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Woord vooraf
Water iseen onmisbare grondstof voor alle plantaardige produktie.
Tot kort geleden leek watervoorziening voor landbouw onuitputtelijk. Dat is niet
meer zo. In eentoenemend aantal gevallen mag geen grondwater meer worden
gebruikt voor beregening. Daarom ishet nu meer dan vroeger nodig water in landen tuinbouw optimaal te gebruiken intechnologisch geavanceerde en milieukundig
verantwoorde teeltsystemen. Dit vergt een doelmatig gebruik per gewas en
teeltcyclus. Efficiënt gebruik van water en van nutriënten hangen nauw samen,
zodat een maximale benutting, op een hoog produktieniveau,tevens samengaat
met een minimale uitspoeling. Grondige kennisvan de processen die een rol spelen
in de waterbalans van bodem en gewas, en van hun interacties met gewasgroei, zijn
nodig om produktie te kunnen optimaliseren en het milieu te beschermen.
Dekwaliteit van irrigatiewater isin Nederland met name voor de kasteelten van
groot belang, omdat het de groeisnelheid en groeivorm op diverse manieren beïnvloedt. Produktiviteit en kwaliteit kunnen verder worden verbeterd door integrale
sturing van groeiprocessen via het wortelmedium en kasklimaat. Het verdampen
van water door gewassen vraagt veel energie, hetgeen met name in de winter veel
verwarming kan vragen. Kennis en inzicht zijn nodig om instrumenten te ontwikkelen die beslissingen ondersteunen bij het optimaliseren van produktieprocessen.
Dit themaboekje geeft een beknopt overzicht van de beperkingen in waterhoeveelheid en -kwaliteit die in de Nederlandse land- en tuinbouw een rol spelen.Tevens
beschrijft het de uitdaging aan het onderzoek om door vergroting van begrip van
processen die samenhangen met opname en gebruik van water en nutriënten
optimale oplossingen te ontwikkelen voor landbouwkundige produktie in situaties
met waterbeperking. De hoofdstukken zijn gebaseerd op de inleidingen gehouden
tijdens de CABO-themadag "Watervoorziening en Gewasproduktie" van 21 april
1993. Behalve door CABO-medewerkers werd medewerking verleend door medewerkers van het Staring Centrum (SC-DLO) en het Proefstation voor Tuinbouw
onder Glas(PTG).
Voor hen die vanuit onderzoek, onderwijs, voorlichting of beleid met de problematiek van watergebruik in de landbouw te maken hebben biedt dit boekje een actueel overzicht van de stand van zaken.

Dr.ir. J.H.J.Spiertz
directeur CABO-DLO
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Waterbeheer enwatervoorziening van
gewassen in relatietot de
verdrogingsproblematiek

J. Hoeks, P.Kabat enJ.H.A.M. Steenvoorden
DLO-Staring Centrum, Instituut voor Onderzoek van het Landelijk Gebied (SC-DLO),
Wageningen

Samenvatting
Grondwaterwinning voor drink- en industriewater en voor beregening in de landbouw, verbetering van de ontwatering en afwatering in landbouwgebieden en de
toenemende verstedelijking hebben geleid tot verlaging van grondwaterstanden en
tot verdroging van natuur en landschap. Bestrijding van de verdroging en herstel
van natuurwaarden vergt aanpassingen van het waterbeheer in het landelijk gebied, die consequenties hebben voor de watervoorziening van landbouwgewassen.
Beperking van de beregening uit grondwater leidt tot lagere gewasopbrengsten,
maar onderzoek heeft aangetoond dat dit nog niet direct leidt tot lagere arbeidsinkomens. In de omgeving van waardevolle natuurgebieden, zoals bijvoorbeeld De
Groote Peel, kan een aangepast peilbeheer nodig zijn, waardoor de kans op natschade in de landbouw toeneemt. Met een combinatie van modellen betreffende
de gewasgroei, de bedrijfsvoering en de prijzen van ruwvoer enProdukten zijn de
bedrijfseconomische gevolgen van dit aangepaste peilbeheer te berekenen.

1.1

Inleiding

Van oudsher ishet waterbeheer in het landelijk gebied in belangrijke mate afgestemd op de wensen vanuit de landbouw. Deomslag van de waterschapslasten was
dan ook gebaseerd op het profijt dat men ontleende aan een goed waterbeheer.
Voor de waterschappen betekende dit dat schade in de landbouw alsgevolg van
wateroverlast of watertekort zoveel mogelijk moest worden voorkomen. Een goed
functionerend afwaterings- en bemalingssysteem was nodig om in natte perioden
overtollig water snel te kunnen afvoeren en in perioden van droogte voldoende
water te kunnen aanvoeren om droogteschade te beperken. De intensivering van

de landbouw heeft er toe geleid dat voortdurend hogere eisen werden gesteld aan
ontwatering, afwatering en watervoorziening.
Ook het gebruik van grondwater issterk toegenomen. Grondwater was en isde
belangrijkste grondstof voor drinkwater. De bevolkingsgroei in Nederland heeft
echter geleid t o t een forse toename van de grondwateronttrekking ten behoeve
van de openbare watervoorziening en ook de industrie. Daarbij isook de landbouw
steeds meer grondwater gaan gebruiken.Vooral op de hogere zandgronden, waar
aanvoer van oppervlaktewater moeilijk iste realiseren,worden de vochttekorten in
droge perioden aangevuld door beregening uit grondwater.
Inde laatste 10-15jaar isechter gebleken dat bij het beheer van grond- en oppervlaktewater meer belangen dan alleen landbouw en drinkwatervoorziening een rol
spelen. Naarmate de aandacht voor natuur, landschap en milieu toenam, bleek dat
aanpassingen in het waterbeheer noodzakelijk waren. Onderzoek in natuurgebieden heeft aangetoond dat vele natuurterreinen matig t o t ernstig verdroogd zijn.
Belangrijke oorzaken van deze verdroging waren ondermeer de intensieve ontwatering en afwatering van landbouwgronden, de beregening uit grondwater en de
grondwateronttrekking voor de drink- en industriewatervoorziening.
Een meer integrale aanpak en optimalisering van het waterbeheer isdus noodzakelijk. Om aan de wensen van natuurbeheerders tegemoet te komen zullen in en rond
natuurgebieden maatregelen moeten worden genomen om verdere verdroging
tegen te gaan en waar mogelijk herstel van natuurwaarden te realiseren door vernatting. Waterconservering door opzetten van waterpeilen, wateraanvoer voor
peilverhoging in de zomer, verbieden van uitbreiding drainage en beregening uit
grondwater, zijn in dit verband veel gepropageerde maatregelen. Hoewel de belangen van natuur en landbouw soms parallel lopen, zoals bij wateraanvoer in droge
perioden, zal een meer integrale aanpak van het waterbeheer zeker ook beperkingen inhouden voor de landbouw. Met name betreft het dan schade door verdroging alsgevolg van een beregeningsverbod of vernattingsschade door het vroegtijdig opzetten van het peil in het voorjaar. Voor een goede afweging van belangen
ishet dan ook gewenst dat de effecten van het waterbeheer op natuur en landbouw voldoende inzichtelijk worden gemaakt.

1.2

Oorzakenvanverdroging

Ineen groot deel van Nederland zijn in de afgelopen decennia veranderingen in
natuur en landschap geconstateerd die ondermeer samenhangen met een daling
van de grondwaterstand (Braat et al., 1987; Projectteam Verdroging, 1989). Uit deze
studies blijkt dat de verdroging van natuur en landschap omvangrijk en verontrustend is. Ruim 70%van de 475 onderzochte natuurterreinen bleek matig tot ernstig verdroogd te zijn.
Het begrip 'verdroging' is in de Derde Nota Waterhuishouding (NW3) als volgt
gedefinieerd: "Alle effecten alsgevolg van daling van de grondwaterstand, zowel
alsgevolg van vochttekort alsvan mineralisatie en veranderingen in de invloed van
kwel en neerslag". Hoewel het in deze definitie om alle effecten gaat, richt de aandacht zichtoch vooral op ongewenste veranderingen in aquatische en terrestrische

ecosystemen die het gevolg zijn van grondwaterstandsdaling en de daaruit resulterende wijzigingen in de water- en stoffenhuishouding. Dit laatste betekent dat
ook de inlaat van gebiedsvreemd water ter compensatie van de dalende grondwaterstand een rol kan spelen bij het verdrogingsprobleem, vanwege negatieve
effecten op de (grond)waterkwaliteit en de daaruit resulterende ongewenste
veranderingen in devegetatie. Door de samenhang tussen hydrologie enfysischchemischeen biologische processen in de bodem zijn de effecten van verdroging
somsdan ook moeilijk of niet te scheiden van verzuring en vermesting.
Onderzoek van Rolf (1989) heeft aangetoond dat in ruilverkavelingsgebieden, waar
de ontwatering en afwatering isverbeterd, de daling van de grondwaterstand sinds
ca. 1950aantoonbaar groter is(ca.35 cm) dan elders buiten de ruilverkavelingsgebieden (ca.20cm). Incombinatie met grondwateronttrekking zijn plaatselijk
grondwaterstandsdalingen van meer dan 1m geconstateerd.
Globaal iswel bekend welke waterhuishoudkundige ingrepen hebben geleid tot
daling van grondwaterstanden. Bijverdroging isechter veelal sprake van een cumulatie van effecten van verschillende waterhuishoudkundige ingrepen. Daling van
grondwaterstanden en verdroging van natuurterreinen isvooral veroorzaakt door:
- verbetering van de ontwatering van landbouwpercelen, waardoor het
wateroverschot sneller wordt afgevoerd;
- verbetering van de afwatering door verbreding en verdieping van sloten;
- snellere afvoer van water door kanalisatie en regulering van beken;
- toename van de gewasverdamping door produktiestijging in de landbouw, door
teelt van andere gewassen en door de sterk toegenomen beregening uit grondwater;
- toename van de gebiedsverdamping door bestemmingswijzigingen, bijvoorbeeld
door de toename van het bosareaal in de afgelopen decennia;
- toename van de grondwateronttrekking voor de openbare watervoorziening en
de industrie;
- uitbreiding van het verharde oppervlak door stadsuitbreidingen en aanleg industrieterreinen.
Veel onderzoek isverricht naar de relatie tussen de ontwateringstoestand en de
gewasopbrengsten. DeWerkgroep HELP-tabel heeft in 1987 een herziene versie van
de bekende HELP-tabellen uitgebracht. De hierin opgenomen ontwatering - opbrengstdepressie tabellen voor bouwland zijn gebaseerd op uitvoerig veld- en
modelonderzoek (Van Wijk et al.,1988). Deze HELP-tabellen zijn een goed hulpmiddel voor het inschatten van effecten van waterhuishoudkundige ingrepen voor
verschillende grondsoorten en ontwateringssituaties.
Inverschillende regionale studies ismet behulp van hydrologische modellen de bijdrage van diverse ingrepen gekwantificeerd. Zo isrecent een onderzoek uitgevoerd
in het Drentse Aa gebied (deelgebied Anlooërdiepje) naar oorzaken van verdroging. Vastgesteld werd dat de grondwaterstandsdaling grotendeels wastoe te
schrijven aan landbouwkundige ontwateringsmaatregelen in combinatie met een
toename van de gebiedsverdamping (Schreurs, 1991). Detoename van de gebiedsverdamping in de periode 1951-1980 werd op drie verschillende manieren berekend
en ook afgeleid uit een tijdreeks van afvoeren.Voor de genoemde periode werd de
toename van de verdamping alsgevolg van produktiestijging vastgesteld op gemiddeld 65 mm per jaar (DeWit, 1991).

De in deze studies gebruikte methoden zijn wel algemeen toepasbaar, maar de resultaten van dergelijke studies zijn moeilijk overdraagbaar naar andere gebieden. In
vergelijking met de beleidsvorming op nationaal niveau isvoor de uitvoering van
anti-verdrogingsmaatregelen, gericht op een daadwerkelijke aanpassing van de
waterhuishouding, meer kennis over ingreep-effectrelaties nodig,vooral ook
gebiedsspecifieke kennis.
Op lokaal en regionaal niveau blijkt over het algemeen nog onvoldoende kennis
aanwezig te zijn over de gevolgen van anti-verdrogingsmaatregelen, zoals aanpassing van ontwatering en afwatering, wijzigingen invorm en afmetingen van waterlopen, en wijziging van het grondgebruik. De inschatting van effecten wordt bemoeilijkt doordat onvoldoende bekend ishoe de schaal,waarop men het landschap
beschouwt, en de schematisering, die wordt toegepast voor modelstudies, doorwerken in de berekende effecten.
Op het gebied van de ecohydrologie isreedsveel kennis aanwezig. Belangrijk is
vooral geweest het werk van de Studiecommissie Waterbeheer Natuur, Bosen Landschap (SWNBL),waarmee een belangrijke aanzet isgegeven voor optimale inrichting en waterbeheer ten behoeve van natuur, bosen landschap (Van Beusekom et
al., 1990). Bijtoepassing van deze kennis ter onderbouwing van beleid of beheer
blijkt vooral de schaal (landelijk, regionaal, lokaal) aanleiding te geven tot nogal
uiteenlopende benaderingswijzen.
Ecohydrologische parameters die bij de verdroging een belangrijke rol spelen zijn:
de grondwaterstand en de chemische samenstelling van het grond- en oppervlaktewater, zoals o.a.gekarakteriseeerd door het elektrisch geleidingsvermogen (EGV),
de ionenratio (IR),d.i. het aandeel van calcium in de kationensamenstelling, het
chloridegehalte en de nutriëntenconcentraties. Veel van de huidige kennis is
opgedaan bij veldonderzoek in natuurterreinen waar sprake isvan verdroging.
Deze kennis isniet direkt toepasbaar in vernattingsstudies, omdat bepaalde veranderingen in bodemkundige eigenschappen onomkeerbaar zijn. Een bijkomend
probleem isdat vegetaties vertraagd reageren op veranderingen in abiotische condities, met name deterrestrische vegetaties. Een belangrijk vraagpunt voor het
toekomstig ecohydrologisch onderzoek isde rol van kwelwater in de stoffenhuishouding (calcium en nutriënten) van de wortelzone. Eenvrij algemeen gesignaleerd knelpunt ishet gebrek aan uniformiteit in monitoringprogramma's en
meetmethoden entoegankelijkheid van gegevens.

1.3

Hetanti-verdrogingsbeleid

Deverdrogingsproblematiek wasvoor het Rijk aanleiding om maatregelen aan te
kondigen in een aantal recente beleidsnota's alsde Derde Nota Waterhuishouding
(NW3), het Nationaal Milieubeleidsplan (NMP) en het Natuurbeleidsplan (NBP). Dit
anti-verdrogingsbeleid islater nog aangescherpt door de motie Lansink/VellekoopVan Rijn, die stelt dat het verdroogde areaal natuurgebied in het jaar 2000 met 25%
moet zijn afgenomen in vergelijking met het jaar 1985 (zie ook Rutgers, 1991).
Het anti-verdrogingsbeleid richt zich in het bijzonder op de volgende maatregelen:
6

- terugdringen van het laagwaardig gebruik van grondwater (beregening in de
land- en tuinbouw, koelwater voor de industrie);
- conserveren van het gebiedseigen water (door actief peilbeheer en eventueel
tijdelijke opslag van neerslagoverschot);
- aanvoeren van (gebiedsvreemd) water alscompenserende maatregel tegen
grondwaterstandsverlaging;
- besparen op gebruik van drinkwater;
- reallocatie van drinkwaterwinningen;
- infiltratie van (voorgezuiverd) oppervlaktewater;
- verminderen van afvoer (drainageverbod, beekmeandering, meer begroeiing in
watergangen).
Bij het daadwerkelijk doorvoeren van deze maatregelen blijken zich problemen
voor te doen, omdat nog onvoldoende kennis beschikbaar isomtrent de effecten
van de maatregelen. Dit maakt een afweging van de somsconflicterende belangen
van landbouw, natuur en drinkwatervoorziening op grond van een kosten-batenanalysevoorlopig nog niet goed mogelijk. Dewaterbeheerders hebben dan ook
grote behoefte aan operationele methoden voor de afweging van enerzijds de
natuurbelangen en anderzijds de belangen van de landbouw. Met alsdoel inzicht
te krijgen in de effectiviteit van maatregelen heeft het Rijk subsidies beschikbaar
gesteld aan provincies voor het uitvoeren van proefprojecten, waarbij het daadwerkelijk herstel van natuurwaarden voorop staat.

1.4

RegeneratievanhoogveenindeGrootePeel

Eenvoorbeeld van belangenafweging doet zichvoor rondom de Groote Peel,een
hoogveenrestant op de grens van Brabant en Limburg. De mogelijkheden voor
hoogveengroei zijn daar sterk afgenomen doordat de wegzijging van water naar de
ondergrond te groot isgeworden. Door SC-DLO iseen studie uitgevoerd naar de
optimalisering van het waterbeheer (Van Walsum, 1990),waarbij isnagegaan hoe
de natuurwaarden in de Groote Peel kunnen worden beschermd en hersteld met zo
weinig mogelijk schadevoor andere belangen. Probleem hierbij isdat het belang
van de natuur moeilijk isaf te wegen tegen het belang van de landbouw, waar
schade dan wel voordeel direct in geld uitgedrukt kan worden. Het natuurbelang
wordt daarom veelal vertaald in minimumeisen ten aanzien van de hydrologische
condities nodig voor het instandhouden van bepaalde natuurwaarden.
Voor de Groote Peel iseen optimaliseringsonderzoek uitgevoerd met het hydrologische model SIMGRO en een optimaliseringsmodel, waarbij de volgende maatregelen in beschouwing zijn genomen:
- drainage van landbouwgronden;
- beregening van landbouwgronden uit grond- en oppervlaktewater;
- peilbeheer van oppervlaktewater, met of zonder wateraanvoer, met als extreme
variant het pias-dras zetten van landbouwgronden;
- grondwateronttrekking voor waterwinning.
Detotale wegzijging voor het gebied bedraagt momenteel ongeveer 150 mm per
jaar, waarbij het grootste deel wordt veroorzaakt door de hoogteligging van de

Groote Peel,degeohydrologische condities,beekverbetering enruilverkaveling. Uit
desimulatieberekeningen blijkt dat indehuidige situatie 9%vandewegzijging te
wijten isaandrainage enberegening uit grondwater endat eenevengroot deel het
gevolg isvanwaterwinningen. Beideeffecten samenhebben ertoe bijgedragen dat
het potentiële hoogveenareaal metca.50%isachteruitgegaan.
Intotaalzijn 16scenario'svoor hetwaterbeheer doorgerekend.Enkeleresultaten
zijnweergegeven inTabel 1.1.Deeffectenvaneen "standstill" beginselten aanzien
vandrainageenberegening ineenbufferzone ronddeGroote Peelkunnen niet
voorkomen dat desituatie nogverderverslechtert.Wateraanvoer, eventueel in
combinatie met "pias-dras" zettenenberegening uit oppervlaktewater, blijkt wel
eenduidelijkeverbeteringte geven.Eénvandegeoptimaliseerde scenario's heeft
alsbeleidsrandvoorwaarden eenaanvoerdebietvanmaximaal 1 m3s~1 engeen
landbouwgrond diepias-draswordt gezet. Hetresultaat isdatdehuidige wegzijging met 15%vermindert enhet potentiële hoogveenareaal met45%toeneemt.
Tabel 1.1

Evaluatievanscenario'svoor hetwaterbeheer rondom deGrootePeel.

Scenario's

Verandering wegzijging
t.o.v. huidige situatie
1000m 3

%

+ 177
+ 131
+ 47
-28

+ 8,7
+ 6,5
+ 2,3

-51

-2,5

-314
-379
-547

-15,5
-18,7
-27,0

-304
-402
-349
-477

-15,0
-19,8
-17,2
-23,5

Drainage en beregening:
autonome ontwikkeling
standstill in600 mzone
standstill in2 kmzone
standstill ingehelestudiegebied +beregeningsverbod in2 kmzone
standstill + beregeningsverbod ingehele
studiegebied

- 1,4

Wateraanvoer:
extra aanvoer voor peilbeheer
beregening uit oppervlaktewater
tevens "pias-dras" zetten
Optimalisatie:
aanvoer 1m 3 s"1;
0 hapias-dras
3
1
aanvoer 1m s" ; 434 hapias-dras
aanvoer 1,25 m 3 s"1;
0 hapias-dras
3 -1
aanvoer 1,25 m s ; 434 hapias-dras

Bij dit scenario bedraagt het inkomenseffect (van beregeningsbaten en opbrengstdepressie) ƒ640 000 en de kosten voor infrastructurele werken voor wateraanvoer
ƒ475000.

1.5

Effectenenrentabiliteitvanwateraanvoer

Wateraanvoer was aanvankelijk vooral bedoeld om in droge perioden water aan te
voeren ten behoeve van de landbouw. Meer recent (zie ook de provinciale waterhuishoudingsplannen) isdaarbij gekomen het handhaven van een gewenst grondwaterpeil in en rond natuurgebieden om verdroging tegen te gaan.Ondanks de
hiervoor beschreven positieve effecten staat het nuttig effect van aanvoer van
(gebiedsvreemd) water alsanti-verdrogingsmaatregel niet bij voorbaat vast. De
kwaliteit van dit water kan namelijk nogal eenste wensen overlaten.Vandaar dat
allereerst de voorkeur wordt gegeven aan het zoveel mogelijk vasthouden van het
gebiedseigen water door vroegtijdig opzetten van het peil in het voorjaar (waterconservering) om de afvoer van overtollig water zoveel mogelijk te beperken.
Uit onderzoek van Wit et al.(1991) in de provincie Drenthe blijkt, dat de aanvoer
van gebiedsvreemd water duidelijk effect heeft op de kwaliteit van het oppervlaktewater en alszodanig dus het aquatische ecosysteem en de oevervegetaties zeker
zal beïnvloeden. Dewateraanvoer blijkt echter geen of weinig effect te hebben op
de grondwaterkwaliteit, omdat de infiltratie gering isofwel het geïnfiltreerde
water tijdens de winterperiode weer wordt afgevoerd naar het oppervlaktewater.
Alleen in wegzijgingsgebieden leidt de aanvoer van water tot kwaliteitsverandering
van het (diepere) grondwater, maar deze heeft dan relatief weinig effect op de
standplaats vanter plaatse aanwezige natuurlijke vegetatie. Op de lange duur kunnen er natuurlijk wel effecten optreden in lager gelegen kwelgebieden.
Ook ten aanzien van de landbouw staat niet zonder meer vast dat wateraanvoer
een rendabele zaak is.In opdracht van de Provincie Limburg isvoor het waterschap
Noord-Limburg en Oost-Brabant een studie uitgevoerd naar de rentabiliteit van
wateraanvoer (Van der Voet et al., 1991). Het verbeteren van de watervoorziening
voor de landbouw stond hier voorop. Deeffecten van wateraanvoer op natuur en
milieu zijn bij deze studie buiten beschouwing gelaten. Uitgangspunt was dat
allereerst een maximale conservering van het gebiedseigen water werd nagestreefd.
Daarnaast zijn twee scenario's voor wateraanvoer doorgerekend:
- aanvoer van 1/6 m 3 s'1voor subinfiltratie vanuit sloten en drains;
- aanvoer van 1/3 m 3 s"1,waarbij naast subinfiltratie vanuit sloten en drains ook
beregening uit oppervlaktewater plaatsvindt.
De interne baten van deze wateraanvoer-scenario's (Tabel 1.2), dat zijn de in het
gebied optredende baten alsgevolg van wateraanvoer en/of waterconservering,
zijn berekend door de opbrengstverhoging in het studiegebied te vertalen in geld
aan de hand van een door het LEI-DLOvastgestelde prijs/quota-variant. Aan de
kostenkant zijn op waterschapsniveau de kosten voor aanvoer en conservering van
water opgevoerd (investerings- en exploitatiekosten) en op bedrijfsniveau de variabele kosten van beregening. Hierbij isaangenomen dat beregening uit oppervlaktewater ten opzichte van grondwater leidt tot zogenaamde substitutiebaten

Tabel 1.2

Interne baten van wateraanvoer in het waterschap
(Van der Voet et al.,1991).

N-Limburg

Interne baten (xƒ1000) 1

Bestaandegebieden
(ca. 12000ha)
Conservering
Subinfiltratie
Beregening
(incl. bedrijfskosten en
substitutie-baten)
TOTAAL

Uitbreidingen
(1900ha)

241,7
443,8
-707,02

30,6
-35,7
-164,62

-21,5

-169,7

1

opjaarbasis, langjarig gemiddelde peiljaar 2000,volgensprijs/quota-variantLEI-studie

2

substitutiebaten (besparing op grondwaterput envermindering schadeopaangrenzende, niet-beregende percelen):
422,1k/ resp.54,4k/ (ƒ 100,-/ha/jaar)

omdat bespaard wordt op een grondwaterput en omdat bij gebruik van oppervlaktewater geen sprake isvan negatieve effecten voor aangrenzende percelen. Bij de
resultaten (zieTabel 1.2)isonderscheid gemaakt tussen bestaande gebieden, waar
reeds een infrastructuur voor de aanvoer van water aanwezig is,en nieuwe gebieden,waar uitbreiding van de infrastructuur nog moet worden gerealiseerd. Uit de
studie blijkt dat waterconservering een duidelijk positief effect heeft en vanwege
de geringe kosten een goed rendement oplevert. Dit geldt, althans in de gebieden
met infrastructuur, ook voor wateraanvoer zonder dat beregening uit oppervlaktewater plaatsvindt. In nieuwe gebieden daarentegen wegen de kosten voor uitbreiding van de infrastructuur zodanig zwaar, dat het rendement van wateraanvoer
hier negatief uitvalt.
Het tweede scenario, met extra wateraanvoer ten behoeve van beregening uit
oppervlaktewater, blijkt in alle gevallen een negatief rendement op te leveren.
Hierbij moet wel worden opgemerkt dat deze resultaten betrekking hebben op een
langjarig gemiddelde en dat de ruwvoerprijzen (peiljaar 2000) constant zijn verondersteld. Het negatieve rendement wordt met name veroorzaakt door het niet
rendabel zijn van de beregening op grasland en in de akkerbouw (zieTabel 1.3),
ondanks het feit dat alleen devariabele kosten van beregening in beschouwing zijn
genomen. Het rendement van beregening in de vollegrondstuinbouw isdaarentegen duidelijk positief, maar kan gezien de betrekkelijk geringe oppervlakte in het
gebied het negatieve resultaat van grasland en akkerbouw niet opheffen.
Afgaand op deze onderzoeksresultaten kan worden geconcludeerd dat aangepast
peilbeheer gericht op maximale conservering van het gebiedseigen water in alle
gebieden een positief rendement oplevert. Wateraanvoer voor peilbeheer isslechts
rendabel in gebieden met een reeds aanwezige infrastructuur.
Extra wateraanvoer ten behoeve van beregening uit oppervlaktewater isniet rendabel, behalve in gebieden met concentraties van vollegrondsgroenteteelt.
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Tabel 1.3

Interne baten van wateraanvoer ten behoeve van beregening in het
waterschap N-Limburg (Van der Voet et al.,1991).
Interne baten(xƒ 1000)

Bestaandegebieden

Grasland
Akkerbouw
Vollegrondstuinbouw
TOTAAL

(ca. 8658 ha)
-325,1
-986,9
+605,0
-707,0

Uitbreidingen
(1305 ha)
-50,1
-158,6
+44,1
-164,6

Zoals reeds opgemerkt, zijn in deze studie de effecten op natuur en milieu buiten
beschouwing gelaten. Het onderzoek in de Groote Peeltoonde reedsaan dat
wateraanvoer een belangrijke maatregel istegen verdroging van natuurgebieden.
Daarom zal somstoch overgegaan worden tot aanvoer vanwater, ondanks het
veelal negatieve rendement gelet op de landbouwkundige effecten. Dit betekent
dat in sommige gevallen de landbouw kan meeprofiteren van het prevalerende
natuurbelang.

