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1. Inleiding
Vooreenoptimale groeienproduktie moeteenplant
onder goede omstandigheden voortdurend over voldoende bouwstoffen kunnen beschikken. Naarmate
produktievoorwaarden zoals grondbewerking, gewasbescherming en bemesting steeds meergeoptimaliseerd worden, zal de factor vochtvoorziening
belangrijker worden. Water dient behalve als bouwstof ook als transportmedium voor voedingsstoffen,
terwijl bijeenvochttekort meerenergie nodig isvoor
de onttrekking van water en het ontwikkelen van
wortels.
Een goede vochtvoorziening kan behalve economisch aantrekkelijk zijn, ook de teeltrisico's van
droogtegevoelige grondenverkleinen.
Omheteffect vaneenbeperkte vochtvoorzieningop
de groei en ontwikkeling van suikerbieten beter te
leren kennen engroeimodellen tetoetsen, heeft het
PAGV in 1983 en 1984 met het Instituut voor
Cultuurtechniek en Waterhuishouding (ICW) onderzoek gedaan op de proefboerderij Sinderhoeve te
Renkum. Dit onderzoek valt binnen een reeks van
beregeningsonderzoeken in akkerbouw- en vollegrondsgroentegewassen die indejaren 1981tot en
met 1986zijn uitgevoerd.Hetdoelvandeproefwas
inzicht te krijgen in het waterverbruik van hetgewas
suikerbieten in relatie tot de produktie en de kwaliteit. De uit het onderzoek verkregen resultaten betreffende groei, gewasverdamping en bodemvocht
zijn verzameld met het doel het op het ICWontwikkelde produktiesimulatiemodel SWACRO met behulp van de nodige gewasparameters geschikt te
makenvoor hetgewassuikerbieten.
Uiteindelijk zal hetgeheel moeten leidentot eengeautomatiseerd adviessysteem voordeberegeningin
de landbouw. Het te ontwikkelen systeem moet het
mogelijk makenopbedrijfsniveau aantegevenofer
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wel of niet beregend moetworden en,wanneer erin
meerdere gewassen beregend moet worden, welk
gewasdehoogsteprioriteit heeft.

2.Opzetvanhetonderzoek
Het onderzoek vond plaats op de proefboerderij
Sinderhoeve te Renkum. Het proefveld lag op een
kamppodzolgrond; een droogtegevoelige zandgrond
met een humeus dek van 40 cm en een maximale
bewortelingsdiepte vancirca 60cm. De hoeveelheid
makkelijk opneembaar vocht in de bewortelbare
zone bedroeg ongeveer 70 mm en het grondwater
bevond zich op een diepte van ongeveer 15 meter
benedenmaaiveld.
De locatie van dit proefveld is gekozen vanwege de
profielopbouw. Er moest in de proef gemakkelijk
droogtestress optreden en er mochten geengrondwaterinvloeden zijn. Nadelen van een dergelijk profiel zijn het gemakkelijk optreden van percolatie en
de moeilijk vast te stellen vochtinhoud van de sterk
grindhoudende lagen die ook in dit profiel voorkomen. De locatie is gevoelig voor nachtvorst. De
voorvruchtwas inbeidejarenwintertarwe.
Deberegening isuitgevoerd meteenberegeningsinstallatie die bestond uit een door een haspel voortgetrokken spuitboom van 24 meter breed. Op de
spuitboom waren sproeidoppen bevestigd met een
onderlinge afstand van 37,5 cm. De installatie was
zodanig geautomatiseerd dat er zonder toezicht beregendkonworden.
Degekozeninstallatiemaaktehetmogelijkdaterberegendkonwordenalsdeweersomstandighedengunstig
waren, zoals weinigwindenweinig rechtstreekseverdamping. Deberegeningsgift konhierdoor nauwkeurig
worden gedoseerd, hetgeen noodzakelijk is voor een
nauwkeurigeberekeningvandevochtbalans.

Het gewas is in beide jaren als een praktijkgewas
geteeld.

3.Resultaten
3.1. Gewasreacties

Tabel22

Grondanalyse proefboerderi Sinderhoeve,Renkum.

pH-KCI org. st.
5,1

6,2

P-Al

K-gehalte

MgO

62

12

92

Gedurende het hele groeiseizoen,van zaaientot de
eindoogst, isde gewasontwikkeling nauwkeurig vastgelegd. Parameters alsgewashoogte, bodembedekking, specifiek bladoppervlak en de opbrengst van
de verschillende plantedelen zijn elke twee weken
gemeten. Van de bietwortel is het suikergehalte en
dewinbaarheidervanbepaald.

