+GAMMA)
EPENM
(DELTA*RNC+GAMMA*EAC)/(DELTA+GAMMA)
RETURN
END
END JOB

Bijlage B: Lijst van gebruikte symbolen met eenheden.
A

AEVAP
AEVAPR
AEVAPT
AMAX

AMAXM
AMDVS
AMDVST
ANGOT
AOB
ASRQ
ASRQLV
ASRQRT
ASRQSA
ASRQSB
ASRQST
ATMTR
ATRAN
AVISD
AVISDF
AVIST
AVRAD
AVRADT
B
BU

CONTR
COSLD
CRPF
DAY
DAYEM
DAYL
DAYLP

parameter in Angstrom formula
actual soil evaporation rate, derived from
penman evaporation
actual soil evaporation rate in root layer
actual soil evaporation rate in the top
layer of the soil
actual C02-assimilation rate at light
saturation for individual leaves
maximum C02-assimilation rate at light
saturation for individual leaves
factor accounting for effect of development
stage on AMAXM
table of AMDVS versus temperature sum
daily extra-terrestrial radiation
intermediate variable in calculating
day length
assimilate requirement for total plant dry
matter production
assimilate requirement for leaf dry
matter production
assimilate requirement for root dry
matter production
assimilate requirement for above ground
storage organ, or crown for sugar beets,
dry matter production
assimilate requirement for below ground
storage organ dry matter production
assimilate requirement for stem dry matter
production
atmospheric transmission co~fficlent
actual transpiration rate of the canopy,
accumulated for all species
absorbed direct component of direct flux
of visible radiation per unit leaf area
absorbed diffuse flux of visible radiation
per unit leaf area
absorbed total direct flux of visible
radiation per unit leaf area
daily incoming total global radiation
tabel of AVRAD versus daynumber
parameter in Angstrom formula
intermediate variable in calculation of
evaporative demand of the atmosphere
simulation control parameter to set soil
moisture at field capacity at day of
emergence
intermediate variable in calculation
of dayulength
crop factor for transpiration
day number since 1 january
day of crop emergence, start of simulation
of crop growth
day length
photoperiodic daylength

rnm/d
rnm/d
rnm/d
kg C02/ha leaf/d
kg C02/ha leaf/d

J /m2 /d
kg CH20/kg DM
kg CH20/kg DM
kg CH20/kg DM
kg CH20/kg DM
kg CH20/kg DM
kg CH20/kg DM
rnm/d
J/m2 leaf/d
J/m2 leaf/d
J/m2 leaf/d
J /m2 /d
K

d
d

h/d
h/d

DEC
DELT
DELTA
DL
DLV
DPAR
DSINB
DSINBE
DSOA
DST
DTGA
EA
EAC
EFF
EFFTB
ELEV
EO
EPENM
ESO
EXD
EXSDF
EXST
FAG
FAGTB
FBG
FGROS
FGRSH
FGRSUN
FINTIM
FLV
FLVTB
FRABS
FRD
FRDIF
FRT
FRTTB
FSL
FSLLA

declination of the sun
time interval of integration
derivative of SVPA with respect to
temperature
depth of layers within the canopy
death rate of leaves
daily incoming photosynthetically active
radiation
integral of SINB over the day
as DSINB, but with a correction for lower
atmospheric transmission at lower solar
elevations
rate of loss of above ground storage organ
death rate of sterns
daily total gross C02 assimilation
of a species
evaporative demand of the atmosphere above
a bare soil
evaporative demand of the atmosphere above
crop stand
initial light use efficiency for individual leaves
tabel of EFF versus leaf temperature
height above sea level
penman evaporation of a free water surface
penman evaporation of a crop stand
penman evaporation of a bare soil
extinction of direct component of direct
radiation in the canopy
extinction of diffuse radiation in
the canopy
extinction of total direct radiation in
the canopy
fraction of total DM increase allocated
to above ground plant parts (=shoot)
tabel of FAG versus temperature sum
fraction of total DM increase allocated
to below ground plant parts
instantaneous C02 assimilation rate
of a species
instantaneous C02 assimilation rate of
shaded leaves
instantaneous C02 assimilation rate of
of sunlit leaves
daynumber to end simulation
fraction of FAG allocated to leaves
tabel of FLV versus temperature sum
fraction absorbed of incoming radiation
fraction of radiation reaching the ground
and contributing to the drying power in
penman evaporation
diffuse light fraction from atmospheric
transmission
fraction of FBG allocated to roots
tabel of FRT versus temperature sum
fraction sunlit leaf area at height X
fraction sunlit leaf area for a species