1.6

Effecten van beregeningsverbod

Een maatregel,waarvan het nuttig effect alsanti-verdrogingsmaatregel niet wordt
betwijfeld, ishet verbod op onttrekking van grondwater ten behoeve van beregening in de landbouw.
In opdracht van de Provincie Noord-Brabant isvoor een Brabants melkveebedrijf
(3,75 GVEper ha; 16,2 ha grasland en 4 ha snijmaïs,totaal 20,2 ha) onderzocht wat
de gevolgen zijn alsde beregening uit grondwater wordt beperkt (Metselaar etal.,
1991). Met het model SWAGRAzijn de gewasopbrengsten alsfunctie van de vochtvoorziening gekoppeld met de voerbehoefte van de veestapel en het graslandgebruik, en vertaald in economische effecten waarbij de ruwvoerprijzen constant
zijn gehouden. De berekeningen zijn uitgevoerd voor veldpodzolgronden met
grondwatertrap VI,één met een grofzandige ondergrond en één met een fijnzandige ondergrond. In het simulatiemodel isaangenomen dat wordt beregend op
het moment dat de grond op 30 cm diepte isuitgedroogd tot pF2,3. Erzijn drie
scenario's doorgerekend:
- geen beperking in de beregening;
- beregeningsverbod t o t 1juni;
- beregeningsverbod tot 15 juni.
Inalle gevallen geldt verder dat na 15augustus niet meer mag worden beregend.
De resultaten van deze simulatieberekeningen zijn weergegeven in Figuur 1.1.Het
beregeningsverbod blijkt inderdaad een belangrijke besparing (15-25 %) o p t e
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leveren met betrekking tot de grondwateronttrekking. Bij eenverbod t o t 15juni is
dit 25 mm voor de fijnzandige grond en 60 mm voor de grofzandige grond. De
gewasopbrengst neemt hierdoor wel af, maar de productieverliezen zijn relatief
gering. Volgens Kabat et al.(1992) komt dit omdat de beregeningsefficiëntie vroeg
in het groeiseizoen relatief laag is(ca.3 kVEM/ha per mm water). Indetweede helft
van het groeiseizoen isdeze efficiëntie aanmerkelijk hoger (ca.8 kVEM/ha per mm
water). Het netto-resultaat isdat de arbeidsopbrengst door het (tijdelijk) beregeningsverbod zelfstoeneemt omdat flink wordt bespaard op beregeningskosten.
Op grond van deze resultaten heeft de provincie Noord-Brabant in 1992een beregeningsverbod ingevoerd, aangevuld met een ontheffingsbepaling in 5%-droogtesituaties. Deontheffingsbepaling werd noodzakelijk geacht omdat bij extreme
droogte de grasproduktie te sterk daalt en bovendien de prijs van het aan te kopen
ruwvoer stijgt.Te verwachten isdat in de naaste toekomst meer provincies zullen
overgaan t o t het instellen van eenverbod op beregening uit grondwater. Mogelijk
kan dit voor de landbouw aanleiding zijn om in sommige gevallen over te gaan t o t
andere, minder droogtegevoelige, gewassen.Vooruitlopend daarop isdoor CABODLO, in samenwerking met enkele andere instellingen, onderzoek gestart naar
teeltsystemenvan voedergewassen waarbij de produktie wordt geoptimaliseerd op
basisvan het beschikbare water (Aarts en Grashoff, 1993).

Beregende
hoeveelheid (mm)
200

Totale g e w a s p r o d u k t i e
(kVEM per ha)
10100 r
Fijnzandig

Arbeidsopbrengst
(guldens)
27 000rFijnzandig

160 -

Grofzandig

10000 -

120

9900

80

9 800

26000 -

25 000
Grofzandig

40L
Geen
verbod

Verbod Verbod
tot 1/6 tot 15/6

9 700 L L
Geen
verbod

Grofzandig
24000 -

Verbod Verbod
tot 1/6 tot 15/6

23 000 LGeen
verbod

Verbod Verbod
tot 1/6 tot 15/6

Figuur 1.1 De invloed van een beregeningsverbod op detoegediende hoeveelheid
beregeningswater, de gewasproduktie, en de arbeidsopbrengst van de
ondernemer (gemiddeld per jaar) voor een melkveebedrijf op grasland
op veldpodzolgronden met grondwatertrap VI met een grofzandige en
fijnzandige ondergrond.
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1.7

Natschade in hydrologische bufferzones

Veelal zullen waterhuishoudkundige maatregelen in natuurgebieden niet voldoende zijn om de gewenste grondwatersituatie te bereiken.Vanwege de ruimtelijke effecten van ontwatering in landbouwgebieden zullen daarom hydrologische
bufferzones moeten worden gecreëerd rond waardevolle natuurgebieden. Binnen
die bufferzones zal een actief peilbeheer en eventueel aanvoer van water nodig
zijn. Dit aangepaste peilbeheer zal vanuit landbouwkundig oogpunt bezien niet
optimaal kunnen zijn. Groeivertraging door wateroverlast, problemen bij de grondbewerking door verminderde draagkracht en vertrappingsverliezen op grasland
kunnen in dat geval oorzaak van produktieverliezen zijn. Inopdracht van de
provincie Gelderland heeft het SC-DLOonderzocht hoe de natschade voor grasland
kan worden berekend (Peerboom, 1990). Belangrijk doel van deze studie was om, in
samenwerking met het Proefstation voor de Rundveehouderij (PR),het gewasgroeimodel SWACROPte integreren met PR-modellen betreffende graslandgebruik,
beweidingsschema, melkproduktie, benodigde aankoop van ruwvoer en de uiteindelijke vertaling daarvan naar het arbeidsinkomen op bedrijfsniveau. Het ontwikkelde graslandgebruiksmodel SWAGRA isgeschikt om de effecten van vernattingsmaatregelen op het arbeidsinkomen te berekenen.
Met dit uitgebreide computerprogramma zijnvoor eentweetal bodemeenheden
vervolgens waterhuishoudkundige schadefuncties afgeleid voor verschillende
klassen van grondwatertrappen (totaal 8Gt-klassen). De berekende natschades
komen goed overeen met die uit de bekende HELP-tabellen (Werkgroep HELP,
1987). Dedoor Peerboom (1990) ontwikkelde berekeningsmethode biedt echter
meer mogelijkheden, omdat relatief eenvoudig en snel het effect van uiteenlopende waterhuishoudkundige ingrepen op de bedrijfsopbrengsten kan worden
gekwantificeerd.

1.8

Onderzoeksprogramma Verdroging

Om de knelpunten bij de formulering en uitvoering van het anti-verdrogingsbeleid
te kunnen oplossen hebben de drie betrokken ministeries, het ministerie van Verkeer en Waterstaat, het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer enVisserij,en het
ministerie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer financiële
middelen beschikbaar gesteld voor de uitvoering van een Onderzoeksprogramma
Verdroging. De programmering van dit onderzoek iseind 1992 opgedragen aan een
voorbereidingscommissie, die onlangs haar eindrapport heeft aangeboden aan een
Stuurgroep, samengesteld uit vertegenwoordigers van de financierende instellingen.
Het Onderzoeksprogramma Verdroging zal een bijdrage moeten leveren aan het
"beheersbaar maken van de verdroging", zowel op nationaal alsop regionaal en
lokaal niveau. Belangrijke aandachtspunten zijn:
- het operationaliseren van reeds beschikbare kennis;
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- het opvullen van kennislacunes en het oplossen van bestuurlijk-juridische
knelpunten,voorzover van belang voor het oplossen van de verdrogingsproblematiek;
- het stimuleren van samenwerkingsverbanden en waar mogelijk mede richting
geven aan lopend onderzoek.
Bij de uitwerking zijn een aantal thema's van onderzoek geformuleerd, die enerzijdsgericht zijn op het beter in beeld brengen van de oorzaken van grondwaterstandsverlaging enverdroging in natuurgebieden en anderzijds op het treffen van
maatregelen tegen de verdroging, zowel op nationale schaal als op regionale en
lokale schaal. Daarbij krijgt ook het opzetten van monitoring-programma's en
databases voor abiotische en biotische gegevens aandacht.
Deuitvoering van dit onderzoeksprogramma zaltotaal vier jaar in beslag nemen
(1993t/m 1996). Door een gefaseerde aanpak, waarbij aanvankelijk vooral de operationalisering van reeds beschikbare kennis aandacht zal krijgen, kunnen echter binnen één àtwee jaar al eerste resultaten worden verwacht.

1.9
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Efficiëntie vanwater- en stikstofgebruik:
een simulatiestudie
H.van Keulen &W. Stol
DLO-Centrum voor Agrobiologisch Onderzoek (CABO-DLO), Wageningen

Samenvatting
Planten zijn autotrofe organismen die organische verbindingen produceren uit
koolzuur en water. Het transport van koolzuur vereist een open verbinding met de
atmosfeer, met alsgevolg dat tegelijkertijd water vanuit deplant naar buiten diffundeert. Daardoor bestaat er een nauw verband tussenproduktie en waterverbruik, dat onderwerp van uitgebreid onderzoek isgeweest. Op basisvan de aldus
verzamelde kennis zijn modellen ontwikkeld die waterverbruik vangewassen en de
relaties met drogestofproduktie kwantitatief beschrijven. Het hier beschreven model
isbedoeld om het relatieve belang van water en stikstof alslimiterende factoren
voor drogestofproduktie in (semi)aride gebieden te onderzoeken. Het model isgebruikt in een simulatiestudie naar de interakties tussen water- en stikstofbeschikbaarheid op bodems met verschillende diepte in een mediterraan klimaat. De resultaten laten zien dat de efficiëntie van externe hulpbronnen, uitgedrukt alsde hoeveelheid produkt per eenheid van toegediende hulpbron afhangt van beschikbaarheid van andere hulpbronnen. Deze efficiëntie ligt voor een specifieke hulpbron
het hoogst, wanneer de omstandigheden met betrekking tot de andere hulpbronnen zo gunstig mogelijk zijn.

2.1

Inleiding

Planten zijn autotrofe organismen die organische verbindingen produceren uit
anorganische componenten, met name water, koolzuur, stikstof en mineralen. Het
basisproces hierbij isde koolzuurassimilatie waarin C0 2 en H 2 0 met behulp van
zonne-energie wordt gecombineerd tot koolhydraten, (CH 2 0) n . Transport van C0 2
vanuit de atmosfeer naar de plaats waar de omzettingen plaatsvinden,vindt plaats
door de huidmondjes in de opperhuid van de bladeren. De consequentie van deze
open verbinding isdat tegelijkertijd waterdamp vanuit de plant naar de buitenlucht
wordt getransporteerd. Dit waterverlies, detranspiratie, isdus 'onvermijdelijk' verbonden met het assimilatieproces, en er bestaat daardoor een nauw verband tussen
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drogestofproduktie en waterverbruik. Dit verband heeft al zeer lang de aandacht
gehad van landbouwkundigen, en er is,zowel experimenteel alstheoretisch, zeer
veel over gepubliceerd (Briggs &Shantz, 1913; Boonstra, 1942;Wind, 1954;de Wit,
1958;Arkley, 1963;Tanner &Sinclair, 1983,om een paar bekende voorbeelden te
noemen).
Debeschikbaarheid van deze kennis en het grote belang van waterbeschikbaarheid
voor de groei van gewassen,en de beslissende invloed die die vaak heeft op het
produktiepotentieel, heeft geleid t o t de ontwikkeling van simulatiemodellen, die
detranspiratie van gewassen kwantitatief beschrijven, en de relatie tussen watergebruik en produktie (zie bijvoorbeeld van Keulen, 1975;deWit et al., 1978;Belmans
et al.,1981; Otter-Nacke et al.,1986).Veelal afhankelijk van het specifieke doel
waarvoor zezijn ontwikkeld, verschillen de modellen sterk in de manier waarop en
de mate van detail waarin de verschillende processen die een rol spelen in de
waterhuishouding van bodem en gewas zijn beschreven,en de wijze waarop die in
de modellen worden gecombineerd. Het voert te ver om in het kader van dit verhaal in te gaan op alle details van deze beschrijvingen, maar een paar belangrijke
punten kunnen wel worden genoemd.
Een eerste belangrijke variabele in het bodem-plant-atmosfeer-systeem isde potentiële transpiratie, de hoeveelheid water die het gewas zou verdampen bij optimale
watervoorziening. Deze hoeveelheid hangt enerzijds af van omgevingsfactoren,
met name de hoeveelheid straling,de relatieve luchtvochtigheid en de windsnelheid en anderzijds van gewaseigenschappen, zoals het lichtonderscheppend oppervlak, en de huidmondjesweerstand. Eenveelgebruikte vergelijking (cf. van Keulen,
1975; Feddes et al.,1978) om de potentiële transpiratie te berekenen isdie voorgesteld door Penman (1948), gebaseerd op aerodynamischetheorie. De momentane
toestand van het gewas bij dit soort beschrijvingen kan in rekening gebracht worden via de bladoppervlakteindex (LAI,van Keulen, 1975) of via een zogenaamde
gewasfactor (Feddes et al., 1978;van Diepen et al., 1989). Eenmeer uitgebreide
vorm van deze vergelijking, waarin de weerstand van de huidmondjes en van de
grenslaag boven het blad expliciet zijn opgenomen, aangeduid alsde PenmanMonteith-vergelijking (Monteith, 1981),wordt in wat meer gedetailleerde modellen
gebruikt (de Wit et al., 1978). Een probleem bij het gebruik van dezevergelijking is,
dat de weerstand van de huidmondjes alsfunctie van uitwendige (lichtintensiteit,
C0 2 -gehalte) en/of inwendige (bladpotentiaal) omstandigheden vaak moeilijk te
kwantificeren is.
Een ander verschil tussen modellen van het bodem-plant-atmosfeer-systeem isde
manier waarop het transport van water in de bodem wordt beschreven. Erwordt in
sommige modellen gebruik gemaakt van het zg. 'tipping bucket' principe (van
Keulen, 1975;van Laar et al.,1992),waarbij de fysische eigenschappen van de
bodem op 'eenvoudige' manier worden beschreven via 'veldcapaciteit' en 'verwelkingspunt' (Veihmeyer & Hendrickson, 1949). Eenalternatief iseen meer mechanistische manier, waarbij gebruik gemaakt wordt van de wet van Darcy (cf. ten Berge
et al.,1992), maar waarvoor zowel de vochtkarakteristiek, i.e. het verband tussen
het vochtgehalte van de bodem en de bodemvochtpotentiaal, alshet verband
tussen vochtgehalte en geleidbaarheid nodig zijn.
Nog een verschiltussen modellen betreft de manier waarop de wateronttrekking uit
de bodem wordt beschreven. Een eenvoudige beschrijving, die echter in veel
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gevallen goed voldoet, maakt alleen onderscheid tussen de aan-of afwezigheid van
wortels in de verschillende bodemcompartimenten en verdeelt de wateropname
over de bodemdiepte alleen in afhankelijkheid van het vochtgehalte in deverschillende bewortelde lagen (van Keulen, 1975). Dit kan worden uitgebreid met een
niet-homogene worteldichtheidsverdeling in de bodem,die of statisch of dynamisch
kan worden beschreven, en waarbij de verdeling van de opname afhangt van het
wortelprofiel. In nog meer gedetailleerde modellen hangt de wateropname niet
alleen af van de worteldichtheid op een bepaalde diepte, maar wordt deze mede
bepaald door bodemwaterpotentiaal en de geleidbaarheid van de bodem voor
water (van Bavelet al., 1984;deWilligen &van Noordwijk, 1987). Evenals dat bij de
gewasgroeimodellen het geval is,neemt de behoefte aan gegevens met betrekking
t o t modelparameters sneltoe bij toenemende complexiteit van de modellen,en er
zal dus in iedere situatie nauwkeurig afgewogen moeten worden welke beschrijving van de wateropname voor het specifieke doel van het model het meest geëigend is.
In deze bijdrage wordt een model gepresenteerd dat isontwikkeld om de interactiestussen water en stikstof in aride gebieden kwantitatief te analyseren, om
daarmee het relatieve belang van deze produktiefactoren voor de primaire produktie vastte stellen. Het model istoegepast in een simulatiestudie gericht op een
analyse van de mogelijkheden voor stikstofkunstmestgebruik onder aride omstandigheden in afhankelijkheid van uitwendige omstandigheden (regenval en
bodemdiepte). Eenaantal resultaten van deze studie wordt gebruikt om de efficiëntie van water- en stikstofgebruik onder deze omstandigheden te illustreren.

2.2

Korte beschrijving van het simulatiemodel

Het simulatiemodel PAPRAN(Production of Arid Pastures limited by Rainfall And
Nitrogen) bevat een kwantitatieve beschrijving van de water- en stikstofbalans in de
bodem, hun beschikbaarheid voor het gewas en de effecten van die beschikbaarheid op de gewasgroei. Het gewas, een uit éénjarige soorten bestaande vegetatie
uit het mediterrane gebied,wordt beschouwd als homogeen met éénduidig
gedefinieerde eigenschappen.Onder 'normale' omstandigheden kiemen deze éénjarigen na de eerste effectieve regenval (november-december), bereiken volledige
grondbedekking aan het eind van de winter (februari), en rijpen af in de loop van
maart, waarna ze als 'hooi op stam' nog kunnen dienen alsvoer voor kleine herkauwers (schapen en geiten).
Voor het model benodigde invoergegevens bestaan uit dagelijkse waarden van de
weersgesteldheid:totale globale straling, minimum en maximum temperatuur,
dauwpunt (of relatieve vochtigheid), en regenval;gewaseigenschappen, i.e. het
verband tussen temperatuur en de (fenologische) ontwikkelingssnelheid, de beginhelling van de fotosynthese-lichtkromme en het verband tussen bladstikstofgehalte
en maximale fotosynthesesnelheid van individuele bladeren,de verdeling van
assimilaten tussen verschillende organen en hun maximale stikstofgehalte als functie van het ontwikkelingsstadium, en snelheid van wortelgroei; de fysische eigenschappen van de bodem, i.e. het vochtgehalte bij veldcapaciteit, verwelkingspunt
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en luchtdroog; 'chemische' eigenschappen van de bodem, i.e. de hoeveelheden stabiel organisch materiaal en gewasresten, en hun stikstofgehalte.
Het model opereert met tijdstappen van één dag,en detijdsresolutie van de verschillende processen sluit daarbij aan.Eengedetailleerde beschrijving van (een
eerdere versie) van het model isgegeven door Seligman &van Keulen (1981), zodat
hier met een korte samenvatting zal worden volstaan.

2.2.1 Bodemfysischeprocessen
Voor de beschrijving van de fysische processen in de bodem isdetotale profieldiepte van 1,8 mverdeeld intien compartimenten, in dikte oplopend van 0,02 m
aan het oppervlak t o t 0,3 m op diepte (deWit &van Keulen, 1975). Defysische
eigenschappen van deverschillende compartimenten kunnen verschillen, zodat
gelaagde gronden kunnen worden beschreven. Dewaterbalans voor één compartiment isschematisch weergegeven in Figuur 2.1. Infiltratie wordt afgeleid uit de
regenval (eventueel aangevuld met irrigatie), waarbij gecorrigeerd kan worden
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Schematische weergave van de waterbalans voor een individueel
bodemcompartiment (I).EVAPisdeverdamping van het bodemoppervlak, PROPiseen bodemkarakteristiek die gebruikt wordt bij de verdeling van wateronttrekking voor bodemverdamping uit de verschillende
compartimenten, UPTAKE isde opname door plantenwortels, LAI isde
bladoppervlakte-index van het gewas, FLOW(I) en FLOW(l+1)representeren de stroomsnelheden in en uit het compartiment.

voor oppervlakkige afstroming of instroming.Hetgeïnfiltreerde water wordt
verdeeld overdeverschillende compartimenten volgenshet 'tipping bucket'
principe:decompartimenten wordenvanbovenaf opgevuldtot veldcapaciteit, tot
allegeïnfiltreerde water isverdeeld,of hetrestantviadrainage benedendewortelzone is afgevoerd.
Depotentiëleverdampingvanhet bodemoppervlak wordt berekendviaeenPenman-benadering(Penman,1948),waarbijdeinkomendeglobalestraling wordt
verdeeldover hetgewasendekalegrondalsfunctievande bladoppervlakteindex
(LAI).Voor berekening vandeactueleverdamping wordt dereductiealsgevolgvan
uitdrogingvandeoppervlaktelaag inrekening gebracht. Inhet modelwordt stromingonder invloedvanzichontwikkelende gradiënten invochtgehalte nietbeschreven.Inplaatsdaarvanwordtvoorverdelingvanhetwaterverliesdoor bodemverdamping een'geparametriseerde' beschrijvinggebruikt (vanKeulen,1975;
Stroosnijder, 1982),diede herverdeling 'mimict',alsfunctievandebodemfysische
eigenschappenendeactuelewaterverdeling inhetprofiel.
Degemiddelde bodemtemperatuurwordt berekendalshettien-daags lopend
gemiddeldevandeluchttemperatuur, zodat zowelhet na-ijlingseffect alsde afnameinamplitudewordenbeschreven.
Deopnamevanwater door hetwortelstelselwordt afgeleid uit depotentiëleverdampingssnelheid,enwordt verder bepaalddoor degeleidbaarheid van hetwortelstelsel(alsfunctievandebodemtemperatuur), endeactueleverdelingvanwater en
wortels inhet profiel.Bijdewortelverdeling wordt alleen rekening gehouden met
debewortelingsdiepte, omdat wordt aangenomendat deworteldichtheid inalle
gevallen hooggenoeg isomdebenodigdeopnamesnelheidte realiseren(van
Keulenet al., 1975).Wanneer eendeelvanhetwortelstelsel zichindrogebodemlagen bevindt, kan(gedeeltelijke) compensatie plaatsvinden door verhoogdeopnameuitvochtiger lagen.

2.2.2 Bodemstikstofbalans
Destikstofbalans indebodemwordt beschreven op basisvanvierverschillendetoestandsvariabelen (Figuur 2.2):anorganischestikstof, bestaand uit zowel ammonium
alsnitraat, organischestikstof in versorganisch materiaal,bestaande uitgewasrestenvanvorigjaar,organischestikstof instabielorganisch materiaal,enstikstof in
demicrobiëlebiomassa. Deorganische componenten kunnenworden afgebroken
door micro-organismen;dit wordt beschrevenalseeneerste-orde-proces,waarbijde
relatieveafbraaksnelheid varieert metdesamenstellingvan het materiaal,enwaarbijdezewordt beïnvloed door hetvochtgehalte endetemperatuur indebodem.
Deafbraaksnelheid kanookworden gelimiteerd door demaximale relatievegroeisnelheidvandemicrobiële biomassa.Dekoolstof vanhetafgebroken materiaal
wordt deelsgebruikt alsenergiebron voor demicrobiële biomassa (ademhaling),en
deelsvoordeopbouwvanmicrobiëlebiomassa.Deverhoudingtussenbeide(de
biosynthese-efficiëntie) wordt constantverondersteld inhet model.DeC/N-verhouding inde microbiële biomassawordt eveneensconstantverondersteld (=8),zodat
het lotvandestikstof uit hetorganische materiaal afhangtvande GN-verhouding
indat materiaal:wanneer deC/N-verhoudinglager isdandie indemicrobiële
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Figuur 2.2 Schema van de stikstofbalans voor een individueel bodemcompartiment. NMIN isminerale stikstof, NFORG isstikstof invers organisch
materiaal (gewasresten), NSORGisstikstof in stabiel organisch materiaal, NMICR isstikstof in de microbiële biomassa, NCROPisstikstof in het
gewas, MIN en MINERvertegenwoordigen mineralisatie, IMMOB immobilisatie, HUMIF overgang vanvers naar stabiel organisch materiaal,
NVOL isvervluchtiging, NUPTisopname door het gewas, FLWN(I) en
FLWN(I+1) zijn de stroomsnelheden in en uit het compartiment, WCis
het vochtgehalte van het bodemcompartiment, TSde bodemtemperatuur, CNFO isde C/N-verhouding in het verse organische materiaal.
biomassa gedeeld door de biosynthese-efficiëntie iser een relatief overschot aan
stikstof en vindt netto mineralisatie plaats; omgekeerd vindt netto immobilisatie
plaats.
Minerale stikstof in de vorm van ammonium kanvervluchtigen uit het bovenste
bodemcompartiment, het kan worden getransporteerd met water naar diepere
bodemcompartimenten, of het kan worden opgenomen door het gewas. Denitrificatie wordt verwaarloosd, omdat onder de semiaride omstandigheden waarvoor het
model isontwikkeld anaërobie zelden voorkomt. Vervluchtiging van ammonium
wordt beschreven alseen eerste-orde-proces, alleen afhankelijk van de ammoniumconcentratie in het bovenste compartiment, waarbij effecten van temperatuur en/of
pHworden verwaarloosd. Transport door het profiel wordt beschreven via het
'perfect mixing' principe, dus de hoeveelheid stikstof die een compartiment over de
benedengrens verlaat, wordt afgeleid uit de snelheid van watertransport vermenigvuldigd met de gemiddelde concentratie. Deze concentratie wordt berekend alsde
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hoeveelheid stikstof inhetcompartiment plusdehoeveelheiddiebinnendetijdstap
overdebovengrens binnenkomt, gedeeld door dehoeveelheidwater in hetcompartiment plusdehoeveelheiddie binnendetijdstap over debovengrensbinnenkomt.Opnamevanstikstof door hetwortelstelsel hangt afvandevraagvan het
gewas,deopname metdetranspiratiestroomendemogelijkheden voor diffusie
naar hetworteloppervlak. Deopnamemetdetranspiratiestroom wordt berekend
alsdesnelheidvanwateropname uit eencompartiment vermenigvuldigd metde
gemiddelde concentratie.Wanneer dezeopname hoger isdandevraagvanhet
gewaswordt stikstof actief 'uitgesloten',duserwordt danpreciesaandevraag
voldaan.Wanneer deopname metdetranspiratiestroom onvoldoende isomaande
vraagtevoldoen,wordt veronderstelddat het restant door diffusie kanworden
aangevuld,wanneer die hoeveelheid beschikbaar isinbewortelde voldoende
vochtigebodemcompartimenten. Ookhier kanopnamevanuit lagenmeteenhoger
anorganisch stikstofgehalte compenserenvoor lagendievrijwel uitgeput zijn.