Devolgende bemestingenzijnuitgevoerd.
3.1.1. Hetgroeiseizoen 1983
Tabel23.Bemesting perjaar.
jaar
1983
1984

N
220
190

P 2 0 5 K 2 0 MgO
50
50

150
160

100
100

B

CaO

1,5
1,5

625
625

De gewasbescherming is volgens praktijk uitgevoerd.
In de proefopzet zijn drie behandelingen gerealiseerdinvierherhalingen.
Nietberegend
- Doel was het creëren van een object met een
hoge mate van droogtestress. Er is op deze behandeling nietberegend.
Matigberegend
- Doel was het creëren van een object met enige
matevandroogtestress. Beregening isgestart als
de tensiometers op 25 cm minus maaiveldgedurendetwee dagen eendrukhoogte van 700 mbar
overschreden.Eris15mmwatergegeven.
Optimaalberegend
- Doelwas hetcreërenvan eencontrole-object. Op
dit object mocht geen droogtestress ontstaan.
Beregening is gestart als de tensiometers op 25
cmminusmaaiveldeendrukhoogtevan400mbar
overschreden. Erisdan 15mmwatergegeven.

Deopkomstwas 14dagen nadezaaidatum26april.
Gedurende de maand mei waren de weersomstandigheden bijzonder slecht enhetgewas ontwikkelde
zich zeer traag. De maximum dagtemperatuur lag
tussen de 9 en 12°C en het was aanhoudend zeer
nat. Van 10 mei tot 6 juni produceerde het gewas
slechts 0,6 kg drogestof per are. Vanaf 1juni steeg
de gemiddelde dagtemperatuur boven de 16°C en
op 28 juni bereikte het gewas 100% bodembedekking.
Vanaf 13juliwerder beregend entraden erverschillen tussen de behandelingen op. Door het aanhoudend droge weer namen de vochtspanningen toe.
Deberegeningenwerden conform de proefopzet uitgevoerd, hetgeen resulteerde in grote verschillen in
produktiesnelheid tussen deobjecten. Inde periode
van eind juli tot 20 augustus stierf het loof van de
niet beregende veldjes volledig af. Na 20 augustus
vielervoldoende neerslag om hetgewasophetniet
beregendeobjectte laten hergroeien. Erwerdnieuw
loof gevormd en de wortelproduktie nam weer toe.
Aan het einde van het groeiseizoen daalde de gemiddelde temperatuur onder de5°Cennamdetotalehoeveelheid drogestof inde periode van 12tot26
oktober nietmeertoe.

Verdelingnaarbladen wortel
De bodemvochtsituatie heeft een sterke invloed op
de verdeling van de produktietoename naar loof en
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wortels. Bij hoge vochtspanningen inde grond gaat
deheleproduktie naardewortelindevormvandrogestof ofsuikersensterft hetbladapparaat af.Wordt
later in het seizoen onder invloed van natuurlijke
neerslag de vochtspanning in de bouwvoor lager,
dantreedt er hergroeivan het bladapparaat op.Dan
gaat 50%van de produktietoename naar het blad.
Heeft het bladapparaat zich hersteld,dan daalt het
aandeel van de produktie dat naar het loofapparaat
gaat tot ongeveer 20%. Een goed van vocht voorzien gewas blijft gedurende het hele groeiseizoen
blad produceren. Aanvankelijk gaat 80 tot 90%van
de drogestofproduktie naar het bladapparaat, maar
laterzaktdit naarslechts20%.
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Fig. 4. De spruit - wortelverhouding in de drogeFig. 5.
stof bij drie verdampingsniveaus in 1983.
Fig. 4. Sprout - root ratio in the dry matter at
Fig. 5.
three different soil moisture levels in
1983.
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Drogestofproduktie totaal (A) en netto (B) bietwortel bijdrie verdampingsniveaus, in 1983.
Total dry matter production (A) and dry
matter of the beet root (B) at three different
soil moisture levels, in 1983.

Bijdeoptimaal beregende behandeling namdatgedeelte van de produktietoename dat ten goede
kwam aan de bietwortelproduktie aanvankelijk 20%
in. Nadat eind juni volledige bodembedekking was
bereikt, steeg dit aandeel van 20% naar 80% (10
augustus). In de laatste fase van het groeiseizoen
steegditaandeelzelfstot90%.

