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}joofdstuk 1 Inleiding en vraagstellingefl.

ti-i het )cader van het onderzoek van AGRISK heb 1k mu voor

xnijn doctoraal onderwerp bij plantenoecologie beziggehouden

met de bestudering van modellen die de groei en opbrengst van

landbouwgewassefl proberen te beschrijven.

AGRISK is een multidisciplinaire onderzoeksgroep die als doel

beef t het bepalen van de risicofactoren van de voedsel—

voorziening van Burkina Faso(als voorbeeld van een

ontwikkelirigsland in de semi—aride tropen). De aandacht richt

zich hierbij op de produktie van sorghum en millet.

orghum(Sorghuin bicolor) en millet (Pennisetum typhoides)

zijn twee graansoorten, die veel verbouwd worden in

semi—aride gebieden. Het zijn beide gewassen met een C 4 —

metabolisme. Beide staan bekend om hun grote

roogtere5iStentie. Sorghum en millet zijn de belangrijkste

graangewassen in semi—aride gebieden en ook in Burkina Faso.

De omstandigheden waaronder sorghum en millet verbouwd worden

in Burkina Faso zijn vaak niet optimaal: boeren hebben niet

de beschikking over machines voor grondbewerking, verbeterde

varieteiten of kunstmest; wieden moet met de hand gebeuren.

Opbrengsten per hectare van sorghum en millet zijn dan vaak

ook zeer laag(300—1000 kg/ha). Deze opbrengsten zijn niet

alleen laag maar ook zeer variabe].. De oorzaken hiervan zijn

onder andere de variabiliteit in jaarliikse neersiag en de

].engte van het regenseizoen,die de lengte van het

groelseizoen bepaalt. Verder bestaan er grote regionale en

locale verschillen in neersiag. In het noorden van Burkina

Faso valt gemiddeld minder dan 400 mm per jaar en in het

zuidwesten van Burkina Faso is de jaarliikse neersiag

gemiddeld hoger dan 900 mm. Op het Mossiplateau, het gebied

in Burkiria Faso waar het AGRISK onderzoek zich op

concentreert neemt de gemiddelde jaarlijkse neersiag van zuid

naar noord af van lets minder dan 900 mm/i aar in Ouagadougou

tot minder dan 600 mm/jaar in Don (even ten noorden van het

MossiPlateaU) . Ten slotte lijkt het zo te zijn dat gedurende

de laatse 20 jaar langzaarn maar zeker de jaarliikse

eers1aghoeveelheid en bijvoorbeeld het aantal regendagen per
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jaar sterk zijn verminderd(Snjjders 1985). Ook

Hagenzie}cer(1985) laat zien dat jaarlijkse neersiag afgenomen
is.

Vandaar- dat binnen AGRISK de vragen gesteld zijn

Wat is de invloed van de waterbeschjkbaarheid op opbrengsten
van sorghum en millet in Burkina Faso.

Kan de variabiliteit van de opbrengsten van sorghum en millet

in Burkina Faso verklaard worden uit de variabiliteit in

waterbeschikbaarhe Id?

Kennis over de relatie tussen waterbeschi]cbaarheid en

gewasopbrengsten moet uiteinde]jjk resulteren in uitspraken

over de risico's van de landbouwprodwctie. Een belangrijk

aspect is hierbij de vraag of risico's wat betreft de

waterbeschjkbaarheid verminderd kunnen worden bijvoorbeeld

door een juiste keuze van zaaidatum, van varieteiten wat

betreft de benodjgde lengte van het groelseizoen e.d. en door

beheersmaatregelen die waterverlies door drainage en runoff
beperken.

Bovengenoemde vragen zijn veel vaker gesteld voor aride en

semi—aride gebiederi en voor vele gewassen. Er zijn veel

onderzoeken bekend naar de invloed van droogte op a].lerlei

fysiologieche processen zoals bijvoorbeeld regulatie van de

stomatale weerstand bij droogte, verlaging van de

waterpotentjaal, verlaging van de fotosynthese(zie bijv. De

Wit 1958, Turner and Kramer 1980, Krieg 1983; wat betreft de

vraag in hoeverre transpirat,je bepaald wordt door de plant

door middel van regulatie van de stornatale weerstand :Jarvis

and Mcnaughton 1986). Ook is veel onderzoek gedaan naar de
directe relatie tussen waterbeschikbaarheid en opbrengst van

landbouwgewassen. Doorenbos and Kassam(1979) geven voor een

groot aantal gewassen aan wat de waterbehoefte is en wat de

invloed van watertekort is op de opbrengst.

Veel van deze kennis over de relatie tussen

waterbeschikbaarheid, fysiologieche reacties van planten op
droogte en opbrengsten van landbouwgewassen is gebruikt om

inodellen op te stellen die deze relaties wiskundig
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beschriiVerl om het mogelijk te maken uitspraken te doen voor

zeer ulteenloperide ornstandigheden over het effect van een

suboptarnale waterbeschikbaarheid op opbrengsten van

ndbouwgeWasSefl. Het AGRISK onderzoek wil gebruik maken van

dit soort modellen om uitspraken te doen over de risico's van

beperkte waterbeschikbaarheid. Hiervoor zijn twee redenen te

geven. De eerste reden is bet felt dat weinig gegevens

beschikbaar zijn over de produktie in de landbouw van Burkina

Faso en de beschikbare gegevens zijn vaak gemiddelden voor

het hele land. 00k zijn gegevens ult verechillende jaren niet

alt lid met elkaar vergeliikbaar ,omdat de landbouwmethoden en

varieteiten niet altijd dezelfde zljn. De tweede reden is dat

het inogeliik is met modellen uitspraken te doen over het

effect van verandering in de ometandigheden van de landbouw,

zonder experimenten te hoeven doen. Het gebruik van modellen

Is echter alleen zinvol als de parameters van het model

voldoende nauwkeurig bekend zijn en als alle relevante

gevonden processen die de opbrengst bepalen op een

bevredigeflde wiize in de modellen verwerkt zijn.

Mode].len waarmee de waterbalans, gewasgroei en opbrengst

gesirnuleerd kan worden staan centraal in mijn onderzoek. De

belangriikste vraag is in hoeverre modelleri behulpzaam kunnen

zijn bij het beantwoorderi van de bovengenoemde vragen.

Er bestaan zeer veel modellen waarin de invloed van

waterbeschikbaarheid op opbrengsten beschreven wordt. Men zou

modellen kunnen indelen in twee niet zeer sterk gescheiden

groePefl: empirische modellen en conceptuele model].en(zie

Schweigman(1986) voor een uitgebreide bespreking van deze

indeling.

Empirische regressie rnodellen ziin modellen waarin een

eenvoudige statistieche relatie beschreven is tussen een

gemeten grootheid x, biivoorbeeld jaarlijkse neersiag en de

te verkiaren gemeten grootheid y, bijvoorbeeld opbrengst.

Zo'n relatie zou bijvoorbeeld een lirieaire functie kunnen

zijn van d.e vorm y = ax + b en zou bepaald kunnen worden door

de constanten a en b te berekenen met behuip van de kleinste

kwadraterlmethode.

Conceptuele modellen zijn modellen waarin een relatie tussen

een gemeten verkiareride grootheid(biivoorbeeld neersiag) en
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de te verkiaren groothejd(bijvoorbeed opbrerigst) beschreven

wordt, maar waariri de processen beschreven worden die
aangeven wat het causale verband. is tussen de verkiarende en
de te verkiaren grootheden. In tegenstel].ing tot de

empirjsche regressie mode],].en bieden conceptue].e model].en
veel meer de mogeljjk om te ontdekken welke processen in een
bepaalde situatie belangrijk zijn en welke niet, maar een
groot bezwaar is dat conceptuele modellen vaak veel meer
parameters bevatten die geschat moeteri worden.

De mode].len die in rnhjn onderzoek bestudeerd. zijn horen thuis
in de groep conceptuele modelleri.

De basis van de mode].len bestaat ult het concept dat
verdaxnping van water door plariten en fotosyrithese met elkaar

gecorreleerd zijri. Dit is al door Briggs and Shantz(1914)

beschreven. Zij vonderi een lineair verband. tussen de

coëffjcjënt van tranpiratje van maizeplanten
in potten en de evaporatie van open water en de drogestof—
produktie. Een verkiaring voor de correlatie tussen

fotosynthese(=assimilatje van CO2 en verdarnping van

water door de plant is het gegeven dat de diffusje van water
en CO2 langs dezelfde weg gaat, waardoor de weerstand

voor diffusie van water en CO2 in principe gelijk
is(alleen doordat C02—rnoleculen groter zijn en de

diffusieweerstand afhanJceljjk is van molecuulgrootte is de

diffusieweerstand voor CO 1.66 keer groter dan die voor
water) . Onderzoek naar deze diffusieprocessen fotosynthese

en drogestofprodjçj is onder andere beschreven in De
Wit(1958) en Goudriaan and Van Laar(1978)

Met de modellen worden opbrengsten per hectare geschat of
wordt de drogestofproduktje in kg/ha van een gewas in de loop
van het seizoeri gesirnuleerd bij optimale

condities(potentjële produktie) of bij optirnale

condities behalve wat betreft waterbeschikbaarhejd. Dit
betekent dat de modellen opbrengsten geven die gelden voor
situaties met optimale nutrientenbeschjkbaarhejd en optimale
omstandigl-ieden wat betreft gewasbeschermjng e.d.

In mijri onderzoe]c zijn twee (soorten) mode]len bestudeerd,
die beide voor een groot deel zijn gebaseerd op het werk van
De Wit(1958)



—5—

) modellen naar analogie van het model van Doorenbos and

Kassanl( 1979). hierna te noemen: "Doorenbos en

Kassain"—mode]. len.

DooreflbOs and Kassam(1979) beschriiven een model voor de

bepalirig van de irrigatiebehoefte van gewassen en waarmee het

rriogelijk is de opbrengstbeperking te schatten bij water—

tekorten,

Oin deze opbrengst reducties te bepalen wordt een relatie

a.ar-lgenomen tussen de werkelijke evapotranspiratie en de

potentiële evapotranspiratie, dit is de

evapotranspiratie die optreedt als er geen watertekort is.

Deze relatieve evapotranspiratie wordt per groelseizoen of

per ontwikkelingsstadium bepaalt. Voor een bepaalde periode

geldt dan:

1—y(i)/y(pot) (I) = K(i) * (1 — ETR(i)/ETM(i))

y(i) = werkelijke produktie(kg/ha), onder omstandigheden

waarin water beperkend kan zijn, maar waarin alle andere

factoren niet beperkend zijn.

y(pot) (I) = potentiële produktie(kg/ha) , zonder

waterbeperking.

ETR(1) = werkelijke evapotranspiratie rnrn/seizoen

ETM(i) = potentiële evapotranspiratie mm/seizoen

K(i) = yield response factor die de evenredigheid

tussen de relatieve reductie van de produktie en bet

relatieve evapotranspiratietekort aangeeft.

I = index die een periode aangeeft

Periode i kan een ontwikkelingsstadium zijn of een heel

groeiseiZOefl.

b) modellen(ontwikkeld door bet CABO/theoretische teeltkunde

en Stichting voor Onderzoek naar de

Wereldvoedselproblematiek) waarbii de niet reductie van de

eindopbrengst bepaald wordt ten opzichte van een bepaalde
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maximale eindopbrengst, maar waarbjj de gewasgroei in d.e loop

van het groeiseizoen gesimuleer-d wordt. Een beschrijving van

zo'n model, genaamd WOFOST. is gegeven in Van Keulen and

Wolf (1986). In de modellen wordt telkens de

potentiële bruto fotosyntbese,PGASS, bepaald als een

functie van de aanwezige hoeveelheid. blad. Dit is de

fotosynthese die optreedt onder optimale omstandighed,eri voor

alle factoreri behalve licht en temperatuur. De werkelijke

brutofosynthese GASS hangt af van de relatieve transpiratie:

GASS = PGASS*T/Tm

waari a

GASS = werkelijke bruto fotosynthese(kg CHO/ha.dag)

PGASS = potentië].e brutofotosynthese(]cg

CF60/ha . dag)
T = werkelijke transpiratie

Tm = potentiële transpiratie.

ETh — maxirna].e bodemverdamping

De gewasgroei die mogelijk is bij een bepaalde fotosynthese

wordt opgespljtst in de groel van de verschillende

plante—organen(wortel,stengel,blad en aren) . De totale

gewasgroej wordt beschreven met de volgende

differentiaalvergeLjjkjng:

dW/dt = Eg (GASS — MR * W)

Waarin : W = tota].e droge stof(DM) in gewas in kg

CHO/ha.

GASS = fotosynthese in kg CI60/ha.dag.

MR = respiratiecoëffjcjët , kg/kg.

dW/dt groeissnelheid in kg CH0/ha.dag.

Ms MR. E onafhan]ce]ijk zijn van t en W(t) en GASS(t) =
F.W(t) en F onafhankelijk van t en W(t) dan kan bovengenoemd.e

differentiaalvergelijkjng opgelost worden voor willekeurige
t:
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W(t) = W(O) * ecMt
waarin W(O) = gewicht op ti.jdstip 0

Ult deze formule voor W(t) kan ook een djfferentje—

yergeliiking worderi afgeleid die voor t0. t=1, .. t=n met n

eeri geheel getal identieke oplossirigen heeft voor W(t)

iW(t)/it E*(F*_MR*)W(t)

waarin IW(t) — gewichtsverandering in interval it.

it = tijdsinterval(biiv. 1 dag)

Ft.. enz.= eF — 1, enz.

In miin onderzoek is een eenvoudig WOFOST—achtig model

g-rnaaJ<t. genaarnd EASYCROP, ter iliustratie van de
belarlgriJkste verschillen tussen WOFOST—achtige modellen en

"DoorenbOs en Kassam"—mode lien.

Voor bet bepalen van de relatieve verdamping maken de beide
soorten modelien gebruik van meer of minder ingewikkelde
waterbalansmodellefl. In hoof dstuk 2 is een uitgebreide
eschriiViflg van de modelien beschreven.

De vraagstellingen van mijn onderzoek waren:

1) In hoeverre zijn in de literatuur gegevens te vinden

waarmee de waarden van de parameters van de modellen
bepaald kunnen worden?

De benodigde gegevens kunnen onderverdeeid worden in
gegevens over de in Burkina Faso gebruikte varieteiten van
sorghum en millet, gegeven over de eigenschappen van de
bodefll, gegevens over het weer: neerslag, potentléle
verdampirig.

BIJ de beschrijving van de modellen in Hoofdstuk 2 wordt

voor elke parameter van de modellen enkele in de literatuur

gevonden waarden gegeven, voor zover deze gevonden zijn.