2.2.3 Groeivandevegetatie
Omdat devegetatie indit model bestaat uit éénjarige soorten,begint hetgroeiseizoenmetdekieming.Dekieming begintwanneer hetvochtgehalte indebovenste0,1mvan het profiel stijgttot 10%bovenverwelkingspunt.Wanneer dezeomstandighedenvoortduren tot eentemperatuursom (bodemtemperatuur,basistemperatuur 0°C) van 150d°Cisbereikt,wordt dekiemingverondersteld volledig te
zijn,enworden detoestandsvariabelen vandevegetatiegeïnitialiseerd.Wanneer
debodem uitdroogt voordat aandezevoorwaarde isvoldaan,wordendekiemplantenverondersteld doodte gaan,enbegint eenvolgende kiemingsgolf naherbevochtiging.
Deinitiëlewaardenvandetoestandsvariabelen hangenafvandehoeveelheid zaad
die kiemt.Tot heden isergeengoedemethodevoorhanden omdie hoeveelheden
te voorspellen,zodat infeite die initiëlewaarden worden afgeleidviaeen 'trialand-error' methode uit deeerstemeetwaarden (van Keulenetal.,1980).
Naopkomstworden groeienontwikkeling in het model alstwee afzonderlijke processenbehandeld.Devolgorde waarinverschillende organenworden aangelegd
(ontwikkeling) iseengewaskarakteristiek, enwordt niet beïnvloeddoor omgevingsfactoren,terwijl desnelheidvanaanleg eenfunctie isvanexterneomstandigheden,
met namedaglengte entemperatuur (van Dobben,1962; vanKeulen&Seligman,
1987).Inhet modelwordt defenologischtoestandvanhetgewas gekarakteriseerd
door eendimensielozetoestandsvariable (ontwikkelingsstadium), diedewaarde0
heeft bij opkomst, 1 bij debloei en2bij het afrijpenvanhet zaad. Deeersteafgeleidevandezegrootheid,deontwikkelingssnelheid, iseenfunctievandegemiddeldedagelijksetemperatuur, afgeleiduitveldgegevens. Effectenvandaglengte
worden als'forcingfunctie' ingevoerd,zodanig,datonafhankelijk vanhetopkomsttijdstip, afrijping altijd voor 1 april plaatsvindt.
Naopkomst wordt degroeivanhetgewasberekendopbasisvandeassimilatenbeschikbaarheid ,dievolgt uit debalanstussenbruto fotosyntheseenademhaling
(Figuur 2.3).Eerstwordt depotentiële bruto fotosynthese berekend uit inkomende
globalestraling,het groene bladoppervlak dat dezestraling onderschept ende
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Figuur 2.3 Schematische weergave van de groei van devegetatie. Afkortingen die
met W beginnen slaan op de gewichten van bladeren (LV),stengels (ST),
wortels (RT)en zaden (GR).Afkortingen die beginnen met GRvertegenwoordigen de groeisnelheden van deze componenten. DVSis het
ontwikkelingsstadium, NCROPde stikstofhoeveelheid in het gewas,
GASSde bruto assimilatiesnelheid, MAINT de onderhoudsademhaling,
en NASSde netto assimilatie. TCisde gewastemperatuur, RADde gemeten globale straling,GRAhet groene bladoppervlak, Kde uitdovingscoefficiënt voor licht, EFF de initiële lichtbenuttingsefficiëntie en AMAX
de lichtverzadigde assimilatiesnelheid.
fotosynthesekarakteristieken van individuele bladeren (Spitters, 1986;Goudriaan,
1986). De laatste worden gekarakteriseerd door de initiële lichtbenuttingsefficiëntie
bij het lichtcompensatiepunt en de maximale fotosynthesesnelheid bij lichtverzadiging. Deze maximale waarde wordt bepaald door het stikstofgehalte in het blad
(van Keulen & Seligman, 1987) en de gemiddelde dagtemperatuur. Bij ernstig
watergebrek worden zowel de initiële lichtbenuttingsefficiëntie alsde maximale
fotosynthesesnelheid ongunstig beïnvloed. Deactuele bruto fotosynthese wordt
berekend uit de potentiële waarde door te corrigeren voor watergebrek, waarbij
een reductie wordt toegepast evenredig met de verhouding tussen actuele en
potentiële gewasverdamping (de Wit, 1958;van Keulen &van Laar, 1986), onafhankelijk van bodemvochttoestand of ontwikkelingsstadium van het gewas.
De potentiële gewasverdamping wordt berekend met een Penman-achtige formule
uit de onderschepte straling en het gecombineerde effect van luchtvochtigheid en
windsnelheid (Penman, 1948). In het model wordt een geparametriseerde methode
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gebruikt waarvan de coëfficiënten zijn berekend uit een gedetailleerd model voor
de gewasverdamping (deWit et al.,1978).
Eendeel van de geproduceerde assimilaten wordt gebruikt in onderhoudsademhaling, voor instandhouding en functioneren van het bestaande weefsel. De hiermee
gepaard gaande verliezen zijn een functie van de hoeveelheid aanwezig materiaal,
het stikstofgehalte in dat materiaal en de gemiddelde temperatuur (Penning de
Vries, 1975).Het restant van de assimilaten wordt omgezet in structureel plantenmateriaal door vermenigvuldiging met een efficiëntiefactor, die de kosten van
groeiademhaling weerspiegelt (Penning de Vries, 1974) enverdeeld over deverschillende organen van de plant, wortels, stengels (inclusief bladscheden), bladschijven
en, na de bloei,zaden. Deverdelingsfactoren zijn gedefinieerd alsfunctie van het
ontwikkelingsstadium.
De groei van het bladoppervlak wordt afgeleid uit de toename in drooggewicht van
het blad door vermenigvuldiging met een specifiek bladoppervlak (m 2kg -1 ), gedefinieerd alsfunctie van het ontwikkelingsstadium.
Het wortelstelsel van het gewas wordt gekarakteriseerd door zijn massa (drooggewicht) en de effectieve diepte.

2.2.4 Destikstofhuishouding van het gewas
Devraag naar stikstof van het gewas wordt gedefinieerd alshet verschil tussen de
maximale stikstofinhoud en de actueel in het gewas aanwezige hoeveelheid. De
maximale stikstofinhoud isde som van de maximale hoeveelheden in deverschillende vegetatieve organen, berekend als hun drooggewicht vermenigvuldigd met
de maximale concentratie, gedefinieerd alsfunctie van het ontwikkelingsstadium.
Wanneer de actuele opname lager isdan devraag,wordt de opgenomen hoeveelheid verdeeld over deverschillende organen naar evenredigheid van de vraag. De
stikstoftoevoer naar het zaad wordt verondersteld plaatste vinden door translocatie
vanuit de vegetatieve delen.
Wanneer niet aan de vraag naar stikstof kan worden voldaan, daalt het stikstofgehalte in de verschillende organen beneden het maximale gehalte, waardoor een
aantal processen in de plant wordt beïnvloed. De maximale fotosynthesecapaciteit
van de bladeren daalt beneden de potentie, deverdeling van assimilaten verschuift,
zodanig dat minder wordt geïnvesteerd in de bladschijven, en meer in de stengels
en de wortels ( Brouwer, 1962;van Os, 1967). Doordat het 'residuele', niet-remobilizeerbare stikstofgehalte in de vegetatieve organen constant wordt verondersteld,
betekent een lager stikstofgehalte een geringere beschikbaarheid van stikstof voor
het zaad.

2.3

Calibratie envalidatie van het model

Inde periode 1971-1981 zijn proeven uitgevoerd in Migda in de noordelijke Negev
in Israël (34 25* OL,31 22* NB)om de effecten van kunstmesttoediening aan
natuurlijke weiden te bestuderen, alsonderdeel van een project gericht op
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'potentiële en actuele produktie van semi-aride weiden' (van Keulen, 1975;van
Keulen et al.,1982). De resultaten van berekeningen met het model voor het
seizoen 1971/72,een seizoen met een regenval aanzienlijk boven het gemiddelde
(350vs.245 mm) en een gunstige verdeling,voor zowel een bemeste alseen nietbemeste weide zijn gegeven in Figuur 2.4. Degesimuleerde groeicurve voor de bemeste behandeling komt goed overeen met de metingen voor het grootste deel van
het groeiseizoen, maar het lijkt erop dat het eindevan het seizoenwat te vroeg
wordt gesimuleerd, zodat de maximale drogestofproduktie in het model wordt
onderschat. Voor de niet-bemeste behandeling komt de gesimuleerde groeicurve
goed overeen met de metingen en zijn ook gemeten en gesimuleerde totale drogestofproduktie praktisch gelijk. Destikstofopname in de bemeste behandeling wordt
sterk onderschat in het model na dag 120,zodat de gesimuleerde waarde aan het
eind van het groeiseizoen 40 kg ha"1 lager ligt dan de gemeten waarde. Dezediscrepantie ismoeilijk te verklaren, gezien devergelijking van de groeicurven.
Mogelijkerwijs zijn de gemeten waarden aan het eind van het seizoen overschat,
doordat het gemiddelde stikstofgehalte in het bemonsterde materiaal niet representatief wasvoor detotale biomassa,omdat het materiaal met het laagste stikstofgehalte (gevallen bladeren,etc.) niet in het monster ismeegenomen (Seligman
et al.,1976). Het patroon van de stikstofopname voor de onbemeste weide wordt
vrij nauwkeurig beschreven (Figuur 2.4b). Degegevens voor het seizoen 1971/72 zijn
gebruikt om het model te calibreren, zodat een onafhankelijke dataset nodig is om
een beter beeld te krijgen van het gedrag van het model. Daarvoor zijn gegevens
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Figuur 2.5 Vergelijking van gesimuleerde en gemeten bovengrondse drogestofproduktie voor een bemeste en onbemeste weide in Migda, Israël in het
seizoen 1972/73.
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gebruikt van het seizoen 1972/73. met 245 mm regenval ongeveer een 'normaal'
jaar, maar met een gunstige regenvalverdeling. Voor de bemeste behandeling volgt
de gesimuleerde groeicurve de metingen vrij nauwkeurig (Figuur 2.5), al lijkt ersystematisch een lichte onderschatting te zijn voor het grootste deel van het seizoen,
maar die verdwijnt bij de simulatie van de maximale produktie. Voor de onbemeste
weide wordt de groeicurve nauwkeurig gesimuleerd voor het hele seizoen, inclusief
de maximale biomassa.Stikstofopname werd alleen bepaald aan het eind van het
groeiseizoen, en gemeten en gesimuleerde waarden komen goed overeen.
Simulaties voor andere jaren toonden resultaten vergelijkbaar met die voor het
seizoen 1972/73 (van Keulen &Seligman, 1992),dus het model reproduceert de responsvan natuurlijke vegetatie op stikstofbemesting op een herkenbare wijze, zodat het met vertrouwen gebruikt kan worden om lange-termijneffecten van weersinvloeden, bodemeigenschappen of beheersmaatregelen te analyseren.

2.4

Hetsimulatie-experiment

Het model isgedraaid met een setvan 21jaar weersgegevens (regenval, straling,
minimum en maximum temperatuur, luchtvochtigheid en windsnelheid) van een
typisch mediterraan gebied in de noordelijke Negevuit Israël.De gemiddelde jaarlijkse regenval over deze periode bedroeg 264 mm met een variatiecoëfficiënt (CV)
van 0,32 (Ungar, 1981). Drogere en nattere condities werden gesimuleerd door de
geregistreerde dagelijkse regenval te vermenigvuldigen met respectievelijk 0,5, 1,5
en 2,0. Deoverige weersomstandigheden werden constant gehouden. De range in
regenval die op deze manier werd verkregen (132-525 mm j' 1 ) isrepresentatief voor
het grootste deel van de regio met winterregenval in Noord-Afrika en het MiddenOosten (Le Houérou, 1982). Daarnaast werden verschillen in stikstofbeschikbaarheid
gesimuleerd door toediening van hoeveelheden van30-150kg ha' 1 stikstofkunstmest in stappen van 30 kg ha"1,als basisbemesting,terwijl eveneens een gedeelde
gift van 5maal 30 kg ha"1werd gesimuleerd. Destikstofbeschikbaarheid onder
natuurlijke omstandigheden varieert van 30-60 kg ha"1 (Noy-Meir & Harpaz, 1978)
en blijkt in veel gevallen een even belangrijke beperking voor de produktie als de
waterbeschikbaarheid (Harpaz, 1975;van Keulen, 1975).Verschillen in bodemeigenschappen werden gesimuleerd door de bodemdiepte te variëren van 0,3 m
Figuur 2.6 (rechtsboven) Gesimuleerde responsvoor een 21-jarige periode van
totale bovengrondse drogestofproduktie op gemiddelde jaarlijkse
regenval (links aangegeven) en stikstoftoediening (op de horizonale as
aangegeven) voor bodemdiepten van 0,3 (A) en 1,5 (B) m. De waarden
van de iso-opbrengstlijnen in kg ha' 1 staan rechts aangegeven.

Figuur 2.7 (rechtsonder) Gesimuleerde responsvoor een 21-jarige periode van stikstofopname in de bovengrondse biomassa op gemiddelde jaarlijkse
regenval (links aangegeven) en stikstoftoediening (op de horizontale as
weergegeven) voor bodemdiepten van 0,3 (A) en 1,5 (B) m. De waarden
van de iso-opnamelijnen in kg ha"1staan rechts aangegeven.
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(representatief voor ondiepe bodemsopkalksteenrots)tot 1,8 m(representatief
voor diepeeolische bodems,e.g.loss).
Indesimulaties isaangenomen dat oppervlakkige afstroming inallegevallenverwaarloosbaar is,zodatderegenvalvolledig infiltreert. Deinitiëlecondities in het
modelwerden gelijk gehoudenvoor deverschillendejaren,onafhankelijk vande
omstandigheden in hetvoorafgaande seizoen:vochtgehalte opverwelkingspunt in
debovenste0,3 mvanhet profielen 1,1tot 1,5 maalverwelkingspunt indediepere
lagen,minerale N-voorraadindebovenste 0,6mvanhet profiel 25kgha"1,Nin
stabielorganischmateriaal 3000kg ha"1(0,6m),2000kgha"1gewasrestenmeteen
ON-verhoudingvan40.

2.4.1 Resultaten
Onder droge omstandigheden (132-264mmj' 1 ) lopende lijnendiegelijke produktie metelkaarverbinden alsfunctievanregenvalenstikstofbemesting (Figuur 2.6)
vrijwel horizontaal,duser isnauwelijks eenresponsopverhoogdestikstofbeschikbaarheid,eneensterke responsopverhoogdewaterbeschikbaarheid. Bij hogere
waterbeschikbaarheid (264-396mmj"1) lopen delijnen diagonaaldoor defiguur,
hetgeenaangeeft dat ereenresponsisopzowel hogerebeschikbaarheidvanwater
alsophogerestikstofbeschikbaarheid.Onder nattereomstandigheden(> 396mmj"1)
lopende lijnenvrijwelverticaal,dusdaar bepaaltvooralde stikstofbeschikbaarheid
deprimaire produktie. Devormvandecurvenisgelijk bijverschillendebodemdiepten,maar deabsolutewaardenzijnhoger bij grotere bodemdiepte,omdat
zoweldewaterbeschikbaarheid alsdestikstofbeschikbaarheid toeneemt mettoenemende bodemdiepte. Bijondiepe bodemszijn deverliezen alsgevolgvanpercolatie enuitspoeling groter.
Hetpatroonvanstikstofopnameverschiltvandatvoor drogestofproduktie
(Figuur 2.7),indezindat deopnametoeneemt met hogere stikstofbeschikbaarheid,
zelfsal indeondiepe bodems.Indeondiepe bodemstreedt uitspoeling vanstikstof
op,diesterker wordt naarmatederegenvaltoeneemt. Indediepe bodemstreedt
datverschijnselveelminder op,zoalsblijkt uit devormvande'iso-opname'-lijnen.
Dewaardevande 'efficiëntie'vanhetgebruik vanproduktiefactoren hangt afvan
dedefinitie diewordt gebruikt, enomdat dienietaltijd evenduidelijk wordt aangegeven,ontstaat ersomsverwarring. Deverhoudingtussen regenvalenbovengrondsedrogestofproduktie, dewatergebruiksefficiëntie (WUE:water useefficiency,cf.Tanner &Sinclair, 1983;van Keulen &vanLaar, 1986;van Keulen&
Seligman,1992)dieechter ook als'regenvalgebruiksefficiëntie' (rain useefficiency)
wordt aangeduid (LeHouérou,1984),blijkt zowel afte hangenvandebodemdieptealsvandestikstofbemesting (Figuur 2.8).Omdit verband naderte analyseren
ishet noodzakelijk te kijken naardedeelprocessendieeraanten grondslag liggen.
Indeeersteplaatskaner indeverschillende behandelingen eenverschil optreden
tussen regenvalendedoor het gewasgebruikte hoeveelheid water. Onderveldomstandigheden kandatveroorzaakt worden doordat bij hogere regenval eengroter
deelvanhetwater niet infiltreert, maarverloren gaatdoor oppervlakkige afstroming.Zoalseerder aangegeven,isdat inhet model niet aangenomen,dusdat proceskunnenwe hierverwaarlozen.InFiguur 2.9wordt echter geïllustreerddat het
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Figuur 2.8 Gesimuleerde responsvandegemiddelde bovengrondse drogestofproduktievoor een21-jarigeperiodeopgemiddeldejaarlijkseregenval bij
verschillende stikstofgiften voor bodemdieptenvan0,3(A)en 1,5 (B)m.
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Figuur 2.10 Het gesimuleerde verband tussentotale transpiratie en totale bovengrondse drogestofproduktie voor een 21-jarige periode voor twee
niveau'svan stikstoftoediening entwee bodemdiepten.
verband tussen jaarlijkse neerslag enjaarlijkse transpiratie inderdaad aanzienlijk
verschilt tussen de behandelingen.
Hieraan liggen twee belangrijke oorzaken ten grondslag: de verschillen tussen de
bodemdiepten (Figuur 2.9A vs. Figuur 2.9B) moeten vooral worden toegeschreven
aan de grote verschillen inverliezen door percolatie beneden de bewortelbare
zone. De initiële helling voor de 0,3 m bodemdiepte ligt dan ook op 0,3 (mm mm"1),
tegen 0,7 voor de 1,5 m bodemdiepte. Met toenemende neerslag neemt de efficiëntie waarmee regenval wordt gebruikt voor transpiratie af, waarbij het patroon
gelijk isvoor de verschillende behandelingen, i.e. afnemende meeropbrengsten.
Met toenemende stikstofbeschikbaarheid wordt de verhouding tussen transpiratie
en neerslag gunstiger, alsgevolg van een snellere initiële groei van de vegetatie en
de daarmee gepaard gaande vroegere bodembedekking en dus geringere verliezen
door bodemverdamping. Die verschillen leiden er toe dat tussen het laagste en
hoogste regenvalregime slechts 8 % van het water werd gebruikt voor transpiratie
bij een bodemdiepte van 0,3 m en de laagste stikstofbeschikbaarheid, tegen 19 %
bij de hoogste stikstofbeschikbaarheid. Voor de bodemdiepte van 1,5 m zijn deze
getallen respectievelijk 16en 40 %.Het verband tussen drogestofproduktie en
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Figuur 2.11 Gesimuleerde responsvan de gemiddelde bovengrondse drogestofproduktie voor een 21-jarige periode op stikstoftoediening bij verschillende hoeveelheden jaarlijkse regenval voor bodemdiepten van 0,3 (A)
en 1,5 m (B).ln de figuren zijn de initiële efficiënties in kg bovengrondse
drogestof per kg stikstoftoediening weergegeven.
transpiratie, zoalsweergegeven in Figuur 2.10, laat zien dat deze verhouding onafhankelijk isvan zowel bodemdiepte als stikstof-beschikbaarheid.
Dewaargenomen variatie istoe te schrijven aan het feit dat bij verschillen in wateren stikstofbeschikbaarheid de groeiperioden niet volledig samenvallen,zodat er
(geringe) verschillen in gemiddeld dampdrukdeficit optreden (Tanner & Sinclair,
1983). Het verband tussen stikstofbemestingsniveau en drogestofproduktie, de 'stikstofresponsecurve' (Figuur 2.11) laat zien dat bij het laagste neerslagniveau water
een zo sterk beperkende factor is,dat toediening van extra stikstof nauwelijks effect
heeft. Bij de hogere neerslagniveaus iser een duidelijke reactie op toenemende
stikstofbeschikbaarheid, waarbij de initiële helling (kunstmestgebruiksefficiëntie of
fertilizer (use) efficiency, in kg bovengrondse drogestof per kg toegediende
stikstofkunstmest, cf. De Datta et al., 1983) voor de bodemdiepte van 0,3 m
(24kg kg"1) aanzienlijk lager isdan die voor de 1,5 m bodemdiepte (40 kg kg' 1 ).
Ook hier moet weer gekeken worden naar de onderliggende relaties om dit
verband nader te analyseren. Hiervoor kan het best gebruik gemaakt worden van
zg. driekwadrantenfiguren (de Wit, 1953;van Keulen, 1977),zoals geïllustreerd in
Figuur 2.12. Kwadrant II,zoalsweergegeven in Figuur 2.11 is in deze Figuur niet
herhaald. De relatie tussen stikstofgift en opbrengst ishier opgesplitst in die tussen
gift en opname (kwadrant IV) en die tussen opname en opbrengst (kwadrant I).
Dezefiguur laat zien dat beide relaties worden beïnvloed door bodemdiepte en
regenvalregime. Onder het lage regenvalregime isde opname uit natuurlijke hulpbronnen, de intercept van kwadrant IV met de x-as, laag, en verschilt weinig
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Figuur 2.12 Het gesimuleerde verband tussen opbrengst en stikstofopname
(kwadrant I) en die tussen stikstofgift en stikstofopname (kwadrant IV)
voor twee gemiddelde jaarlijkse neerslaghoeveelheden en twee
bodemdieptes.
tussen de bodemdiepten. De opname-efficiëntie (recovery), de verhouding tussen
toename in opname entoename in gift is,zelfs bij lage giften laag (ongeveer 0,25),
omdat de mobiliteit van stikstof in het profiel laag istengevolge van het gemiddeld lage vochtgehalte (de Willigen &van Noordwijk, 1987). Bijgiften boven 60 kg
ha' 1 neemt de opname niet meer toe, omdat de vegetatie gedurende de gehele
periode met stikstof is'verzadigd'. In kwadrant Izien we dat de opgenomen hoeveelheid stikstof niet tot z'n minimale gehalte wordt 'uitverdund' (de vegetatie
vertoont dus een lage stikstofgebruiksefficiëntie, nitrogen useefficiency, cf.
Berendse en Aerts, 1987),tengevolge van groeiremming door watergebrek. Onder
het hoge regenvalregime nemen zowel de opname uit natuurlijke bronnen als de
opname-efficiëntie toe, nog slechts in beperkte mate bij de geringe bodemdiepte,
omdat daar uitspoeling van stikstof een belangrijke rol speelt, maar vooral op de
diepere bodem,waar over het hele traject van giften een opname-efficiëntie van
0,5 wordt gehaald. Daarnaast zien we in kwadrant Idat de stikstofgehalten bij de
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Tabel 2.1. Definitiesvanefficiënties zoalsvoorgesteld indezebijdrage.
Definitie

eenheid

watergebruiksefficiëntie

kgbovengrondsedrogestof perkg totaalwaterverbruik(voorregenafhankelijkelandbouw
isditequivalentmet regenvalgebruiksefficiëntie)
kgbovengrondsedrogestofproduktieperkgdoor
hetgewasverdamptwater
kgdoorgewasverdamptwaterperkg
bovengrondsedrogestofproduktie(omkeerdevan
transpiratie-efficiëntie)
kgopgenomennutriënt perkgtoegediend
nutriënt
kgbovengrondsedrogestofproduktieperkg
opgenomenstikstof(P,K)
kgbovengrondsedrogestofproduktieperkg
toegediendnutriënt inkunstmest

transpiratie-efficiëntie
transpiratiecoëfficiënt

opname-efficiëntie
stikstof(P,K)gebruiksefficiëntie
kunstmestgebruiksefficiëntie

oogstveellager zijn (eenhogerestikstofgebruiksefficiëntie), omdatdewaterbeschikbaarheidvolledige uitverdunning mogelijk maakt.

2.5

Conclusies

Deresultaten die indezebijdrage zijn gepresenteerdtonen aandat eengoed
gevalideerd simulatiemodel uitstekende diensten kan bewijzen bijhet analyseren
vancomplexesituaties,waarbij interactiestussenverschillende factoren eenrolspelen.Omdat het inzicht inverschillende processensomsnogtewensenoverlaat,is
echtervoorzichtigheid geboden bij het gebruik vandergelijke modellenvoor situatiesdieaanzienlijk afwijken vandiewaarvoor hetgevalideerdis.
Deresultatenvanhet model bijtoepassing ineenstudienaardeinteractiestussen
water-enstikstofbeschikbaarheid bijverschillende bewortelingsdiepten,tonenaan
dat deverhoudingtussenregenvalendrogestofproduktie (watergebruiksefficiëntie
of regenvalgebruiksefficiëntie) zowelwordt beïnvloeddoor de bewortelingsdiepte
alsdoor destikstofbeschikbaarheid. Devoornaamste oorzaak hiervan isdat bij
geringere bodemdiepteenlagerestikstofbeschikbaarheid het aandeel niet-produktief watergebruik toeneemt, respectievelijk door grotere percolatieverliezen en
door bodemverdamping. Deverhoudingtussentranspiratie en drogestofproduktie
(detranspiratie-efficiëntie, cf.Tanner &Sinclair, 1983)blijkt zeerconservatief en
nauwelijks afhankelijk vandehier gevarieerde externeomstandigheden,in
overeenstemming meteldersgepresenteerde gegevens(vanKeulen,1975).
Destikstofresponscurvevertoont eveneenssterkevariatie afhankelijk vanwaterbeschikbaarheid enbewortelingsdiepte. Deoorzaken hiervanzijnenerzijdseen
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grote variabiliteit in de relatie tussen stikstofopname en stikstoftoediening
(de opname-efficiëntie), en anderzijds een grote variabiliteit in de verhouding opname en drogestofproduktie (de stikstofgebruiksefficiëntie). Hierbij moet nog wel
worden aangetekend, dat in het laatste geval een bijkomende overweging kan zijn
dat de sterke verdunning van stikstof in het materiaal het niet erg geschikt maakt
voor veevoer, omdat de verteerbaarheid over het algemeen laag zal zijn
(Penning deVries & Djitéye, 1982).
De resultaten tonen duidelijk aan,dat de efficiëntie van gebruik van externe hulpbronnen, uitgedrukt in hoeveelheid produkt per eenheid toegevoerde hulpbron
(watergebruiksefficiëntie of kunstmestgebruiksefficiëntie) sterk afhankelijk isvan de
externe omstandigheden, en dat voor een gegeven factor de efficiëntie toeneemt
naarmate de omstandigheden met betrekking t o t de andere hulpbronnen gunstiger
zijn.
Om de discussie rond het efficiënt gebruik van hulpbronnen in de landbouw
(cf. de Wit, 1992) 'zuiver' te houden en althans een deelvan de huidige verwarring
weg te nemen, bestaat er dringend behoefte aan een consistente set van expliciete
definities, zoalsweergegeven in Tabel2.1.