Suikerproduktie
Ook in hetverloop van het suikergehalte endewinbaarheidgedurende hetgroeiseizoen zijn fluctuaties

ten gevolge van droogtestress opgetreden. Hetdrogestofgehalte vandebietwordt sterk beïnvloeddoor
deze fluctuaties in droogtestress. Dit heeft directe
gevolgen voor het suikergehalte, dat normaliter als
percentage van hetversgewicht wordt gegeven.Om
deveranderingen indesuikerproduktie goedte kunnen beoordelen is het aandeel van de suiker in de
biet uitgedrukt alshetgehaltesuiker indedrogestof.
Uit de gehalten blijkt dat bij de twee beregende objecten het aandeel suiker in de drogestof na 10augustusgeleidelijk toenamvan73tot79%.Bijhetniet
beregende object daalde het suikergehalte na half
augustus onder invloed van hernieuwde bladgroei
toteenniveauvanrondde70%.
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-o- drogestof bietoptimaalberegend
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-•- versebietmatigberegend
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Fig. 6. Overzicht van het suikergehalte.in de verse biet en in de drogestof van de biet bij
de drieverdampingsniveaus, in 1983.
Fig. 6. Sugar content of fresh beet roots and in
the dry matter of the beet roots at three
soilmoisture levels,in1983.

-*- ruwesuikernietberegend
-•- ruwesuikermatigberegend
-•• ruwesuikeroptimaalberegend
-+- winbaresuikernietberegend
-o- winbaresuikermatigberegend
-o- winbaresuikeroptimaalberegend
Fig. 7. Suikerproduktie (kg/are) en winbare suiker, bijdrie verdampingsniveaus, in 1983.
Fig. 7. Sugarproduction (kg/are)and netsugar,
underthreesoilmoisturelevels,in1983.
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spruit-wortelverhouding

3.1.2.Hetgroeiseizoen 1984
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In 1984 is er op 29 april gezaaid. Rond 9 mei werd
een opkomst van 85 à 90% bereikt. Eind mei was
het gewas in het vierblad-stadium en half juni inhet
achtblad-stadium. De gewasontwikkeling verliep dit
jaar voorspoedig. De maximum dagtemperatuur lag
in mei rond de 15°C. De temperaturen liepen in de
tweede helftvanjunioptot25°Cendeneerslagwas
gering. Demaandenjulienaugustuswarenwarmen
er viel weinig neerslag,zodat er een aanzienlijk verdampingsoverschot optradenberegeningnoodzakelijkwas. Ertraden grote verschillen tussen deobjecten op. In september en oktober was het verdampingsoverschot negatief. Gedurende het einde
van het groeiseizoen bleven de gemiddelde temperaturenbovende10°C.

datum
Fig. 8. Despruit -wortelverhouding indedrogestof bijdrie verdampingsniveaus, in 1984.
Fig. 8. Sprout - root ratio in the dry matter at
threedifferent soilmoisture levels,in1984.

Verdelingnaarbladen wortel
Despruit -wortelverhouding vandedrogestof iseen
goede maat voor het verloop van de verdeling van
de produktie gedurende het seizoen. In het begin
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Fig.9. Drogestofproduktie totaal (A) en netto bietwortel (B) bijdrie verdampingsniveaus, in 1984.
Fig. 9. Totaldrymatterproduction(A)anddrymatterofthebeetroot(B)atthreedifferentsoilmoisture
levels,in1984.
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datum

vanhetgroeiseizoengaatdeproduktie hoofdzakelijk
naar het bladapparaat. Tussen de derde oogst, op
11 juli, endevierde oogst,op25juli, isde verdeling
vandegeproduceerde drogestof vrij abruptverschovenvanbovengrondse delen naardewortel. Ditprocesisopdenietenmatigberegende behandelingen
versterkt door de aanhoudende droogte indeperiodevaneindjulitot half augustus.Opdeoptimaalberegende behandeling zijn geen stressverschijnselen
geconstateerd enisdeze verschuiving dan ookveel
geleidelijker. Bij de zevende oogst, op 5september,
is er op de niet en matig beregende behandelingen
onder invloed van de beschikbaarheid vanvoldoende natuurlijk vocht, een tijdelijke verschuiving opgetreden richting bladapparaat. Voor de niet beregende behandelingwasdit nietzovreemd,want opdat
moment was het bladapparaat nagenoeg geheel afgestorven en ontwikkelde zich een geheel nieuw
bladapparaat. Deverschuiving naar.de.spruit opde
matigberegende behandeling geeft àarr'dater bijdit
gewas, ondanks veelvuldig beregenen, toch droogtestress isopgetreden.