radians
d

mbar/K
ern
kg DM/ha/d
J /rn 2 I d

kg DM/ha/d
kg DM/ha/d
kg C02/ha/d

rnm/d
rnm/d
kg C02/J/ha/h.rnZ.s
m

rnm/d
rnm/d
rnm/d

kg C02/ha/h
kg C02/ha/h
kg C02/ha/h
d

FSOA
FSOB
FST
FSTTB
GAG
GAMMA

GBG
GLAI
GLV
GPHOT
GRLV
GRSOA
GRST
GRT
GSOB
GTW
HB
HGHT
HLL
HMAX

HOUR
HS
HU
HUL
HULV
ILG
IN
INFR
INGP
INL
IPOS
IRRI
IRRITB
IXWG
KDF
KDIRBL
KDIRT
KLT

in leaflayer X
fraction of FAG allocated to above ground
storage organs, or crowns for sugarbeets
fraction of FBG allocated to below ground
storage organs
fraction of FAG allocated to stem, or
petioles for sugarbeets
tabel of FST versus temperature sum
growth rate of above ground plant parts
psychromatic constant
growth rate of below ground plant parts
growth rate of leaf area index
gross growth rate of leaves
daily total gross CH20 assimilation
of a species
net growth rate of leaves
growth rate of above ground storage organs,
or crowns for sugarbeets
growth rate of stems, or petioles for
sugar beets
growth rate of roots
growth rate of below ground storage organs
total growth rate of a species
logistic height growth parameter
total height of the photosynthetic surface
of a species
in the canopy
bottom of layer X in the canopy
logistic height growth parameter (potential
plant height)
hour during the day at which instantaneous
C02 assimilation rate of each species
is calculated
logistic height growth parameter
daily heat unit for plant development
top of layer X in the canopy
daily heat unit for leaf development
number (n) of points for n-point
GADS-LEGENDRE integration
intermediate variable in subroutine GAUS
infiltration of water into the soil, as a
sum of rain and irrigation
number (n) of times during a day that the
instantaneous C02 assimilation rate for
each species is calculated
number of leaf layers in the canopy
intermediate variable in subroutine GAUS
water input through irigation
table of IRRI versus daynumber
intermediate variable in subroutine GAUS
extinction coefficient for diffuse PAR flux
extinction coefficient for direct component
of direct PAR flux (spherical leaf angle
distribution
extinction coefficient for total direct
PAR flux
extinction of diffuse radiation

kg DM/ha/d
mbar/K
kg DM/ha/d
ha leaf/ha soil/d
kg DM/ha/d
kg CH20/ha/d
kg DM/ha/d
kg DM/ha/d
kg DM/ha/d
kg DM/ha/d
kg DM/ha/d
kg DM/ha/d
em
em
em
h

kg/m2

kg/m2
ha/ha
ha/ha
ha/ha
ha/ha

KTSOM
LAO
LAI
LAIC
LAID
LAITB
LAIV
LAIY
LALL
LAT
LAUL
LD
LHVAP
MAINLV
MAINRT
MAIN SA
MAINSB
MAINST
MAINT
MAINTS
NIR
NPL
NS
p

PAR
PARDIF
PARDIR
PBAR
PERC
PRSNC
PSYCON
PTB
PTRAN
PUSH
Q10

RAD
RAIN

temperature sum for exponential growth
initial leaf area (at field emergence)
leaf area index
leaf area index of the canopy above point X
(subroutine LEAFPAR/LEAFREC) and of layer
X in the canopy (subroutine ASSIM2)
leaf area index at the present day
table of LAI versus daynumber
leaf area index from field experiments
leaf area index at the former day
leaf area index at bottom of layer X in the
canopy, counted from the top of the canopy
latitude of the site
leaf area index at top of layer X in the
canopy, counted from the top of the canopy
leaf area density at point X in the canopy
latent heat of evaporation of water
maintenance respiration coefficient of
leaves
maintenance respiration coefficient of
roots
maintenance respiration coefficient of
above ground storage organs
maintenance respiration coefficient of
below ground storage organs
maintenance respiration coefficient of
stems
maintenance respiration coefficient of
a species in a crop
maintenance respiration coefficient of a
species in a crop at reference temperature
near infrared radiation
plant density of a species in a crop
number of species
soil depletion factor
instanteneous flux of photosynthetic
active radiation
instanteneous flux of diffuse PAR
instanteneous flux of direct PAR
barometric pressure
percolation of water from top layer to
root zone
simulation control variable to specify if
runs should be made for monocultures
or for mixtures
psychrometric instrument constant
table of P versus EPENM
potential transpiration rate derived
from penman evaporation
simulation control variable to assure
certain calculations do not take place
before the plants have emerged
factor accounting for increase of
maintenance respiration with a 10 °C rise
temperature
factor to convert degrees into radians
water input through rainfall