2.6
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3

Watervoorziening, bemesting en
waterkwaliteit bij teelten onder glas

C.Sonneveld, Proefstation voor Tuinbouw onder Glas (PTG), Naaldwijk

Samenvatting
In de glastuinbouw worden gewassen uitsluitend van water voorzien via kunstmatige irrigatie. Dehoeveelheid water die nodig isvarieert naar teeltwijze en
gewas en ligt tussen 500 en 9001 mr2 perjaar. Doordat het gietwater vaakteveel
zouten bevat moeten kasgronden worden doorgespoeld. Dit heeft tot gevolg dat
voedingsstoffen naar het milieu worden afgevoerd. Doordat de opbrengsten in de
glastuinbouw hoog liggen, isde mineralenopname hoog en zijn ook de bemestingsnormen hoog. Dit heeft tot gevolg dat bij doorspoeling zodanig veel mineralen worden uitgespoeld, dat de door de overheid gestelde normen overschreden
worden. Telen in gesloten systemen lijkt daarom noodzakelijk.

3.1

Watervoorziening

In de glastuinbouw vindt de gehele watervoorziening plaats via kunstmatige irrigatie, omdat de natuurlijke neerslag geheel ontbreekt. Het uitsluiten van de
natuurlijke neerslag brengt problemen met zich mee doordat gemakkelijk verzilting kan optreden. Het schept echter ook mogelijkheden tot een betere regulatie
van de waterhuishouding, waardoor ongecontroleerde doorspoeling en daarmee
gepaard gaande uitspoeling van meststoffen voorkomen kan worden.
Toch kan bij kasteelten moeilijk worden voorkomen dat enige doorspoeling plaats
vindt. Dit isin de eerste plaats noodzakelijk om zoutaccumulatiete voorkomen.
Maar ook iswater nodig om de ongelijkheid in de watergift en de wateropname
tussen planten te vereffenen (van de Sanden &Gijzen, 1993). Inde praktijk blijkt,
dat voor het vereffenen van de ongelijkheid van wateropname en watergift al
spoedig 20-30%van de watergift nodig is. Kasgronden kunnen tijdens de teelt
worden doorgespoeld door regelmatig meer water te geven dan voor de verdamping van het gewas noodzakelijk is.Het wordt somsook na afloop van de
teelt gedaan door in enkele dagen tijd 200-300 Iwater rrr 2 in te brengen. De
keuze van de wijze van doorspoelen wordt veelal bepaald door deteelten, de
teeltwijzen en het irrigatiesysteem dat wordt gebruikt.
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Hetverband tussen de globale straling en detranspiratie van
gewassen inverschillende groeistadia (De Graaf, 1993).

De hoeveelheid water die nodig is in kassenwordt bepaald door de opname van
het gewas en de mate waarin doorspoeling nodig is.Deopname van het gewas is
onder te verdelen in water nodig voor de plantopbouw envoor de transpiratie.
Deovergrote meerderheid van het opgenomen water - ongeveer 90%- wordt
voor transpiratie gebruikt. Detranspiratie van het gewas in kassen hangt nauw
samen met de aard en de ouderdon van het gewas,de instraling en de stookenergie die in de kaswordt gebracht. In Figuur 3.1 isvoor een aantal gewassen de
samenhang tussen de instraling, de ouderdom van het gewas ende wateropname
weergegeven. Deouderdom van het gewas isalleen van belang bij jongere
planten. Gewassen die eenmaal volgroeid zijn, dat wil zeggen dat het gewas de
kasoppervlakte bedekt, vertonen geen toename meer in wateropname bij het
ouder worden. De invloed van het stoken isalleen bij lage instraling van belang.
In Figuur 3.2 isde invloed van stoken op detotale wateropname weergegeven
voor het gewastomaat. Hettotale waterverbruik van de gewassen in de glastuinbouw loopt sterk uiteen.Globaal kan het worden geschat op 400 - 700 In r 2 per
jaar. Als daarbij bedacht wordt dat boven deze hoeveelheid een doorspoeling
nodig isvan ongeveer 25%van de watergift, dan wordt berekend dat het verbruik
zalvariëren tussen ruim 500en ruim 900 Irrr 2 . In het verleden zijn via speciale
doorspoelprogramma's, zoals het uitspoelen van bromide na grondontsmetting,
aanzienlijk grotere hoeveelheden gebruikt.
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Bemesting

Bemesting indeglastuinbouw betekent niet alleen het toedienen van meststoffen
aan het wortelmilieu omdeplant optimaal van mineralen tevoorzien, maar ook
het regelen van degroei van deplant en dekwaliteit van hetgeoogste produkt.
Dit laatste gebeurt door een nauwkeurige afstemming van deonderlinge verhoudingen van de voedingselementen, maar vooral ook door regeling vande
osmotische druk inhet wortelmilieu. Detoediening van mineralen indeglastuinbouw ishoog, omdat deopbrengsten endedaarmee gepaard gaande opnamen
aan mineralen eveneens hoog zijn. Bijeentomatenopbrengst van 50kgn r 2 is de
opname aan stikstof (N),fosfaat (P)enkali (K) respectievelijk 900,275en
1600 kgha' 1 . Voor een gewas alsroos zijn deze hoeveelheden altijd nog respectievelijk 300, 50en375 kgha"1bijeen opbrengst van 200 stuks m"2 (Sonneveld,
1992). Hetzal duidelijk zijn datom dehoge opbrengsten terealiseren genoemde
hoeveelheden aan mineralen ookmoeten worden toegediend. Naastdemineralen
die nodig zijn voor de voeding van deplant worden daarboven mineralen toegediend omdegroei van deplant tebeïnvloeden enomdekwaliteit van hetgeoogste produkt teregelen. Ditvindt bijvoorbeeld vooral plaats bij vrucht-dragende
groentegewassen. Door een hoge osmotische druk inhet wortelmilieu wordtde
vruchtbaarheid vanjonge planten bevorderd endevruchtkwaliteit verbeterd
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Tabel 3.1

Streefwaarden voor gehalten aan mineralen in de voedingsoplossing
in steenwolmatten voor tomaat bij een hoog en een laag keukenzoutgehalte.

Kenmerk
ECmScm"1 (25 *C)
Namolm - 3
Clmolm" 3
N0 3 molm- 3
H2P04 molrrr 3
S0 4 mol rrr3
Kmol rrr3
Ca mol nrr3
Mg mol nrr3

LaagNaCI
3,0
2,0
2,0
17,0
0,7
5,0
7,0
7,0
3,5

HoogNaCI
3,0
10,0
10,0
12,0
0,7
3,5
5,0
5,0
2,5

(Sonneveld enWelles, 1988). Deaard van de zouten die gebruikt worden voor
verhoging van de osmotische druk isveelal van minder belang alsde plant optimaalvan voedingsstoffen wordt voorzien (Sonneveld en Van der Burg, 1991). Dit
betekent dus, dat zouten die vanuit het gietwater in het wortelmilieu accumuleren somseen nuttige functie vervullen, mits de concentraties niet oplopen t o t
een onaanvaardbaar niveau.Aanpassing van de interpretatie van de gehalten aan
voedingselementen isdan echter noodzakelijk, zoals blijkt uit gegevens in
Tabel 3.1 (Sonneveld, 1991).

3.3

Waterkwaliteit

Het water dat in de Nederlandse glastuinbouw wordt gebruikt isvariabel van
kwaliteit. Regenwater, drinkwater, grondwater en oppervlaktewater worden op
uitgebreide schaaltoegepast. Daarnaast wordt op beperkte schaal gietwater dat
niet voor het doel geschikt isbehandeld door ontzouting. Regenwater isals regel
het meest geschikt voor gebruik in de glastuinbouw, omdat het arm isaan mineralen. De minerale samenstelling van enkeletypen isweergeven in Tabel 3.2. De
overige genoemde watersoorten komen voor met variërende gehalten aan mineralen en bevatten daarvan soms zoveel,dat detoevoer bij het gebruik als gietwater groter isdan de opname door het gewas. Dit betekent dat deze mineralen
in de wortelzone accumuleren en uitspoeling noodzakelijk is. InTabel 3.3 zijn
daarvan voorbeelden gegeven voor eentomatenteelt in steenwol met leidingwater en een radijsteelt in grond met oppervlaktewater. Uit de gegevens blijkt,
dat vooral Na en Cl in grotere hoeveelheden aanwezig zijn dan ze worden
opgenomen, maar dat het ook voor andere minerale elementen kan voorkomen.
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Tabel 3.2

De minerale samenstelling vanenkele typen water.

Elementen

Oppervlaktewater*

ECmScrrr1 (25*C)
Kmol rrr3
Namol rrr 3
Camol rrr 3
Mg mol rrr3
NH4 mol rrr3
NO3mol rrr3
Clmol rrr 3
SO4mol rrr3
Pmol irr 3

Leidingwater

Regenwater
0,16
0,04
0,59
0,14
0,07
0,15
0,13
0,66
0,22

0,6
2,2
1,3
0,3
2,0
0,9
-

1,2
0,4
4,6
3,0
0,8
0,2
0,2
4,1
1,8
0,02

* Delfland
**RDM
Concentraties aan mineralen zoalsze wore
gewas invergelijking met concentraties mineralen inhet gietwater.
Tomaat geteeld in steenwol en radijs inkasgrond.

Tabel 3.3

Elementen
Opname
3

Kmol nr
Namol rrr3
Camol rrr3
Mg mol rrr3
N molm"3
Clmol rrr3
Pmol rrr3
Smol rrr3

Radijs

Tomaat

6,3
0,7*
2,0
0,6
9,9
0,9*
1,4
1,3

Drinkwater
2,2
1,3
0,3
2,0
0,9

Opname
4,6
0,8**
1,5
0,5
8,6
0,8**
0,4
0,4

Oppervl.water
0,4
4,6
3,0
0,8
0,4
4,1
0,0
1,8

* Gehalte aan Na enCl in het wortelmilieu8 mol nr 3
* * Gehalte aan Na en Clin de bodemoplossing 12 mol rrr3
De benodigde doorspoeling in de wortelzone kan worden berekend met behulp
van devolgende formule:

fa=

CH-C,

(1)
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Waarin f a de doorspoelfractie van het toegediende water isen voor een bepaald
ion in mol rrr 3 :
C w de concentratie in het gietwater;
Cb deverhoging die plaatsvindt door toediening van de bemesting van het
gietwater;
C0 de opnameconcentratie van het gewas;
Cd de maximaal toelaatbare concentratie in het drainwater.
Het zal duidelijk zijn, dat het element waarvoor de hoogste doorspoelfractie
gevonden wordt, de mate van doorspoeling bepaalt. In Nederland zijn dit vaak
het Na-of het Cl-gehalte.

3.4

Normenvoor waterkwaliteit

Met behulp van de in vorige paragraaf gegeven formule kunnen normen voor de
waterkwaliteit worden afgeleid, mits de parameters bekend zijn. De formule
wordt dan aldus omgezet:
C w =f a *C d + (1-f a )*C 0 -C b

(2)

Degeaccepteerde doorspoelfractie (f a ) zalvastgesteld moeten worden. C j varieert
voor gewas en teeltomstandigheden en moet als regel experimenteel worden
bepaald. Voor een aantal elementen en gewassen zijn waarden vastgesteld in de
bemestingsadviesbasisvoor concentraties in het wortelmilieu. Deze kunnen worden gehanteerd alstoelaatbare gehalten in het drainwater. Deopname van het
gewas moet eveneens experimenteel worden bepaald.Soms isdeze afhankelijk
van de concentratie in het wortelmilieu. Zie bijvoorbeeld Figuur 3.3,waar de
gehalten aan Naen Clvan alstroemeria zijn weergegeven in afhankelijkheid van
de gehalten in het gietwater. Ook voor andere gewassen iseen dergelijk verband
gevonden. Dewaarde van C^ isafhankelijk van de zuiverheid van meststoffen die
gebruikt worden.

3.5

Geslotenteeltsystemen

Gezien de eisen die de milieuwetgeving in detoekomst zal stellen aan de uitspoeling van plantevoedingsstoffen naar het milieu, lijkt het voor de glastuinbouw niet
haalbaar het drainwater uit kassen te lozen in het milieu. Dit isde reden dat in de
glastuinbouw ernaar wordt gestreefd zoveel mogelijk gewassen te gaan telen in
gesloten systemen.Teelten die nu worden gebezigd in substraatsystemen met een
vrije drainage naar de omgeving zullen omgeschakeld moeten worden naarsystemen waarin het drainwater kan worden hergebruikt. Teelten die nu in de grond
plaats vinden zullen zoveel als mogelijk overgebracht moeten worden naar teeltsystemen waarin hergebruik van drainwater mogelijk is.Dit betekent veelal dat ze
ook in substraat geteeld moeten worden. Eenen ander betekent wel, dat de
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Deopname aan natrium Na(t) en chloride Cl(t)) door twee alstroemeria cultivars in afhankelijkheid van respectievelijk het natrium-Na(w)
en het chloridegehalte Cl(w) van het gebruikte gietwater. Gewasgehalten in mmol kg - 1 drogestof en de gehalten in het water zijn uitgedrukt in mol nrr3 (Sonneveld, 1988).

gietwaterkwaliteit op veel bedrijven aanzienlijk verbeterd moet worden. Bij een
volledig hergebruik van drainagewater mag immers bij geen van de aanwezige
zouten in het gietwater de concentratie de opnameconcentratie van het gewas
overtreffen. Dit betekent dat in formule (1) deteller gelijk aan of kleiner dan nul
moet zijn.
Dus: C w +Cb<C0

(3)

Voor een aantal gewassen isvoldoende kennis aanwezig van de informule 3
opgenomen parameters. InTabel 3.4 iseen globaal overzicht gegeven van de
kwaliteitseisen voor gietwater geschikt voor gesloten teeltsystemen. Het feit dat
een range wordt gegeven voor de verschillende bestanddelen van gietwater
wordt veroorzaakt door verschillen in opnameconcentraties tussen gewassen en
teeltomstahdigheden.
Om het voortbestaan van de Nederlandse glastuinbouw te verzekeren zal het
nodig zijn dat de kwekers hoge opbrengsten behalen van goede kwaliteit bij een
minimale belasting van het milieu. Het telen in gesloten systemen isdaarvoor een
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Tabel 3.4

Grenswaarden voor toelaatbare gehalten aan mineralen in irrigatiewater voor gesloten teeltsystemen.

Mineralen

Maximumwaarden *

Namolm"3
Clmol rrr 3
Camolm"3
Mg mol rrr3
S04 mol rrr3
Mn mmol m -3
Bmmol m -3
Znmmol rrr 3

0,2 • •

1,0

0,3 • •

1,5

0,7 • -

2,0

0,3 • •

0,7

0,5 • •

1,5

5,0 • - 15,0

10,0 • • 20,0
3,0 • •

5,0

* Varieert naar gewasen teeltwijze

goede optie. De huidige teelttechnieken die daarvoor beschikbaar zijn bieden nog
niet voor alle gewassen economisch perspectief. Voor zulke gewassen zullensystemen ontworpen moeten worden waarmee voldoende produktiestijgingen gerealiseerd kunnen worden om ze economisch rendabel in gesloten systemen te kunnentelen. Eénvan defactoren in dit onderzoek iseen verdere optimalisatie van
de onderlinge afstemming van watervoorziening, bemesting en waterkwaliteit.

3.6
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Samenvatting
Bijtekort aanvochttreedt opbrengstdervingopbij landbouwgewassen. In deze
bijdrage worden enkelemechanismenbesproken dietengrondslagliggen aan dit
produktieverlies. Vervolgens wordt nagegaan welkemogelijkhedenerzijn omde
verliezentebeperkendoor veranderdegewaseigenschappen. Hetisbekenddat
rassen onderling sterkverschillen inhundroogtetolerantie gedefinieerd aan de
handvanpercentageopbrengstdervingbij droogte. Waarzit dat in,hoekan
droogtetolerantie experimenteelwordenbepaaldengaatgoede droogtetolerantiemisschien tenkostevananderegewensteeigenschappen?Alsvoorbeeldgewas
isdeaardappelgenomenaandehandwaarvan metexperimentelegegevensen
modelverkenningendemogelijkheden enbeperkingenvoorvergrotingvan
droogtetolerantie worden besproken.

4.1

Inleiding

Zelfsineenrelatief regenrijkestreek alshet noordwestenvanEuropavormt
watergebrek eenvandemeestbeperkendefactorenvoor degroeien kwaliteit
vangewassen.Hetneerslagtekort gedurende hetgroeiseizoen bedraagt meestal
meerdanhonderd mm.Demeestegronden,metnamede droogtegevoelige
zandgronden,kunnenditverschil niet uit debodemvoorraad naleveren.Hetgebruik van beregening heeft óf (nog) niet algemeen ingang gevonden door eraan
verbonden hoge kosten,of isintoenemende mateaanbeperking onderhevig
door ingestelde beregeningsverboden. Hetvergrotenvandebenuttingvan het
beschikbarewater isdanook eentoenemende zorg.Bijhetverhogenvan produktie enkwaliteit door eenbetere beschikbaarheidvanwater staanverschillendebenaderingswijzen ter beschikking,waarbij met namedeaardvande(teverwachten) droogte eenrolspeelt. Drievormenwordenonderscheiden:
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- droogte die optreedt aan het begin van het groeiseizoen waardoor opkomst en
begingroei van het gewasworden vertraagd;
- kortstondige droogteperiode in de loop van het groeiseizoen waardoor de
groei in beperkte mate maar de ontwikkeling en de produktkwaliteit in sterke
mate kunnen worden beïnvloed;
- in de loop van het groeiseizoen toenemende droogte doordat het neerslagtekort de bodemvoorraad voor langere tijd uitput, leidend tot voortijdig afsterven van het gewas.
Deverschillende vormen van droogte hebben verschillende effecten op de groei,
ontwikkeling en produktkwaliteit van het gewas. Gewas zowel alsteler kunnen op
velerlei wijze reageren om de schadevan droogte te beperken. Indeze bijdrage
wordt een overzicht gegeven van de korte- en lange-termijneffecten van droogte
op processen en morfologische eigenschappen van het gewas. Door middel van
simulatie van het effect van veranderde eigenschappen wordt de invloed van
droogte op de wijze van tot stand komen van de produktie bestudeerd zodat de
effecten van veranderde gewaseigenschappen door middel van voor de praktijk
relevante teeltingrepen en veredelingsstrategieën kunnen worden nagegaan. Als
voorbeeldgewas wordt de aardappel gebruikt.

4.2

Korte-termijneffecten

4.2.1 Effectenopdevochttoestandvandeplant
Devochttoestand van een plantecel wordt beschreven intermen van de waterpotentiaal (40, een osmotische component (O) en een drukcomponent (P). De formule luidt »PsO+P,uitgedrukt in MPa. Naarmate het vochtgehalte van een cel of
blad lager wordt doordat de transpiratie sneller verloopt dan het water via de
wortels wordt aangevoerd, dalen *P,Oen P.Tevens daalt het relatief watergehalte
ten opzichte van volledig met water verzadigd weefsel (Dainty, 1976). Deosmotische potentiaal van het vocht in de cellen daalt passief omdat de concentratie
van opgeloste stoffen toeneemt maar er kan ook een osmotische bijstelling plaats
vinden door een actieve ophoping van opgeloste stoffen, de zogenaamde osmoregulatie.Vos &Oyarzun (1987) vonden karakteristieke waarden van ¥ en O van
respectievelijk -0,5 en -0,8 MPa midden op een onbewolkte dag zonder droogte.
Voor transpiratie, het transport van water vanuit het binnenste van het blad naar
de atmosfeer, vormen de huidmondjes de grootste weerstand.Afhankelijk van de
in- en externe omstandigheden kan de plant deze huidmondjesweerstand (r^
regelen. Bij het gebruik van porometers voor de bepaling van de huidmondjesweerstand wordt de bijdrage van de cuticulaire weerstand (zeer groot) en de
weerstand van de laminaire grenslaag (zeer kleinten opzichte vanr^ buiten
beschouwing gelaten.Vos en Oyarzun (1988) stelden vast dat de hierboven
beschreven karakteristieken van dewaterrelaties waarschijnlijk niet kunnen worden gebruikt om de droogtetolerantie van genotypen vastte stellen.
De huidmondjesweerstand voor C0 2 is1,6 keer zo groot alsvoor waterdamp (Von
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Caemmerer &Farquhar, 1981).Huidmondjessluiting leidttot een lagereverhoudingtussende interne enexterneC02-concentratieenvervolgenstot eenverminderdefotosynthese.VosenGroenwold (1989a)vonden bijeenaandroogte
onderworpen gewasdat dehuidmondjesgeleidbaarheideerderensterker afnam
dandefotosynthese.Tevensnamdeassimilatie/transpiratie-verhouding,uitgedrukt alsgC0 2 g' 1 H20alsuitgewisseld gas,toe naarmate het gewaslangeraan
droogte wasblootgesteld (vanKeulenenvanLaar,1986).Hetveelsterkere effect
vandroogte opdetranspiratie danopdefotosynthese,enhetoptredenvanhysterese,zijn in Figuur4.1weergegevenvoor het rasSaturna.Bijvoortdurende

netto fotosynthese
8 h g CO2 m - 2 h" 1
/ S

M-"'

_L _L
_l_
200 400 600 800

200 400 600 800
transpiratie
600 gH 2 0m" 2h"1
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100«y.*
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ejuii
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8 juli
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Figuur4.1 Licht-responscurve inde loopvandedagvandenettofotosyntheseen
detranspiratie vaneennat (x)endroog (•) veldjevan2m 2gemeten
door gasuitwisseling ingewaskamers (Bodlaender et al., 1986).
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droogtestresswordt deassimilatieverder beperkt door beperkingvandefotosynthesecapaciteit (mesofylbeperking.Schapendonk et al., 1989).VosenOyarzun
(1987)rapporteerdenvoor aardappel opgrond blootgesteld aandroogteeen
sterkereductievandebladwaterpotentiaal van-0,5tot -0,9 MPa. Zijvondeneen
daling in interne C02-concentratiemet29%en58%reductie infotosynthese,
waarbij zoweldemesofylweerstandalsdehuidmondjesweerstandsterkwaren
toegenomen.

4.2.2 Modelberekening vandedagcyclusen
huidmondjesregeling
Huidmondjesregelingheeft behalve opverdamping,ook invloed opdefotosynthese.Bijstomatairesluitingwordt immersook detoegangvanC0 2tot het blad
bemoeilijkt. Omdezeeffectente illustreren worden hierderesultaten besproken
vanmodelberekeningen voor dedagcyclusvanfotosynthese enverdamping bij
eenindividueel bladvoor drietypen stomatairgedrag:
a) Destomatastaanvoortdurend openmetrs=100sm 1 ;
b) Destomataworden zodanig geregeld dat het inwendige C02-gehalte(Cj)van
het bladconstantwordt gehouden zolang het licht is.Destomaireweerstandrs
wordt dangegevendoor :rs=(ca-Cj)/(1,6Pg)metPg defotosynthesesnelheid die
hoort bij het inwendige C02-gehaltec,.Hier isgekozenvoor C;=220ppm, ofwel
circa70%van het uitwendige C02-gehalte. Indezeformule isheteffectvande
grenslaagweerstandraverwaarloosd.
c) Destomata openenzichbijeenfotosynthetische vraag,zesluiten zichechter in
responsopeenhoger dampdrukdeficiet (VPD)indebuitenlucht enopeen
hoger atmosferisch C02-gehalte. Deformule is:rs=acaVPD/Pgc Indezeformule
oefent deluchtvochtigheid rechtstreeksennietviaeenwaterpotentiaal van
bodem of bladeffekt uit opdestomataireweerstand.Als parameterwaarde
voor deevenredigheidsfaktor aishiergekozenvoor 0,5 10"3Pa"1. De
fotosynthetischevraag Pgc ishiergeformuleerd alsdetheoretische fotosynthesesnelheid die hoort bij Cj=ca.Dewerkelijk gerealiseerdefotosynthese werd
berekend bijdebijbehorende q-waarde:Cj=ca-1,6Prs Hetadditioneel effekt
vangrenslaagweerstandrawashiervoorverwaarloosd.
Defotosynthesevolgde een hyperbolische responsoplicht enC02:
(Cr T)lrmeszH

(Crr)/rmes+EH
waarin
H
instraling (PAR)(dagcyclus)
e
initiële lichtefficiëntie (0,012mgC0 2J'1(PAR))
Cj
inwendig C02-gehalte
r
C02-compensatiepunt (50ppm)
rmes mesofylweerstand (300sm-1)
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Incombinatie met destomatairebelemmering vanC02-diffusieontstaat nueen
kwadratische uitdrukking voor fotosynthese alsfunctievan licht enC02.
Deberekende dynamiekvangeleidbaarheid (Figuur4.2)voor dedriesituatiesis
constant insituatiea)enverloopt parallel aanhetstralingspatroon insituatieb).
Hetdampdrukdeficiet is'smorgensenigetijdvrijwelgelijk aannul,hetgeen in
situatiectot zeerhogewaardenvandegeleidbaarheid leidt. Pasindeloopvan
demorgen onstaatdoortemperatuurstijging enigdampdrukdeficiet,dieom
14.00heenmaximum bereikt.Vanaf dat momentverschiltdeVPD-effect-beschrijving nauwelijksvandebeschrijving metconstante q. Figuur4.2Blaatziendatde
fotosynthesesnelheid bijconstant openhuidmondjes bijnasteedshet hoogst isen
bijconstant q het laagst.Derechtstreekse reactieopVPDleidttot eenasymmetrischedagcyclusindefotosynthese: 'smorgensvroegeenwat hogerewaardedan
'smiddags. Defotosynthese-lichtkrommetoont nueenheel interessant patroon
(Figuur4.2C):erzijntweetakkente zien,debovenstegeldtvoor openhuidmondjesendeonderstevoor huidmondjes metCj-regeling.
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Figuur4.2 Stomataire geleidbaarheid (A),fotosynthesesnelheid (B),
fotosynthese-lichtkromme (C)enfotosyntheseversustranspiratie(D)
bijdriesoortenstomatair gedrag:steedsopenstomata (•), constant
G(0),VPD-respons(A).
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DeVPD-respons volgt de bovenste tak 'smorgens en de onderste 'smiddags.Er
onstaat dus een hystereselus die bij aardappel inderdaad vaak wordt waargenomen (zie Figuur 4.1).Ook bij verdamping wordt een luswaargenomen, maar
die loopt net andersom (zie pijlen in Figuur 4.1) door het aandrijvende effect van
VPD. Dit laatste effect geldt voor alle drie typen stomatair gedrag.
Wat betekent dit voor het dagtotaal en voor de resulterende efficiëntie van
watergebruik? Dat isgoed te zien aan een grafiek van de cumulatieve dagelijkse
fotosynthese tegen cumulatieve transpiratie (Figuur 4.2D). Het eindpunt van deze
curve geeft het dagtotaal aan en de helling de verhouding tussen assimilatie en
transpiratie. Duidelijk iste zien dat de constant open huidmondjes leiden t o t de
hoogste dagelijkse fotosynthese, maar ten koste van meer water dan bij gereguleerde huidmondjes. Het verschil in watergebruiksefficiëntie tussen constantectregeling en rechtstreekse VPD-respons iskleiner dan misschien verwacht zou worden aan de hand van Figuur 4.2A en bedraagt circa 10 % (Tabel 4.1).
Welke van deze drie manieren van regeling komt nu het meest voor? Het lijkt er
op dat de afwezigheid van regeling (open huidmondjes) vooral optreedt bij de
combinatie van goede watervoorziening en vrij vochtige lucht. Zodra er enige
waterstress wordt ondervonden treedt de VPD-respons in werking, en in de
praktijk isdeze nauwelijks te onderscheiden van de constante Cj-regeling. Naast
het type van de regeling ishet kwantitatieve niveau van belang.Zoals in Tabel 4.1
isweergegeven kunnen ook met de r s -constant-"regeling" assimilatiesnelheden en
transpiratie-efficiënties worden bereikt die vrijwel identiek zijn aan die bij deVPDrespons, mitsrsvrij hoog wordt gekozen. Het isde-lange-termijn-terugkoppeling
van de watervoorziening die de strategie regelt hoe de plant zo efficiënt mogelijk
met het beschikbare water omgaat.