Ook wordt enicele problemen aangegeven bij het bepaleri van
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sommige parameters. Dii de beschrijving van de modellen in

hoof stuk 2 wordt ook aangegeven welke waarden voor

parameters gebruikt zijn bij de uitgevoerde simulaties.

2) Hoe nauwkeurig moeteri deze parameters bepaaid worden, met

andere woorden wat is de gevoeligheid van de mode lien voor

de verschilleride parameters?

Een gevoeligheidsanalyse van "Doorenbos en Kassarn" —

modellen is gedaan voor de volgende parameters:

a) zaaidatuin

b) soil depletion factor

c) runoff

d) maximale wateropslagcapaciteit

3) Hoe goed komen de gesimuleerde opbrengsten overeen met

werkelijke opbrengsten per ha van sorghum/millet van enkele

provincies in Burkina Faso en met opbrengsten per ha van

een bemestingsproef met sorghum te Saria.

De vergelijking van met "Doorenbos en Kassam"—modellen

"gesimuleerde" opbrengsteri met opbrengsten van reglo's In

Burkina Faso is gedaan door de opbrengst gesimuleerd voor

Yako, Ouhigouya en Don te vergelijken met respectievellik

de opbrengsten van de ORD's (gebieden ongeveer ter grootte

van Nederiandse provincies) Centre—Ouest, Yatenga en Sahel

van de jaren 1970 — 1983. De gesimuleerde opbrengsten met

neersiaggegevens van Saria zijn vergeleken met opbrerigsten

van de proeven te Saria.

4) Welke verschillen bestaan er tussen "Doorenbos en

Kassam"—model len en WOFOST—model len.

De vergeiijking van "Doorenbos en Kassam—mode1len met

WOFOST—modellen zal betrekkirig hebben op de volgende

aspecten:

1) de manier waarop de potentile produktie in

beide modellen bepaald wordt.

2) de manier waarop de potentiëie (evapo)—

transpiratie bepaald wordt.

3) de manier waarop de reductie van de opbrengst bepaald
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wordt.

4) de gevoeligheid van de mode lien voor een niet

gelijkmatige verdeling van watertekorten over het

groeiseizoen.

Een belangrijk aspect Mi dit laatste punt is de manier

waarop de harvest index, dit is de verhouding tussen

graanproduktie en de totale biomassaproduktie, gekozen of

bepaald wordt in de modeilen.

Hoof dstuk 2 : Beschrijving van de modeilen en overzicht

yan de gebruikte waarden voor parameters.

2.1 Gewasgroeimodel len.

2.1.1 Met seizoen— en stadiamodel naar Doorenbos arid

Kassam(1979)

In dit model, beschreven in Doorenbos and Kassam(1979), wordt

op een uiterst simpele rnariier geprobeerd de

potentiéle produktie y(pot) (in kg droge stof/ha=kg

DM/ha) te schatten. Dit produktieniveau is uitsluitend

afhankelijk van de gewassoort en de factoren licht,

ternperatuur.

De potentiële opbrengst per ha bij wordt geschat door

een maximale in deloop van het groelseizoen niet veranderende

dagelijkse bruto droge stof produktie aan te nemen.

De gemiddelde bruto droge stof produktieper dag,

GASSstand,van een standaardgewas is:

(1) GASSetarid = ((100 — Msun%)*Mycloud + Msun% *

Myclear)/100 (naar: De Wit 1965)

Een standaardgewas is gedefiniëerd als een gewas met

eeri maxiinale fotosynthese, AMAX, van 20 kg CHO/ha.uur.

Voor de bepaling van GASSstand, zijn de vo].gende

irivoergegevens benodigd:

(2) Myclear = gewogen gemiddelde van de waarden voor Yclear

voor de maanden van het groeiseizoen.
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(3) Mycloud - gewogen gemiddelde van de waarden van Ycloud

voor de maanden van het groelseizoen.

(4) Msun = gewogen geiniddelde van het percentage

zonneschijn van de maanden van bet groelseizoen.

Yclear en Ycloud zijn de dagelijkse bruto fotosynthese van

een standaardgewas op een volledig heldere resp. een

vol].edige bewolkte dag. De waarden van Yclear en Yeloud

worden per maand en voor breedtegraad 10 N en 20 N gegeven

in tabel 3 van Doorenbos & Kassam(1979). De gegevens voor de

tabel zijn afkomstig uit De Wit(1965) . Doorenbos &

Kassam(1979) geven een rnethode aan om door middel van

interpolatie en middelen van de maandcij.fers een gemiddelde

fotosynthese per dag (voor een compleet heldere dag en een

compleet bewolkte dag) te schatten. Deze methode heb 1k

gebruikt.

De methode werkt als volgt:

stel x breedtegraad van plaats waarvoor de simulaties

worden uitgevoerd.

yc].ear(10) brutofotosynthese op heldere dag en 10N.

yclear(20) = idem rnaar voor 20N.

interpolatie

yclear(x) = (20—x) * yclear(10)/10 + (x—10) * yclear(20)/10

Op deze manier wordt voor alle maanden van het groeiseizoen

Yclear en Ycloud bepaald. Myclear en Mycloud zijn gewogen

gerniddelden van de maandwaarden voor fotosynthese. Ook Msun

is een gewogen gemiddelde van geinterpoleerde

rnaandwaarden. Hiervoor zijn de klimaatgegevens van Don en

Ougadougou gebruikt(FAO 7???).

Voor een niet standaandgewas —AMAX 20 kg C}iO—

moet een correctie toegepast worden op formu].e (1)
. Voor de

maximale dagelijkse droge stof produktieAMAXD, geven
Doorenbos and Kassam(1979) de volgende formule voor AMAX > 20
kg CHO/dag.uur:

(5) AMAXD — +
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Msun%*Myc lear(0 .5+0. 025*ANAX)

wa ar in

AMAXD = max. dageliikse drogestofproduktie in

k CI0/ha.dag
AMAX = max. fotosynthesesnelbeid in

Voor sorghum zijn waarden voor de maximale

fotosynthesesnelheid AMAX(opgegeven in kg CO =

30/44 kg CH.O ) gevonden tussen 30—70 kg

CO/ha.uur(Peacock and Heinrich 1984). Ohki(1986) geeft

voor de rnaximale brutofotosynthese 55 kg C02/ha.uur

voor sorghum. Krieg and Hutmacher(1986) hebben voar sorghum

in de periode voor de bloei een rnaxirnale bruto fotosynthese

gevonden van 70 kg CO/ha.uur. terwiji na de bloel een

waarde van 48 kg C0/ha.uur gevonden werd. Deze waarden

zijn fhankelijk van de temperatuur en d.e leeftijd van de

bladeren. Bovengenoernde auteurs geven voor een gemiddelde

temperatuur van 30 C waarden voor de

potentiéle(onder optimale ornetandigheden bereikbare)

brutOfotoSYflthese tussen 0.82 en 1 maal de maximaal

brutOfotosynthese. Elmore et al.(1967) hebben de invloed van

bladleeftijd op de maximale brutofotosynthese van sorghum

bepaald. ZIJ vonden een levensduur van de bladeren van 35

dagen. Jonge bladeren vertoonden de grootste

brutOfotosYflthese en bladeren die 30 dagen oud waren hadden

flog slechts een brutofotosynthese van 30 van die van jonge

bladeren.

Millet heeft een maximale brutofotosynthes van 32 kg

C02/ha.uur bij een gemiddelde temperatuur van 15 'C. 61

kg C0/ha.uur bij 25 'C en van 85 kg C02/ha.uur bij

30 'C ; de brutofotosyntheSe van oudere bladeren is niet

lager dan die van jonge bladeren(McPherson and Slatyer,1973)

De maximale bladleeftijd is 55 tot 71 dagen.

De hierboven vermelde gegevens over de maximale

brutofotOSYflthese van sorghum en millet zijn verkregen uit

een literatuuronderzoek van Van Heemst.

Doorenbos and Kassam geven voor gemiddelde temperaturen van

25—35 C een maximale brutofotosynthese van 65 kg
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CH2O/ha.uur voor sorghum en male.

Bij mijn berekeningen van de potentiële produictie met

dit model is een waarde van de maximale brutofotosynthese

gekozen gelijk aan 55 kg CH2O/ha.uur. Deze waarde komt

overeen met 80 kg CO/ha.uur.

Deze brutofotosynthese, AMAXDP vermenigvuldigd met een factor

corTemp, een factor corLAt en de lengte van het groeizoen(in

dagen), levey't de totale drogestofproduktie van een seizoen,

TotDm(pot). TotDm(pot) vermenigvuldigd met de harvest index

levert vervolgens de potentiële graanopbrengst in kg

CHO/ha:

(6) y(pot) = Hindex*L*CorLai*CorTemp*AMAXD

waarin

(7) Hindex = harvest index(zie Tabel 2.1.1)

(8) CorLai. = correct lef actor afhankelijk van de maximale LAI.
(9) CorTemp=

gemiddelde temperatuur in het groelseizoen.

In tabel 2.1.1 worden enkele uit de literatuur verzamelde

waarden voor de harvest index van sorghum en millet gegeven.



—13—

T&bel 2.1.1 : Harvest index,HI, van sorghum en millet.

- Soort/varlëteit locatie Hindex llteratuurreferentie

millet(BK 560) Niger

ml 1 let(Sanlo) Senegal

mlllet(Souna III)
II II

sorghum(51—69) Nioro 0.26

sorghum

(Pioneer 846) Kansas

sorghum(R3626) Nebraska

sorghum

(Segoalane) Botswana

sorghum ? 0

Lanthert (1983a)

(7)Hodges et al. 1979

(7)Garrity et al. 1982

volgorde

(0) dwerg variteit.

(1) optimale waterbeschikbaarheid

(2) waterbeschikbaarheid lager dan bij (1)

(3) , (4) , (5) , (6) waterbeschikbaarhid neemt af in deze

plant

(7) amerikaanse variëteiten met hoge HI

(8) maximaal 0.36. HI neemt af bij lagere gewichten per

Uit tabel 2.1.1 blijkt dat de harvest Index van millet sterk

afhankeliik is van de bebruikte varlëteit maar 00k

afharikeliik van de waterbeschlkbaarheid. Potentiële

opbrengsten bepalen met een model waarin de harvest index

constant verondersteld wordt, is dus een rnoeili.ike zaaic. Des

te moei.lijker is het omdat niet goed bekend is welke

0.50

0.11

0.34

0 .28

0 . 25

0. 19

0. 15

0. 15

0.23

0 . 20

0. 17

0. 15

ml 1 let(nain)

millet( P.c. 28)

mIllet(P.C. 11)

ml 1 let(Sefa)

ml 1 let

ml 1 let

ml 1 let

ml 1 let

(0)Azam—Ali et al.(1984)

Dancette (1983a)

(1)

(2)

Lambert (1983a)

(3)Sagar arid Kapoor(1986)
(4) II

(5) I,

(6)

B ambey

B ambey

Sef a
India
India
I nd i a

India

0.42

0.48

0.36 (8)Rees, D.J. 1986a

.3—0.45 Doorenbos and Kassam(1979)
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varieteiten gebruikt worden in Burkina Faso. Om

potentiële opbrengsten te kunnen ultrekenen met dit

model is een harvest index. HI = 0.2 voor millet als een

soort gemiddelde schatting waarschijnli.jk wel geschikt. De

harvest index van sorghumvarieteiten in Afrika is gemiddeld

ongeveer 0.3, dus hoger dan die van millet. 00k hier geldt

dat de harvest index afhankelijk is van de gebruikte

varieteit. Rees(1986a) vorid een relatie tussen de harvest

index en de gemiddelde grootte van sorghum—p lanten. De

grootte was afhankelijk van de plantdichtheid en de

waterbeschikbaarheid.

Bij de gevoeligheidsanalyses(hoofdstulc 3) en de vergelijking

met werkelijke opbrengsten is een harvestindex gelijk aari 0.3

gekozen. Gesimuleerde opbrengsten gelden dus voor sorgum. In

hoof dstu)c 4, bij de vergelijking van de verschillende

modellen wordt de geldigheid van de aanname van een constante

harvest index toegelicht met enkele uitkornsten van een zeer

cenvoudig WOFOST—model. De andere correctiefactoren zijn niet

makkelijk te vergelijken met gegevens uit de literatuur,

omdat deze gegeveris niet zo beschreven zijn dat deze factoren

makkelijk bepaald kunnen worden. Daarorn worden hier alleen de

waarderi gegeven die Doorenbos and Kassam(1979) vermelden voor

sorghum.

Cortemp is een factor die de invloed van temperatuur op de

brutofotosynthese en de groei— en onderhoudsademhaling

aangeeft. Voor Sorgum is corTemp = 0.5 bij gemiddelde

temperaturen > 25 C.

CorLAI is een factor die de reductie aangeeft van de

fotosynthese van een gewas met onvolledig bladerdek ten

opzichte van de fotosynthese van een gewas met een volledig

bladerdek. Deze reductie van de fotosynthese is het gevolg

van een lagere interceptie van zonlicht door het gewas. Deze

interceptie is afhankeljjk van de LAI van het gewas, dit is

de oppervlakte aan blad per oppervlakte van de bodem. Ale de

LAI van een gewas groter dan 5 is, is de interceptie van

zonlicht maximaal en due ook de fotosynthese. Doorenbos &

Kassam(1979) geven waarden voor corLAI(zie tabel 2.1.2) voor

verechillende waarden van de maximale LAI die een gewas

bereikt in de loop van het groeiseizoen.Dit betekent dat

corLAl een gemiddelde reductie aangeeft van de maximale bruto
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d.rc,ge stof produktie.

Tabel 2.1.2 : CorLAI voor verschillende waarden van de

maximale LAI (Doorenbos and Kas5am(1979)

max. LAI 1 2 3 4 5

CorLAI 0.2 0.3 0.4 0.45 0.5

In 1-iet onderstaande wordt een voorbeeld gegeven van de

erekefliflg van de potentiële produictie:

Stel een sorghumvarieteit wordt op 15 juli gezaaid in

Dori(14 N) en de oogst vindt plaats op 13

0]<tober(groeiseizoenlengte L = 100 dagen) . Interpolatie van

de bruto drogestof produktie tussen 10 N en 20 N uit

tabel 3 van Doorenbos and Kassam(1979) en het nemen van een

gewogen gemiddelde voor de maanden van bet groelseizoen

geeft het volgende:

Myclear = 435 kg /ha.dag

Mycloud = 232 kg/ha.dag

Een gewogen gemiddelde percentage zonne—uren Msun% is

bepaald uit maandelijkse klimaat gegevens van de

FAO(verkregen via E. Mellaart):

Msun = 69.7

Voor de maximale brutofotosynthese,AMAX, is 55 kg

C02/ha.uur genomen. De gemidd.elde bruto droge stof

produktie per dag is dus:

ANAXD —((100—69.7)/100) * (0.8+0.01*55)*232
+ (69.7/100)*(0.5+0.025*AMAX)*345

= 663 kg CH2O/ha.dag

De maximale LAI die optreedt tijdens bet groeiseizoen wordt

gesteld op 3.0, dus CorLAI = 0.4. De gemiddelde temperatuur

in Don ligt rond 30 °C, dus Cortemp = 0.5. De

potenti1e totale droge stof produJctie,TotDm(pot)

bij de oogst bedraagt dus:
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TotDrn(pot) = L*C0rLM*Cornetto*AMAXD
= 100*0.4*0.5*663 = 13260 kg CH2O/ha.