°C.d
cmZ/plant
ha leaves/ha soil
ha leaves/ha soil
ha leaves/ha soil
ha leaves/ha soil
ha leaves/ha soil
ha leaves/ha soil
degrees
ha leaves/ha soil
mz leaves/m3 leaves
J/kg H20
kg CH20/kg DM/d
kg CH20/kg DM/d
kg CH20/kg DM/d
kg CH20/kg DM/d
kg CH20/kg DM/d
kg CH20/kg DM/d
kg CH2)/kg DM/d
J /mZ/ s

plantslmz
J lmz

Is

JlmZis
lmz Is
mbar
kg H20/mZ
J

1IK
rnmld

radians/degree
kglmz

RAINTB
RB
RCAP
RCAPTB
RDRAIN
RDRLV
RDRLVT
RDRSM
RDRSMT
RDRSOA
RDRSOT
RDRST
RDRSTT
REDF
REDFS
REDFST
REDFTB
REDIST
REDLV
REDMN
REDMNT
REDST
REFCFC
REFCFS
REFCFW
REFH
REFS
REFTMP
RELSSD
RGRL
RHG
RNC
RNS

RNW
RTD
RUNLAI
RWB

table of RAIN versus daynumber
net outgoing long wave radiation according
to Brunt (1932)
water input through capillary rise of
soil water
table of RCAP versus daynumber
percolation of water from rootlayer to
deeper parts of the soil
relative death rate of leaves
table of RDRLV versus temperature sum
factor accounting for effect of soil
moisture stress on yellowing rate of leaves
table of RDRSM versus RWB
relative rate of loss of seeds
table of RDRSOA versus temperature sum
relative death rate of stems, or petioles
for sugarbeets
table of RDRST versus temperature sum
factor accounting for effect of leaftemperature on AMAX
factor accounting for effect of relative
water content of the top layer of the soil
on AEVAP
table of REDFS versus WCPR
table of REDF versus leaftemperature
redistribution of dry matter from yellowing
above ground plant parts
redistribution coefficient for yellowing
leaves
factor accounting for effect of minimum
temperature on AMAX
table of REDMN versus minimum temperature
redistribution coefficient for yellowing
stems
reflection coefficient for a canopy surface
reflection coefficient for a soil surface
reflection coefficient for a water surface
reflection coefficient of canopy with
horizontal leaf angle distribution
reflection coefficient of canopy with
spherical leaf angle distribution
reference temperature for maintenance
respiration
hours of sunshine/daylength (variable in
the penman formula
relative growth rate of leaf area
rate of height growth
net absorbed radiation of a crop in penman
calculation
net absorbed radiation of a bare soil in
penman calculation
net absorbed radiation of a free water
surface in penman calculation
depth of root layer
simulation control variable to select
method of LAI calculation
relative water content of the rootzone

J/m2/d
kg/m2
kg/mZ
1/°C.d

1/d
1/°C.d

kg/ha/d

em 2 I em 2 I ° C • d

cm/d

nnn/d
nnn/d
nnn/d
m

sc
scv
SINB
SINLD
SLA
SLATB
SMFCT
SMFRTZ
SMRTZ
SMRTZI
SMT
SMTI
STBC
SVPA
TAEVAP
TATRAN
TCS
TDIF
TEFF
THCKT
TIME
TLA
TMD
TMDLV
TMN
TMNT
TMPA
TMTMX
TMX
TMXT
TRAN
TRANRF
TS
TSLV
VAPHTB
VISD
VISDF
VISPP
VISSHD
VIST
VPA
VSMAD
VSMCR