Tabel4.1

Dagtotaal van assimilatie (A) en transpiratie (T)van een enkel blad,
gesimuleerd voor drie typen van stomataire regeling.

A.T

constanters
rs=100

Transpiratie (g m~2)
Assimilatie(g rrr2)
T/A-ratio

1475
24,7
59,8
rc=200

Transpiratie (g nr 2 )
Assimilatie (g rrr2)
T/A-ratio
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1076
23,6
45,6

Constantec.
Cj=220 ppm
962
22,7
42,5
Cj=150ppm
590
17,2
34,3

VPD-respons
a=0,5 10"3 Pa'1
1111
24,1
46,2
a=0,8 10"3Pa"1
840
21,3
39,5

4.3

Lange-termijneffecten

4.3.1 Effectenopgewasgroei
Deeffecten van eenvroege droogte op een beperkt aantal morfologische eigenschappen van het ras Mentor geteeld in containers onder een overkapping worden getoond in Tabel 4.2. Decontroleplanten werden tweemaal per week van
water voorzien om detranspiratie te compenseren. Dedroogtebehandeling werd
43 dagen na het poten opgeheven. Devochtspanning in de bodem was inmiddels
t o t onder -0,7 MPa gedaald. Periodieke oogsten werden uitgevoerd op dag 43,70
en 92.Aan het eind van de vroege droogteperiode bleek dat het bladoppervlak
slechts bijna de helft van dat van de controle bedroeg,vooral doordat dikkere
(SLAslechts 228 cm 2g -1 ) en kleinere bladeren werden gevormd, resulterend in een
20 % lagere LAR. De planten bleven gedrongen (stengellengte 34vergeleken met
52cm) en hadden een 36 % lagere knolopbrengst en een lagere spruit/wortelverhouding. Vier weken na het eind van de vroege droogte hadden beide behandelingen evenveel (gewicht en oppervlakte) blad. Gemiddeld hadden de aan
droogte blootgestelde planten nog steedsdikker en kleiner blad, maar een hogere
LAR,wat erop duidde dat de bladexpansie relatief veel groter isgeweest in de
herstelperiode dan de drogestofaccumulatie. Bij de eindoogst op dag 92 hadden
de droogtebehandelde planten nog 14,4groene bladeren per stengel,tegen 12,0
bij planten die niet aan vroege droogte waren onderworpen. De knolgewichten in

Tabel 4.2

De invloed van watergebrek tot 43 dagen na poten op een aantal
planteigenschappen van aardappel ras Mentor. Na dag 43 isde
vochtvoorziening weer op peil gebracht (Fasan en Haverkort, 1991)

Eigenschap

Oogst(dagen na poten)
43
Behandeling
controle
droog

Blad, droog (g/plant)
Bladoppervlak (cm2/plant)
Bladgrootte (cm2/blad)
SLA(cm2g_1 droog blad)
LAR(cm2g"1 plant droog)
Stengellengte (cm)
Knol, droog (g/plant)
Spruit/wortel-verhouding

27,4
8253

150
301

20,2
4661

108
228

93,1

74,2

52
42

34
27

17,3

15,1

70
Behandeling
controle
droog
22,6
7663

187
341
33,8

62
194
21,4

22,3
6934

140
297
39,0

54
140
20,3
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Figuur 4.3 Relatie tussen het aantal knollen per stengel en de hoeveelheid
regenval gedurende de eerste 40 dagen na het poten
(ras Bintje Feddemaheerd, 1975-1988data. Haverkort et al.. 1990,
(O)voorgekiemd, (•) niet voorgekiemd).
de beide behandelingen verschilden intussen niet meer significant. Dusvroege
droogte leidde aanvankelijk tot een groeiachterstand, welke later weer werd
ingehaald. Deze waarnemingen onder semi-gecontroleerde omstandigheden
komen overeen met die van Krug &Wiese (1972) onder veldomstandigheden.
Vroege droogte, vanaf het poten tot enige weken na opkomst, isvoor aardappel
minder nadelig dan voor bijvoorbeeld graan omdat het opslagorgaan
(de moederknol) veel groter isen bovendien voor initiële groei niet van imbibitie
afhankelijk is.
Een korte periode van watertekort heeft in het algemeen slechts geringe invloed
op detotale drogestof- en knolproduktie maar kan de kwaliteit van het geoogste
produkt sterk beïnvloeden, met name de knolgrootteverdeling en de knolvorm.
Een kortdurend vochttekort tijdens de stoloon- en knolaanleg leidde tot een
sterke vermindering van het aantal stolonen per stengel maar beïnvloedde het
aantal knollen per stoloon nauwelijks, wat tot een sterke verlaging van het aantal
knollen leidde (Haverkort et al., 1990). Dit verklaart de relatie tussen regenval
gedurende de eerste veertig dagen na poten en het aantal knollen per stengel
(Figuur 4.3). Omdat de vroege droogte nauwelijks van invloed isop de totale
opbrengst, leidt dezet o t minder doch grotere knollen. Inde pootgoedproduktie
moet dusvroeg beregend worden, in de consumptieteelt wat later. Van nog
grotere invloed op de kwaliteit van de aardappel iseen korte heftige droogteperiode ten tijde van de knolgroei die zowel blad- alsknolaanwas vrijwel tot
stilstand brengt. Als na regen of beregening de groei herneemt treedt veelvuldig
doorwas op, waarbij de knollen onregelmatig van vorm worden of zelfs uitlopers
met nieuwe knollen worden gevormd (Bodlaender et al., 1964).

4.3.2 Effectenopdeopbrengstcomponenten
Degrootste invloed op opbrengst en kwaliteit hebben langdurige droogteperioden in de tweede helft van het groeiseizoen. Deze komen ook het meest voor,
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Figuur 4.4 Bodembedekking en relatie tussen opgevangen straling en
drogestofproduktie ((•).totaal; (A), knollen; (—) beregend; (—)
onberegend; naar Haverkort et al.,1992).
omdat aanvankelijk detranspiratie van het gewas nog gering isen de bodemwatervoorraad nog niet isuitgeput. In het gewas manifesteert deze droogte zich
door eenverminderde aanmaak van nieuw blad en door versnelde bladval, zich
uitend in een versnelde veroudering. Als gevolg van devrijwel lineaire relatie
tussen onderschept licht en de drogestofproduktie leidt droogtestress tot een
verminderde knolopbrengst. Bijvroege (consumptie)rassentreedt na een droogteperiode van enige weken veelal geen herstel van de groei meer op, ook al komt
de vochtvoorziening weer op gang. Bij late (fabrieks)rassen isvaak nog herstel
mogelijk en kunnen langere droogteperioden worden overbrugd. De invloed van
beregening op bodembedekking en de relatie tussen de hoeveelheid opgevangen
straling en de drogestofproduktie worden getoond in Figuur 4.4.Zowel de totale
hoeveelheid opgevangen straling alsde efficiëntie waarmee deze wordt omgezet
worden door droogte negatief beïnvloed. De belangrijkste opbrengstcomponenten zijn samengevat in de formule:
Y= R i E H i / g d s

(2)

waarin:
Y verse knolopbrengst;
R| door het groene blad onderschepte zonnestraling;
E efficiëntie waarmee deze straling in drogestof wordt omgezet;
Hj oogstindex
g d s drogestofgehalte van de knollen.
In een serie proeven in de Veenkoloniën waarin vier rassen in 1989en in 1990al
dan niet werden beregend,werden periodieke oogsten verricht om de opbrengstcomponenten van bovenstaande formule vastte stellen.De resultaten zijn vermeld
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Tabel4.3

Relatieve waarden van de opbrengstcomponenten van onberegende
velden waarbij de waarde van de beregende velden op 100 isgesteld
(gemiddelden 1989en 1990, Haverkort et al.,1992).

Oogstcomponent

Ras
Darwina

Verse knolopbrengst
Opgevangen straling
Lichtbenuttingsefficiëntie
Oogstindex
Drogestofgehalte

55
62
99
94
105

Desiree
77
88
99
94
105

Elles
80
93
90
95
101

Mentor
73
87
97
97
111

in Tabel 4.3. Deopbrengstderving als gevolg van de droogte was het grootst bij
het relatief vroege rasDarwina (-45 %) en het kleinst bij het late rasElles(-20 %).
Deopbrengstderving komt voor het grootste deel op rekening van de verminderde lichtopvang doordat het gewas eerder afsterft. De lichtbenuttingsefficiëntie
wordt minder beïnvloed,waarbij het opvalt dat bij rassen die sterk op droogte
reageren door eenverminderde lichtopvang, de efficiëntie weinig (Darwina, -1 %)
en bij rassen die minder door vervroegd afsterven op droogte reageren, meer
wordt beïnvloed (Elles,-10 %).Van detotale hoeveelheid geproduceerde drogestof wordt bij de eindoogst circa 75 % in de knol aangetroffen (Hj=0,75). Door
droogte zakt dit aandeel enigszins waarbij zich geen grote rasverschillen

Video-opname van wortels van aardappelplanten met cysten (Globodera pallida),
gemaakt in het Rhizolab Wageningen.
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voordoen. Droogte doet het drogestofgehalte van alle plantedelen stijgen
(Haverkort & Fasan, 1991),zo ook van de knollen (Tabel 4.2) en wel het sterkst bij
het relatief vroege ras Mentor (+ 11%) en het minst bij het late ras Elles(+1 %).
Detolerantie van het ras Ellesvoor droogte berust op zijn laatheid,waardoor de
efficiëntie van het bladapparaat weliswaar daalt maar waardoor langere droogteperioden worden overbrugd.

4.3.3 Wateropname enbenutting
Voor de opname van water uit de bodem isde aanwezigheid van wortels vereist.
Omdat wortels moeilijk zijn waar te nemen iser gebrek aan kennis over hun
verdeling in ruimte en tijd, over hun activiteit en hoe deze door de omgeving en
genotype worden beïnvloed. Resultaten van Vosen Groenwold (1986) met betrekking tot een aardappelgewas in Flevoland tonen een continue toename in
bewortelingsdiepte t o t 80-100cm.Vanaf 55dagen na opkomst begonnen van
bovenaf de wortels af te sterven.Afhankelijk van het tijdstip van bemonstering
varieerde detotale wortellengte van 3,4tot 7,1 km m"3.
Het Rhizolab Wageningen staat een frekwentere studie van het wortelstelsel toe.
In 1990werden in vier compartimenten aardappels van het ras Mentor geteeld
waarbij de droogtebehandeling gedurende het gehele seizoen 50%van het vocht
van de optimaal van water voorziene controle kreeg toegediend.Wekelijks werden video-opnamen gemaakt op 40 posities in 12 buizen die tussen 5en 100cm
diep in het compartiment waren geplaatst. Figuur 4.5toont de gemiddelde aantallen waargenomen wortels tussen 30 en 100 cm diepte in het profiel in de tijd
van de droge en de controlebehandeling. Omdat het vocht wekelijks van boven
werd toegediend had de droge behandeling minder wortels beneden de 30 cm
dan de controle.
Detranspiratie-efficiëntie (aantal grammen drogestof gevormd per liter
opgenomen water) laat zich berekenen uit de drogestofopbrengst bij een
(periodieke) oogst en detotale hoeveelheid door het gewas opgenomen water. In
de proef beschreven bij Tabel 4.2 werd detotale watergift bijgehouden door
wekelijks de bakken te wegen. Dealdus verkregen efficiënties zijn weergegeven
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Figuur 4.5 Aantallen wortels waargenomen met een videocamera in 1990,ras
Mentor ((x) controle, (•) 50%vocht van de controle).
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Transpiratie-efficiënties (g kg"1) van het ras Mentor bijvroege droogte
t o t 43 dagen na het poten (dnp) en bij late droogte (50 % watervoorziening van de controle) vanaf 43 dnp (naar Haverkort en Fasan,1991).

Tabel 4.4

Periode(dnp)

Controle

0-43
0-70
0-92
43-70
70-90

7,34
8,35
7,71
9,06
5,90

Vroege droogte
9,19
8,96
8,40
8,86
7,52

Latedroogte

LDS0,05

7,34
9,09
9,41
10,62
11,78

0,60
0,72
0,51
0,82
0,64

in Tabel 4.4. Detranspiratie-efficiëntie, die bij een ongestoord gewas circa 8 g kg - 1
bedroeg, liep bij de vroege droogte op tot circa 9g kg -1 en bij de heviger late
droogte op t o t bijna 12g kg" 1tussen de 70 en 92 dagen na het poten.
Bij de sneller verouderende controleplanten daalde detranspiratie-efficiëntie in
deze periode tot 5,9 g k g 1 . Uit deze gegevens blijkt dat naast de plantleeftijd
(uitwendige omstandigheden kunnen hier ook een rol gespeeld hebben), de transpiratie-efficiëntie afhangt van de mate waarin de planten aan droogtestress onderhevig zijn. Farquhar & Richards (1984) relateerden de door droogte afgenomen
13
C-discriminatieten gevolge van de lagere interne C0 2 -concentratie aan de
oplopende transpiratie-efficiëntie-waarden bij tarwe. Vos &Groenwold (1989b)
deden dit voor een zestal optimaal bewaterde genotypen van aardappel waarbij
drie genotypen tevens aan een droogtebehandeling waren blootgesteld.
Figuur 4.6toont de lineaire relatie die tussen dezetwee parameters bestaat.
Haverkort &Valkenburg (1992)toonden echter aan dat deze relatie zich kan
wijzigen omdat de 13C-discriminatie toeneemt bij het ouder worden van de
planten en afneemt in lager gelegen plantedelen (verouderend blad, stengels,
stolonen, wortels of knollen), mogelijk doordat bij de respiratie extrusie van 13C
plaats vindt.
•fco discriminatie
-18 r

-20

-22

L

8

J

10

12 g kg" 1

transpiratie-efficiëntie

Figuur 4.6 Relatie tussen 13C-discriminatie entranspiratie-efficiëntie van zes
genotypen van aardappel waarvan drie mede aan droogte werden
onderworpen (bovenste drie punten) (Vosen Groenwold, 1989b).
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Hoewel een toename intranspiratie-efficiëntie en de afname van 13C-discriminatie
erop duiden dat de plant efficiënter met het beschikbare bodemvocht omgaat,
vormen deze waarnemingen geen indicatie voor tolerantie voor droogte. Het kan
zelfs op het tegendeel wijzen omdat weinig tolerante genotypen een hogere
transpiratie-efficiëntie hebben omdat ze eerder droogtesymptomen vertonen
door een slechtere wateropname of een versnelde huidmondjesreactie.

4.3.4 Seizoenssimulatievan droogte-effekten
Om de lange-termijneffecten van droogte op de gewasgroei te simuleren is
gekozen voor aardappel met opkomstdag 130voor het gemiddelde klimaat in De
Bilt, 1960-1990,en met drie vochtbehandelingen: een overvloedige watervoorziening, een vroege droogte (geen regen tot dag 170) en een late droogte (droog
vanaf dag 170). Er isgebruik gemaakt van het gewasgroeimodel SUCROS92(van
Laar et al.,1992), met drogestofverdeling, ontwikkelingssnelheid en bladveroudering voor aardappel van Spitters en Schapendonk (1990) en Bessembinder (1991).
Belangrijke wijzigingen ten opzichte van deze modellen waren:
a) bladgroei schakelt in SUCROS92bij een LAIvan 0,75 over van exponentiële
sink-gelimiteerde groei naar source-gelimiteerde groei. Dezeformulering is
gewijzigd t o t één die het mimimum van beide groeilimiteringen kiest. Op een
donkere dag kan de bladgroei bij eenjonge plant nu wel degelijk soureegelimiteerd zijn.
b) de vroegheidsklasse MATR (3voor een laat en 9voor een zeer vroeg ras)
bepaalt de grenswaarde TSCvoor detemperatuursom TS(in °Cdbij een basistemperatuur van 2°C)waarbij de bladsterfte begint:
TSc=1700-110xMATR.
De bladsterfte zelf werd beschreven via een relatieve sterftesnelheid Rdin d"1
volgens:
Rd=max(0,TS-TSc) • min(max(0,Ta-2),8/50 000)

(3)

waarin Ta de gemiddelde dagtemperatuur isen het getal 50000 een parameter
waarvan de waarde zodanig isgekozen dat het bladsterfteproces zichover een
periode van 20 dagen voltrekt.
Onder invloed van droogte daalt de grenswaarde TSCvan de temperatuursom
(Bessembinder, 1991). De afnamesnelheid van deze grenswaarde van de temperatuursom isgelijk gesteld aan twee maal de accumulatiesnelheid van de gewone
temperatuursom, vermenigvuldigd met (1-T/T0). De invloed van deze versnelde
bladsterfte was gering bij late droogte, maar zeer ingrijpend bij vroege droogte.
Bij het late rastrad door droogte een vervroeging van de bladval op met circa 30
dagen, bij het vroege ras met circa 20 dagen. Daardoor kon herstel in de tweede
helft van het groeiseizoen niet meer worden geëffectueerd. De simulatieresultaten
voor deze omstandigheden zijn weergeven in Tabel 4.5. De knolopbrengsten en
de oogstindex vallen bij de late droogte sterk terug, omdat er in deze fase weinig
assimilatie meer mogelijk is. Er isaanpassing aan droogte in het model
opgenomen anders dan via gereduceerde verdamping.We zullen nu bezien wat
de consequenties zijn van functionele aanpassing.
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Tabel 4.5

Gesimuleerde resultaten van een SUCROS-aardappelmodel.

Parameter

Droogte
geen
Ras

Totale biomassa(t ha"1)
Knoldrogestof (t ha-1)
Oogstindex
PiekwaardeLAI
Transpiratie (mm)
Transpiratie-efficiëntie (gkg"1)

laat

vroeg

28,9
22,4
0,78
7,4
471
6,33

16,4
13,2
0,81
3,8
283
5,99

vroeg
Ras
laat
vroeg
13,6
10,2
0,75
4,8
239
5,92

5,5
3,7
0,67
2,5
105
5,52

laat
Ras
laat

vroeg

13,3
7,4
0,55
7,4
238
5.95

9,1
6,0
0,65
3,8
166
5,85

Eenvorm van functionele aanpassing isdat door sluiting van de huidmondjes de
verdamping wordt gereduceerd. Inde standaardversie van SUCROSwordt aangenomen dat detranspiratie/assimilatieverhouding constant blijft, dat wil zeggen
dat transpiratie en assimilatie in dezelfde mate worden gereduceerd. Het is in
principe mogelijk om de gedetailleerde effecten van stomataire sluiting in het
model op te nemen, maar dat wordt dan veel ingewikkelder dan SUCROS. Daarom
iservoor gekozen om de rechtlijnige relatie tussen relatieve transpiratie en relatieve fotosynthese te vervangen door een kromlijnige (onderbroken lijn in
Figuur 4.2):
P=Pr

fT

m

[ r +1
(m-1)

(4)

De parameter mgeeft aan in welke mate de assimilatie/transpiratie-verhouding
maximaal kan verbeteren bij zeer sterk gereduceerde verdamping. Inde standaard
SUCROS-versie ism=1. Uit Tabel 4.1 valt af te leiden dat 2een redelijke schatting is
voor m gebaseerd op de situatie met VPD-respons en a=0,05 bij aardappelen. De
verhouding T/T0(actuele gedeeld door potentiële transpiratie) daalde in simulaties
tot een minimum van circa 0,2 gedurende enkele tientallen dagen. In de
aangepaste versie betekent dat een vermenigvuldigingsfactor voor de fotosynthese van ongeveer 0,4. Dezeverbetering in efficiëntie van het watergebruik onder invloed van droogte isaanzienlijk (van 5,99 naar 7,09 g kg"1,Tabel 4.6).
Detranspiratie zelf isniet gewijzigd en de hogere opbrengst komt geheel voor
rekening van de verbeterde watergebruiksefficiëntie. De maximale verbetering
van deze efficiëntie wasweliswaar heel hoog, op 100 %. gesteld, maar toch blijkt
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Tabel4.6

Gesimuleerde resultaten van een SUCROS-aardappelmodel, bij
verdubbeling van de assimilatie/transpiratie-verhouding bij extreme
droogte.

Parameter

Droogte
geen

vroeg

laat

Ras

Ras

Ras

laat

vroeg

laat

vroeg

laat

vroeg

28,9

16,4

16,2

15,9

10,2

Knoldrogestof (t (ha )

22,4

13,2

11.8

7,1
4,9

9,8

7,0

Oogstindex

0,78

0,81

0,73

0,69

0,61

0,69

Transpiratie (mm)

471

283

240

109

238

166

6,33

5,99

6,99

6,85

7,09

6,45

Totale biomassa (t ha"1)
-1

1

Transpiratie efficiëntie (g kg" )

de uiteindelijke v e r b e t e r i n g niet meer dan 10 t o t 20 %. Dit resultaat kan worden
verklaard d o o r d a t de m a t e van verbetering g e k o p p e l d is aan de mate van
d r o o g t e . Het zou n a t u u r l i j k veel effectiever zijn o m een verbetering t e hebben
onder goede o m s t a n d i g h e d e n en niet alleen onder slechte w a n n e e r er t o c h
w e i n i g meer t e halen is.

4.4

Slotbeschouwing

De resultaten van het beschreven simulatie-experiment duiden op mogelijkheden
voor verbetering van de transpiratie-efficiëntie van veldgewassen. Alsvoor de
gehele groeiperiode een reductie van de transpiratie wordt opgelegd (er is dan
sprake van een gewas met andere eigenschappen) leidt dit in combinatie met een
kromlijnige verband tussen T/T0 en P/P0automatisch tot een overall verbetering
van de transpiratie-efficiëntie. Echter de fotosynthese daalt dan-ook, zij het minder waardoor (hoewel de waterbenuttingsefficiëntie verbetert) de netto opbrengst toch nog verslechtert zelfs onder omstandigheden van droogte. De
achterliggende reden isdat de groeiduur niet voldoende toenam om de daling te
compenseren. Bij een beter gekozen combinatie van wijzigingen van gewaseigenschappen zou de verbeterde transpiratie-efficiëntie zeker wel tot zijn recht
hebben kunnen komen. Dat betekent dat selectie op watergebruik alleen, bijvoorbeeld aan de hand van koolstofisotopenverhoudingen, contraproduktief zou
werken. Deze conclusie iseen aanvulling op die van Spitters en Schapendonk
(1990), die waarschuwden tegen veredeling op lagetranspiratie alleen. Eenverbeterde transpiratie-efficiëntie moet niet door eentoename van de stomataire weerstand worden bereikt, maar door toename van de fotosynthesecapaciteit bij gelijke stomataire weerstand. Dat kan alleen door daling van het inwendig C0 2 gehalte in het blad, tegelijk met een verhoogde mesofylgeleidbaarheid. Hoe dit
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verder uitwerkt isniet modelmatig onderzocht omdatdit nogverdere aanpassing
vanSUCROSvereist.
Hoeingewikkelder het model,hoe lastiger deterugkoppelingen.Datisnatuurlijk
ook indewerkelijkheid zo.Eenoptimaliseringsmethodiek zoueen hulpmiddel
kunnenzijn bij hetzoeken naardiecombinatievanplantparameterwaardendie
gegevendegroei-omstandigheden gemiddeld debesteopbrengsten zalgeven.
Dankbetuiging
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5

Gewasverdamping,waterhuishouding en
groeivankasgewassen

P.A.C.M.van de Sanden & H. Gijzen
DLO-Centrum voor Agrobiologisch Onderzoek (CABO-DLO), Wageningen

Samenvatting
In de kasklimaatregeling wordt veel aandacht geschonken aan de verdamping,
wateropname en watergehalte van kasgewassen.Deze factoren beïnvloeden o.a. de
gevoeligheid van het gewas voor sterke weersveranderingen, de nutriëntenopname,
verdeling van nutriënten binnen de plant en de groei. Onderzoek wordt op CABODLOgedaan ten behoeve van de ontwikkeling van modellen en het verkrijgen van
kwantitatieve kennis welke in klimaatregeling en teelttechniek toegepast kunnen
worden. Met een simulatiemodel isonderzoek gedaan naar het effect van rijen en
kasdekbeschaduwing op de variabiliteit in verdamping tussenplanten. Een gevoeligheidsanalyse isuitgevoerd naar de effecten van verschillende factoren, o.a. de
grenslaagweerstand, op verdamping. Experimentele resultaten worden gepresenteerd omtrent de relatie tussenplantwaterhuishouding en groei bij komkommerzaailingen en vruchten van tomaat.