De gemiddelde harvest index van sorghum varieteiten is

ongeveer 0.3. De potentiële graanproduktae,y(pot) is

dus:

y(pot) = 0.3*13260 = 3978 kg CH2O/ha.

Het is duidelijk dat zulke hoge opbrengsten per hectare niet

gehaald worden onder de normale omstandigheden en rnethoden

van de landbouw in Burkina Faso. Toch worden met

geselecteerde en 00k met locale varieteiten op proefetations

in Burkina Faso en andere landen in West—frika(bij

bemestingeproeven) in jaren met voldoende neersiag

graanopbrengsten gehaald van 3000—4000 kg CH2O/ha(in Saria in

1973 en 1974 opbrengst 3900 en 3800 kg CH2O/ha(Pichot et al.

1981) . In ICRISAT(1980) worden zelfs opbrengsten tot 5500 kg

CH2O/ha genoemd bij tee ltproeven met sorghum(met irrigatie)

De relatie tussen evapotranspiratie en groel en

opbrengsten van gewassen.

In het "seizoenmodel" geldt de volgende relatie tussen

graanopbrengsten en de relatieve evapotranspiratie:

(11) y/y(pot)) = 1 — K*(1_ETR/ETM)

waarin

y = TWSO = waterbeperkte graanproduktie

y(pot) = de potentieile produ3ctie

ETR(seizoeri) = werkelijke evapotranspiratie gesornrneerd over

het groeiseizoen.

ETM(seizoen) = potentiële evapotranspiratie

gesomrneerd over het groeiseizoen of een groeistadium.

= yield response factor, die de

proportionaliteit van de reductie van de opbrengst en de

reductie van ETR/ETM bepaald.

Voorwaarde volgens Doorenbos and Kassam(1979) voor geldigheid
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relatie (11): ETR/ETM(seizoen) > 0.5.

(12) K = 0.9 (yield response factor)

Voor sorghum geven Doorenbos and Kassam(1979) een Ky voor het

gehele groeiseizoen van 0.9. Voor millet is geen Ky—waarde

gevonden in de literatuur, maar warschi.jnlijk IS KY = 0.9
voor millet ook een goede waarde.

Voor de bepaling van Ky—waarden zijn experimenten gebruikt

met zogenaamde "high yielding" variëteiten. De range

van ETR/ETM waarden van de experimenten die Doorenbos and

Kassarn(1979) gebruikt hebben voor hun analyse was zeer groot.

Met behulp van een waterbalanemodel wordt eerst ETR/ETN

bepaald. De yield response factor, Ky, geeft aan hoe sterk

bet effect van eeri reductie van de relatieve evapotrans—

piratie is op de groel en opbrengst.

Ms de potentiële produ)ctie berekend wordt volgens

het Doorenbos en Kassammodel voor potentiële

produktie maakt het niet uit of voor y(pot) en y de totale

potentiële respectievelijk waterbeperkte droge stof

produktie genomen wordt of de economische waardevolle

(graan)produktie. De verhouding y/y(pot) is zowel voor de

totale droge stofproduktie als voor de graanproduktie gelijk

omdat de harvest index 1-lindex veroridersteld is onafhankelijk

te zijn van de waterbeschikbaarheid.

(11) is gebaseerd op de door De Wit(1958) gevonden relatie

tussen de transpiratie van een gewas en de

CO—assimilatie. De grondgedachte is dat aan de diffusie

van waterdamp vanuit het bladweefsel en die van CO naar

bet bladweefsel dezelfde ten grondslag liggen en dat daarom

de trarispiratiesnelheid en CO—assimilatiesnelheid sterk

gecorreleerd zijn. Bij een verlaagde hoeveelheid beschikbaar

water zal de plant de transpiratiesneiheid verlageri door de

huidmondies te sluiten, waardoor echter niet alleen de

transpiratie afneernt maar ook de CO�—assimilatie. Bij

een voldoende waterbeschikbarheid zal gelden ETh = ETh. Dit

laatste zal over het algemeen gelden als de nutri—
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etenbeschikbaarheid voor de plant voldoende is.

Oderzoe]ç naar de relatie tussen transpiratie en

C)—assimilatie bij verschillende niveaus van

rntriëntenbeschikbaarl-iejd wijst in de richting van

regulatie van de transpiratie door sluiting van huidmondjes

as de CO�—assimjlatje door nutrientenbeschjkbaarheid

beper)ct wordt(Van Keulen and Wolf 1986). Nt laatste betekent

d&t ETR/ETM geen goede rnaat is om y/y(pot) te bepalen als er

een nutriënten—te]çort is, Om deze reden geldt relatie

(:1) slechts voor situaties waarin alle andere factoren

behalve water, zonlicht en temperatuur optimaal zijn.

Ir het "stadiamodel" wordt voor elk(van de vijf

onderschejden) ontwikkelingsstadium de relatieve

e'apotranspjratje bepaald en een bijbehorende factor f(i) De

versehillende factoren f(i) van elk stadium i worden
verrnenjgvuldjgd orn de uitejnde].ijk relatieve opbrengst

y/y(pot) van een groelseizoen te berekenen. Dit leidt tot de

volgende relatie voor y/y(pot) voor een heel groeiseizoen:

5

(13) y/y(pot) = P (f(i))

1=0

wa.rin 1 = ontwikkelingsstadiurn
f(i)=(1 _Ky(i)*(1 —ETR(1)/ETM(i))

ETR(i)= som van de dagelijkse ETh van oritwikkelingsstadjum

2

E'114 ( I ) =
I I I E'rM

K(i) = K U

en waarin

5

P f(i)= bet produkt van alle factoren f(i) voor 1=1 tot 1=5

i=0

Het seizoenmodel is in feite een vereenvoudiging van het
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stadiamodel waarbij het aantal stadia één is. De Ky—waarden

var-i bet seizoenmodel en het stadiamodel zijn niet onder meer

verge 1 ijkbaar.
De gevoeligheid voor watertekort is in bet stadiamodel niet
voor elk ontwikkelingsstadium gelijk. Daarom hebben de yield

response factoren, Ky(i), voor elk stadium i een andere

waarde. Er worden in het model vijf ontwikkelingsstadia

ondersChe iden:

1) kieming en vestiging

2) vegetatieve groei

3) bloei

4) generatieve groel = graanproduktie
5) afrijping

De dUur van de verechilleride stadia is afhankeliik van de

beriodigde lengte van het groeiseizoen en het type

0ntwikkeling van de gebruikte variëteit. De in de
berekiflg gebruikte waarden voor de lerigte van de stadia zijn

vermeld in de volgende paragraaf.

Hieronder worden de Ky—waarden gegeven voor de verschillende

stadia die gebruikt zijn bij de modelberekeningen.

(14a) K(1) = 0.0
(14b) K(2) = 0.2
(14c) K(3) = 0.55

(14d) K(4) = 0.45

(14e) K(5) = 0.2

De Ky—waarden zijn afkomstig ult Doorenbos and. Kassarn(1979)

en gelden voor sorghum. Voor millet zijn geen Ky—waarden

bekend. Waarschijrilijk kunnen Ky—waarden van sorghum ook voor

millet gebruikt worden. In Hagenzieker(1986) word.en voor

sorghum en millet dezelfde waarden gebruikt bij berekeningen

van de relatieve opbrengst met behuip van Doorenbos en Kassam

model len.

KY is het hooget tijdens de bloei en tijdens de

graanproduktie. KY is 0 voor bet stadium kieming en

vestiging. Dit betekent dat eventuele watertekorten in dit
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stadium geen effect hebben op de berekende opbrengst.

FigUUr 2.1.1 laat zien hoe de relatieve opbrengst berekend

met de twee modellen afhangt van de ETR/ETM(seizoen) bij

gellike waarden van ETR(i)/ETM(i) voor alle 1. De uitkomsten

van bet seizoenmodel zijn alleen afhankelijk van

ETR/ETM(seizoen). De uitkomsten van het stadiamodel ziin niet

alleen fhanJceliik van ETR/ETM)seizoen), maar oo]c van de

verdelirig van watertekorten over de verschillende

o-itwikke1ingsstadia. Om de gevoeligheid voor deze verdeling

te laten zien is in figuur 2.1.1 ook aangegeven wat het

effect is van een extreme verdeling van het watertekort op de

uitkomsten van het stadiamodel. Als extreme verdeling van het

watertekort is gekozen voor een verdelirig waarbij in eéri

bepaald stadium I: ETR(1)/ETM(I) = 0, terwijl voor de overige

stadia j eenzelfde waarde ,zeg A, groter of gelijk

aan 0 heeft. Vervolgens is, voor verschillende waarden van A

,y/y(pot) bepaald en is ETR/ETM(seizoen) bepaald. Vervolgens

ziin deze y/y(pot) en ETR/ETM waarden tegen elkaar uitgezet.

Voor- die gevalleri waarin

ETR(i)/ETM(i)= ETR(seizoen)/ETM(seiZOen), geldt dat relatieve

opbrengstefl berekend met bet stadiamodel altijd lager zijn

dan die berekend met bet seizoenmodel(maximaal ongeveer 16 %

lager) . Verder blijkt duideliik in figuur 2.1.1. dat bij een

zelfde ETR(seizoen)/ETM(SeiZOefl) heel verschillende relatieve

opbrengsten met behuip van het stadiamodel berekend worden

afhankeliik van bet stadium waarin extreme droogte optreedt.

Te tellen dat ETR/ETM in eeri bepaald stadium helernaal 0 is,

is rnisschien niet erg realistisch, maar het geeft wel een

goed beeld hoe gevoelig bet stadiamodel is voor een niet

geliikmatige verdeling van watertekorten. De minimale

relatieve opbrengsten die met het stadiamodel uitgerekend

]cunnen worden, worden gegeven door lijn

3(ETR/ETM van stadium 3 (bloei) = 0) . Alleen als

ETR/ETM(seiZoefl) kielner is dan 0.5 kan de relatieve

opbrengst die berekend wordt lager zijn dan door lijn 3

aangegeven. Aangezjen relatie (11) en (13) alleen geldig zijn

voor ETR/ETM(seizoen) > 0.5., kan lijn 3 echter wel als

mini.male relatieve opbrengst beschouwd worden die met het

stadiainodel uitgerekend kan worden. De maximaal mogelijke
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opbrengsten bij een bepaalde waarde van ETR/ETM(seizoen)

worden gegeven door lijn 1(ETR/ETM van stadium 1(kieming en

vestigirig = 0). Deze lijn is bijna over het hele traject

gelijk aan lijn 2 en 5.

2.1.2 Gewasgroei in een simpel WOFOST—achtig model: EASYCROP.

EASYCROP is een sterk vereenvoudigd WOFOST—achtig model. De

belangrijkste verschillen met WOFOST(zie voor een

beschrijving daarvari: Van Keulen en Wolf 1986) zijn de

volgende:

1) De fracties van de drogestofprodu}ctie die aan de

verechillende plante—organen besteed wordt, zijn constant

gedurende een ontwikkelingsstadium (er is een vegetatief

stadium waarin wortel—, blad— en stengelgroei plaatsvindt en

een gener-atief stadium waarin de graanproduktie plaatsvind.t)

In WOFOST zijn deze verdelingsfactoren functies van de

"ontwikkelingstijd" binnen een stadium.

2) De ontwikkelingssnelheid. is onafhankelijk van de

temperatuur.

3) De onderhoudsademhaling van elk orgaan gaat ten koste van

dat orgaan waar deze ademhaling plaatsvindt. Dit betekent dat

de bruto droge stofproduktie over de verschillende organen

verdeeld wordt en niet de nétto droge stofproduktie. In

WOFOST geldt dat de onderhoudsademhaling niet groter mag zijn

dan de bruto droge stofproduktie; is dit wel het geval dan

wordt verondersteld dat de onderhoudsaderrthaling gelijk is aan

de bruto droge stofproduktie. Er is dan geen netto droge

stofproduktie. In tegenstelling tot WOFOST kan in EASYCROP

wél een netto verlies van droge stof optreden ten gevolge van

onderhoudsademhal ing.

4) De stengel levert in EASYCROP geen bijdrage aan de

fotosynthese.

5) In EASYCROP treedt alleen bladsterfte en geen sterfte van

andere organen. De bladsterfte is onafhankelijk van de

waterbeschikbaarheid en de LAI.

6) Er is in EASYCROP een gerniddelde omzettingscoëf—

ficiënt en geen aparte coëfficiënt voor
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e:lk van de organen.

VOOY 1-iet overige zijnWDFOT en EASYCROP identiek.

De gegevefl waarden van parameters voor sorghum en millet zijn

voor een groot deel afkomstig ult een literatuuronderzoek van

de beer Van Heemst.

Anders dan in Doorenbos en Kassam—modellen, waar de

poterltiële produktie eerimaal per groelseizoen bepaald

wordt door een gemiddelde potentièle brutoproduktie

per dag te bepalen, wordt in EASYCROP de potentiële

brutOPr0dtie voor elke dag(periode) afzonderlijk bepaa.ld en

I de potentjële brutoprodu3ctie van een volgende

periode afhankelijk van de al geproduceerde biomassa.