solar constant, corrected for varying
distances between sun and earth
scattering coefficients of leaves
sine of solar elevation
intermediate variable in calculating
day length
specific leaf area
table of SLA versus temperature sum
soil moisture content at field capacity of
the top layer of the soil
soil moisture content at field capacity of
root layer
actual soil moisture content of root layer
initial soil moisture content of root layer
at the start of simulation
actual soil moisture content of the top
layer of the soil
initial soil moisture content of the top
layer of the soil at the start of simulation
Stefan Boltzmann constant
saturated vapour pressure in the air
total soil evaporation integrated in time
total crop transpiration integrated in time
time coefficient used in RDRAIN
maximum daily temperature difference
factor accounting for effect of temperature
on maintenance respiration
thickness of the top layer
daynumber to start simulation
total crop leaf area above layer X
base temperature for plant development
base temperature for leaf development
daily minimum air temperature
table of TMN versus daynumber
daily average air temperature
daily average leaf temperature
daily maximum air temperature
table of TMX versus daynumber
actual transpiration rate of a species
factor accounting for effect of water
stress on the rate of dry matter increase
temperature sum for plant development
temperature sum for leaf development
table of VPA versus daynumber
incoming flux of direct component of
direct visible radiation
incoming flux of diffuse visible radiation
absorbed flux of direct radiation for each
species for leaves perpendicular
on direct beam
absorbed flux for each species
for shade leaves
incoming flux of total direct visible
radiation
average vapour pressure in the air
volumic soil moisture at air dryness
critical volumic soil moisture below which

J /m2 1s

ha leaf/kg leaf
kg/mz
kg/m2
kg/mz
kg/mZ
kg/m2
kg/m2
J/m2/d/K
mbar
mm
mm
d

oc

m
d

ha/ha

oc
oc
oc

mm/d

°C.d
°C/d
J /m2 I d

J

/m 2 I d

J /m2 leaf I d
J /m2 leaf I d
J

/m2 I d

mbar
kg/m3
kg/m3

sc
scv
SINB
SINLD
SLA
SLATB
SMFCT
SMFRTZ
SMRTZ
SMRTZI
SMT
SMTI
STBC
SVPA
TAEVAP
TATRAN
TCS
TDIF
TEFF
THCKT
TIME
TLA
TMD
TMDLV
TMN
TMNT
TMPA
TMTMX
TMX
TMXT
TRAN
TRANRF
TS
TSLV
VAPHTB
VISD
VISDF
VISPP
VISSHD
VIST
VPA
VSMAD
VSMCR

solar constant, corrected for varying
distances between sun and earth
scattering coefficients of leaves
sine of solar elevation
intermediate variable in calculating
day length
specific leaf area
table of SLA versus temperature sum
soil moisture content at field capacity of
the top layer of the soil
soil moisture content at field capacity of
root layer
actual soil moisture content of root layer
initial soil moisture content of root layer
at the start of simulation
actual soil moisture content of the top
layer of the soil
initial soil moisture content of the top
layer of the soil at the start of simulation
Stefan Boltzmann constant
saturated vapour pressure in the air
total soil evaporation integrated in time
total crop transpiration integrated in time
time coefficient used in RDRAIN
maximum daily temperature difference
factor accounting for effect of temperature
on maintenance respiration
thickness of the top layer
daynumber to start simulation
total crop leaf area above layer X
base temperature for plant development
base temperature for leaf development
daily minimum air temperature
table of TMN versus daynumber
daily average air temperature
daily average leaf temperature
daily maximum air temperature
table of TMX versus daynumber
actual transpiration rate of a species
factor accounting for effect of water
stress on the rate of dry matter increase
temperature sum for plant development
temperature sum for leaf development
table of VPA versus daynumber
incoming flux of direct component of
direct visible radiation
incoming flux of diffuse visible radiation
absorbed flux of direct radiation for each
species for leaves perpendicular
on direct beam
absorbed flux for each species
for shade leaves
incoming flux of total direct visible
radiation
average vapour pressure in the air
volumic soil moisture at air dryness
critical volumic soil moisture below which