5.1

Inleiding

Kasgewassen groeien in een omgeving waarin de watervoorziening over het algemeen niet beperkend isvoor groei. Dit neemt niet weg dat ook kasgewassen perioden met waterstress kennen alsde wateropname tijdelijk achterloopt bij de verdamping. Echter, ook in de normale situatie,waarin niet van waterstress sprake is,
hebben verdamping, water- en nutriëntenopname en plantwaterstatus invloed op
de groei, produktie en kwaliteit van een kasgewas.
Veel teeltmaatregelen zijn dan ook gericht op een optimale sturing van verdamping
en nutriëntenopname. Bij-voorbeeld, in langdurige perioden met lage lichtintensiteiten en hoge lucht-vochtigheden stimuleert detuinder de verdamping
(houdt het gewas 'actief') met het doel produktkwaliteit te handhaven, en om te
voorkomen dat een overgang naar helder weer problemen veroorzaakt voor het
gewas;de nutriëntenopname probeert hij te sturen door de nutriëntenconcentratie
in de mat aante passen aan de verdampingssnelheid, en somswordt getracht de
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verdeling van nutriënten tussen bladeren en vruchten te beïnvloeden via sturing
van de nachtelijke transpiratie (Sonneveld, 1993).
In de gewasfysiologische processen die samenhangen met verdamping en nutriëntenopname speelt dewaterstatus een belangrijke rol.Hetwatergehalte isniet alleen de resultante van vooral verdamping en wateropname, maar beïnvloedt op zijn
beurt weer verdamping en wateropname, en processen als nutriëntenopname,
strekking van bladeren en groei van vruchten.
Op het CABO-DLO wordt onderzoek gedaan naar zowel de verdamping alsde rol
van dewaterstatus van de plant. Simulatiemodellen worden ontwikkeld om de verdampingssnelheid van kasgewassen te berekenen. Dit onderzoek ismet name gericht op energiebesparing, aangezien stimulatie van deverdamping wordt bereikt
door gelijktijdig te stoken ente luchten. Experimenteel onderzoek wordt verricht
naar de relatie tussen waterstatus en groei. Het onderzoek moet uiteindelijk leiden
tot kwantitatieve kennis en modellen die toegepast kunnen worden bij het nemen
van beslissingen met betrekking tot teeltmaatregelen en intoekomstige klimaatregelsystemen. Deze regelsystemen moeten gewasfysiologische reacties kunnen
voorspellen zodat het mogelijk isoptimale combinaties van klimaatomstandigheden
enteelthandelingen te kiezen.
In het volgende worden enkele aspekten van de verdamping van kasgewassen besproken alsmede resultaten van een modelstudie. Daarnaast wordt aan de hand van
resultaten van experimenteel onderzoek de relatie tussen plantwaterhuishouding
en groei gedemonstreerd.

5.2

Verdamping van kasgewassen

Deteelt van kasgewassen heeft een aantal typische kenmerken die belangrijk zijn
voor de verdamping. Hier wordt met een simulatiemodel het effect onderzocht van
een aantal factoren, waarvan de meeste typisch zijn voor deteelt in kassen,op de
verdamping. Het simulatiemodel dat hier gebruikt is, isgebaseerd op het model
zoals beschreven door Marcelis (1989). Dergelijk onderzoek met eenverklarend uitgebreid model biedt richtlijnen voor het ontwikkelen van vereenvoudigde modellen
die gebruikt kunnen worden in software voor optimalisering van het kasklimaat.

5.2.1 De invloed van het kasdek en het rij-effect
Bij helder weer werpen onderdelen van het kasdek, zoals de goot en de nok,
schaduwen op de planten. Dit veroorzaakt variatie tussen planten in de hoeveelheid
globale straling die onderschept wordt. In Figuur 5.1A wordt de gesimuleerde verdamping weergegeven van een gewas alsgemiddelde van alle planten in de hele
kas,voor een kompleet heldere dag.Ook isweergegeven de verdamping van een
gedeelte van het gewas met een breedte van 1,2 m (gelijk aan de rijbreedte) dat
onder de goot staat. Het kasdek-effect isover deze breedte niet zo groot, maar
wordt over de breedte van individuele plantrijen belangrijk. Een aantal belangrijke
kasgewassen (met name vruchtgroenten) wordt geteeld in rijen.
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Figuur 5.1. Gesimuleerd verloop van de gewasverdamping op25 april,in een
noord-zuid georiënteerde Venlo-kas, bij een LAIvan 3,5,en een dagtotaal aan globale straling van 25 MJ rrr 2 .
A. 1)Voor een gesloten gewas,gemiddeld over de gehele kas
("gesloten"), 2)voor een deel van het gewas over een breedte van
1,2 m, dat onder de goot staat ("kasdek"), en 3)voor een rij van het
gewas onder de goot ("rij"). In het laatste geval ishet kasdek-effect
gekombineerd met het rij-effect.
B.Voor een gesloten gewas gemiddeld over de gehele kas ("gesloten"),
vergeleken met die voor een plantrij van de gewasrij die onder de goot
staat ("plantrij"). In het laatste geval isook het effect van de kasdek
meegenomen.
Vaak blijven de paden een belangrijke deel van het groeiseizoen van het gewas relatief open, en zelfs als het gewas volgroeid iskan nog van een duidelijke rij-structuur gesproken worden. Bijveldgewassen ishet gewas in dat stadium als regel
gesloten.
Derij-structuur heeft o.a.tot gevolg dat op een zonnige dag met veel direkte straling, de fraktie onderschepte straling en dientengevolge deverdamping, anders verloopt gedurende de dag dan wanneer het gewas gesloten zou zijn. Het rij-effect is
gekwantificeerd via berekening van de verdeling van de intensiteit van geabsorbeerde directe PARen zonverlicht bladoppervlak in de rij,volgens het model van
Gijzen &Goudriaan (1989). In Figuur 5.1A iste zien hoe rond het middaguur de gesimuleerde transpiratie van het rijgewas lager isdan die van het gesloten gewas omdat veel zonnestraling dan op het pad valt tussen de noord-zuid georiënteerde
rijen, entevens de goot maximale schaduw werpt op de rij.
Wanneer bijvoorbeeld een plantrij een halve gewasrij in beslag neemt, heeft dat tot
gevolg dat die plantrij, of een plant daarin,op verschillende momenten van de dag
een verschillende hoeveelheid beschaduwing ontvangt van buurrijen. In Figuur 5.1B
isde gesimuleerde verdamping weergegeven van een enkele plantrij die aan de
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oostkant van een noord-zuid georiënteerd gewasrij staat en onder de goot. Er blijkt
dus een aanzienlijke variatie inverdamping tussen planten te bestaan op zonnige
dagen wanneer het gewas nog niet gesloten is.
Met lysimeterswordt vaak de verdamping van enkele of een groepje planten gemeten, zodat de boven gedemonstreerde variabiliteit kan ontstaan. Met gedetailleerde
berekeningen kan dus een deel van deze "ruis" weggenomen worden.
Deze berekeningen tonen aan dat de verschillen in verdamping tussen rijen een belangrijke voorspelbare component hebben. Momenteel wordt in de praktijk aan alle
planten evenveel water gegeven,waarbij zo geregeld wordt dat het overschot
(drain) 10-20% is(Sonneveld, 1993). Met dit overschot wordt voorkomen dat sommige planten te weinig krijgen. Omdat een groot gedeelte van devariatie in
plantverdamping te berekenen valt, biedt het verdampingsmodel de mogelijkheid
om, wanneer het mogelijk zou zijn de watergift per plantrij te regelen,deverschillen in watergift te kwantificeren, en zo de drain te beperken.

5.2.2 Effect vanverschillende andere factoren
Voor twee niveaus van globale straling ishet effect berekend van variatie in een
aantal belangrijke of karakteristieke klimaats-, gewas- en kasfactoren op gewasverdamping (Tabel 5.1). Uit de resultaten blijkt dat straling en dampdrukdeficit veruit
de grootste invloed hebben.
Ook andere factoren kunnen een belangrijk effect hebben,met name wanneer de
intensiteit van globale straling laag is. Deaanwezigheid van wit plastic op de grond
kan de reflectie van het grondoppervlak tot waarden boven de 50%doen toenemen en daardoor de hoeveelheid geabsorbeerde straling en de verdamping significant verhogen. Bij een LAI lager dan 3wordt dit effect nog groter. De invloed van
de pijptemperatuur op de verdamping via afgifte van warmtestraling isniet zo
groot omdat het effectief stralend oppervlak niet zogroot is(over het algemeen
< 0,1 m 2 effectief buisoppervlak per m 2 grondoppervlak). Detemperatuur van het
kasdek isveel belangrijker omdat het effectief stralend oppervlak veel groter is.
Sluiten van energieschermen boven het gewas heeft het effect van een verhoging
van de dektemperatuur, omdat ze eentemperatuur zullen hebben ongeveer gelijk
aan die van de kaslucht, terwijl de temperatuur van het glasvan het kasdek meestal
dichter bij die van de buitenlucht komt.
Degrenslaaggeleidbaarheid speelt een belangrijke rol in de verdamping van kasgewassen. In de kaszijn snelheden van luchtbeweging laag, in de orde van
0,01-0,1 m s'1. Rond bladeren bevindt zich een dunne laag stilstaande lucht, de z.g.
grenslaag. Deze laag isdikker naarmate de luchtbeweging rond het blad geringer
is. Degeleidbaarheid van deze grenslaag (g b , m s-1) isvoor kasgewassen relatief laag
vergeleken met veldgewassen. Bij een blad van 5cm breed isg b ongeveer 0,1ms"1
bij een windsnelheid van 5m s'1 (Jones, 1983); in kassen zijn waarden van g b gemeten of geschat in de orde van 0,005-0,01 m s-1 (Stanghellini, 1985; Fredrick etal.,
1992). Uit Tabel 5.1 blijkt dat verlaging van g b van 0,01 naar 0,005 m s 1 een redelijk
groot effect heeft op de verdamping. Een goede kwantificering van g b isgewenst.
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Tabel 5.1. Het gesimuleerde effect op verdamping van de verandering in een
klimaats-, kas-of gewasfactor, bij gelijkblijven van de overige factoren,
voor 2 niveaus van globale straling binnen de kas. Het effect isuitgedrukt als percentage verandering t.o.v. de standaardcondities.
Destandaardcondities zijn: dampdrukdeficit, VPD,0,5 kPa, temperatuur
lucht 22 °C,dektemperatuur 10°C,bodemtemperatuur 22 °C,
pijptemperatuur 25 °C, LAIgelijk aan 3,grenslaaggeleidbaarheid 0,01 m
s"1,reflectiecoëfficiënt grond 0. Degesimuleerde snelheden van
gewasverdamping waren onder de standaardkondities 55en 240 g m - 2
h"1 bij respektievelijk 100en 500W rrr 2 globale straling.
Factor

Globalestraling
lOOWnrr 2

VPD:0,5->1,0kPa
LAI:3-> 4
bladhoekverdeling:sferisch-> bijna horizontaal
reflectiecoëfficiënt grond:0-> 0,5
pijptemperatuur: 25 -> 60°C
dektemperatuur: 10-> 20°C
grenslaaggeleidbaarheid: 0,01 ->0,005 ms"1

+92
+17
+1
+8
+8
+31
-20

500W m"2
+34
+13
+1
+10
+4
+13
-11

Echter, g b ismoeilijk ismeten of te berekenen vanwege de lage luchtsnelheden.
Dergelijke lage waarden van de grenslaaggeleidbaarheid hebben tot gevolg dat
een blad zich, bij een gegeven huidmondjesgeleidbaarheid (g s , m s-1),minder kan
koelen via verdamping. Ook wordt de luchtvochtigheid aan het bladoppervlak vergroot door een lagere g b . Een ander gevolg isdat de huidmondjes een geringe invloed hebben op de bladverdamping alszeal redelijk ver open staan. Maximale
waarden van g s van 0,02 - 0,025 m s-1 zijn gemeten bij vruchtgroentegewassen
(Nederhoff et al.,1992; Nederhoff &de Graaf, 1993). Figuur 5.2 laat zien hoe de
snelheid van bladverdamping verloopt alsfunctie van g s , bijtwee waarden voor g b
zoalsdie in kassen op zouden kunnen treden (0,005 en 0,01 m s"1),envoor een
waarde van g b zoals die buiten de kasop zou kunnen treden (0,05 m s'1). Bij de
"kas"-waarden van g b wordt bij hoge waarden van g s de invloed van g b overheersend. De lage waarde van g b heeft ook tot gevolg dat de verhouding verdamping
tot C02-assimilatiesnelheid weinig meer verandert met toename in g s alsdie dezelfde orde van grootte als g b bereikt. Immers, zowel bladverdamping als C0 2 assimilatiesnelheid nemen dan niet of nauwelijks meer toe.
Uit deze gevoeligheidsanalyses blijkt dat voor een goede voorspelling van de
gewasverdamping t.b.v. klimaatregeling, rekening moet worden gehouden met,
naast globale straling en VPD,o.a. de LAI,de dektemperatuur en de grenslaaggeleidbaarheid. Uiteraard zal ook de huidmondjesgeleidbaarheid goed voorspeld
moeten worden, met name de reacties op licht en VPD(Bakker, 1991;Nederhoff et
al., 1992;Nederhoff &de Graaf, 1993).
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Bladverdamping (g m"2 s- 1 )
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Stomatairegeleidbaarheid (m s"')

Figuur 5.2 Het gesimuleerde effect van een onafhankelijke variatie in stomataire
geleidbaarheid (g s , m s-1)op bladverdamping, bij twee lage waarden
van de grenslaaggeleidbaarheid (g b =0,005en 0,01 m s*1), en bij een
hoge waarde van g b (g b =0,05 m s"1).Globale straling is250W m"2,VPD
1 kPa, luchttemperatuur 20 °C.

5.3

De waterbalans

Desom van wateropname door de wortels, U(positief), en waterverlies door verdamping, T(negatief), isvoor de plant beschikbaar voor volumetoename,
G (positieve of 'nul'-groei), en opslag van water, H(hydratatie/dehydratatie). De
waterbalans isderhalve (Boyer, 1985):
U+T=G+H
In Figuur 5.3 iseen dagelijks verloop van verdamping en wateropname weergegeven van een vruchtdragende komkommerplant in een kas (Van de Sanden etal.,
1992). In de dynamiek van de verdamping isoverdag met name de geabsorbeerde
straling herkenbaar en 'snachts de regeling van de kaslucht-temperatuur. In het
algemeen zal de wateropname de verdamping volgen,zij het met vertraging
(afhankelijk van o.a. de hydraulische geleidbaarheid van de plant), waardoor
variaties inwatergehalte zullen ontstaan.'s Nachts, onder relatief statische omstandigheden, zijn variaties in watergehalte gering en isde opslagcomponent (H)
van dewaterbalans verwaarloosbaar. In Figuur 5.3 isals resultante van de nachtelijke verdamping en wateropname de volumetoename van de plant zichtbaar ten
behoeve van de groei vanvooral de vruchten. De hieruit geschatte gemiddelde
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Figuur 5.3 Het verloop van de verdamping (doorgetrokken lijn) en wateropname
(onderbroken lijn) van een vruchtdragende komkommer-plant in een
kasop 1april 1988 (Van de Sanden et al., 1992).
groeisnelheid per plant was 3g Ir 1 , in grootte-orde overeenkomend met gedetailleerde vruchtgroei-metingen (Marcelis, 1993). Dewaterstatus van de plant en de
groei zijn geen onafhankelijke grootheden. De beschikbaarheid van water in het
wortelmilieu en de waterstatus van de plant hebben invloed op detoename in
versgewicht (Tyree &Jarvis, 1982; Barlow, 1986; Boyer, 1989; Davies &Zhang, 1991).
Het isdaarom niet geoorloofd de groei Gnaar de lichtperiode te extrapoleren en
vervolgens de opslag-component H, resulterend in variatie in watergehalte van de
plant, te berekenen.

5.3.1 Dewaterstatusvandeplant
Dewaterstatus van de plant of van delen van de plant kan gekarakteriseerd worden
door het watergehalte, meestal uitgedrukt als relatief watergehalte (RWC),en door
de waterpotentiaal (y). Hoewel er enige discussie is,welke de meest betekenisvolle
parameter is(zie o.a. Boyer, 1989), zijn beide relevant voor het begrijpen van de fysiologie en groei van de plant. De relatie tussen watergehalte en waterpotentiaal,
klassiek beschreven in het HöfIer-diagram (zie o.a.Jones, 1983), isbij benadering
lineair, maar zowel over kortere (dag) als langere termijn (seizoen) niet constant.
Met behulp van de ß-gauging-techniek (Jones, 1973) ishet mogelijk continu de
massavan het blad per oppervlakte-eenheid, het specifiek versgewicht, te registreren. Dit is in het onderzoek van CABO-DLO o.a.verricht aan bladeren van tomaat,
komkommer (Van de Sanden, 1985), roos (De Stigter, 1982)en aardappel
(Plodowska et al., 1989a; 1989b).Omdat variaties in massa hoofdzakelijk de
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Figuur 5.4 Luchttemperatuur en C0 2 -concentratie in de kasen globale straling
boven de kas (boven) en specifiek versgewicht van het blad van een
tomategewas (onder) op drie achtereenvolgende dagen. Inde dynamiek van de C0 2 -concentratie overdag isdie van de kaslucht-ventilatie herkenbaar (verlaging door het openen van de luchtramen).
hoeveelheid water betreffen, geven deze metingen variaties in het watergehalte
van het blad weer. In Figuur 5.4 ishet specifiek versgewicht van het blad van
tomaat weergegeven gedurende drie achtereenvolgende dagen in afhankelijkheid
van het kasklimaat (waarin bewust op een stress-situatie isaangestuurd). Op een
relatief donkere dag (Figuur 5.4) iseen standaardverloop zichtbaar, namelijk dehydratase aan het begin van de lichtperiode en herstel aan het eind, met in de lichtperiode een niveau van ongeveer 95% van het niveau gedurende de nacht. Op
zonnige dagen kan het dagniveau van het specifiek versgewicht van het blad zakken naar waarden van 80 à 85%van het referentieniveau in de nacht. Dit gebeurt
met name wanneer er sprake isvan extra stimulering van de verdamping door het,
ten behoeve van afvoer van warmte en/of vocht, openen van de luchtramen. In die
situatie ligt het niveau bij de relatief 'waterige' kasgewassen dicht bij,zo niet
voorbij het verwelkingspunt, dat bijvoorbeeld bij tomaat rond de 80% RWC ligt
(Sânchez-Blanco et al.,1991). Dergelijke omstandigheden kunnen aanleiding zijn
tot beschadiging van de meest gevoelige weefseldelen van de plant (necrose van
bladrand en tussen de bladnerven, beschadiging van het groeipunt), zeker als de
plant na een periode van lage instraling en/of hoge luchtvochtigheid hier gevoelig
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Figuur 5.5 Dagelijksverloop van het specifiek versgewicht van het bladvan aardappel in een fytotroncel. Tijdens de periode van 46tot 54dagen na
planten (dnp) werden de planten onderworpen aan een droogte-stressbehandeling m.b.v. polyethyleenglycol in het wortelmilieu. a) kort na
aanvang van de behandeling (49 dnp); b) aan het eind van de stressperiode (53 dnp); c) kort na beëindiging van de stressbehandeling
(57 dnp). (Plodowska et al., 1989b)
voor isgeworden (Bakker, 1984; 1985).
Figuur 5.5 laat het verloop van het specifiek versgewicht van het blad zien, wanneer
er sprake isvan droogte in het wortelmilieu. Dit onderzoek isin samenwerking met
LUW-Agronomie verricht aan aardappelplanten in een fytotroncel, waarbij met
polyethyleengJycol de waterpotentiaal in het wortelmilieu isverlaagd (Plodowska et
al., 1989a; 1989b). Niet alleen ishet verschil tussen gemiddeld dag-en nachtniveau
van het specifiek vers-gewicht van het blad door de stress-behandeling groter, de
bladeren zijn ook kwetsbaarder voor plotselinge klimaatsovergangen en vertonen
een progressieve uitdroging in de loop van de lichtperiode, die zich in dit voorbeeld
niet onmiddelijk na opheffen van de stress-situatie heeft hersteld.

5.3.2 Degroeivandeplant
Deverdamping en de beschikbaarheid van water hebben effect op het watergehalte van planten, en daarmee op hun waterpotentiaal, enveelal op de waterpotentiaal-gradiënten tussen wortelomgeving en plant en binnen de plant. Dit kan
leiden tot beïnvloeding van processen alsgroeisnelheid en transport en verdeling
van nutriënten binnen de plant, en alsafgeleide daarvan tot beïnvloeding van
eigenschappen zoals de kwaliteit van het te oogsten produkt. In het onderstaande
zullen kort enkele experimenten worden beschreven, die onder gecontroleerde omstandigheden zijn uitgevoerd en waarin door wijziging van de waterpotentiaal van
het wortelmilieu (y 0 ) de waterstatus en de groei van planten, i.e.komkommer en
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tomaat, zijn beïnvloed.\|/0 isdaarin gemanipuleerd door middel van de concentratie
van nutriënten in de voedingsoplossing van planten geteeld op watercultuur. Verhoging van de concentratie leidt tot verlaging van de osmotische potentiaal, en
daarmee van de waterpotentiaal in het wortelmilieu. Het waterpotentiaalverschil
tussenwortelmilieu en de plant isin sterke mate bepalend voor de wateropname.
Verhoging van de concentratie leidt ook tot verhoging van de elektrische geleidbaarheid (EC)van de oplossing (Sonneveld, 1993). Deze EC-waarde wordt in de
tuinbouw in de substraatteeIt gebruikt om het 'stress-niveau' of 'zout-niveau' in de
wortelomgeving of in de gedoseerde voedingsoplossing te karakteriseren. In de
praktijk wordt bijvoorbeeld de ECin de substraatmatverhoogd om de doorworteling in de mat, de overgang vanvegetatieve naar generatieve ontwikkeling of de
kwaliteit van het te oogsten produkt te bevorderen, of verlaagd om de wateropnamecapaciteit aante passen aan een verhoogde potentiële verdamping van het
gewas.

5.3.2.1 Waterstatusengroei vanzaailingen van komkommer
Zaailingen van komkommer zijn gedurende een maand geteeld in een fytotroncel
bij lage lichtintensiteit (28W rrr 2 PAR)op geaëreerde voedingsoplossing met een
\\r0 van -0,04,-0,14of -0,29 MPa (EC1,4 of 8 mScm 1 ) (Van de Sanden &Veen, 1992).
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Figuur 5.6 Samenvatting van de effecten van de waterpotentiaal van het wortelmilieu op de relatieve groeisnelheid (RGR,mg g' 1 d"1),de netto assimilatiesnelheid (NAR,ng drogestof cm' 2d"1), de bladoppervlak/
gewichtsverhouding (LAR, dm 2 g_1),het specifiek blad-oppervlak (SLA,
dm 2 g'1) en het relatief bladgewicht (LWR, %) van komkommerzaailingen. De effecten zijn weergegeven alsprocentuele verschillen
t.o.v. het 'midden-niveau' (-140 kPa). Een (s) binnen de staaf geeft een
significant verschil aan bij P<0,05. (Van de Sanden &Veen, 1992)
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Verhoging of verlaging van \|/0veroorzaakte een identieke verhoging of verlaging
van dewaterpotentiaal van de plant, met een gevoeligheid van 1,0 MPa MPa'1 in de
donkerperiode en 1,1 MPa MPa-1 in het licht. Bij de laagste \|/0was er sprake van
enige 'osmotische aanpassing' (verlaagde osmotische waarde van het blad), maar in
het algemeen daalde de turgor van het blad evenveel alsv|/0.Bij veldbonen bleek
onlangs eveneens dat osmotische aanpassing alsregel minimaal is(Grasshoff &
Verkerke, 1991).Ook de openingstoestand van de huidmondjes bleek beïnvloed
door \|/0 .Destomataire geleidbaarheid daalde met 1,4 cm s~1per MPa verlaging
van \|/ 0 .
Deresultaten van het groei-analytisch onderzoek zijn samengevat weergegeven in
Figuur 5.6. Hogere (minder negatieve) y 0 had een positief effect op de relatieve
groeisnelheid, omdat verhoudingsgewijs meer drogestof werd geïnvesteerd in groei
van blad t.o.v. wortels. Inabsolute zin echter waren het vers- en drooggewicht van
de wortels niet beïnvloed. Niet alleen de drogestofverdeling, ook de morfologie van
de plant was beïnvloed. Een lage \|/0 leidde tot een kleiner individueel bladoppervlak (Figuur 5.7) en dikker blad (lager specifiek bladoppervlak). Deverkleining van
het bladoppervlak bleek volledig herleidbaar tot deverkleining van het oppervlak
van individuele epidermiscellen, wat duidt op een effect vany0 op de strekkingsgroei van de bladcellen. Eenvergelijkbare responsvan tomaat, geteeld bij beperkte
watergift, isbeschreven door De Koning & Hurd (1983).
De resultaten suggereren, conform detheorie van Lockhart (Cosgrove, 1986), een
causale relatie tussen het effect van v|/0op turgor en op de strekking van bladbladoppervlak (dm2)
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Figuur 5.7 Het effect van de waterpotentiaal van het wortelmilieu op de toename
van het oppervlak van individuele bladeren van komkommerzaailingen;
p= 2e,q= 3e en r= 4e blad boven de cotylen.
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Figuur 5.8 Het calciumgehalte van bladeren,stengels enwortels van komkommerzaailingen na opkweek tot een maand na zaaien op voedingsoplossing
van verschillende waterpotentiaal.
weefsel. Bij langer-termijnrespons op waterstress zijn het echter eerder de
hormonaal/metabolisch gereguleerde eigenschappen van de celwand (extensibility,
yield threshold), die de strekkingsgroei van weefsel bepalen (Tyree &Jarvis, 1982;
Barlow, 1986; Davies &Zhang, 1991).
Dei|/0 beïnvloedt ook de opname van nutriënten en wel in het bijzonder van calcium. Het calcium-gehalte in de (jongere) bladeren bleek in dit onderzoek, ondanks
het hogere aanbod,door lage \|/0 negatief beïnvloed (Figuur 5.8). In een dergelijke
situatie kan dit aanleiding zijn tot calcium-gebreksverschijnselen (Bakker &
Sonneveld, 1988). Ook een andere wijze van verlaging van \|/ 0 , bijvoorbeeld met
polyethyleenglycol, geeft een dergelijk effect (Van Goor, 1974).