De potefltiële dagelijkse brutofotosynthese is

afhar1}eliik van de breedtegraad, tijd. van het jaar(d.ie de

invalshoek van het zon]icht en de duur van de dag bepaalt) en

van de potentiële bruto fotosynthesesneiheid van een

gewas met een volledig bladerdek(kg C02/ha.uur)

Net al in het Doorenbos en Kassam—model voor

poterltiele produktie wordt flu op basis van AMAX de
potentiële dageliikse brutofotosynthese bepaald. De

procedure is echter iets ander Th bet Doorenbos en

Kassam—model wordt de potentiële bruto fotosynthese

op een heldere en bewolkte dag, Yclear en Ycloud, voor een

standaard9eWaS met een AMAX = 20 kg C0/ha.uur voor

verschil]ende breedtegraden en tijden van het jaar gebrujkt

zoals die ziin berekend door De Wit(1965). Deze formule

bere]<eflt Yclear en Ycloud van een gewas met AMAX > 20 kg

co/ha.uur. Verder wordt in formule(5) een gewogen

gemiddelde genomen van Yclear en Yc]oud om de

poteritiele dageliikse bruto fotosynthese te bepalen

voor eefl gedeeltelijk bewolkte dag(percentage zonne—uren =

sun%). In EASYCROP wordt niet gebruik gemaakt van een

0mre}cefliflg van Yclear en Ycloud zoals in formule () maar

wordt gebruik gemaakt van aparte tabellen voor Ycloud en

yclear voor verschil]ende waarden van AMAXzoals gepubliceerd

door Goudriaafl and Van Laar (1978) . Net als in Doorenbos and

Kassalfl((1979) worden Yclear en Ycloud gegeven(in kg
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CO2/ha.dag) in deze tabe]len voor verschil].ende

breedtegraden en voor de verschillende maanden van het jaar

en wordt een interpolatie toegepast om Yclear en Ycloud voor

een bepaalde breedtegraad en tijd van bet jaar te bepalen.

In EASYCROP wordt de gewasgroei ges:irnuleerd met de volgende

differentie vergellikingen:

(15) d(Wtot)/dt = EQ(GASS(t) — MRLeaf*Wleaf(t)
— MRroot*Wroot(t) — MRstem*Wstem(t)

— MRhead*Whead(t)) — Mortleaf*Wleaf(t)

(16a) d(Wleaf)/dt = E(F1eaf(t)*GASS(t) —

MRleaf*Wleaf (t)) — Mortleaf*Wleaf (t)
(16b) d(Wroot)/dt = E(Froot(t)*GASS(t) —

MRroot*Wroot (t))
(16c) d(Wstem)/dt = E(Fstem(t)*GASS(t) —

MRstem*Wstem(t))

(16d) d(Whead)/dt = EQ(Fhead(t)*E*GASS(t) —

NRhead*Whead(t))

waarin
t = tijd in dagen
dt = tijdsinterval van 1 dag

Wtot(t) = drooggewicht van totale gewas in kg

C160/ha
Wleaf(t) = drooggewicht van blad in kg CI60/ha

Wroot = drooggewicht van wortel kg CI-60/ha

Wstem = drooggewicht van stengel kg CJ60/ha

Whead = drooggewicht van aar in kg C160/ha

dWtot/dt enz. gewichtsverandering per dt(=1 dag)

GASS(t) = bruto drogestofproduktie per dag. kg

CH0/ha . dag

(17) = coniversie suikers naar structureel

p1 antmateri aa 1
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= 0.7 kg/kg.

MRleaf,MRroot,etc= respiratiecoöfficiëflt

van blad,wortel,etc kg/kg.dag

(18a) MRleaf = 0.030 kg C0/kg C1-6c, (blad) .dag.

(19b) MRstem = 0.015 kg C02/kg CH2c
(stengel) .dag.

(19c) MRroot = MRhead = 0.010 kg COT/kg

CH2D(wortel resp. aar).dag.

(20a) MortLeaf = bladsterfte per dag

= 003 kg CH0/kgCF60 (blad) .dag

Deze differentievergelijkirigen (15) en (16) worden

uitgerekend (van t=1(zaaidatum) tot t=afrijpingsdag) om de

uiteindelijke produktie te berekenen, door bij de gewichten

op dag t telkeris de gewichtsveranderingeri dW op te tellen:

(21) Wx(t+1) Wx(t) + dWx/dt

waarin Wx = Wtot,Wleaf,Wroot..Wstem of Whead.

Voor de bepaling van de gesimuleerde graanopbrengst van

sorghum en millet moet Whead vermenigvuldigd worden met 0.6.

Deze factor is de fractie die bet graan vormt van het

drooggewicht aari aren, Whead. De overige 40 % van de aren

wordt gevormd door het kaf. Voor millet is deze fractie

bepaald door Penning de Vries et al. (1983) ; voor sorghum door

Van Hall en Van de Koppel(1948) . Deze fractie zou men ook

kunnen door simulatie kunneri bepalen als men weet hoe de

verdeling van droge stof produktie na de bloei over de

graankorrels en andere delen van de aren verloopt. Jansen and

Gosseye(1986) maken gebruik van zon methode(zie figuur

2. . ).
De graanproduktie, Wgrain, is een fractie van

Whead(oogstdag):

(21) Wgrain(oogstdag) = 0.6 * Whead(afrijpingsdag)
in kg C0/ha.

Voor bet discrete model dat met vergelijkingen (15) en (16)

beschreven wordt, kan geen analoge continue versie gegeven
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wordefl. zoals dit wel kan voor de eenvoudige mode]. len voor

e?(pQflefltiele of logistieke groei, waarbij de

ge±cbtSveraflderin recht evenredig is met bet huidige

gewiciit(zoals in het voorbeeld in hoof dstuk 1) . De reden

hierVafl is, dat de methode die bij de twee voornoemde

mode lien gebruikt is om de relatie tussen de constanten van

de continue differentiaalvergeliiking en die van de

jfferefltieVerge1iik1ng te vinden, voor EASYCROP niet meer te

gebrUikefl is. Voor die methode is het naineliik nodig dat de

differentiaal vergelijking analytisch oplosbaar is. De

di.fferefltiaal vergelijking die analoog is aan de

fferefltieVerge1iik1flgen van EASYCROP zal ook de grootheid

GASS(t) bevatten. Nu is de bruto fotosynthese, GASS(t),

chtevenredig is met een e—macht van het bladgewicht.

Hi.erdoOr wordt de analoge differentiaalvergelijking

analYtiSCh onoplosbaar en kan dus de relatie tussen de

contanten van de differentiaal— en differentievergelijking

niet a.ngegeven worden.

Om simulatie van gewasgroei te kunnen ult voeren moet eeri

begi.rlgewiCht van de verschillende plante—organen bekend zijn.

Het is gebruikelijk orn de simulatie van gewasgroei niet

direct vanaf de kieming te laten beginnen rnaar pas vanaf eeri

moment waarop bet zeker is dat de kieming gelukt is. In

EASYCROP wordt de simulatie echter op de zaai/kiemdag

gestart. In veel WOFOST—achtige rnodelleri wordt pas ongeveer

10 dagen na de kieming de sirnulatie van de gewasgroei
gestart, waarbii dan meestal de zaai/kiemdatum van een

veldprOef bekend is. De begingewichten van de verschillende

orgaflen ziin dan ook vaak gemeten in het veld. In EASYCROP

wordt de zaaidatum geschat met een procedure die in paragraaf

2.3 beschreven is. De begingewichten die gebruikt zijn bij de

simulaties zijn alsvolgt:

(22a) Wleaf(1) = 1.5 kg CH0/ha

(22b) Wroot(1) = 1.5 kg CH2O/ha

(22c) Wstem(1) = 0 kg CH2O/ha

(22d) Whead(1) = 0 kg CH2O/ha

(23) t = 1 => zaaidag
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Een deel van de bruto fotosynthese is nodig voor onderhoud

van aanwezig plantemateriaal en bet in stand houden van con—

centratiegradiënten van lonen over celmembrarien e.d.

Deze energie vragende processen worden samengevat onder de

term onderhoudsademhaling. De onderhoudsademhaling hangt af

van de temperatuur en wordt twee keer zo hoog bij elke 10 •C

stijging van temperatuur. Verder is de onderhoudsademhaling

afhankelijk van de samenstelling en hoeveelheid aanwezig

plantemateriaal. Bij 20 C is de onderhoudshoudsademhalirig

van graangewassen gemiddeld 0.015 kg/kg.dag. Dit wil zeggen

dat per dag van de bruto droge stof produktie 0.015 maal de

aanw'ezige hoeveelheid droge stof verbruikt wordt. In ESYCROP

is voor elk plante—orgaan een verschillende onderhouds—

aderahauingscoëfficiënt gebruikt(MRleaf etc.)

Een ander deel van de bruto fotosynthese wordt gebruikt om

energie te leveren voor de synthese van nieuw

plaritemateriaal: groeiademhaling. De hoeveelheid energie die

voor deze synthese benodigd is hangt af van het eindprodukt

van de synthese en natuurlijk van de mate waarin synthese van

nieuw materiaal plaats vindt. De groeiademhaling is in

EASYCROP opgenomen als een efficintie van de

omzetting van de eerste produkten van de fotosynthese

(suikers en koolhydraten) naar structureel

plantmateriaal(eiwitten, ceiwanden, lipiden) . Deze

efficiëntie, Eg, wordt uitgedrukt in kg structureel

materiaal per kg primaire fotosyntheseproduicten.

De hoeveelheid van de droge stof produktie die na af trek van

de groei— en onderhoudsademhauing overblijft is de netto

toename in droge stofgewicht van bet gewas.

De rnanier waarop de ontwikkeling van de plant in de

verschillende modellen wordt gehanteerd wordt beschreven in

paragraaf 2.3. Een aspect van de ontwikkeling van het gewas

moet flu al aan de orde gesteld worden: afsterving van

bladeren. Bladeren hebberi een beperkte levensduur. Daarom is

bet nodig in het model na een bepaalde tijd een deel van bet

aanwezige drooggewicht blad. te "laten afsterven".
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Tot flu toe is beschreven hoe de netto droge stof produktie

van een bepaalde dag bepaald wordt. Wat betreft het

dooggeWicht aan blad rnoet flu flog aangegeven worden hoe

bladsterfte in het model gesimuleerd wordt. Dit kan op

verschillende manieren. Men kan bijvoorbeeld een bepaalde

bladleeftijd aaririemen(bijvoorbeeld 40 dagen) en vervolgens

b].ad dat rneer dan 40 dagen geleden is geproduceerd laten

"afsterveri", d.w.z. die hoeveelheid blad aftrekken van de

aanwezige 1-ioeveelheid blad. of door een vaste fractie van het

blad elke dag te laten afsterven. In EASYCROP wordt de

laatste methode gebruikt, die echter misschien tot een

overechatting van de bladsterfte aan het begin van het

groeiseizoen kan leiden.

De bruto droge stof produktie, EQ*GASS(t), wordt in d.e

plant verdeeld over de verechillende organen van de plant:

wrtel,stengel,blad en aren. In sornmige aan WOFOST verwante

rnodellen wordt ook flog de mogelijkheid van opsiag van

reservestoffen in de stengel gespecificeerd(bijv. in een

model voor millet van Jansen and Gosseye (1986)). Jansen and

Gosseye(1986) hebben in hun model overigens ook de groei van

kaf en graan apart gesimuleerd, jets wat in EASYCROP niet

gedaan is. Bij millet levert simulatie van d.e gewasgroei
betere resultaten op ale rekening gehouden wordt met opsiag

van reservestoffen in de stengel. Deze reservestoffen worden

later weer gebruikt voor graanproduktie. Bij millet is een

dergellike re—allocatie van droge stof onder andere

aangetoond door Jansen and Gosseye(1986) en Azam Mi et

al. (1983)

De precieze verdeling van de droge stof produjctie is

afhanJceliik van het ontwikkelingsstadium van de plant. Voor

de bloei wordt natuurliik geen droge stof produktie aan aar—

en graanvorming besteedt; na de bloei wordt vaak alle droge

stof produktie besteedt aan aar— en graanproduktie. Maar ook

in de loop van de vegetatieve groei verandert de verdeling

van droge stof produktie over wortel, blad en stengel. Figuur

2.1.t(overgenomen uit Jansen and Gosseye 1986) laat zien hoe

de verdeling van droge stof produktie gedurende de loop van

de ontwikkeling van het gewas verandert voor een Souna—
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'vrieteit van millet. In deze figuur is op de x—as

riiet de tijcl uitgezet maar de "developmental stage". Deze DVS

is een maat voor de ontwikkeling van bet gewas en is niet

altijd precies evenredig met de tijd. DVS = 1 als de

vegetatieve fase van bet gewas is afgelopen. In EASYCROP zyn

de volgend.e parametex-waarden voor de verdeling van droge

stof over de organen

(24a) Voor t <= bloeldatum

Froot(t) = 0.2
Fleaf(t) = 0.5
Fstem(t) = 0.3
Fhead(t) = 0

(24b) Voor t > bloeidatum

Froot(t) = Fleaf(t) = Fstem(t) = 0

Fhead(t) = 1.0

In de flu volgende vergelijking wordt zowel het effect van een

niet volledig bladerdek als het effect van een beperkte

waterbeschikbaarheid op de bruto fotosynthese beschreven. Er

wordt verondersteld dat de fotosynthese rechteveriredig is met

bet percentage lid-it dat opgevangen wordt(Fint) en

rechtevenredig is met de relatieve transpiratie:

(25) GASS(t) = T(t)/Tm(t) * Fint(t) * PGASS

waarin:

T(t) = transpiratie op dag t in mrn/dag

Tm(t) = potentiële transpiratie op dag t in

rnm/dag.

T(t) en Tm(t) worden bepaald in de waterbalans en zijn

afhankelijk van klimaatsfactoren, bodemfactoren en van de

hoeveelheid blad op tijdstip t.

Fint(t) = 2 interceptie van licht
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(26) PGASS = brutofotosynthese van een gewas met volledig

bladerciek in kg CH2O/ha.dag

= f(ANAX,LAT,tijd van het jaar, temperatuur,

Sun%)

PGASS is alleen afhankelijk van temperatuur en de hoeveelheid

zonlicht. PGASS wordt vaak uitgedrukt in kg CO/ha.d.ag.

CO wordt in de plant omgezet in suikers en koolbydraten

(CHO). PGASS uitgedrukt in kg CHO/ha.dag

is een factor 30/44 —de verhouding tussen de

molecuulgewichten van C02 en CH2O— kielner.

PGASS is bepaald. met behuip van tabellen in Goudriaan & Van

Laar(1978a)

als geldt:

AMAX = 70 kg CO/ha.uur.

LAT = 10 tot 20 N.

en Sun = 60 zonne—uren.

dan volgt uit deze tabellen:

Myclear = 1000 kg CO/ha.dag.(definitie forrnule (1))

Mycloud = 350 kg CO/ha.dag. 'I

Uit (1) volgt:

PGASS = 60 * 1000 + (1—60 ) * 350

= 740 kg CO /ha.dag = 505 kg CF6O/ha.dag
= 500 kg C}60/ha.dag (afgerond)

Fint is afhankelijk van de LAI van het gewas en van de

geometrie van het gewas. Fint(t) is bepaald met de volgende

formule:

(27) Fint(t) = (1_e_*L<>)

waari n

(28) ICe = extinctiefactor voor licht = 0.6

Ke is een parameter die aangeeft hoe sterk de uitdoving van

het zonlicht is door het gewas en hangt af van de geometrie
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van het gewas(vorm en stand van de bladeren). De waarde van

Ke ligt tussen 0.5 en 0.8. Voor millet geldt Ke O.5(Ong and

Monteith 1985); voor sorghum geldt een gemiddelde Ke =

O.6(Muchow et al. 1984).