De suikerproduktie
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Fig. 10. Overzicht van het suikergehalte in de
verse biet en inde drogestof van de biet
bijdedrie verdampingsniveaus, in 1984.
Fig. 10. Sugarcontent of freshbeet roots andin
thedry matter of thebeet roots at three
soilmoisture levels,in1984.
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Ookvoor 1984ishetsuikergehalte vandebiet inde
drogestof weergegeven. Na de droge periode, die
eind juli begon en aanhield tot half augustus en
waarin het gehele bladapparaat van het niet beregende object afstierf, volgde een periode met voldoende beschikbaar vocht. Het gewas ontwikkelde
weereennieuw bladapparaat endeze bladproduktie
ging ten koste van de suikerproduktie. Dit komt tot
uiting in de in figuur 10 getoonde suikergehalten in
de verse biet en de drogestof van de biet. De achterstand die de niet beregende behandeling opliep
ten opzichte van de twee andere behandelingen
werd in de rest van het groeiseizoen niet meer
goedgemaakt. Deverschillen in suikergehalte in de
drogestof tussen het matig en optimaal beregende
object zijn gering. De verschillen in suikerproduktie
tussen deze twee objecten worden hoofdzakelijk
veroorzaakt door de bietproduktie, zowel vers als
drogestof.
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Fig. 11. Overzicht van de suikerproduktie en de
winbare suiker bij drie verdampingsniveaus,in1984.
Fig. 11. Gross sugar yield and net sugar yield
underthreesoilmoisture levelsin1984.
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4.Discussie
4.1. Opbrengstenengehalten
Integenstelling tot wat inde literatuur wordt gesteld
omtrent de groeitasen van de suikerbiet gedurende
heteerstejaar vandiensgroei (Houba, 1973),komt
uit dit onderzoek naar voren dat de verdeling van
drogestof naarloofofbietwortel nietalleenwordtgeïnduceerd door de fysiologische ouderdom van het
gewas. Gedurende zijn vegetatieve fase blijkt het
gewas steeds weer in staat het loofapparaat te herstellen eneengroot deelvandegroeitoename hiertoeaantewenden.Onder invloedvandroogtestress
en herbevochtiging ontwikkelt de plant minder of
meer loof. Inde objecten waar droogtestress optrad
vieleenaanmerkelijke stijgingvandespruit -wortelverhoudingwaarte nemen,doordat nadedrogeperiode de bladproduktie opnieuw op gang kwam en
wortelgroei nogenigetijdstagneerde.
Uithetonderzoek blijktdegrote invloedvanextreme
groeiomstandighedenopdekwaliteit vanhetgeoogste produkt. Het suikergehalte in de drogestof van
debietendewinbaarheidzijnbijhet nietberegende
object aanmerkelijk lager dan bij het object waar de
vochtvoorziening nietbeperkend isgeweest. Deverschillen in winbaarheid waren in 1983 en 1984 respectievelijk 7 en 12% en de suikergehalten in de
drogestof respectievelijk 10en6%.
Hetobjectwaar slechts eengeringedroogtestressis
opgetreden heeft in 1984een iets lagersuikergehalte en een iets lagere winbaarheid. In 1983 trad er
geen verschil optussen de objecten. Deverschillen
in winbaarheid worden verklaard door de aandelen
kalium, natrium en alfa-aminostikstof in de bietwortel. Uit de analyses blijkt dat de mate van winbaarheid sterk wordt beïnvloed door het aandeel suiker
inde drogestof. De absolute hoeveelheid mineralen
per vierkante meter die de biet heeft opgenomen
blijft nagenoeggelijk,terwijldehoeveelheidsuiker in
dezeperiodetoeneemt.