5.3.2.2 Waterstatus en groei van vruchten van tomaat
In een proef in een fytotroncel werd het effect van een plotselinge verlaging van y 0
in het wortelmilieu op de waterstatus en de groei van tomatevruchten bestudeerd.
Het onderzoek isnog niet afgerond, maar de eerste resultaten zijn inspirerend.
Tomateplanten zijn geteeld bij hoge lichtintensiteit (100W rrr 2 PAR) en een i|/0 van
- 0,07 MPa (EC= 2 mScm' 1 ).Ten tijde van de maximale groeisnelheid van de vierde
tros is\|/0verlaagd.
Er lijkt een drempelwaarde te zijn, waarbeneden de waterpotentiaal van de plant
reageert op y 0 en waarboven deze constant blijft. De hoogte van deze drempel is
mogelijk klimaat- en plantafhankelijk. Inde onderhavige onderzoekssituatie ligt die
in de buurt van -0,4 MPa (ongeveer 7 mScm -1 EC).Beneden deze drempel lijkt de
tomaat op vergelijkbare wijze te reageren als hierboven voor komkommerzaailingen geschetst is,dus met een gevoeligheid van y p | a n t van ongeveer 1MPa MPa'1.
Momenteel wordt een methode ontwikkeld ter bepaling van de waterpotentiaal
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Figuur 5.9 Het effect van een plotselinge wijziging van de waterpotentiaal in het
wortelmilieu van detomaat op de toename van het totale vruchtvolume aan de plant.
van de vrucht, uitgaande van aanpassing van bestaande, bijvoorbeeld psychrometrische,technieken ter bepaling van \|/t>iad- D e voorlopige conclusie is,dat Vvrucht
niet of nauwelijks reageert op y 0 .Dat heeft tot gevolg, dat beneden de
drempelwaarde een verdere verlaging van y 0 een negatief effect heeft op het
waterpotentiaal-verschil tussen plant en vrucht en daarmee mogelijk op de toevoer
van water naar de vrucht.
In Figuur 5.9 ishet effect van verlaging van \)/0 op de totale volumetoename van de
vruchten weergegeven. Beneden bovengenoemde drempelwaarde lijkt de
vruchtgroei lineair met de daling van y 0 (en\|/p|ant) af te nemen. Dit lijkt in overeenstemming met het boven geschetste effect op het waterpotentiaalverschil tussen
plant en vrucht, alsdrijvende kracht voor het water-transport door het xyleem.
Echter bij veel vruchten,waaronder appel,druif en tomaat, wordt een groot deel
van het water voor volumetoename aangevoerd via het floëem (zie o.a. Wolterbeek
et al., 1987). Indat geval bepaalt waarschijnlijk niet de y-gradiënt tussen plant en
vrucht het transport, maar isdeturgor-gradiënt de drijvende kracht (zie Pollock et
al., 1992). Uit ons onderzoek en dat van anderen (Shackel et al., 1991) komen aanwijzingen, dat de turgor van de vrucht van tomaat gering is,waardoor wellicht
floëem-import van koolhydraten en water wordt bevor-derd. De regulatie van de
turgor in detomaat, bijvoorbeeld via de elasticiteit van de celwanden of via de
osmotische potentiaal in de apoplast, isderhalve van groot belang voor de
instandhouding van de import-capaciteit van devrucht. Import via het xyleem blijft
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echter van belang in verband met het veel hogere calciumgehalte daarin ten
opzichte van de floëemsapstroom.

5.4

Conclusie

Eenaantal belangrijke aspecten van de waterhuishouding van kasgewassen zijn
hierboven niet behandeld, zoals bijvoorbeeld het effect van het niveau van de verdamping op de verdeling van water en nutriënten binnen de plant en de effecten
van droogte in het wortelmilieu en waterstatus van de plant op de stomataire
geleidbaarheid. Het zal echter duidelijk zijn, dat kwantitatieve kennis van de waterbalans van de plant noodzakelijk isom processen als (verdeling van de) groei en van
opname en verdeling van nutriënten beter te kunnen begrijpen. Deze kennis is
nodig om het kasklimaatte kunnen optimaliseren, niet alleen met betrekking tot
winst, maar ook met betrekkking tot kwaliteit van het produkt, minimalisatie van
het energiegebruik, minimalisatie van verlies danwei recycling van grondstoffen,
etc. Geïmplementeerd in zg.beslissings-ondersteunende systemen kan deze kennis
de tuinder inzicht verschaffen in de (fysiologische) consequenties van voorgenomen
teeltmaatregelen.

5.5
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Voederproduktie op droogtegevoelige
gronden bij beregeningsverboden
H.F.M.Aarts &C. Grashoff
DLO-Centrum voor Agrobiologisch Onderzoek (CABO-DLO), Wageningen

Samenvatting
Bij een geheel of beperkt beregeningsverbod ishet van belang dat melkveehouders
de gewaskeuze ook laten afhangen van de produktiviteit van de gewassen bij
beperkte vochtvoorziening. In deze bijdrage isdeproduktiviteit vangras, maïs,
voederbieten, luzerne, veldbonen en graan verkend met behulp van eenvoudige
gewasgroeimodellen. Weide- en voederbouw isvoor melkveebedrijven geen doel
op zich, maar een middel om voeraankoop te beperken en geproduceerde mest op
een verantwoorde manier af te zetten. Om het belang van de gewaskeuze te illustreren zijn verkenningen uitgevoerd naar de maximaal haalbare melkproduktie per
ha bij beregeningsverboden en andere verwachte milieurestricties die de aankoop
van voer en de bemesting begrenzen. De belangrijkste knelpunten in de kennis met
betrekking tot de produktie van gewassen bij suboptimale vochtvoorziening zijn
aangegeven. Omdat simulatiemodellen een belangrijk hulpmiddel vormen bij het
vermeerderen en toepassen van kennis, isnagegaan op welke punten gewasgroeimodellen bij voorkeur dienen te worden verbeterd. Vooral de effecten van gewasverschillen in beworteling, wateronttrekkende kracht en gevoeligheid voor langdurige droogte dienen verder te worden onderzocht.

6.1

Inleiding

In de laatste decennia ishet grondwaterpeil onder de Nederlandse zandgronden
sterk gedaald. Belangrijke oorzaken zijn versnelde afvoer van regenwater en onttrekking van grondwater voor industrieel en landbouwkundig gebruik. Vooral op
zandgrond kan een geringe daling van de grondwaterspiegel het capillair transport
van grondwater naar de wortelzone aanzienlijk beperken,waardoor natuurgebieden en gewassen verdrogen. Het beleid van de overheid iser op gericht een verdere
daling van het grondwaterpeil te voorkomen. Daarom krijgt de landbouw steeds
meer te maken met beregeningsverboden. Omdat in de droogtegevoelige zandgebieden de cultuurgrond hoofdzakelijk wordt gebruikt voor de weide- en voeder-
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bouw zullen vooral de melkveebedrijven hun produktiesysteem hierop moeten aanpassen.
Bij de gewaskeuze houden melkveehouders weinig rekening met mogelijke verschillen in vochtbehoefte en de gevolgen van droogtestress. De meeste bedrijven op
droogtegevoelige gronden beschikken immers over beregeningsapparatuur, waardoor vochttekorten vrij gemakkelijk kunnen worden aangevuld (Dijk, 1990). In 1991
werd op de Nederlandse zandgronden (exclusief deVeenkoloniën) 539000 ha gras
(voornamelijk Engels raaigras) en 167000 ha maïsgeteeld. Het areaal van de
overige voedergewassen,voornamelijk voederbieten, bedroeg slechts enkele
duizenden ha. Bij een geheel of beperkt beregeningsverbod ishet van belang de
gewaskeuze ook te laten afhangenvan de produktiviteit bij beperkte vochtvoorziening. In deze bijdrage wordt van een aantal gewassen die produktiviteit
verkend met behulpvan eenvoudige gewasgroeimodellen. Behalve aan Engels
raaigras en maïswordt aandacht besteed aan voederbieten, wintergraan, veldbonen en luzerne. Bij wintergraan en veldbonen wordt de maximale opbrengst al
vroeg bereikt, waardoor de negatieve gevolgen van late droogte beperkt blijven.
Voederbieten herstellen zich na een droogteperiode zeer snel door de vorming van
nieuwe bladeren en luzerne lijkt in een aantal situaties meer water aan de bodem
te kunnen onttrekken dan andere gewassen.
De belangrijkste knelpunten in onze kennis met betrekking tot de produktie van
gewassen bij suboptimale vochtvoorziening worden aangegeven. Omdat simulatiemodellen een belangrijk hulpmiddel vormen bij het vermeerderen en toepassen van
deze kennis, komt daarbij de vraag aan de orde op welke punten gewasgroeimodellen bij voorkeur dienen te worden verbeterd.
Weide- en voederbouw isvoor melkveebedrijven geen doel op zich, maar een middel om voeraankoop te beperken en geproduceerde mest op een verantwoorde
manier af te zetten. Het hoofdprodukt van melkveebedrijven ismelk. In het algemeen ishet voor bedrijven economisch interessant het gebruik van de produktiefactor grond beperkt te houden. Om het belang van de gewaskeuze te illustreren
worden verkenningen uitgevoerd naar de maximaal haalbare melkproduktie per ha
bij beregeningsverboden en andere verwachte milieurestricties, die de aankoop van
voer en de bemesting begrenzen.

6.2

Verdampingengewasgroei

Erzijnvergelijkingen ontwikkeld waarmee de verdamping kan worden berekend
van gewassen die optimaal van vocht zijn voorzien.Tot 1987werd als basisde formule van Penman gebruikt, waarmee de 'open waterverdamping' kon worden
berekend, die dan vervolgens met een gewasspecifieke factor werd vermenigvuldigd (Anonymus, 1988;Van Keulen & Stol, 1993). Momenteel wordt met de formule van Makkink de 'referentiegewasverdamping' berekend:de verdamping door
een denkbeeldig standaardgewas. Ook deze wordt met een gewasspecifieke factor
vermenigvuldigd om tot de potentiële gewasverdamping te komen. De 'referentiegewasverdamping' isongeveer 0,8 maal de 'open waterverdamping'. Óp basis hiervan iseen redelijke schatting van de potentiële verdamping van een aantal voe84

dergewassen mogelijk. Alsvervolgens een bodemwaterbalans wordt opgesteld
wordt duidelijk in welke perioden zichvochttekorten voordoen. Het isechter niet
mogelijk opbrengstdepressies, alsgevolg vanvochttekorten, te berekenen.
Bovendien zijn effecten van teeltmaatregelen op de verdamping niet te kwantificeren. Daarom wordt in deze verkenning het vochtverbruik afhankelijk gesteld
van de gewasgroei. Degekozen benadering kan worden vergeleken met het reizen
met een auto. Bij het rijden wordt brandstof verbruikt en de afstand die maximaal
kan worden afgelegd wordt bepaald door devoorraad bij de start, het verbruik per
kilometer en de mogelijkheden tot bijtanken tijdens de rit. Keuzevan het automerk
(soort gewas) en rijstijl (teeltmethode) zijn van invloed op de maximale afstand
(opbrengst). Als de brandstofvoorziening beperkt wordt zal de keuze van het automerk en de rijstijl daarop moeten worden afgestemd of het reisdoel dichter bij huis
moeten worden gelegd.
Voor gewassen geldt dat vooral de beschikbaarheid van nutriënten en vocht
bepalend zijn voor de mate waarin een gewas de groeipotenties (op basisvan straling, lichtonderschepping en temperatuur) ook werkelijk benut. Al lang is bekend
dat er een rechtlijnig verband bestaat tussen het vochtverbruik en de oogstbare opbrengst van gewassen in een bepaald jaar (Makkink, 1952). Deverschillen tussen
gewassen en tussenjaren kunnen echter groot zijn. Indevijftiger jaren werd
duidelijk dat de weersomstandigheden tijdens de groei invloed hebben op de transpiratiecoëfficiënt van een gewas:de hoeveelheid water die nodig isvoor de produktie van één eenheid drogestof. Vooral de luchtvochtigheid bleek van belang. De
verklaring daarvoor isdat de plant vooral water verliest via de huidmondjes, de
open verbindingen met de buitenlucht. Deze zijn nodig voor de uitwisseling van
koolzuurgas, essentieel in het fotosynthese-proces. De lucht in de holte achter een
huidmondje ismet waterdamp verzadigd, waardoor dit bij open huidmondjes door
diffusie naar de buitenlucht ontwijkt. Wanneer bij vochttekort het huidmondje
sluit, om vochtverlies te beperken, dan zal ook de aanvoer van koolzuur proportioneel afnemen (Van Keulen &Van Laar, 1986). Bij een hoge luchtvochtigheid isde
gradiënt in waterdampspanning tussen substomataire holte en buitenlucht kleiner,
en zal minder waterdamp per eenheid opgenomen koolzuurgas door diffusie verloren gaan dan bij een lagere luchtvochtigheid. In droge, zonnige zomers isde
transpiratiecoëfficiënt dan ook hoger dan in natte zomers met relatief weinig straling. Gewassen kunnen verschillen in de mate waarin zeverdamping kunnen voorkomen alser geen fotosynthese mogelijk is,bijvoorbeeld 'snachts.Ook kunnen
verschillen bestaan in waterverlies via het bladoppervlak tussen de huidmondjes of
uit opslagorganen. Onder gelijke omstandigheden hebben gewassen als maïs, met
een subtropische verleden en een daarmee verband houdend C4-fotoynthesemechanisme, een lagere inwendige koolzuurconcentratie dan gewassen uit de
gematigde streken (C3-mechanisme). Daardoor hoeven de huidmondjes minder ver
open om dezelfde hoeveelheid koolzuur op te nemen en isde transpiratiecoëfficiënt lager. Het vochtverbruik per eenheid geproduceerde drogestof lijkt niet sterk
te worden beïnvloed door de voedingstoestand van het gewas (Tanner & Sinclair,
1983;Van Keulen, 1975).Als planten suboptimaal van nutriënten zijn voorzien isde
groeisnelheid lager. De huidmondjes hoeven dan minder ver open om voldoende
koolzuur op te nemen (Van Keulen &Van Laar, 1986),waardoor ook minder water
wordt verbruikt. Door de tragere groei van gewassen duurt het langer voor de
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Tabel 6.1

Detranspiratiecoeffient (kg water kg - 1 drogestof) en het oogstbare deel
van de geproduceerde drogestof van enige voedergewassen

gewas

transpiratiecoëfficiënt*

Engelsraaigras
maïs
voederbiet
graan
veldboon
luzerne
*
**
***

250
200
200
225
275
300

oogstbaar deel**
0,50
0,70
0,75
0,65
0,65
0,60

(1)**"
(1-2)
(1-2)
(2)
(2-3)
(2-3)

op basisvan hoeveelheid drogestof bij oogst entotaal waterverbruik
(gewas- en bodemverdamping)
niet oogstbaar zijn de verouderingsverliezen, stoppels en wortels
(1)=op basisuitgebreide literatuur,
(2) = op basisenige literatuur,
(3) = op basisvan summiere informatie

bodem volledig wordt bedekt door het gewas. Deverdamping vanaf het bodemoppervlak isdaardoor weliswaar hoger, maar voor zandgrond geldt dat de
verdamping vanaf het bodemoppervlak gering isomdat bij droog weer snel een
droge oppervlaktelaag ontstaat die capillair transport naar de oppervlakte
verhindert. Detranspiratiecoëfficiënt van een gewas in eenjaar met 'gemiddelde'
weersomstandigheden hangt dusvooral af van het fotosynthesemechanisme (C3 of
C4),van de groeiperiode (in verband met verschillen in luchtvochtigheid in
verschillende seizoenen), en van de effectiviteit waarmee een gewas verdamping
weet te voorkomen waar of wanneer fotosynthese niet mogelijk is('verspilling'
water). Het waterverbruik per eenheid oogstbare drogestof hangt bovendien af van
het aandeel oogstbaar materiaal in detotale drogestofproduktie (Aarts &Van
Keulen, 1990). InTabel 6.1 zijn deze kengetallen samengevat. Zeworden in de
volgende paragraaf gebruikt om oogstbare gewasprodukties bij een gelimiteerde
vochtvoorziening te berekenen.

6.3

Demaximaledrogestofopbrengst bij
beregeningsverboden

6.3.1 Verkenningen meteeneenvoudig gewasgroeimodel
Door Van Heemst et al.(1978) isvoor Nederland per maand de maximale bruto drogestofproduktie van een standaardgewas berekend op basisvan de gemiddelde
stralingsintensiteit en de gemiddelde temperatuur. Als uitgangspunt werd een
gewas genomen met een C3-fotosynthesemechanisme, kenmerkend voor de meeste
gewassen uit de gematigde streken,dat voor fotosynthese een minimale gemid86

Tabel 6.2

Potentiële drogestofproduktie van een 'standaard
gewas' onder gemiddelde Nederlandse weersomstandigheden (Van Heemst et al.,1978).

maand

produktie drogestof (kgha"1)
standaardgewas

april
mei
juni
juli
augustus
september
oktober

5500
7100
7600
7300
6400
4700
3200

totaal

41 800

delde dagtemperatuur van 5graden eist,terwijl de maximale fotosynthesesnelheid
wordt bereikt bij gemiddelde temperaturen boven 10graden. De bij de fotosynthese gevormde suikers worden gebruikt voor groei van nieuw structureel weefsel
envoor onderhoud van bestaand weefsel. Daarbij wordt ongeveer 40 % van de
gevormde suikers verademd (Van Heemst et al.,1978;Sibma & Ennik, 1988). In
Tabel 6.2 staan de berekende hoeveelheden drogestof die per maand kunnen worden geproduceerd in de vorm van wortels, stengels, bladeren en zaden bij volledige
lichtonderschepping. Dit groeimodel blijkt onder Nederlandse omstandigheden ook
redelijk te voldoen voor maïs, een gewas met een C4-mechanisme (Louwerse etal.,
1990).
De lengte van de groeiperiode en de mate van grondbedekking, die bepalend zijn
voor de hoeveelheid onderschept licht, bepalen welk deel van de produktiemogelijkheden van het standaardgewas aan een specifiek gewastoegewezen kan
worden. Grasland kan in principe tussen 1april en 1november over een voldoende
uitgebreid bladapparaat beschikken om al het licht te onderscheppen en dus de
maximaal haalbare drogestofproduktie te realiseren.Graswordt echter periodiek
geoogst, waarbij na iedere snede een periode volgt met onvolledige bodembedekking. Bij de berekening van de potentiële produktie gaan Van Heemst et al.
(1978) ervan uit dat graszesmaal per jaar beweid wordt of drie keer gemaaid. Na
maaien of beweiden wordt verondersteld dat het drie weken duurt voor het gewas
weer een gesloten bladerdek heeft gevormd (Alberda, 1968). De praktijk van het
graslandgebruik is intussen enigszins gewijzigd. In deze studie isaangenomen dat
het grasvier keer per jaar wordt gemaaid of zeven keer wordt beweid en dat
gedurende 18dagen na de oogst de produktie 50 % isvan die van het standaardgewas.Van de produktie van grasland is 10- 20 % reedsvoor de oogst afgestorven.
Van de resterende drogestof bestaat ongeveer 40 % uit stoppels en wortels
(Middelkoop &Aarts, 1991).'
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Voor luzerne zijn dezelfde aannames gedaan alsvoor gemaaid grasland. Deinvestering van drogestof in stoppels en wortels isechter maar 25 %.
Voor voederbieten isverondersteld dat de lichtonderschepping tot 15mei te verwaarlozen is,de tweede helft van mei 12,5 % bedraagt en in detwee daarop volgende halve maanden respectievelijk 25en 50 %. Daarna wordt alle licht onderschept. Deoogst wordt verondersteld op 31 oktober plaatste vinden. Aangenomen
isdat 10 % van de drogestof wordt gebruikt voor de vorming van niet-oogstbare
organen. Voor bieten isaangenomen dat 15 %van de produktie voor de oogst verloren gaat als gevolg van veroudering.
Degroei van maïs begint eveneens op 15mei,maar de begingroei verloopt trager.
Deeerste halve maand wordt slechts 5% van het licht onderschept, in de eerste
helft van juni 12,5 % en in detweede helft 50 %. Daarna wordt alle licht onderschept tot aan de oogst. Naseptember wordt geen drogestof meer gevormd als
gevolg van veroudering. Ongeveer 14 % van de drogestof wordt geïnvesteerd in
stoppels en wortels. Voor maïs isaangenomen dat 15 % van de drogestofproduktie
voor de oogst verloren gaat alsgevolg van veroudering.
Degroei van granen wordt verondersteld op 1april te starten. Deeerste halve
maand wordt 50% van het licht onderschept, daarna 100%.Verondersteld isdat
het gewas op 1augustus wordt geoogst. Omdat het gewas 'groen' wordt geoogst,
ten behoeve van silage, isde lichtonderschepping tot het moment van oogst 100 %.
Aangenomen isdat 15 % van de gevormde drogestof door veroudering verloren
gaat en dat 20 % in de stoppels en wortels wordt geïnvesteerd.
Voor veldbonen isverondersteld dat voor half april de lichtonderschepping te verwaarlozen is. In de tweede helft van april wordt 25 %van het licht onderschept, in
de eerste helft van mei 50 %, in de tweede helft 75 %. Daarna isde lichtonderschepping t o t eind juli compleet. Het gewas kan begin augustus voor silage worden
geoogst. Aangenomen isdat 15 % van de gevormde drogestof door veroudering
verloren gaat en dat 20 % in stoppels en wortels wordt geïnvesteerd.
Als er geen andere groeibeperkende of -kortende factoren een rol spelen, zoals nutriëntengebrek of ziekten, zal de produktie bepaald worden door de beschikbare
hoeveelheid vocht. Het voor groei benodigde vocht isdeels afkomstig uit de
bodemvoorraad aan het begin van het groeiseizoen, deels uit nalevering van grondwater door capillaire opstijging en deels uit neerslag. Capillaire opstijging en
neerslag zorgen voor aanvulling van de voorraad bodemvocht, die door verdamping afneemt. Als de maximale opslagcapaciteit bereikt isstopt de capillaire nalevering en zal het neerslagoverschot wegzakken tot beneden de bewortelbare zone. In
Tabel 6.3 staan de hoeveelheden neerslag die in de periode 1951-1980 gemiddeld
maandelijks gevallen zijn in het Centrale, Oostelijke enZuidelijke Zandgebied
(KNMI, 1988). Aangenomen isdat 15 % van de neerslag en de hoeveelheid in
principe opneembaar bodemvocht niet kan worden gebruikt voor verdamping door
het gewas, o.a. door verdamping vanaf nat blad en door heterogeniteit van de
bodem (Van Keulen & Goudriaan, 1991; Tamminga & Los, 1990).
Op basisvan de vochtvoorziening en de maximaal haalbare drogestofproduktie per
maand kan voor een perceel,waarvan het vochtleverend vermogen bekend is,de
haalbare drogestofproduktie berekend worden volgens onderstaande procedure.
Defactor 10000 in de rekenregels converteert hoeveelheden vocht van millimeters
naar kg ha -1 .

Eerste maand:
indien Vmax + N1+ Cgroter dan P1* T/10000:
anders:
V1 =Vmax + N1+ C-Y1 * T/10 000
indien V1 groter dan Vmax:
anders:

Y1=P1
Y1 = (Vmax + N1+ Q * 10000/T
V1 =Vmax
V1 =V1

Tweede maand:
indien V1 + N2+ Cgroter dan P2* T/10 000:
anders:
V2 =V1 + N2+ C -Y2 * T/10 000
indien V2 groter dan Vmax:
anders:

Y2 =P2
Y2 = (V1+ N2+Q * 10000/T
V2 =Vmax
V2 =V2

n-de maand:
indien Vn-1 + Nn + Cgroter dan Pn * T/10000:
anders:
Vn =Vn-1 + Nn + C-Yn * T/10 000
indien Vn groter dan Vmax:
anders:
Yj =Y1 +Y2 +

Yn = Pn
Yn = (Vn-1 + Nn + C) * 10000/T
Vn =Vmax
Vn = Vn

Yn +.

Waarin,
Vmax = maximaal waterhoudend vermogen van een bodem (in de berekeningen is
verondersteld dat bij de start van de groei de opslagcapaciteit van de
bodem volledig benut is;mm )
hoeveelheid bodemvocht die aan het einde van de n-de maand nog voor
Vn
het gewas beschikbaar is(kleiner of gelijk aanVmax; mm )
hoeveelheid neerslag in de n-de maand (mm)
Nn
maximale capillaire opstijging per maand (mm)
C
transpiratiecoëfficiënt (kg water kg"1ds)
T
potentiële drogestofproduktie in n-de maand bij voldoende vocht
Pn
(produktie standaardgewas gecorrigeerd voor percentage lichtonderschepping; kg ha"1)
haalbare drogestofproduktie in n-de maand bij beperkte vochtvoorziening
Yn
(kg ha"1)
haalbare drogestofproduktie per jaar bij beperkte vochtvoorziening (kg ha"1)
Yj
Tabel 6.3. Gemiddelde neerslag per maand in het Centrale, Oostelijke en
Zuidelijke Zandgebied (KNMI, 1988).

neerslag (mm)

april

mei

juni

juli

augustus

september

50

56

66

84

83

62

oktober
60

89

opbrengst (t ha"1)
20

- gras gemaaid
-gras beweid
• mais
• voederbieten
• veldbonen
' graan
• luzerne

75
125
175
vochtleverend vermogenbodem (mm)

225

Figuur 6.1. Maximale drogestofopbrengst van enige voedergewassen bij verschillend vochtleverend vermogen van de bodem en een gemiddelde
neerslag, berekend met een eenvoudig gewasgroeimodel.
De berekeningen zijn alsvoorbeeld uitgevoerd voor diep ontwaterde zandgrond,
waar de capillaire opstijging verwaarloosbaar is,met een vochtleverend vermogen
variërend van 25tot 225 mm. Eenvochtleverend vermogen van meer dan 200 mm
wordt beschouwd alszeer hoog,tussen de 100 en 150mm als matig en van minder
dan 50 mm alszeer laag (Van der Sluijs, 1987). De resultaten van de berekeningen
zijn weergegeven in Figuur 6.1, en gelden voor gewassen die optimaal zijn voorzien
van voedingsstoffen en gevrijwaard zijn van ziekten, plagen en onkruiden. Deopbrengst heeft betrekking op oogstbaar produkt. Dat betekent dat oogst- en conserveringsverliezen op deze opbrengsten nog in mindering moeten worden gebracht.
Op droogtegevoelige gronden isde produktie van gras duidelijk lager dan die van
maïsof voederbieten. Devoornaamste oorzaken zijn de hogere transpiratiecoëfficiënt en het relatief hoge aandeel stoppels en wortels. Op bodems met het hoogste
vochtleverend vermogen worden die nadelen echter zodanig gecompenseerd door
de langere groeiperiode, dat de opbrengst van gemaaid grasland die van snijmaïs
zelfs iets overtreft. Deopbrengst van voederbieten isaanzienlijk hoger dan die van
maïsdoor de langere groeiperiode en de geringere investering in niet-oogstbare
delen.Van de 'alternatieve' gewassen isde produktie van veldbonen en graan op
zeer droge gronden weliswaar erg laag, maar inclusief de opbrengst van een stoppelgewas isde produktie praktisch gelijk aan die van gemaaid gras. Ook op
gronden met een hoog vochtleverend vermogen blijft de produktie achter bij die
van detraditionele gewassen.Als gevolg van een langere groeiperiode produceert
luzerne op droge gronden meer dan graan of veldbonen.