(29) LAI(t) = Leaf Area Index

= SLA * Wleaf(t)
(29b) SLA = Specific Leaf Area

• = 0.002k /kg blad.

• Millet heeft een SLA tussen 0.0018 en 0.0025 ha/kg.

afhankelijk van de leeftijd van het blad(Begg 1965) - Jonge
bladeren van sorghum hebben een SLA = 0.0035 ha/kg, terwiji

oudere bladeren een SLA hebberi van 0.0018 ha/kg.

Met EASYCROP is bet mogelijk niet alleen potentièle

opbrengsten te schatten, maar ook de gewasgroei gedurende het

groelseizoen te simuleren.

2.2 Waterbalans modellen,

Het gebruikte waterbalansmodel is vrijwel gelijk aan het door

Snijders and Schweig-man(1985) beschreven waterbalansrnodel.

WOFOST—achtige modellen gebruiken meestal veel ingewikkelder

waterbalans—mod.ellen. In hoof dstuk 3 van Van Keulen and

Wolf (1986) wordt zo'n model beschreven. Het belangrijkste

verschi]. tussen het waterbalans model in Snijders and

Schweigman(1985) en waterbalans modellen in WOFOST—achtige

mode].].en is eei-i verschil in de manjer om de evapotranspiratje

te bepa].en. In WOFOST—achtige modellen wordt de evaporatie en

transpiratie apart bepaald en zijn deze beide afhankelijk van

de Leaf Area Index(LAI) van het gewas; bij Snijders and

Schweigman(1955) wordt evaporatie en transpiratie niet apart

onderscheiden, maar wordt alleen de totale evapotranspiratie

bepaald. Bij Snijders and Schweigman(1955) is de

evaporatranspiratie bovendien onafhankelijk van de LAI van

bet gewas, dus onafhanke].ijk van de door de

waterbeschikbaarhejd beperkte bladproduktje. In EASYCROP is
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een waterbalansmodel opgenomen dat identiek is aan dat van

Sniiders and Schweigman(1985) met uitzondering van de rnethode

orn de transpiratie te bepalen. Eerst wordt flu het basasmodel

beproken dat identiek is voor het seizoen— en stad.iamodel en

ESYCROP, daarna volgen de verschillende procedures om de

evapotranspiratie te bepalen van enerzijds het seizoen— en

stadiamodel en anderziids EASYCROP.

2.24 Ret basismodel.

De verschillende termen van de waterbalans die in het model

gebrulict worden zijn: neersiag, runoff, drainage,

evapotranspiratie en opsiag van water in de bodem.Voor de

waterbalans geldt de volgende formule:

(30) dRS/dt = Rain(t) — SR(t) — D(t) — ETR(t)

waarifl

dRS/dt = verandering van de waterinhoud van bodem(in de

worteizone) per tijdseenheid.
RS = waterinhoud van de bodem (mm)
t = tijd in dagen

Rain = neersiag (mm/tijdseenheid)
SR = runoff (mm/tijdseenheid)
D = drainage van water uit de worteizone naar de

dieper gelegen bodemzone (mm/tijdseenheid
ETR werkelijke evapotranspiratie (mm/tijdseenheid)

Dit model is alleen geldig voor een situatie zonder
grondwaterspiegel. Dit is de meest voorkomende situatie in

Burkina Faso, maar in de lagere delen nabij rivieren(de

zogenaamde "bas fonds") is vaak wel een grondwater spiegel

aanwezig(zie bijvoorbeeld Matlon 1980; gegevens van ORSTOM

geciteerd uit Djiguemde 1987: % hydromorfe bodem = 6%). Om

voor deze situaties de waterbalans te simuleren moet gebruik

gemaakt worden van modellen die drainage bepalen als functie

van de grondwaterspiegel en die ook capillaire stijgi.ng van

grondwater kunnen bepalen.
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Het model simuleert alleen de waterbalans van de worteizone.

Orndat alleen dagelijkse neerslaggegevens bekend zijn en niet

de neerslagsnelheid van moment tot moment, kan (30) niet

eKact opgelost worden. Hier is gekozen voor een benaderende

oplossing waarin de tijd in discrete stappen van een dag

verloopt en waarin wordt verondersteld dat alle processen

(eerslag, runoff, verdamping en drainage) op hetzelfde

moment, ni.. aan het begin van de dag plaatsvinden. De

grootheden Rain(t),enz. zijn dus discrete functies van t:

alleen voor t=1,t=2,,.., t=n met n een natuurlijk getal zijn

Rin(t) ,SR(t) ,D(t) en ETR(t) gedefinierd en dan

gelijk aan de hoeveell-ieden per dag. Formule (30) kan in dit

geval ook in discrete vorm genoteerd worden:

(30a) xS(t) = Rain(t)*xt — SR(t)*xt — D(t)*xt — ETR(t)*xt

waarin

xt = tijdsinterval in d.agen

xS(t) = de verandering van S per tijdsinterval xt.

Rain(t) ,SR(t) ,D(t) ,ETR(t) in rnm/dag

Een andere benadering is gevolgd door Snhjders and Schweigman

1985, waarbij verondersteld werd dat de neerslagsnelheid

gedurende een tijdsinterval xt constant is. Dit tijdsinterval

xt werd verdeeld in een periode waarin ETR(t) gelijk is aan

ETM(t) (RS > en een periode waarin ETR(t)

rechtevenredig is met RS(t) (RS(t) <= Sigrna*Rsrnax), Voor beide

perjodes werd apart (28) opgelost. Deze procedure werd

herhaald voor alle tijdsintervallen van t=zaaidag tot en met

t=einde groeiseizoen.

Het is duidelijk dat een beginwaarde voor 3(t) en t gekozen

moeten worden. De simu].atie van de waterba].ans wordt gestart

op de zaaidag(t=1) en er wordt aangenomen dat in de bodern na

bet droge seizoen geen voor planten beschikbaar water

aariwezig is. Dus:
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(31) RS(1) = 0 mm. t1 : zaaidag

D€ j-erschillende onderdelen van de waterbalans.

Dag1iikSe neersiaggevens zijn beschikbaar gesteld door de

meteorologische diens van Burkina Faso.

De term runoff is zeer moeilijk te schatten. Runoff is bet

over- bet bodemopppervlak afstromen van water dat niet in de

bodelfl kan infiltreren. In werkelijkheid hangt de mate van

runoff af van de neersiagintensiteit, de rriaximale

fjltratie sneiheid van de bodem en de capaciteit van

ter0PS1ag OP de bodem. De neerslagintens:iteit is de

hoeveelhead neersiag per minuut tijdens een bui. De

capaciteit van wateropslag op de bodem hangt af van de

ruwheid van bet opperviak van de bodem(afhankelijk van de

ewerking van de bodem en het microrelief) en de helling van

bet terrein. De maximale infiltratiesneiheid is te schatten

als de textuur van de bodem bekend. is. De maximale

infiltratie sneiheid kan dan bepaald worden met behuip van

de hydraulische conductiviteit van de bodem, de relatieve

waterinhoUd van de bodem en de tijd na bet behin van de

regenbui. In Van Keuleri and Wolf (1986) wordt aangegeven hoe

deze infiltratiesneiheid te schatten is. Runoff zal optreden

als de neersiagintensiteit groter is dan de maximale

Infiltratiesnelheid en als de capaciteit van wateropsiag op

de bodem overschreden wordt.

In de praktijk zijn vaak de neersiagintensiteit en de

capaciteit van wateropsiag op de bodem niet bekend. Daarom

ziin er relaties gezocht tussen de dagelijkse neersiag en

runoff. In dit model ziifl twee relaties tussen runoff en

neersiag opgenomen.

1) Runoff, SR. op Alfisols in India volgens Ryan and

pereira(l979); Deze relatie is enigzins aangepast, zodat de

relatie tussen runoff en neersiag per dag continu
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maakt(Snijders and Schweigman 1985)

(32a) Rain(t) < 17 mm/dag => SR(t) = 0 mm/dag

17 mm/dag < Rain(t) < 159.9 mm/dag =>

SR(t) =0.0035 * (Rain(t)_17)*(Raifl(t)_17)
min/ dg

Rain(t) > 159.9 mm/dag => SR(t) = Rain(t) — 88.4

mrn/dag

2) Runoff—neers lag relatie naar Lid.on et al. (1983) gegevens

van metingen in Saria; helling van beschouwde percelen: 7

(32b) Rain(t) < 10 mm => SR(t) = 0.0175 * Rain(t)

10 <= Rain(t) K 30 mm => SR(t) = 0.28 * Rain(t)

Rain(t) >= 30 mm => SR(t) = 0.45 * Rairi(t)

In figuur 2.2.1 is (gegevens van Saria, 1978 — 1981) de

dageliikse runoff uitgezet tegen de dagelijkse neerslag. Het

zijn de gegevens van het proefveld waarop een gewas verbouwd

is en dat met de hand bewerkt is. I-let stro werd van het land

verwiiderd. Duideliik iste zien dat de schattingen met de

formules van Snijder(1985) lager zijn dan de in Saria gemeten

runoff. Verder is duideliik dat de correlatie tussen

dagelijkse neerslag en runoff niet heel erg sterk is.

In hoof stu}c 3 wordt onder andere de invloed van runoff op de

gesimuleerde waterbalans en de gesimuleerde opbrengsten

aangegeVefl.

De waterops].ag in de bodem

In het model wordt de wateropslag in de bodem alleen bepaald

voor de worteizone. Daartoe wordt de wortelzone opgevat als

een reservoir met een maximale inhoud, die bepaald wordt door

het volumepercentage water beschikbaar voor water en de
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worteldiepte. Hieronder- wordt beschreven op welke wijze de in
het model gebruikte maximale hoeveelhejd. water die voor

planteri beschikbaar is, wordt bepaald.

De bodem is een verzameling- van vaste deeltjes en
poriön die met water of lucht gevuld zijn. De

hoeveelhejd water die maximaal in de bodem kan kan voorkomen
hangt af van de verhouding tusseri bet volume aan

poriën en het volume aan vaste deeltjes. Als een

bodem volledig verzadigd is met water is er geeri kracht nodig

om water aan de bodem te onttreklcen. Door de zwaartekracht
zal dat deel van het water wegzakken naar dieper gelegen
delen dat voorkomt in de wijdste poriën. Dit zal

doorgaan tot de kracht waarmee water in de poriën
wordt vastgehouden, die matrixkr-acht(Eng. matric suction)

genoemd wordt, even groot is als de zwaartekracl-it. De

hoeveelhejd. water die flu nog in de bodem zit noemt men de

"field capacity" van de bodem. De field capicity van een

bodern hangt grotendeels af van de textuur van de bodern, dit
is de korreigrootteverdeling van de vaste deeltjes van de
bodem, en van het volumepercent.age porin. Door

evaporatie(ver-d.arnping direct uit de bodem) en

transpiratie(verdampjng via bet gewas) kan de hoeveelbeid.

water in de bodem dalen tot ver beneden field capacity.

Planten kunnen nog water ontrekken als de matric suction =
16.000 cm =— 16 bar; bet zogenaamde "wilting point". De

maximale hoeveelheid water voor planten beschikbaar, die in
de bodem aanwezig kan zijn, is dus de waterhoeveelheid. bij

field capacity minus de hoeveelheid. water bij bet wilting
point.

De hoeveelheid water in de bodem wordt uitgedrukt in het

volumepercentage water van het totale volume van de bod.em,

kortweg bet percentage water in de bodem, RWC. Als we
maxima].e percentage water beschi]cbaar voor planten

ASW(relatieve "Available Soil Water) noemen, het percentage
water bij field capacity RWC(fc), bet percentage water bij
het wilting point RWC(wp) en de worteldiepte, op een bepaald
tijdstip t ,RD(t), dan wordt voor het maximale volume water
beschikbaar voor planten op tijdstip t, RSmax(t), in het

waterbalansmodel bet volgend.e aangenornen:
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(33) ASW = RWC(fc) — RWC(wp)

waarin ASW = door gewas extraheerbaar vol. water van

totale bodemvolurne.

RWC(fc) = vol. % water in de bodem bij field

capacity.

RWC(wp) = " wilting
point.

(34) RSmax(t) = ASW*RD(t)

waarin RD(t) = effectieve worteldiepte(rnm)

RSmax = door planten uit bodem extraheerbare

volume water(rnm)

(35) RD(t) = functie van t zodanig dat voor het verloop

van RSrnax in het groelseizoen geldt dat:

(36)Als t = zaai => RSmax(t) = 30.

ls t < 63 =>

RSmax(t) = 30 + ((t_zaai)/62.5)*(RSmaX(maX) — 30).

waarin

RSmax(max) = RD(max)*ASW.

en

RD(max) = de maximale (effectieve) worteldiepte.

Ale t >= Tbloei =>

RSmax(t) = RSmax(max)

RSmax(t) neemt due in de loop van bet groeiseizoen toe tot de

bloeldatum. Hoewel d.it in (36) niet goed te zien, is de

toenaifle van RSmax(t) het gevoig van worteigroel en zijn in
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(36) een groot aantal veronderstellingen verwerkt met

betrekkiflg tot wortelgroei, Het invu]len van de parameter

worteldiepte RDmax is niet erg gemakkeliik. De worteldiepte

zoals die in bet waterbalans—model gebruikt is nameliik

meestal een zuiver hypothetiech grootheid is. Niet het

diepste voorkomen van enkele wortelties bepaalt namelijk de

maximale worteldiepte RDmax. Tenslotte bepaalt in

werkeliikheid niet de worteldiepte de maximale

waterontrekking maar de worteldichtheld(Van Noordwiik and d.e

Wj.lligen 1967). Nu is het meten van de worteldichtheid voor

verschillende diepten een vrij moei].iike zaak. Er is dan ook

veel minder bekend over de verdeling en dichtheid van wortels

in de bodem dan over de geometrie van de bovengrondse delen

van gewassen. Het is niet mogelijk de waterontrekking die

rnogeliik is te bepalen aan de hand van bet drooggewicht van

wortels. Om toch lets te kunnen zeggen over de

waterontrekking die rnogelijk is wordt eeri concept over de

hoeveelheid voor planten beschikbaar water gebruikt zoals in

(33) beschreven. De grootheid worteldiepte in dit model zou

men beter effectieve worteldiepte kunnen noemen en wordt

gedefiniëerd als die diepte waarvoor geldt dat

hoeveelheid water in de bodern tot die diepte maximaal zo

groot is dat deze gelijk is aan de hoeveelheid water die door

het gewas kan worden opgenomen. Dit betekent niet dat in

werkeliikheid géén water ult de bodem beneden de effectieve

worteizOne door het gewas onttrokken wordt. In een

bodem zonder grondwater kan de effectieve worteldiepte

bepaald worden door in droge jaren over de gehele diepte van

de bodem RWC te bepalen aan het einde van het groelseizoen.