J /m2/ s

ha leaf/kg leaf
kg/m2
kg/m2
kg/m2
kg/m2
kg/m2
kg/m2
J /m2/ d/K
mbar
mm
mm
d

oc

m
d

ha/ha

oc
oc
oc

mm/d

°C.d
°C/d
J /m2/ d
J /m2/ d

J/m2 leaf/d
J /m2 leaf I d

mbar
kg/m3
kg/m3

VSMFC
VSMRTZ
VSMT
VSMWP
WAG
WAGT
WAGV
WCPR
WDTOT
WDTOTT
WDTOTV
WGAUS
WIND
WLVD
WLVDT
WLVDV
WLVG
WLVGT
WLVGV

WRT
WSOA
WSOAT
WSOAV
WSOB
WSOBT
WSOBV
WSTB
WSTD
WSTDT
WSTDV
WSTG
WSTGT
WSTGV
WTOT
WTOTT
WTOTV
XGAUS
YEST
YLV
YST

the rate of dry matter increase is reduced
as a result of water stress
volumic soil moisture at field capacity
actual volumic soil moisture of root layer
actual volumic soil moisture of the top
layer of the soil
volumic soil moisture at wilting point
dry weight of total green shoot
table of WAGV versus daynumber
dry weight of green parts of shoots from
field experiments
relative water content of the top layer
of the soil
total crop dry weight
table of WDTOTV versus daynumber
total crop dry weight from field experiments
weights of points in Gaussian integration
wind speed
dry weight of dead leaves
table of WLVDV versus daynumber
dry weight of dead leaves from field
experiments
dry weight of green leaves
table of WLVGV versus daynumber
dry weight of green leaves from field
experiments
dry weight of roots
dry weight of above ground storage organs,
or crowns for sugarbeets
table of WSOAV versus daynumber
dry weight of above ground storage organs,
or crowns for sugarbeets from field
experiments
dry weight of below ground storage organs
table of WSOBV versus daynumber
dry weight of below ground storage organs
from field experiments
table of WIND versus daynumber
dry weight of dead stems, or petioles for
sugarbeets
table of WSTDV versus daynumber
dry weight of dead stems, or petioles for
sugarbeets from field experiments
dry weight of green stems, or petioles for
sugar beets
table of WSTGV versus daynumber
dry weight of green stems, or petioles for
sugarbeets from field experiments
total green crop dry weight, including
below groun plant parts
table of WTOTV versus daynumber
total green crop dry weight from field
experiments
points for gaussian integration
yesterday (= daynumber - 1)
yellowing rate of leaves
yellowing rate of stems

kg/m3
kg/m3
kg/m3
kg/m3
kg DM/ha
kg DM/ha

kg DM/ha
kg DM/ha
m/s
kg DM/ha
kg DM/ha
kg DM/ha
kg DM/ha
kg DM/ha
kg DH/ha
kg DM/ha
kg DM/ha
kg DM/ha
kg DM/ha
kg DM/ha
kg DM/ha
kg DM/ha
kg DM/ha
kg DM/ha

kg DM/ha/d
kg DM/ha/d

Bijlage C: Datafile met experiment specifieke parameters voor 1984
************************************************************************
DATA FILE 84.DAT
*
*
*
*
TABLE OF CONTENTS:
*
*
- SIMULATION CONTROL PARAMETERS
*
*
- WEATHER DATA 1984
*
*
- INITIAL SOIL MOISTURE DATA
*
*
- FIELD DATA FOR GROWTH IN MIXTURE (LOW DENSITY)
*
*
************************************************************************
* At TIME simulation is started, DELT is the time step of integration,
* FINTIM is the time at which simulation is ended, every PRDEL infor* mation is printed and every OUTDEL information is plotted.
TIMER FINTIM=289.,DELT=1.,PRDEL=1.,0UTDEL=4.,TIME=118.
* Weather data
FUNCTION
FUNCTION
FUNCTION
FUNCTION
FUNCTION
FUNCTION

Wageningen 1984

TMXT=
TMNT=
AVRADT=
VAPHTB=
WSTB=
RAINTB=

"weersgegevens, aanwezig op TPE"

* Initial soil moisture contents of two layers in kg/m2
INCON SMTI=5.
INCON SMRTZI=165.
*Water input in soil layers through capilar rise (RCAP), or through
*irrigation (IRRI), in kg/m2 as a function of time (DAY).
FUNCTION RCAPTB=100.,0.,179.,0.,180.,1.,210.,1.,211.,0., ...
300. '0.
FUNCTION IRRITB = 0.,0.,300.,0.
* Time coefficient (TCS) used in RDRAIN, depth of root layer (RTD)
* in m, latitude of the site (LAT) in degrees, number of species (NS)
PARAM
PARAM
PARAM
PARAM

TCS
4.
RTD = 0.6
LAT
52.
NS
2

*Day of emergence (DAYEM), plant density (NPL), control factor to
* run model for monocultures (1,0 or 0,1) or mixture (1,1)
TABLE DAYEM(1-2)
TABLE NPL(1-2)
TABLE PRSNC(1-2)