6.3.2 Beperkingenvanhetmodel
Bij de hierboven beschreven verkenningen iseen aantal belangrijke vereenvoudigingen doorgevoerd. Er isgeen rekening gehouden met het feit dat droogte
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Figuur 6.2. Effectenvandroogte opdetotale bovengrondse drogestofopbrengst
vanveldbonen.Berekend meteengedetailleerd simulatiemodel;open
driehoeken =metgesimuleerdewaardenvoor LAI;gesloten driehoeken
= met exogeen opgelegdeLAI.
inhet beginvan hetgroeiseizoenvia eenverminderde assimilatie leidttot een
tragere bladontwikkeling endaardoor tot eenreductie inde lichtonderschepping.
Latedroogte kanhet bladoppervlak versnelddoenafsterven.Hierdoorontbreekt in
het rekenmodel heteffect vandroogte opdeperiodevanmaximale lichtbenutting.
Dit probleem kanworden ondervangen door gebruik te makenvansimulatiemodellenwaarin deassimilatieendedaarmeesamenhangende aanwasdanwel afstervingvanhet bladoppervlak opdagbasisworden berekend.Eentweedevoordeelis
dat metdezesimulatiemodellen degewasproduktievoor iederwillekeurigjaar kan
worden berekend.Hierdoor ontstaat inzicht indevariabiliteit vande gewasproduktie overjarenendaarmee inde(on)zekerheden indejaarlijksevoederproduktie op
eenbedrijf. Eensimulatiemodel dat voorveldbonenwerdontwikkeld gaf betrouwbareberekeningen vandevariaties inzaadproduktievandit gewas.Dezevariaties
werdenvoornamelijk veroorzaakt doorverschillen invochtvoorziening (Grashoff,
1992).Met dit modelzijndeeffectenvandroogteverkend opdetotale(bovengrondse)drogestofproduktie vanveldbonenoverdejaren 1975-1988.De
simulatieswerden uitgevoerdvoor eenbodemmeteenvochtleverendvermogen
van 125mmeneenbewortelbare zonevan70cm.Alsopkomstdatum vanhet
gewaswerdsteeds20april aangehouden.Dedrogestofproduktiewerd berekend
voor hettijdstip dat het gewasvoor silagegeoogst kanworden (beginaugustus).
Dedrogestofproduktie over dejaren iszeervariabel (Figuur6.2).Hetgemiddelde
ligt op 10,71 ha-1;destandaardafwijking (gebruikt alsmaatvoor devariabiliteit)
bedraagt 2,81 ha 1 . Dedieptepunten indeproduktie liggen indedrogejaren 1976,
1982,1983en 1986.Ter illustratie werden deberekeningen uitgevoerdoptwee
manieren:(1)met degesimuleerdewaardenvoor debladoppervlakte-index LAI
(maatvoor lichtonderschepping); (2)met eenexogeenopgelegde bladontwikke91

ling,zoalsberekendvoor eennormaaljaar bij ruimevochtvoorziening (1979).De
figuur laatziendat de'fout' diedoor dezevereenvoudiging ontstaat zeer beperkt
is. Devariaties inopbrengst wordenvooralveroorzaakt door heteffect vanvochttekort opdeassimilatie envrijwel niet door heteffectvanvochttekort opdeperiodevanmaximale lichtbenutting. Ditondankshetfeit dat deverschillen in
gesimuleerde maximale LAIaanzienlijk zijn: in 1976bereiktedeLAIeenmaximum
van3,5m 2rrr2 en in 1979van9m 2rrr2. Dergelijke zeerhogewaarden injaren
zondervochttekort zijnvoorveldbonen ook inderdaadgemeten(Grashoff, 1990).
Hoeweldoorgaansgesprokenwordt van 'hetvochtleverendvermogen'vaneen
bodem,ishetaannemelijk dat hetenegewasmeerwater uit eenbodem kanonttrekkendanhetanderealsgevolgvaneengroterewateronttrekkende kracht
('zuigkracht') van hetgewasperdoorwortelde bodemlaagen/ofeengrotere
worteldiepte. Deeffecten hiervan kunnenmeteengedetailleerd simulatiemodel
wordenverkend.Zo'nverkenning werd uitgevoerdvoor eengewasmetalleeigenschappenvanveldbonen,maar meteengroterewaterontrekkende krachtper
bodemlaag.Alsdebodem begint uitte drogenvanafveldcapaciteit (VC),dan blijft
dewateropname vaneennormaalgewasongeremdtot aaneenbepaald
bodemvochtgehalte (R).Inhet model isaangenomendat,voor eenkrachtig
wateronttrekkend gewas,dittraject metongeremdewateropname (VC- R)
ongeveer verdubbeld is.Daalthet bodemvochtgehalte onder R,danneemtde
wateronttrekking rechtlijnig af met het bodemvochtgehalte,tot aanhet permanent
verwelkingspunt. Figuur6.3toont degesimuleerdevariabiliteit inopbrengstvan
zo'nkrachtigwateronttrekkend gewas. De gemiddelde opbrengst overdejaren
(11,91 ha-1) isduidelijk hoger dandievanhet normalegewas(10,71 ha-1),maarde
opbrengstvariabiliteit blijft groot meteenstandaardafwijking van2,71 ha'1.
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Vooral in zeer droge jaren ishet positieve effect van een krachtig wateronttrekkend
gewaserg klein.Alshet onttrokken water nauwelijks meer wordt aangevuld door
regenval geldt 'op isop'. Figuur 6.4toont de verkenningen voor een 'veldboonachtig' gewas, maar nu met verdubbelde wortelgroeisnelheid (naar 12 mm d 1 ) en
verdubbelde bewortelbare zone (naar 1,4 m). Degemiddelde opbrengst (12,51 ha 1 )
isaanzienlijk hoger dan die van het normale gewas (10,71ha' 1 ). De
standaardafwijking (2,01ha-1) isnu duidelijk lager dan die van het normale gewas
(2,81ha' 1 ). Eendieper wortelend gewas isniet alleen produktiever, maar ook
stabieler in opbrengst. Ook in zeer droge jaren als 1976en 1986 kunnen de dieper
groeiende wortels nog nieuwe watervoorraden aanboren.
Vooral bij enkeerdgronden, cultuurgronden die al eeuwen in gebruik zijn en door
detoevoer van mest en plaggen een dik humeusdek bezitten, kan de bewortelingsdiepte van belang zijn. Wellicht isde door sommigen veronderstelde hoge
produktiviteit van luzerne bij droogte hierop gebaseerd. Infeite wordt het
vochtleverend vermogen van een bodem dus niet uitsluitend bepaald door bodemeigenschappen maar ook door gewaseigenschappen, zoals wateronttrekkende
kracht (Figuur 6.3), maximale bewortelingsdiepte (Figuur 6.4) en gevoeligheid voor
bodemverdichting. Bij gronden met een dun humeus dek, zoals podzolgronden,
zullen de bewortelingsverschillen minder groot zijn, omdat niet de genetische
eigenschappen van de planten de bewortelingsdiepte bepalen maar de dikte van
het humeus dek.
Door droogte kunnen veranderingen optreden in het vochtverbruik per eenheid
drogestof en in de drogestofverdeling tussen oogstbaar en niet-oogstbaar produkt.
Ook de voederwaarde van het oogstbare produkt kan door droogte worden
beïnvloed. Bijveldbonen werd aangetoond dat deverdeling tussen blad en
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Stengel enerzijds en bonen anderzijds vrij sterk kan variëren,afhankelijk van het
tijdstip waarop en de mate waarin droogte optreedt (Grashoff, 1990; 1992).Als op
een bedrijf het gehele bovengrondse gewas wordt geoogst, heeft dit voor de
drogestofopbrengst weinig gevolgen, maar omdat devoederwaarde van de bonen
aanzienlijk hoger isdan die van met name stengels, heeft dat wel grote gevolgen
voor de kwaliteit van het geoogste produkt. In meer gedetailleerde modellen,
gericht op het voorspellen en verklaren van de produktie bij vochttekorten, moeten
deze effecten worden meegenomen.
De in Figuur 6.1 vermelde produkties zijn gebaseerd op een 'gemiddeld' neerslagpatroon. Die neerslag isonvoldoende voor de maximale produktie, maar zo regelmatig over het groeiseizoen verdeeld dat de groei weliswaar geremd wordt, maar
dat de droogte nooit zo intens isdat het gewas blijvende schade oploopt, waardoor
de produktiemogelijkheden na de droogteperiode maar beperkt kunnen worden
benut door een door de droogte onherstelbaar beschadigd gewas. In het eenvoudige model,waarmee de produkties in Figuur 6.1 zijn berekend, isdan ook
verondersteld dat de groei gewoon doorgaat zodra er weer vocht beschikbaar
komt. Inwerkelijkheid isde situatie vaak anders.Gedurende langere tijd kan er
geen neerslag vallen waardoor het gewas sterk verdroogt. Het isdenkbaar dat het
ene gewas beter tegen langdurig vochttekort bestand isdan het andere en dat
daarbij ook het ontwikkelingsstadium van het gewas een rol speelt. Van maïsis
bekend dat droogte tijdens de bloei de zaadzetting hindert. Mogelijk stelt een
beperkte zaadzetting grenzen aan de maximale fotosynthese door het ontbreken
van voldoende afzetmogelijkheden voor koolhydraten. Als droogte langere tijd
aanhoudt sterven de bovengrondse delen van gras af. Dat kan een aanzienlijk
verlies van reeds geproduceerde, nog niet oogstbare drogestof veroorzaken. Bij
zeer langdurige droogte kan de graszode afsterven waardoor na de droogteperiode
een fotosyntheseapparaat ontbreekt. Voederbieten zullen bij droogte al spoedig
hun blad geheel of gedeeltelijk verliezen. Na de droogteperiode kan het gewas,
door mobilisatie van reservestoffen uit de wortel en de aanwezigheid van
groeipunten, zeer snel een nieuw, vitaal bladapparaat vormen.
Ondermeer door de invloed van langdurige droogteperioden zal de gemiddelde
produktie over een lange reeksvanjaren anders zijn dan de berekende produktie
voor eenjaar met een gemiddelde neerslag. Eerst middelen en dan rekenen geeft
andere uitkomsten dan eerst rekenen en dan middelen (DeWit &Van Keulen,
1987). Dit iséén van de redenen,waarom de gemiddelde opbrengsten van
veldbonen in Figuur 6.1 en Figuur 6.2 niet overeenstemmen. Degebruikswaarde van
een gewas hangt bovendien af van de vraag hoe sterk de opbrengst van jaar tot
jaar schommelt (Figuur 6.2). Degebruikswaarde kan dus anders zijn dan Figuur 6.1
suggereert. Meer gedetailleerde simulatiemodellen kunnen daar uitsluitsel over
geven.
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6.4

Maatregelengerichtophetbeperkenvan
droogteschade

Teeltmaatregelen kunnen de gewasgroei beïnvloeden, daarmee het vochtverbruik,
en dus indirect het vermogen van gewassen om droge perioden te overbruggen.
Door grondbewerking kan het doorwortelbare deel en de bewortelbaarheid van de
bodem worden vergroot en daarmee de vochtbeschikbaarheid. Kwantitatieve informatie over de invloed van teeltmaatregelen op de vochthuishouding van
gewassen isnauwelijks voorhanden, maar intheorie lijken de volgende
maatregelen interessant.
Voor grasland lijkt het verstandig de produktie zoveel mogelijk naar het voorjaar te
verschuiven,door een relatief zware stikstofbemesting van de eerste en tweede
snede. Het verschuiven van de produktie van Engels raaigras richting voorjaar kan in
principe ook gestimuleerd worden door de keuze van het ras maar de praktische
betekenis daarvan lijkt beperkt door nadelen die aan zeer vroege rassen verbonden
zijn (kwaliteit en persistentie). Door beperking van de stikstofbemesting van maïsen
het gebruik van minder zaaizaad kan voorkomen worden dat door een snelle
begingroei de vochtvoorraad in de bodem te snel wordt uitgeput. Mogelijk zijn
deze maatregelen net voldoende om een droge periode te overbruggen. De laatste
jaren isin proeven op het proefbedrijf voor melkveehouderij en milieu,'De Marke',
geconstateerd dat verwelking van maïs het eerst optrad op de zwaarst bemeste
veldjes. Bij graan ishet verstandig het groeiseizoen zoveel mogelijk te verschuiven
naar herfst en voorjaar, door vroeg in de herfst te zaaien en vroeg oogstbare rassen
te kiezen.
Bij bieten zijn de mogelijkheden om door teeltmaatregelen de gevolgen van vochttekorten te beperken zeer gering. Omdat bij de gangbare teelt de bieten in droge
jaren ook tot hoge opbrengsten kunnen komen isde noodzaak ook minder aanwezig.
Simulatiemodellen kunnen helpen de effecten vanteeltmaatregelen te verkennen
en daarmee de praktische betekenis van onderzoek inte schatten.

6.5

Potentiële melkproduktieinrelatietot gewaskeuze

Het voederproduktiesysteem van een melkveebedrijf moet er op gericht zijn de
aankoop van voer te beperken en een milieuverantwoorde afzet van mest mogelijk
te maken. Degewaskeuze heeft hierop invloed en daardoor ook op de potentiële
melkproduktie per hectare. Ter illustratie zijn berekeningen uitgevoerd voor gespecialiseerde melkveebedrijven met eenjaarlijkse melkproduktie per koe van 7000 kg
(ongeveer het gemiddelde in Nederland) en eigenjongveeopfok waarmee jaarlijks
25 % van de koeien wordt vervangen. De bedrijven verschillen uitsluitend in
vochtleverend vermogen van de bodem: de bodem van het 'droogste' bedrijf levert
25 mm vocht, die van het 'natste' 225 mm.We gaan ervan uit dat de bedrijven geen
beregening mogen toepassen, alle mest op het eigen bedrijf aanwenden en
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voorkomen dat erteveel nutriënten naar het milieu verdwijnen. Erworden maatregelen genomen om binnen die voorwaarden de opbrengst van gewassen te maximaliseren,ondermeer door na maïs een groenbemester te telen en door grasland
alleen overdag te beweiden. Door deze maatregelen iseen hoger bemestingsniveau
verantwoord. Ook het bietenblad wordt vervoederd. Er isverondersteld dat gekozen kan worden uit gras, bieten en maïs.Ter wille van de eenvoud wordt in dit
voorbeeld uitgegaan van eenvasteverhouding tussen het areaal bieten en maïsvan
1:3. Grasen maïs kunnen in principe continu worden geteeld. Nadeteelt van bieten
moet enige jaren een ander gewasworden geteeld om bodemgezondheidsproblemen te voorkomen. Ook uit voedingsoogpunt ishet areaal bieten veel sterker aan
grenzen gebonden dan dat van grasof maïs.Alsgestreefd wordt naar een
maximale melkproduktie per hectare moet deverhouding tussen gras-en bouwland
op de voorbeeldbedrijven worden geoptimaliseerd.
De hoeveelheid voer die door een bedrijf moet worden aangekocht ishet verschil
tussen de voederbehoefte van de veestapel en de hoeveelheid voer die netto op het
eigen bedrijf wordt voortgebracht. Op de voorbeeldbedrijven isde energiebehoefte
ongeveer 0,90 kVEM per kg geproduceerde melk (1 kVEM is6,9 MJ voederenergie
voor melkproduktie). Dat isongeveer de energiewaarde van 1kg drogestof snijmaïs
of kuilgras. Op onze bedrijven, met droogtegevoelige grond, hebben voederbieten
en maïs netto een hogere kVEM-opbrengst per hectare dan grasland. Bij een milieuverantwoorde teelt en deveronderstelde verhouding tussen bieten en maïs
produceert bouwland 34 % tot 21 % meer energie dan grasland (vochtleverend
vermogen bodem respectievelijk 25 en 225 mm ). Deaankoop van energie, uitgedrukt in eenheden kVEM,kan dusworden beperkt door grasland te vervangen door
bouwland. Met aangekochte energie wordt ook fosfor (P)aangevoerd, per kVEM
krachtvoer ongeveer 5gram. Om accumulatie van Pte voorkomen mag de toevoer
naar het bedrijf de afvoer in melk en vlees niet overtreffen. Per kg geproduceerde
melk wordt door onze voorbeeldbedrijven ruim 1,1 gram P afgevoerd. Als geen Pmeststoffen van buiten het bedrijf worden betrokken isde maximaal toegestane
melkproduktie een functie van de eigen netto energieproduktie. Dat houdt in dat
de melkproduktie per ha hoger kan zijn naarmate het bedrijf per ha meer kVEM
produceert, dus naarmate het aandeel bouwland groter is.Voor een bodem met
een vochtleverend vermogen van 125 mm isdie afhankelijkheid in Figuur 6.5 geïllustreerd met de P-lijn. Boven de lijn isde input van P in aangekocht voer meer dan
de afvoer in melk en vlees, daaronder isde input minder, waardoor er zelfs ruimte is
voor het gebruik van P-kunstmest. Afhankelijk van het vochtleverend vermogen van
de bodem kan de melkproduktie per ha bij enkel bouwland theoretisch 13800
(25 mm )t o t 17800 (225 mm ) kg bedragen, bij enkel grasland 10300tot 14700
kg.
Debedrijven moeten niet alleen voorkomen dat meer P wordt aangevoerd dan
afgevoerd, maar ook zorgen dat de stikstof (N) in dierlijke mest zodanig wordt
gebruikt dat emissienormen niet worden overschreden. In onsvoorbeeld wordt
uitgegaan van een uit oogpunt van voeding vrij krappe eiwitvoorziening, waardoor
de conversie van Nin voer naar Nin melk en vlees 22 % bedraagt. Inde huidige
praktijk isdat slechts 17 % (Aarts et al., 1992).Omdat de stikstofopname per ha voor
gras beduidend hoger isdan die voor maïs of bieten kan op grasland meer mest
milieuverantwoord worden uitgereden dan op bouwland. Detotale hoeveelheid
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Figuur 6.5 Derelatie tussen het aandeel grasland en een verantwoord
melkproduktieniveau,voor een bodem met een vochtleverend
vermogen van 125 mm (zietekst).

Tabel 6.4

Potentiële melkproduktie (kg ha'1j' 1 ) en het daarvoor noodzakelijk
aandeel grasland in hettotale grondgebruik.
vochtleverend vermogen bodem(mm)
25

75

125

175

225

geenstikstofbinding door klaver
potentiële melkproduktie
aandeelgrasland (%)

12 100
50

13200
55

14200
60

14900 15600
65
70

50 kgstikstofbinding door klaver
potentiële melkproduktie
aandeelgrasland (%)

11500
65

12400
70

13300
80

14000
85

14900
95

stikstof in mest neemt toe met de melkproduktie. Naarmate het aandeel grasland
groter iskan meer mestworden uitgereden en isduseen hogere melkproduktie
verantwoord. Dit wordt in Figuur 6.5 geïllustreerd door de N-lijn. Boven de lijnis
het onmogelijk de stikstof inde mestop het eigen bedrijf verantwoord af te zetten.
Onder de lijn isde mestafzet geen probleem en kan zelfskunstmest-N worden
aangewend. Op basisvan de afzet van de stikstof inde mestzou bij enkel
bouwland per ha 9700tot 11 500 kg melk mogen worden geproduceerd, bij
grasland 14600tot 17400 kg.Alseen P-overschot moet worden voorkomen en
tevens de stikstof inde mest moet worden afgezet kan bij enkel grasland 10300 tot
14700 kg melk worden geproduceerd, bij enkel bouwland 9700tot 11 500 kg.Bij
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een combinatie van bouw- en grasland kan de melkproduktie hoger zijn. Figuur 6.5
laat zien dat de maximale melkproduktie wordt gerealiseerd bij het snijpunt van de
N-en de P-lijn. Bij dat snijpunt ishet aandeel grasland 60% en de potentiële
melkproduktie 14200 kg ha"1 j " 1 . Deoptimale verhouding tussen bouw- en grasland
isafhankelijk van de maximaal toelaatbare bemesting en de verwachte opbrengst
van de gewassen,en isdaardoor afhankelijk van het vochtleverend vermogen van
de bodem. InTabel 6.4 isde maximale melkproduktie en het daarbij behorende
aandeel grasland gegeven voor alle bedrijven intwee situaties: (a) zonder gebruik
van kunstmeststikstof en een zode die puur uit Engels raaigras bestaat' (b) zonder
kunstmest maar met een kleine hoeveelheid klaver in de zode die per jaar 50 kg ha' 1
N bindt, waardoor de afzetmogelijkheden van stikstof uit dierlijke mest worden
verminderd. Uit detabel blijkt dat ook op zeer droge grond een belangrijk deel van
het areaal cultuurgrond in gras moet liggen alsgestreefd wordt naar de maximale
melkproduktie. Het aandeel grasland neemt toe naarmate het vochtleverend vermogen van de bodem hoger is. Dat komt doordat de produktie van grasland sterk
reageert op de vochtvoorziening. Als door stikstofbinding door klaver, of door het
gebruik van kunstmest, de afzet van dierlijke mest wordt beperkt neemt het aandeel grasland toe. Dat komt omdat ook in die situatie op grasland nog steeds meer
mest kan worden afgezet dan op bouwland en het afzetprobleem door deze extra
input toeneemt. Door de input van stikstof daalt de maximale melkproduktie per
ha. Bij eenverbeterde voederconversie, waardoor per kg melk minder stikstof in de
mestterecht komt, zal het areaal bouwland kunnen stijgen en de maximale
melkproduktie kunnen toenemen. Naarmate het melkquotum van een bedrijf lager
isdan de maximaal toelaatbare melkproduktie heeft de ondernemer meer vrijheid
de verdeling tussen het areaal gras-en bouwland zelf te bepalen. In Figuur 6.5 zijn
alle combinaties van melkproduktie en grasaandeel in het gearceerde deel verantwoord. Bij een melkproduktie van 13000 kg ha"1 j " 1 mag het aandeel grasland
variëren van 0,36 tot 0,85. Arbeidstechnische en economische motieven kunnen dan
bepalend zijn voor de keuze. In Nederland isde gemiddelde melkproduktie op
gespecialiseerde melkveebedrijven ongeveer 11 500 kg ha"1j " 1 , maar de verschillen
tussen bedrijven zijn groot.
Uiteraard zijn de uitkomsten van de voorbeeldberekeningen sterk afhankelijk van
de aannames m.b.t. de netto opbrengst van gewassen,zowel t.a.v. energie als eiwit,
bij een milieuverantwoorde teelt en beperkte vochtvoorziening. Aanpassingen van
de berekeningen zijn dus noodzakelijk op basisvan door onderzoek verbeterde
inzichten. Het isaannemelijk dat wanneer gestreefd wordt naar een maximale
melkproduktie per ha,er op droogtegevoelige gronden sprake zal zijn van een mix
van grasland en bouwland. Het aandeel van elk van de gewassen hangt af van de
eigenschappen van de gewassen en van specifieke bedrijfsomstandigheden,
waaronder het vochtleverend vermogen van de bodem. Dit onderstreept eens te
meer de behoefte aan goede gewasgroeimodellen.
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6.6

Conclusies

Inde toekomst zal het gebruik van water, voor beregeningsdoeleinden, en de
aankoop van voer moeten worden beperkt. Daardoor raakt het melkveebedrijf
meer aangewezen op gewassen die ook bij een beperkte vochtvoorziening hoge en
stabiele opbrengsten geven.Verkenningen van de produktiemogelijkheden op
droogtegevoelige grond, bij gemiddelde neerslag, geven aan dat gewassen onderling sterk verschillen (Figuur 6.1). Dedrogestofproduktie van voederbieten isopmerkelijk hoog. Het gewas isbovendien goed bestand tegen langere droogteperioden. Uit veevoedkundig enteelttechnisch oogpunt ishet potentiële areaal echter
beperkt. Maïs heeft in een gemiddeld jaar een hogere produktie dan gras maar is
mogelijk gevoeliger voor lange droogteperioden. Maïsen bieten produceren minder eiwit dan gras.Vermoedelijk produceren granen enveldbonen in een gemiddeld jaar minder drogestof dan maïsen gemaaid gras, maar het isdenkbaar dat in
droge jaren de produktie relatief hoog is,omdat deze gewassen vroeg afrijpen en
er later, wanneer de droogteperiode voorbij is,een nagewas kan worden geteeld.
Luzerne produceert met eenzelfde hoeveelheid vocht minder dan gemaaid gras,
maar mogelijk onttrekt luzerne meer vocht aan de bodem. Het positieve effect
hiervan op de produktie isverkend in de Figuren 6.3 en 6.4.
Als de opbrengst van gewassen onder vochtbeperkende omstandigheden bekend is
kan worden berekend bij welk 'bouwplan' de maximale melkproduktie per ha kan
worden gerealiseerd. Om de aankoop van voer te beperken,en daarmee de aanvoer
van fosfor, ishet voor een melkveebedrijf op droogtegevoelige grond aantrekkelijk
een deel van de grond te bestemmen voor de teelt van maïsen voederbieten. Met
het oog op de noodzaak tot eiwitproduktie en mestafzet zal echter ook op droge
grond het grootste deel van het areaal uit grasland moeten bestaan.Ten aanzien
van de vlinderbloemigen, luzerne en veldbonen, geldt dat het vermogen van deze
gewassen om stikstof te binden de mestafzet beperkt.
Om de gepresenteerde verkenningen te kunnen uitvoeren waren een aantal aannames noodzakelijk. Hettoetsen van de aannames aan de hand van resultaten van
reeds uitgevoerd experimenteel onderzoek wordt gehinderd door het feit dat in het
verleden gewassen zelden onderling vergeleken zijn. Bovendien wordt de melkveehouderij momenteel geconfronteerd met devermestingsproblematiek, die grenzen
stelt aan het gebruik van meststoffen, ietswat invroegere experimenten niet is
meegenomen. Ook zijn in veldproeven niet al die gegevensverzameld die nu voor
een grondige analyse van de produktie noodzakelijk zijn. Meer inzicht in het
samenspel van de voornaamste fysiologische effecten van droogte op de groei en
produktie van de belangrijkste voedergewassen isessentieel voor een goed inzicht
in het effect van beregeningsverboden op de voederproduktie. Simulatiemodellen
vormen hierbij een belangrijk hulpmiddel. Degepresenteerde verkenningen met
het veldbonenmodel zijn hiervan voorbeelden. Er isechter nog veel onderzoek
nodig voor parametrisatie entoetsing van dit soort simulatiemodellen voor de verschillende voedergewassen.Vooral de effecten van gewasverschillen in beworteling,
wateronttrekkende kracht, distributie van drogestof en gevoeligheid voor langdurige droogte dienen verder te worden onderzocht.
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