Verder moet RWC(f C) en RWC(wp) voor\?schillende
bodemdieptes bekend zijn. In figuur (wit: McKeague et al.

1984) is te zien hoe uit dit soort gegevens de effectieve

worteldiepte te bepalen is. Het Zijfl gegevens van een bodem

waarop tarwe verbouwd is. Viak B geeft een in bet model

aangenomefl hoeveelheid beschikbaar water aan, die blijkbaar

in werkelijkheid niet beschikbaar was; viak C is een

hoeveelheid water die volgens bet model niet beschikbaar is,

terwiji in werkelijkheid deze hoeveelheid water wel

beschikbaar was. De effectieve worteldiepte is nu die diepte

waarvoOr geldt dat viak B = vlak C.
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De op deze manier bepaalde effectieve worteldiepte is volgens

McKeague et al. voor 40 cm voor bodems ult

grof zand. met een laag poriënvolume, 70 cm voor

zAnd—leem bodems met en laag poriènvolume en 90 cm

voor zavelig—kleiige bodems met een laag

poriënvoluine. Voor dezelfde bodemsoorten met een

hoger porjënvolume is de effectieve worteldiepte

respectieveijik 10. 10 en 20 cm groter. Deze effectieve

worteidjeptes zijn het best te beschouwen als de maximale

effectieve worteldiepte, omdat effectieve worteldieptes in

bet begin van het groelseizoen lager zullen zijn dan de

herboven genoemde waarden.

In het model wordt aangenomen dat RWC(fc) en RWC(wp) dezelfde

waarde hebben voor elke bodemdiepte. In figuur 2.2.2 is te

zien dat deze veronderstelling niet altijd geldt. De

vooronderstelljng wordt gemaakt om de berekening van RSmax te

vereenvoudigen. Als deze vooronderstelling gemaakt wordt

heeft ASW namelijk voor elke diepte dezelfde waarde. RSmax

harigt dan alleeri nog af van de worteldiepte.

Aangenornen wordt dat de worteldiepte aan het begin van het

groejseizoen zodanig is dat RSmax = 30 mm. Deze aanname wordt

gernaakt, orndat de waterbalans alleen voor de worteizone

gesimuleerd wordt. Als een realistische worteldiepte in het

begin van het groeiseizoen zou worden gekozen zou RSmax zo

klein zijn dat teveel drainage zou worden geschat. Verder

wordt aangenomen dat wortelgroei alleen optreedt voor de

bloel en dat na de bloei geen afsterving van wortels

plaatsvindt. Als de doorwortelbare zone van de bodem diep

genoeg' is, wordt de worteldiepte aan het eind vande

vegetatieve fase verondersteld gelijk te zijn aan de

effectieve worteldiepte zoals die met behuip van g'egevens als

in figuur 2.2.2 bepaald kan worden. Als de bodem ondiep is of

als zich op gering'e diepte een moeijijk doorwortelbare laag

bevindt, zodat de maximaal mogelijk diepte waarop wortels

kunnen voorkomen kleiner is dan de voor de bodemsoort

bepaalde effectieve worteldiepte, dan zal de maximale

worteldiepte in het model gelijk moeten zijn aan de diepte

van de bodem of de diepte van de moeilijk doorwortelbare

laag. Deze laatste situatie komt veel voor in Burkina Faso.
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Op bet Mossi—plateau bestaat 46 6 van het opperviak ult "sols

ferrugineUx tropiceaux", ijzerhoudende bodems waarin vaak een

ondiePe compacte laag voorkomt waarin zich uitgespoeld iizer

heeft opgehoopt. 32 % van het bodemopperviak van het

Mossi—PlateaU bestaat ult weinig ontwikkelde bodems op

stenige ondergrond(gegevens van ORSTOM geciteerd uit

Djiguernde 1987). Voor die situatie is de worteldiepte dus

geliik aan de diepte van de doorwortelbare zone.

In bet bier gebruikte waterbalans wordt verondersteld dat

wortelgroei elke dag even groot is en wel zodanig dat 62

dagen na de zaaidatum de worteldiepte gelijk is aan de

maximale (effectieve) worteldiepte. Er wordt dus

verondersteld dat de wortelgroei onafhankelijk is van de

waterbeschikbaarheid. De grens van 62 dagen na zaaien is

overgenornen ult de formules van Snijders and Schweigrnan(1985)

voor RSmax voor een sorghum variëteit met een

maximale groeiseizoenlengte van 150 dagen. In het algemeeri is

bet zo dat wortelgroei van sorghum en millet alleen

plaatsvindt voor de bloei. Eigenliik zou de worteigroel als

functie van de tiid dus afhankeliik moeten zijn van de

variëteit waarvoor de gewasgroei gesimuleerd wordt.

Snijders and Schweigman(1985) hanteren een worteigroelfunctie

waarifl de worteldiepte de maximale waarde bereikt op een

tijdsstip = 5/12 * çie maximale lengte van het groeiseizoen.

Zij onderscheiden twee variëteiten: 1) met een

maximale lengte = 150 dagen; 2) met een maxirnale lengte = 120

dagen. De werkeliike lengte van bet groeiseizoen is in het

model van Snijders and SchweigTnan(1985) kielner dan de

maximale lengte, als de oogstdatum bij de maximale lerigte van

het groelseizoen na 31 oktober zou vallen. De

wrtelgroeifunctie bilift dan echter onveranderd, ondanks het

felt dat de tijd tot de bloei korter is dan 5/12 * (lengte
van het groeiseiZOenfl), als de werkellike lengte van

groeiseiZOen korter is dan de maximale.

Er is slechts een functie voor Rsmax(t)gebruikt voor alle in

de modellen gedefiniëerde variëteiten, omdat

moeiliik verondersteld kan worden dat de snelheid van

wortelgroei afharikelijk is van de (maximale) lengte van bet

groeiseizoen.Wel moet aangenomen worden dat alle sorghum en

millet variteiten een zodanige wortelgroei vertonen,
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dat de maximale(effectieve) worteldiepte altijd bereikt

wordt. Daarom gaat de wortelgroej in het bier gebruikte model

net zo lang door tot RSmax(max) bereikt is(dus tot 5/12 * L
dageri na de zaai/kiemdatum)

In dit waterbalansmodel worden wortelgroei en ASW niet

expiciet aangegeven, maar wordt een bepaald RSmax(max)

gekozen. Eenzelfde RSmax(max) kan echter optreden in zeer

verschilleride situaties. Voor alle situaties waarin het

produkt van ASW en de maximale(effectjeve) worteldiepte

gelijk is, geldt dezelfde RSrnax. Omdat aangenomen wordt dat

de maximale worteldiepte altijd 62 dagen na de

zaai/kiemingsdatum bereikt wordt. is de veronderstelde

wortelgroejsne].hejd. niet voor alle verschillende situaties

met een bepaalde RSmax dezelfde. Als RSmax(max) 100 mm. de

maximale worteldiepte = 100 cm en ASW = 10 %, dan geldt dat

de veronderstelde wortelgroeisnelhed 1.6 cm/dag

is(worteldlepte op zaaldag gelijk aan 0) . Als flu de maxirnale

worteidjepte = 200 cm en ASW = 5 % (flu 00k: RSmax(max) =

100mm) dan is de wortelgroeisnelheid tweemaal zo hoog

narneljjk 3.2 cm/dag. Net is de vr-aag of de gebruikte manler

om bet verloop van RSmax te bepalen wel realistisch is. Ten

eerste vanwege het felt dat de wortelgroeisnell-iejd in het

model niet afhankelijk is van ASW en ten tweede vanwege het

felt dat RSmax(zaai) altijd 30 mm is. Deze beglnwaarde van

RSmax bepaalt voor een groot deel de mate van drainage in het

begin van bet groeiseazoen. Deze drainage naar bodemdieptes

beneden de wortelzone is in bet model verloren voor eventuele

opname door bet gewas later in bet seizoen wanneer de

worteldiepte groter is. Een waterbalans model dat ook de

waterbalans van de zone benederi de worteizone simuleert en

dat due rekening kan houden met het weer beschikbaar komen

voor het gewas van gedraineerd water doordat worteigroel

plaatsvindt, zou wellicht het probleem van de keuze van

RSrnax(zaai) oplossen.

Over de werkelijke wortelgroei van sorghum en millet zijn

niet zoveel gegevens bekend. Voor millet(var Souna III,

lengte groeiseizoen 90 dagen) is door Chopart(1983) een

sneiheid van wortel(diepte)groei gevonden van 2 cm/dag tot 15

dagen na kieming en van 3.5 cm tot 50 dagen na kieming. Na de

bloei (55 dagen na kieming) vond vrij geen wortelgroei meer
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pla.ats. De gemiddelde worteldiepte was aan het eind van het

selzoen 180 cm. De worteldichtheid beneden 100 cm was echter

zeer laag. Azam All et al.(1984) vonden voor millet—

(var BK 560, een a1f—dwergvariöteit)eefl hogere

sneiheid van nameli.jk 2 cm/dag tot 17

dagefl n kiemirig en 7.1 cm/dag van 17 tot 31 dagen na

]ciemiflg. Er werd een maximale worteldiepte van 140 cm gerneten

31 dagen na kieming(de bloei begon enicele dagen later en

duurde tot 45 dagen na kiemirig). Ook bij deze experimenten

was de worteldichtheid beneden 100 cm diepte zeer laag. Het

is duidelijk dat wortelgroei sterk afhankelijk is van de

gebruikte variëteit. Ult deze gegevens is niet direct

de sneiheid waarmee de effectieve worteldiepte groter wordt,

te bepaleri. Vanwege de lage worteldichthede beneden 100 era

diepte is deze diepte waarschiinliik de maximale waarde voor

de effectieve worteldiepte in deze experimenten. De snelbeid

waarrnee deze dj.epte veranderd is dan gemiddeld 2 em/dag bij

de experimenten van Chopart(1983) en 3 cm/dag bij de

experimenten van Azam All et al. (1984)

Drainage

Draiflage(of percolatie) is het vanuit hogere in de bodem naar

diepere lagen wegzakken van water. Drainage is treedt op ale

de relatieve hoeveelheid water in de bodem, RWC, groter is

dan RWC(fc) . Onder de aannarne dat de RWC(wp) = 0 geldt dat de

opslagcapiciteit van de bodem voor water ongeveer gelijk is

aan RSmax, ale er geen grondwaterspiegel is. Is er wel een

grondwaterspiegel dan kan de relatleve hoeveelheid water in

de bodern groter zijn dan RWC(fc) . Omdat in dit model toch

geeri rekening gehouden wordt met een grondwaterspiegel, wordt

aangenOmefl dat de opslagcapaciteit voor water in de bodem

geliik is aan RSmax. De drainage, D, op een bepaalde dag is

dan ale volgt te berekenen:

(37) D(t) = mm (RS(t) + Rain(t) — SR(t) — ETR(t) — RSmax(t))

min(x,y)= kleinste van x en y.

Het hierboven behandelde deel van de waterbalans is gelijk in
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het seizoen— en stadiamodel en EASYCROP. Eén onderdeel van d.e

waterbalans, de verdamping, is in EASYCROP anders

gemodelleerd dan in het seizoen— en stad:iamodel.

2.2. 2Verdamping

Verdamping is te onderschejderi in evaporatie, de directe

verdaxnping aan het bodemopperv].ak, en transpiratie de

verdamping via planten. In het waterbalansmodel van het

seizoen— en stadiamodel worden deze twee processen niet

afzonderlijk bel-iandeld, maar als evapotrarispiratie samen

genomen. In het waterbalarismode]. van EASYCROP worden

evaporatie en transpiratie we]. afzonderlij}c berekend. In

beide modellen wordt het concept potentiële

evapotranspiratie gebruikt. Voor de schatting van de

potentiële evapottranspiratie wordt gebruik gemaakt

van maandelijkse Penmanevapotranspjratie zoals die verstrekt

zijn door de meteorologische dienst in Burkina Faso(voor de

jaren 1969 — 1978 voor een aantal stations) en van

klimaatgemiddelden per maand van enkele meteorologiscl-ie

stations in Burkina Faso. De Penman evapotranspjratje is

afhankelijk van de hoeveeheid energie die bet verdampend

opperv].a}c ontvangt en van de turbulentie van lucht boven het

verdampende opperviak. De Penman—formules zijn gebaseerd op

de evapotranspiratje van eenstandaard (kort)

gewas(bjjvoorbeeld een gemaaid grasveld),d.at. de grond

volledig bedekt en dat goed. voorzien is van water.

A) Evapotranspiratie in "Doorenbos & Kassam"—modellen;

De potentiële evapotranspiratie van een sorghum en

millet wordt verondersteld gelijk te zijn aan de

Penman—evapotranspiratie als bet gewas een volledige

bedekking beef t. In het begin en het eind van bet

groelseizoen zal de bedekking van sorghum en millet niet

volledig zijn. De Penman evapotranspiratie wordt daarom

vermenigvuldigd met een in de loop van het groeiseizoen

veranderende factor, de zogenaamde crop—

coëfficiënt ICc, om de potentiële

evapotranspiratie, ETh, te bepalen op een bepaald tijdstip in

het groeisseizoen:
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(38) ETM(t) = K (t) * ET0 (t)

waarinETo(t) = Penman evapotranspiratie op dag t(mm)
K(t) = cropcoëfficiënt voor dag t

ETM(t) = potentiële evapotranspiratie op dag t (mm)

Dooreflbos and Kassam(1979) geven voor diverse gewassoorten

voor- de verschi].lende ontwj.kkelingsstadia waarden voor

K. Snijders and Schweigman(1985) hebben voor sorghum op

basis van de waarden van K van Doorenbos and

Kassam(1979) een continue functie opgesteld die de relatie

tussen het ontwikkelingsstadiulfl aangeeft en de K.
Snhjders and Schweigman(1985) gebruiken een iets andere
relatie dan hier is gebruikt. Hier zijn de hieronder vermelde

re laties gebruikt:

De r'elatie tussen K en t:

(39) a) t =< 1/6 * L => Kc(t) = 0.4

b) 1/6 < t =K 5/12 * L =>

K(t) = 0.4 + 0.6*(t_1/6 * )/((5/12 — 1/6)*L)

C) 5/12 * L K t =K 3/4 * L >

K(t) = 1.0

d) t> 3/4*L>
L(t) = 1 — 0.5*(t3/4*L)/(L*(1_ 3/4))

waarin

t = aantal dagen na kieming

L = lengte van het groeiseizoerl

De grenzen van de verschi].lende periodes zijn gebaseerd op

een veronderstelling over de ontwikkeling van sorghum en zijn

gebaseerd op de gegevens die Doorenbos and Kassam(1979) geverl
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over de ontwikkeling van sorghum.