118., 118.
11.11, 5.5
1,

1

Bijlage D: Datafile met experimentspecifieke parameters voor 1985
************************************************************************
DATA FILE 85.DAT
*
*
*
*
TABLE OF CONTENTS:
*
*
- SIMULATION CONTROL PARAMETERS
*
*
- WEATHER DATA
*
*
- INITIAL SOIL MOISTURE PARAMETERS
*
*
- FIELD DATA FOR GROWTH IN MIXTURE
*
*
************************************************************************
* At TIME simulation is started, DELT is the time step of integration,
* FINTIM is the time at which simulation is ended, every PRDEL infer* mation is printed and every OUTDEL information is plotted.
TIMER FINTIM=269.,DELT=1.,PRDEL=10.,0UTDEL=4.,TIME=121.
* Weather data Wageninge 1985
FUNCTION
FUNCTION
FUNCTION
FUNCTION
FUNCTION
FUNCTION

TMXT=
TMNT=
VAPHTB=
WSTB=
RAINTB=
AVRADT=

"weersgegevens, aanwezig op TPE"

* Initial soil moisture contents of two layers in kg/m2
INCON SMTI
INCON SMRTZI

5.
182.

*Water input in soil layer through capilar rise (RCAP), or through
*irrigation (IRRI), in kg/m2 as a function of time (DAY).
FUNCTION RCAPTB=100.,0.,199.,0.,200.,0.,240.,0.,241.,0., ...
300.,0.
FUNCTION IRRITB = 0.,0., 300.,0.
* Time coefficient (TCS) used in RDRAIN, depth of root layer (RTD)
* in m, latitude of the site (LAT) in degrees, number of species (NS)
PARAM
PARAM
PARAM
PARAM

TCS
RTD
LAT
NS

1.
0.6
52.
2

*Day of emergence (DAYEM), plant density (NPL), control factor
* to run model for mono cultures (1,0 or 0,1) or mixture (1,1)
TABLE DAYEM(1-2)
TABLE NPL(1-2)
TABLE PRSNC(1-2)

129.,141.
11.11 t
5. 5
1,1

Bijlage E: Datafile met experimentspecifieke parameters voor 1986
************************************************************************
*
DATA FILE 86.DAT
*
*
*
TABLE OF CONTENTS:
*
*
- SIMULATION CONTROL PARAMETERS
*
*
- WEATHER DATA 1986
*
*
INITIAL SOIL MOISTURE DATA
*
*
- FIELD DATA FOR GROWTH IN MIXTURE (EARLY EMERGENCE)
*
*
************************************************************************
* At TIME simulation is started, DELT is the time step of integration,
* FINTIM is the time at which simulation is ende, every PRDEL infor* mation is printed and every OUTDEL information is plotted.
TIMER FINTIM=258.,DELT=1.,PRDEL=4.,0UTDEL=4.,TIME=112.
* Weather data Wageningen 1986
FUNCTION
FUNCTION
FUNCTION
FUNCTION
FUNCTION
FUNCTION

TMXT=
TMNT=
AVRADT=
VAPHT=
WST=
RAINT=

"weersgegevens, beschikbaar op TPE"

* Initial soil moisture contents of two layer in kg/m2
INCON SMTI
INCON SMRTZI

5.
182.

*Water input in soil layers through capilar rise (RCAP), or through
*irrigation (IRRI), in kg/m2 as a function of time (DAY).
FUNCTION RCAPTB=100.,0.,199.,0.,200.,0.,240.,0.,241.,0.,300.,0.
FUNCTION IRRITB =0. , 0. , 14 7. , 0. , 148. , 20. , 149. , 0. , 152. , 0. , 153. , 20. , .. .
154. ,0. ,163. ,0. ,164. ,20. ,165. ,0. ,173. ,0. ,174. ,20.' .. .
175. ,0. ,177. ,0. ,178. ,15. ,179. ,0.' ...
181. '0. , 182. '15. '183. '0. , 300. , 0.
* Time coefficient (TCS) used in RDRAIN, depth of root layer (RTD)
*in m., latitude of the site (LAT) in degrees, number of species (NS)
PARAM
PARAM
PARAM
PARAM

TCS
RTD
LAT
NS

1.
0.6
52.
2

*Day of emergence (DAYEM), plant density (NPL), control factor
* to run model for monocultures (1,0 or 0,1) or mixture (1,1)
TABLE DAYEM(1-2)
TABLE NPL(1-2)
TABLE PRSNC(1-2)

124., 145.
11. ' 9.1
1,

1

Bijlage F: Datafiles om het model te runnen voor verschillende
veldsituaties (FIELD84.DAT; FIELD85.DAT; FIELD86.DAT)
FIELD84.DAT

*********************************************************************

*
*

MIXTURE 1984
BEET CHENOPODIUM LOW DENSITY

*
*

*********************************************************************

TABLE NPL(1-2)
TABLE PRSNC(1-2)
TABLE DAYEM(1-2)
FUNCTION LAITB,1

FUNCTION LAITB,2

11.11, 5.5

1,

1

118.'