ter gewasverdamping voor de objecten gegeven.
Zowel in 1983 als in 1984 is het matig beregende
object het meest efficiënt metzijnwateromgesprongen. Opmerkelijk is het verschil in absoluut niveau
tussendebeidejaren.
Wat ook opvalt is het niveauverschil tussen de niet
beregende en beregende objecten inbeidejaren.In
1983 is het optimaal beregende object efficiënter, in
1984 is het niet beregende object efficiënter geweest. Bijhetinterpreterenvandezecijfers moetwel
in ogenschouw genomen worden dat de getoonde
cijfers de bruto efficiëntiecijfers zijn, die nietgecorrigeerd zijn voor directe verliezen door verdamping,
verwaaiing, interceptie en oppervlakkige afspoelingsverliezen. In1984ishetzeerwelmogelijkdater
ophetoptimaal beregende object enige percolatie is
opgetreden die niet iswaargenomen. Ditzoudeverschillentenopzichtevan 1983kunnenverklaren.
Tabel24. Drogestof-produktie per millimeter gewasverdamping bij drie verdampingsniveaus,
in1983en 1984.
Table24. Drymatterproduction efficiency atthree
differentsoilmoisture levels, in 1983and
1984.
evapotranspiratie
(mm)

produktie
efficiëntie:
drogestofproduktiepermm
evapotranspiratie
(kg/mm)

1983
nietberegend
matigberegend
intensief beregend

284,5
429,1
505,6

0,340
0,414
0,396

1984
nietberegend
matigberegend
intensief beregend

327,5
423,6
553,9

0,471
0,521
0,402

5.Conclusies
4.2.Verdampingenproduktie
Intabel24wordt dedrogestof-produktie permillime-
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Zowelin1983alsin1984ishetmatigberegendeobjecthetmeestefficiëntomgegaanmethetbeschikbarevocht. Eenbeperkingindevochtvoorzieningleidde

opditobject,tenopzichtevanhetoptimaalberegendeobject,weltoteenlageredrogestof- ensuikerproduktie.Dekwaliteit,winbaarheidvandesuiker,werd
hierdoor nauwelijksnadeligbeïnvloed.
Wanneer de droogtestress een dusdanig hoog niveau bereikt dat het bladapparaat volledig afsterft,
worden zowel de drogestof-produktie, de suikerproduktie als de winbaarheid blijvend nadelig beïnvloed. Een vochtgebrek van ongeveer 100 mmbeschikbaar vocht minder over degehele groeiperiode
blijkt inbeide onderzoeksjaren nauwelijks eennegatieve invloedte hebben opde netto suikerproduktie.
Gezien deze conclusie kan worden gesteld dat,
wanneer er in bedrijfsverband beregend wordt, het
gewas suikerbieten enige speelruimte toelaat in het
tijdstip van beregenen, zolang het bladapparaat
maaractief blijft ennietaanzienlijk afsterft.

6.Samenvatting
Inhet kader van eenonderzoek naar gewasreacties
op droogtestress inde periode van 1981tot enmet
1986 is er in dejaren 1983 en 1984 onderzoek gedaan naar de gevolgen van droogtestress op de
groei en ontwikkeling van suikerbieten op een
droogtegevoelige zandgrond. In beide jaren kwam
ereenlange periode meteenaanzienlijk neerslagtekort voor. Met behulp van beregening konden er in
dezeperiodendrievochtsituaties gecreëerdworden.
Van de drie vochttrappen is een produktiecurve gemaakt enzijn er wortelmonsters geanalyseerd.Ook
zijn er intensief waarnemingen gedaan naar de termenvandewaterbalans metbehulpwaarvandegewasverdamping als restterm is berekend. Van de
drie situaties is in beidejaren de waterverbruiksefficiëntie berekend.Indebeschouwingvanderesultatenwordt ookaandacht geschonken aandekwaliteit
vandebietenonderdeverschillendevochtregimes.
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Summary
In a series of experimentsin the periodbetween
1981 and 1986 reseachwascarriedouton theeffectofdroughtstress onvariouscrops. Intheyears
1983 and 1984 theeffectsofdroughtstressonthe
developmentandproduction of sugar beets(Beta
vulgaris) on a drought sensitive coarse textured
sandysoilwere studied. Inbothyearsaratherlong
period with a considerableprecipitation deficiency
occurred, which enabled the three different soil
moisture conditions tobecreatedbydifferentirrigationregimes. Determination ofproduction leveland
plant rootanalyses werecarriedoutfortnightly, aswellas an intensivemeasurement of datainorder
to calculateshortperiod waterbalances. Eachwaterbalanceperiod the actual crop évapotranspiration wascalculatedas a termof the waterbalance.
Inthediscussion of theresultsattentionisgivento
the qualityof thecrop grown underdifferent conditions, namely sugar content and purely areassessed.
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