Het verschil met de forrnules van Snijders and

Schweigman(1985) en deze formules is het volgende. Snijders

and Schweigman(1985) gebruiken in plaats van de werkelijke

lengte van het groeiseizoen. L, de maximale lengte, L.0,

in (39) . Zij onderscheiden twee variëteiten

versehillend in Lc,(120 en 150 dagen) . Als de werkelijke

lengte van het groeiseizoen korter is dan vanwege

een late start van het seizoen, dan is het verloop van

K op dezelfde manier afhankelijk van de tijd als

wanneer wel de maximale lengte gehaald kan worden. Dit kan

echter inhouden dat K maximaal is, aan het eind van het

groeiseizoen namelijk als de lengte van bet groeiseizoen

kleiner is dan 3/4 * L. Daarom is hier gekozen voor een

verloop van K waarbij altijd 1 is vanaf 5/12

maal tot 3/4 maal de wérkelijke lengte van het groeiseizoen.

Dit geeft misschien een overschatting van K in het

midden van het groeiseizoen, maar in leder geval niet een

overschatting van K aan het eiride van het seizoen.

De waarde van Kc in het begin van groeiseizoen(t kielner of

gelijk dan 1/6 van de lengte van het groeiseizoen) van 0.4 is

de veronderstelde evaporatie van een kale bodem.

Met behuip van bovenstaande formules is het flu mogelijk om

voor elke dag ETM te bepalen. BIj watertekortei-i zal de

werkelijke verdamping echter niet gelijk zijn aan ETM, omdat
planten bij watertekorten de huidmondjes sluiten of de

toevoersnelheid van water in de bodem naar de wortels niet

toereikerid is om aan de verdampingsbehoefte van de plant te

voldoen.

De werkelijke evapotranspiratie, ETRP wordt daarom in bet

model verondersteld. gelijk te zijn aan de potentiële,

ETMP als de relatieve waterinhoud van de bodem(in het model

RS/RSmax) groter is dan een bepaalde fractie Sigma. Als

RS/RSmax = 0 dan vindt er geen evapotranspirati.e rneer plaats.

Als RS/RSmax kielner is dan Sigma wordt verondersteld dat de

ETR/ETM evenredig is met RS/RSmax. In formule levert

bovenstaande bet volgende.
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(40) ETR(t) = rnin(ETM(t),
, RSster(t))

waarin Sigma = 1 — soil depletion facor.

(40a) RSster(t) = min(RSmax(t), RS(t—1) + Rain(t) —SR(t)

De factor 1—Sigma geeft aan welk percentage van het
boderflWater aan de bodem kan worden onttrokken zonder dat de
werlceliike evapotranspiratie gereduceerd is ten opzichte van

de potentiële. De grootte van Sigma hangt af van de

worteldichtheid en van de benodigde

aanvoersflelheid(afhaehik van ETM!) van water in de

bodem(Vafl Noordwijk 1982). Sigma is dus afarikeliik van ETM

en van de gewassoort.

DoorenbOS and Kassam(1979) en Driessen(in: Van Keulen and

Wolf 1986) geven waarden voor Sigma voor sorghum en een

aantal waarden van ETM.

In het bier gebruikte waterbalans—model is gekozen voor een

constante Sigma. Snijders and Schweigman(1985) gebruikten:

(41) Sigma = 0.45

Deze waarde is ook bier gebruikt. Behalve bij de

gevoeligheidsanalyse voor Sigma.In figuur 2.2.3 is de relatie

tussen de relatieve waterinhoud van de bodem en de relatieve

evapotranspiratie gegeven voor twee waarden van Sigma.

Het is onbekerid of er binnen sorghum en millet variatie

bestaat in de waarde van Sigma. De waarde van Sigma zou

mogeliik verband kunnen houden met de droogteresistentie van

een soort of variëteit. Het is bekend dat er

verschillefl bestaan in droogteresistentie van sorghum en

millet. Proeven uitgevoerd in 1980 te Karnboinse(Burkina FS0)

door ICRISAT lieten grote verschillen in opbrengsten en

roogtere5i5tent1e van 138 sorghum lijnen zien(ICRISAT—HV

1980:gemiddelde opbrengst van de 72 meest droogte resistente

lijriefl 2500 kg/ha; de sorghurn—variëteit met de

laagste opbrengst van de 12 beste liinen met een middellange

duur van het groeiseiZoeri had een opbrengst van 1730 kg/ha;

de variëteit met de hoogste opbrerigst van deze 12
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lijn had een opbrengst van 3710 kg/ha) . Voor een deel kunnen

deze verschillen misschien terug te voren zijn op een

verschil in de mogelijkheid water aan de bodem te onttrekken,

hetzij vanwege te lage worteld.ichtheden, hetzij vanwege een

gevoeligheid van de plant voor hoge waterpotentialen in de

plant waardoor de plant al bij vrij hoge watergehaltes van de

bodem de huidrnondjes sluiten. Deze beide genoemde factoren

bepalen mede de grootte van Sigma.

Varieteiten en soorten met verschillen in Sigma zou men in

kunnen delen in twee groepen die verschillen in de wijze

waarop ze droogteresisterit, zijn op grond van de grootte van

Sigma. Varieteiten/soorten met een hoge Sigma hebben een

resistentie mechanisme dat berust op "avoidance" • dit is

vcorkoming van droogtestress. Deze groep zal namelijk bij een

verlaging van de waterhoeveelheid in de bodem eerder een

verlaagde verdamping vertonen, waardoor de waterhoeveelheid

in de bodem niet al te veel zal dalen. Hierdoor wordt het

risico van extreme droogtestress vermeden. De andere groep

met een lage Sigma zal pas bij een veel lagere

waterhoeveelhejd. in de bodem een verlaagde verdamping

vertonen, waardoor het risico van droogtestress hoger is.

Resistentie tegen droogtestress zal bij deze groep gebaseerd

mnoeten zijn op "tolerance", dat is het vermogen om in extreme

droge situaties te kunnen overleven. Deze "tolerance" kan

bijvoorbeeld berusten OP een grootere tolerantie voor een

hoge waterpotentiaal in de plant. Er bestaat enige

experimentele evidentie voor het bestaan van genoemde

'strategieèn' Passioura(1972) heeft aangetoond dat

bij tarwe verbouwd onder condities van beperkte

waterbeschjkbaarhejd lagere worteldichtheden(en dus lagere

waarden van Sigma) resulteren in een gelijkmatiger verdeling

van waterconsumptie en een hogere graanproduktie.

B) Verdainping in EASYCROP:

In formules (11) en (13) wordt verondersteld dat de relatieve

brutofotosynthese gelijk is aan de relatieve

evapotranspiratie. Dit is eigenlijk onjuist. Eigenlijk is de

brutofotosynthese evenredig met de relatieve transpiratie. In
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formules (11) en (13) wordt dus eigenlijk verondersteld dat

de verhouding tussen evaporatie en transpiratie altiid

hetzelfde is. Dit is in werkelijkheid niet het geval.

Evaporatie is in het begin en einde van het groelseiZoen

relatief groter dan in het raidden van bet groeiseizoen. In

deze paragraaf wordt een methode aangegeven waarmee

evaporatie en trarispiratie apart berekend kunnen worden.

Eerst volgt flu een korte bespreking van de processen die de

grote van de evaporatie bepalen.

In de eerste plaats is de evaporatie afhankeliik van dezelfde

factoren als de totale evapotranspiratie: straling en

turbulentie. Men kan net zoals voor de evapotranspiratie een

potentiële evaporatie definiëren. Voor eeri

kale bodem is deze potentiële evaporatie.ongeveer

geli.ik aan de waarde van de potentiêe evapotrans—

piratie in Doorenbos en Kassam—modellen voor bet begin van

bet groeiseizoen(O.3 tot O.4*Fenman)

(42) E0(t) = potentiële evaporatie van een kale

bodem
= O.4*ET0(t)

Bij een begroeide bodem is de hoeveelbeid straling die de

bodem bereikt en de turbulentie aan bet bodemopperviak

kleiner. Ritchie(1972) vond de volgende relatie tussen de

werkelijke potenti4e evaporatie, Em, en de LAI van

het gewas:

(43) Em(t) = potentiële evaporatie van een begroeide

bodem.

= Eo(t)*(1 —

De reductie van Em bii een niet volledig met water verzadigde

bodem is veel moeiliiker te bepalen. In bet geval van een

volledig uitgedroogde bovenlaag van de bodem kan de

evaporatie lager zijn dan E0, omdat dan geen met water

gevulde poriën meer met bet bodemopperviak in contact

staan. Er moet dan water in de bovenlaag van de bodem in de

vorm van waterdamp verplaatst worden. De sneiheid van dit
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waterdainptransport is afhanlceljjk van de diffus:iesnelhejd van

waterdamp. Deze snelhejd word.t op een gegeveri moment zeer

klein, omdat in de bovenlaag aanwezige waterdamp niet telkens
,zoals boven de grond, door turbulente luchtstromen

verwijderd wordt. Daardoor wordt de gradient in

waterdainpspannjng op een gegeven moment zeer klein en neemt
de diffusie van waterdainp in de bodem af. Dan wordt due ook
de evaporatje kleirier. I-let is zeer moei].jjk om het optreden

van dit proces van uitdroging van de bovenste laag van de

bodem te voorspellen. In Van Keulen en Wolf (1986) wordt een

methode beschreven om te bepalen of zo'n sterk uitgedroogde

bovenlaag ontstaat, waarvan hieronder de hoofdlijnen worden
aangegeven.

De factoren die bet uitdrogen van de bovenlaag voorkomen,
zijn: 1) wateropsiag op de bodem; 2) de mogelijkhejd tot

capi].laire stijging van water.

Het is duidelij]c dat een extreme uitdroging van de bovenste
laag van de bodem niet optreedt ale er water op de bodem

ligt. Dit laatste kan het geval zijn tot enJcele dagen na een
regenbul, ale er enig microreliëf aanwezig is(kuilen,
greppels) . In WOFOST wordt wel rekening gehouden met

wateropsiag op de bodem.

De andere factor die uitdroging van de bovenlaag van de bodem
tegengaat, capillaire stijgirjg van water, is waarschjjnljjk

veel minder belangrijk in Burkina Faso. Capillaire stijging
van water treedt op als de matric suction in hogere lagen

groter is dan in lagere lagen. De hoogte waarover capillaire

stijging kan optred.en hangt af van de textuur van de bodem en

van de heersencle matric suction. In een kielige bodem kan de
capi].lajre stijging van water veel groter zijn dan in een

zandbodem. De hoeveelbeid water die ult lagere delen door

capillaire stijging naar hogere delen verplaatst kan worden
hangt verder flog af van de diepte van de grondwaterspiegel.

De in Van Keulen and Wolf(1986) aarigegeven methode komt erop
neer dat wanneer de grondwaterspiegel dieper ligt dan de bij
de textuurklasse en matric suction horende hoogte van
capillaire stijging er verondersteld wordt dat een extreme

uitdroging van de bovenlaag van de bodem optreedt. De

verhouding van de werkelijke evaporatie ten opzichte van de
maxirnale wordt in EASYCROP verondersteld. even redig te zijri
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met RS/RSmax als zo'n uitgedroogde bovenlaag optreedt:

(44) E(t) = RS(t)/RSmax(t) * Em(t)

angezien in grote delen van Burkina Faso(zeker op het

MossiPlateaU) geen grondwaterspiegel voorkomt, is de kans op

een extreme uitdroging van de bodemlaag en dus een verlaging

van de evaporatie, E, ten opzichte van Em, aanwezig.

Ult bovenstaande blijkt dat de bepaling van Em niet erg

gemakkeliik is, vooral vanwege het felt dat over het

voorkomen van wateropsiag op de bodem niet veel bekend is.

Qok de potentiêe transpiratie is afhankellik van de

LAI van het gewas.Voor de potentiêe transpiratle,Tm,

wordt aangenomefl dat geldt:

(45) Tm = potentiële transpiratie mm/dag

= (1_e<_*I_1(t))*(ETo(t)_Em(t))

Er wordt verondersteld dat de potentiée transpiratie

van een gewas met een volledig bladerdek gelijk is aan Penman

verminderd met de potentiële evaporatie. De

potentiële transpiratie van een gewas met een

onvolledig bladerdek wordt bepaald met dezelfde reductie

factor is als die voor de brutofotosYnthese van een gewas

met een onvolledig bladerdek.

In Van Keulen and Wolf (1986) wordt voor de potentiële

evaporatie in tegenstelling tot de bier aangegeven methode

voor EP altijd de potentile evaporatie van een

volledig begroeid.e bodem ingevuld!

Er wordt verondersteld dat bli watertekorten de transpiratie

op dezelfde manier afhankeliik is van RS/RSmax als de

evapotransPiratie in bet waterbalans model voor bet seizoen—

en stadiamodel:

(46) T(t) =

waarin T(t) = werkeliike transpiratie op dag t.
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(46a) RSster(t) = rnln(RSmax(t),RS(t—1)+Rajn(t)---SR(t))

Optelling van Em en Tm levert ETMJ. van E en T levert ETR:

(47a) ETR(t) = T(t) + E(t)

(47b) ETM = (l_e' *LAX) * Penman + e "0.4)*L1 *

o .4*Penman

Een belangrijk verschil tussen de twee hier beschreven

methoden om de evapotranspiratie te bepalen — naast het felt

dat in EASYCROP de LAI van invloed Is op de evapotranspiratie

en in bet seizoen— en stadiamodel niet — is het felt dat in
EASYCROP Sig-ma alleen invloed heeft op de transpiratie en

niet op de evaporatie, térwiji in het seizoen— en stadlamode].

Sigma invloed heeft op de totale evapotranspjratje!

Een vergelijking van de methoden voor het bepalen van

potentiële evapotranspiratie laat zien dat Kc(crop

cofficjënt In Doorenbos en Kassammodellen)

al].een afhanke].ijk is van het ontwikkelingsstadjurn, terwiji

in EASYCROP K afhankelijk is van de gerealiseerde

produktie van bladeren. De waarde van K(t) in EASYCROP

kan uitg-erekend worden als ETM(t)/ETO(t)

(48) K = 1 — e*I_ + 0.4 * e<-o.*I_I
De waarde van L in EASYCROP wordt in hoof dstuk 5

vergeleken met de K van bet seizoen— en stadiamodel

2.3 Lengte, begin en einde van het groelseizoen en de

ontwikkeling van het gewas.