118.

100. '0. '118. '0. 0034' 131. '0. 0042 '138. '0. 0156' .••
145. '0. 039' 153. '0. 086' 160. '0 .139' •••
171.' 0.42, 177., 0.49, 191. ,1.15, •••
205.,0.96,226.,0.97,247.,0.55, •••
268.,0.37, 289.,0.94
10 0 • ' 0 • ' 118 • ' 0 • 0 0 0 4 ' 14 5 • ' 0 • 0 0 7 ' 16 0 • ' 0 • 0 6 ' • • •
171.,0.34, 177.,0.96, 191.,2.7, •••
205. ,2.8,226. ,0.6,247. ,0. ,300. ,0.

END

********************************************************************

*
*

MIXTURE 1984
BEET CHENOPODIUM HIGH DENSITY

*
*

********************************************************************
TABLE NPL(1-2)
TABLE PRSNC(1-2)
TABLE DAYEM(1-2)
FUNCTION LAITB,1

FUNCTION LAITB,2

11.11, 22.22

1,

1

118.,

118.

100. ,0. ,118. ,0.0034, 131. ,0.0042,138. ,0.0156, •••
145.,0~039, 153.,0.086, 160.,0.139, 171.,0.42, •••
177. ,0.39, 191. ,0.43, 205. ,0.29, 226. ,0.19, •••
247.,0.29, 268.,0.27, 289.,0.33
100. ,0. ,118. ,0.0017' 145. ,0.0288, 160. ,0.22, •••
171.,1.34, 177.,2.5, 191.,3.55, .••
205. '2. 9' 213. '2. 9 '214. , 0. '24 7. , 0. , 300. , 0.

END

**********************************************************************

*

BEET MONO 1984

*

**********************************************************************
TABLE NPL(1-2)
TABLE PRSNC(1-2)
TABLE DAYEM(1-2)

11.11' 0.

FUNCTION LAITB,1

0. , 0. , 117. , 0. , 118. , 0. 0034, 131. '0. 0042, •••
138.,0.0156, 145.,0.039, 153.,0.086, 160.,0.139, •••
171. ,0.42, 177. ,0.48, 191. ,1.55, 205.,2.16, •••
226. ,3.18, 247. ,3.8, 268. ,2.27' 289. ,3.42
0 • , 0 • , 118 • ' 0 • , 28 9 • , 0 •

FUNCTION LAITB,2
END

1,

0

118.,

118.

**********************************************************************

*

CHENOPODIUM 1984

*

**********************************************************************
TABLE NPL(1-2)
TABLE PRSNC(1-2)
TABLE DAYEM(1-2)
FUNCTION LAITB,1
FUNCTION LAITB,2

0. '

22.

o,

1

118., 118.

o.,o.,

289.,0.
o. ,o.' 117. ,0., 118.,0.0017, 131. ,0.0022, •.•
145.,0.0288, 160.,0.22, 171.,1.34, 177.,2.7, .•.
191. '4. 6' 205. '3. 4' 226. , 1. 3' 24 7. '0. ' 289. '0.

END
FIELD85.DAT

**********************************************************************

*

MIXTURE 1985

*

**********************************************************************
TABLE NPL(1-2)
TABLE PRSNC(1-2)
TABLE DAYEM(l-2)
FUNCTION LAITB,1
FUNCTION LAITB,2

11.11, 5.5

1,

1

129.'

141.

117. '0. , 128. '0.' 129. , 0. 00056, 140. '0. 0043' ...
154. ,0.102, 168. ,0. 792, 182. ,1.98, 203. ,3.97, •..
224.,4.17, 247.,4.19, 269.,3.27
117.,0., 138.,0., 154.,0.00214, 168.,0.0397, ..•
182. , 0. 235' 202. '0. 940, 223. '0. 798, 244. '0. 584' ••.
266.,0.121, 269.,0.121

END

************************************************************************
BEET MONO 1985

*

*

************************************************************************

TABLE NPL(1-2)
TABLE PRSNC(1-2)
TABLE DAYEM(1-2)

11.11' 0.
1,
0
129., 141.

FUNCTION LAITB,1

117.,0., 128.,0., 129.,0.00056, 140.,0.00351,
154. ,0.123, 168. ,0. 772, 182. ,2.35, 203. ,5.65,
224. ,5.10, 247. ,5.10, 269. ,4.66
o.,o., 269.,0.

FUNCTION LAITB,2
END

***********************************************************************
CHENOPODIUM MONO 1985

*

*

***********************************************************************

TABLE NPL(1-2)
TABLE PRSNC(1-2)
TABLE DAYEM(1-2)

11.
0,
1
129., 141.

FUNCTION LAITB,1
FUNCTION LAITB,2

0. '0. , 269. '0.
117. ,0.' 138. ,0.' 154. ,0.00545, 168. ,0.0849,
182.,0.800, 202.,4.59, 223.,4.71, 244.,4.23,
266.,1.13, 269.,1.13

END

0.,

FIELD86.DAT

************************************************************************

*

BEET MONO 1986

*

************************************************************************
TABLE NPL(1-2)
TABLE PRSNC(1-2)
TABLE DAYEM(1-2)

11.11' 0.
1,
0
124.' 300.

FUNCTION LAITB,1

100. '0. 00001' 124. '0. 0001' 142. '0. 01' 155. ' ..•
0.1,169.,0.67, •••
180. ,2.52,201. ,3.36,222. ,3. 77,243. ,3.18,258. ,2.85
100.,0.000001,124.,0.00001,258.,0.00001

FUNCTION LAITB,2
END

************************************************************************

*
*

MIXTURE 1986
BEET CHENOPODIUM EARLY EMERGENCE 1986

*

*

************************************************************************
TABLE NPL(1-2)
TABLE PRSNC(1-2)
TABLE DAYEM(l-2)

11.' 9.1
1,
1
124., 145.

FUNCTION LAITB,1

100. '0. 0001' 124. '0. 0001' 142. '0. 01' 155. '0 .1' .•.
169.,0.67,180.,2.22, •.•
201. ,2. 73,222. ,2.89,243. ,2.5,258. ,2. 79
100. '0. 00001' 145. '0. 0001' 163. '0. 0024' •.•
169.,0.017,180.,0.178, •••
201.,0.274,222.,0.291,243.,0.263,258.,0.05

FUNCTION LAITB,2

END

************************************************************************

*

CHENOPODIUM MONO EARLY EMERGENCE 1986

*

************************************************************************
TABLE NPL(1-2)
TABLE PRSNC(l-2)
TABLE DAYEM(1-2)
FUNCTION LAITB,1
FUNCTION LAITB,2

0.'

11.

0?

1

350., 145.
0. ,0. ,300. ,0.
100. '0. 000001' 145. '0. 001' 163. '0. 0024' .•.
169. '0. 017 '180. '0. 81' .••
201. ,3.43,222. ,3. 75,243. ,3.33,258. ,2.64

END

************************************************************************

*
*

BEET MIXTURE
BEET CHENOPODIUM LATE EMERGENCE 1986

*
*

************************************************************************

TABLE PRSNC(1-2)
TABLE NPL(1-2)
TABLE DAYEM(l-2)

1,
1
11.11, 9.7
124., 154.

FUNCTION LAITB,1

100. '0. 000001' 124. '0. 000001' 142. ' •••
0.01,155.,0.1,169., •..
0.67,180.,2.56, •••

FUNCTION LAITB,2

201. ,2.4,222. ,3.34,243. ,3.15,258. ,3.11
100.,0.000001,154.,0.00001,180.,0.024, •.•
201.,0.073,222.,0.073,243.,0.054,258.,0.026

END

************************************************************************

*

CHENOPODIUM MONO LATE EMERGENCE 1986

*

************************************************************************
TABLE PRSNC(1-2)
TABLE NPL(l-2)
TABLE DAYEM(l-2)

0,
1
11.11, 11.
350., 154.

FUNCTION LAITB,1
FUNCTION LAITB,2

100.,0.000001,258.,0.000001
100.,0.000001,154.,0.0001,163., .•.
0.03,169. PO.l6,180. ,0.23, •••
201.,2.98,222.,3.78,243.,3.78,258.,2.67

END