De ontwikke].ing van een graangewas gedurende groeiseizoen

verloopt in een aantal fases. In Doorenbos en Kassam modellen

worden de volgende fases of ontwlkkelingsstadia

onderscheicjen; kieming en vestigirig, vegetatieve groei,

bloel, generatieve groei = graanprod.uktje en afrijping. De
duur van deze stadia is afhankelijk van de gebruikte

variëtejt of soort en van de milieu—omstandigheden

gedurende het groelseizoen. Om verschillende redenen is het
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nodig voor modelberekenirigefl nodig de ontwikkeling van het

gewas te kunnen beschriiven. Ten eerste is het nodig de

totale lengte van bet groeiseizoen te kennen. In Doorenbos en

Kassammodellefl hangt de cropcoëfficiöflt,
af van bet ontwikkelingsstadium van het gewas. In

bet stadiarnodel worden verschillende yield response factoren

voor de verschillende stadia gebruikt. Voor WQFOST—achtige

modellen volstaat een datum van vestiging, een bloeidatum en

een einddatum. Maar ook voor deze modellen is dus belangrijk

orn de ontwikkeling van bet gewas te kennen.

Globaal kunnen graansoorten/variëteitefl qua type

oz-itwik]celing ingedeeld worden in twee groepen

—daglengte neutrale soorten/varléteiten.

—dag lengte—gevoe 1 ige

Binnen de groep van daglengtegevoelige bestaan flog weer twee

typen: korte dagplanten en lange dagplanten. Daglengte

neutrale planten hebben een mm of meer constante lengte van

het groeiseizoen. De duur van de verschillende stadia is ook

mm of meer constant. De duur van de stadia is echter niet

echt constant. Bli veel daglengte neutrale planten namelijk

is de ontwjkkelingssnelheid afhankeliik van de temperatuur.

Bij een hoger gemiddelde temperatuur is de ontwik—

kelingssnelheid hoger of met andere woorden is de duur van

een ontwikkelingsstadiurfl of van het hele groeiseizoen

kielner. In de modelberekeningen is met deze afhankeliikheid

tussen temperatuur en ontwikkelingssnelheid geen rekening

gehouden.

Daglengte gevoelige planten zijn planten waarbij de ontwik—

kelingssnelheid afhankeliik is van de daglengte. Lange

dagplanten beginnen narnellik te bloeien als de daglengte

groter wordt en korte dagplanten als de daglengte kielner

wordt. Deze daglengte gevoeligheid is vaa}z een aanpassing aan

een variabel milieu, waarin het groelseizoen niet altiid in

de zelfde periode van het jaar begint. Een groot aantal

locale sorghumvariëteitefl in Burkina Faso behoort tot

de kortedagplafltefl. De meeste milletvariëteiten zijn

daglengte neutraal, maar er ziin daglengte gevoelige

variteiten. Die behoren tot de korte dagplanten.

In 1980 heeft ICRISAT teeltproeven gedaan te Kamboinse(15 km

ten noorden van Ouagadougou, 12.2 N) met zeer vee].
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verschil].ende sorghum en millet varjëtejten(ICRI5AT

1950) Van 88 Westafrikaanse rassen van millet bleken slechts

twee daglengte gevoelig te zijn. Daarentegeri waren enkele
locale millet variöteiten van Kamboinse is echter wel

degelijk daglengtegevoeljg. Voor een van de locale

milletvariteiten werd voor 3 zaaidata 14/6, 25/6 en 10/7
ondere andere de bloeidata(50 bloel) bepaald.. Deze

bloeldata waren respectieveljjk 14. 16 en 19 september. Ret

aanta], dageri tot 50 bloei is respectievelijk 92, 83 en 71.

Hier is dus sprake van daglengte gevoeligheid. De oogstdata

zijn niet vermeld, zodat niets afgeleid kan worden over de

totale lengte van groelseizoen. Voor erikele andere locale

millet variëteiten die eind junh/begin juli gezaaid
waren, worden bloeidata(50 bloei) vermeld. van

20—23september. Ret aantal dagen tot 50 bloel van de

Westafrikaanse milletvariëtejten lag tussen 57 en 87

dagen na de zaaidag op 12 juni. Bloeidata lagen dus tussen 8

augustus en 7 september.

In Kamboinse zijn ook enkele locale sorghum

variëteiten van Kambojnse en locale sorghums uit Fada
N'Gourma(12 N en 0.21 O) onderzocht. Er waren enkele

daglengte gevoelige variëteiten met een

groeiseizoerilengte van 130 tot 140 dagen. Verder waren er

enkele variëteiten met een groeiseizoen].erigte van 120

dagen. In tabel 2.3.1 staan de zaai— en bloeidata vermeld
voor deze variëteitei-i.
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Tabel 2.3.1: Bloeldata van enkele locale

varieteiten van sorghum

dagen tot (dagen)

variöteit zaaidatum de bloel lengte

groelseizoen

Fada 7 5/6 114(27 sept) 130—140

Fada44 5/6 117(30 sept)

FadaBO 5/6 114(27 sept)

Kamboinse 5/6 97(11 sept)

Fada7O 17/6 84( 8 sept) 120

FadalO9 17/6 93(17 sept)

Kamboinse 17/6 84( 8 sept)

bron : ICRISPT(1980)

De hierboven genoemde bloeldata voor de

Fada—variëteitefl met een lange groeiseizoenlengte

zijn niet optimaal voor Karithoinse. Optimale bloeidata liggen

ongeveer een week eerder(ICRISAT 1980) . De locale

varièteiten in dit onderzoek van ICRISAT hebben een

vrij lange groeiseizoenlengte en een late bloeldaturn en dus

een lange vegetatieve periode. In Kanthoirise is de duur van

bet regenseizoen ook rneestal wel zo groot dat dit zinvol kan

zijn.

Meer noordwaards in Burkina Faso zal de bloel van de locale

daglengte gevoelige variëteiten waarschijnliik op

een eerdere datum beginnen, omdat het regenseizoen eerder

ophoudt. Ook zal de groeiseizoenlengte van de gebruikte

daglerigte ongevoelige variéteiten kleiner zijn.

Er bestaan ook variëteiten van sorghum en millet met

een kortere groeiseizoenleng'te van bijvoorbeeld 90 dagen.

Voor millet kan de groeiseizoenlengte flog korter zijn.

In het model moet de lengte van de vijf stadia bekend zijn.

Zoals ult het bovenstaande blijkt is wel lets bekend over

bloeldata en de totale lerigte van het groeiseizoen van

locale sorghum en millet variëteiten. Maar er zijn

geen gegevens beschikbaar over de grens tussen kieming en
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estiging en de vegetatieve groei, de duur van de

loeiperiode en de grens tussen graanproduktie en afrijping.

1oorenbos and Kassain(1979) geven globaal aan hoe lang de

verschillende stadia voor sorghum duren voor een duur van

et groelseizoen van 95—125 dagen:

fleming en vestiging 15—20 dagen;Vegetatieve groel 20 — 30

agen;bloei 15 — 20 dagen; graanproduktie 35 — 40 dagen;

frijpen 10 — 15 dagen.

oorenbos and Kassam(1979) definieren het begin van de bloel

ls het moment van het tevoorschijn komen van de aar. Daarom

jjkt de periode voor de bloei erg kort verge leken met de

]ierboven beschreven gegevens van ICRISAT. De bloeidata van

iCRISAT geven echter het moment van 50% bloei aan. Daarom

Mn de duur van de verschillende stadia zoals Doorenbos and

Iaassam(1979) die opgeven niet zonder meer met de gegevens

'ian ICRISAT vergeleken worden.

Cp grond van bovenstaande is ervoor gekozen om een aantal

typen ontwikkeling te omschrijven voor de sirnulaties met bet

seizoen en stadiamodel:

(49 a) Variëteit 1) lengte van het groeiseizoen =

100 dagen.

kieming en vestiging = 13 dagen.

vegetatief = 33

bloel = 13

graanproduktie = 27

afrijping = 13

(49 b) Varièteit 2) lengte van bet groeiseizoen =

120 dagen

kieming en vestiging = 20

vegetatief = 30

bloel = 20

graanproduktie = 40

afrijping = 10



bloei
graanprodukt I e
afrij ping

b) Kierndatum < 4 juni:
kieming en vestiging

vegetatief

bloel

graanprodukt I e

afrij ping

20 dagen.
tot 2 september

= 2 september tot 23 september.
= 12 september tot 22 oktober.

= 22 oktober tot 31 oktober.

= 20 dagen.

= 70 dagen.

= 10 dagen.

= 40 dagen.

= 10 dagen.

Met EASYCROP zijn ook simulaties gedaan met de fenologie van

variëteit 3a)ls met kiemdata voor 4 juni. Dit

betekent dat de groeiseizoenlengte dan groter kan zijn dan

150 dagen. In bet voorgaande is de kiemdatum aan de orde

gekomen. Omdat historische zaaidata niet bekend zijn moet de

zaaidatuin geschat worden. Flier worden de criteria van

Snjjders and Schweigman(1985) gebruikt

Het eerste criterium eist dat er in de tien dagen tot en met

de zaaidag een bepaalde minimum hoeveelheid neersiag, RO, in

de bodem is geinfiltreerd.In formule:

De zaaidatum wordt bepaald met de volgende criteria:

(50) T = zaaidatum als:

T

(50a) Z (Rain(i)—SR(i)) > RU

waarin

I =T—9

T = zaaidatum( > 1 mei!)

Rain(i) = neersiag op dag I
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(49 c) Variteit 3) lengte van het groelseizoen =

maximaal 150 dagen

daglengte gevoelig: begin 2 september.

a) Kierndatum >= 4 juni:
kieming en vestiging =

vegetatief =
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SR(i) = runoff op dag I

RO =30mm

t
(50b) (Rain(i)—SR(i)) > 10 mm

I =t—9

voor alle I waarvoor geldt: T < I < 20
aarin

T = zaaidatuin bepaald met (44a)

Criterlum (50a) kan op twee manieren uitgelegd worden.

nerzijds kari men zich bij dit criterium een keuze van de

boer voorste].len. Anderzijds zou men het criterium op kunnen

vatten als een voorwaarde voor ontkieming van zaad, BIj de

gevoeligheidsanalyse voor RO zijn ook andere waarden gekozen
dan R0=30 mm.

Crjterjurn (SOb) eist dat er in de twintig dagen vanaf de

zaaidag geen enkele per-lode van tien dagen voorkomt met

rninder dan 10 mm effectieve neersiag. De effectieve neersiag

is neersiag minus runoff en geeft aan hoeveel water in de

bodem in geinfiltreerd is.

Als na bepaling van een zaaidatum met (50a) niet aan (50b)

voldaan wordt, is er in het model sprake van een mislukte

vestiging. Na een mislukte vestiging op dag I wordt voor dag

1+1 en alle opvolgende dagen criteriuin (50a) weer

gevalueerd totdat weer een datum is gevonden die

aan criterium(50a) voldoet. Daarna wordt criteriurn (SOb)

weer toegepast. De eerste dag vanaf 1 mel die aan beide

criteria voldoet wordt gekozeri als zaaidatum.

De aldus bepaalde zaaidag is eigenlijk beter te beschouwen

als kiemdag, omdat al enkele dagen voor de met de criteria

bepaalde dat T, gezaaid kan zijn. Zogenaamd droog zaaien

komt namelijk wel voor in Burkina Faso.

Het einde van het groelseizoen, —de oogstdaturn in het

seizoen— en stadiamodel; de afrijpingsdatum in EASYCROP is

in bet model afhankelijk van de gebruIkte variëteit.

Voor de daglengte neutrale variëtejten 1) en 2) is

het eiride van bet groelseizoen variabel(nl. gelijk aan de

zaaidatum plus de lengte van bet groeiseizoen)
. Voor de
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Figuur 2.4.1 Een vergelijking van de Penman gegevens van de PAD met
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Figuur 2.4.3 De relatie tussen de Penman—

evapotranspiretie en de totale neersiag in het groeiseizoen.

Penman waarden zijn gemiddelden van de wearden van mei tIm september!
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daglengte gevoelige variëteit is de einddatum 31

oktober of eerd.er als de zaaidatuin voor 4 .iuni valt. Dii

variöteit 1) en 2) kan de oogstdatum na 31 oktober

va].len. Dit zal in de praktijk vaak een misoogst opleveren,

omdat vanaf begin oktober en soms eerder de hoeveelheid

neerslag sterk begint af te nemen. Voor

variëteit 1), die in het model gebruikt is bij de

gevoeligheidganalyse voor de zaaidaturn en voor Sigma, wordt
dan een misoogst verondersteld. Voor variëteit 2)

wordt alleen als een oogstdatum na 30 november wordt

gevonderi in het model een misoogst aangenomen. Wel is bli de

simulaties met variëtelt 2) het aantal stressdagen

geteld en de datum van de eerste stressdag bepaald

(51) Aantal stressdagen = het aantal dagen waarvoor geldt;

ETR(t) K 0.01 ETM(t)

2.4 Gebruikte meteorologische gegevens.

De meteorologlsche gegevens die gebruikt zljn bestaan ult

neersiag gegevens van verschillende meteorologische stations

van zeer veel jaren, gemiddelde Penmanevapotranspiratie en

gemiddelde percentages zonneschijn van de FAO voor Don en

Ouagadougou; Penmanevapotranspiratle van de meteorologische

dienst van Burkina Faso voor de iaren 1969 tot 1978 van een

aantal stations in Burkina Faso, waaronder Don en

Ouagadougou. De neersiaggegevens zijn per dag.

Neerslagcijfers voor 1 mel en na 31 oktober zijn voor de

meeste .iaren niet beschikbaar. Verondersteld is dat voor 1

mel en na 31 oktober geen nersiag van betekenis valt. De

verdampingsgegevens zijn per maand beschikbaar.

De gemiddelde Penmanevapotranspiratie van de FO wijkt nogal

eens af van die van de meteorologische dienst van Burkina

Faso(zle figuur 2.4.1 en 2.4.2) . De gemiddelde waarde van mel

van de FAO is voor Don ongeveer 10 hoger dan die van de

meteorologische dienst. De augustus—waarden van de twee

instanties veschlllen niet veel voor Don. Voor Ouagadou

liggen juist de waarden van de meteorologische dienst hoger.

De verschillen kunnen misschien voor een deel verklaard
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worden ult bet felt dat de FAQ voor de berekening van

penmarievapotranspiraties voor enkele parameters andere

waarderi gebruikt dan de meteorologieche dienst van Burkina

Faso.

Verder blijkt ult de gegevens dat de Penmaneva—

potranepiratie voor een bepaalde maand niet elk jaar gelijk

is. Demaximale waarde voor een bepaalde maand In de periode

'69—'78 kan soms 50 % hoger zijn dan de minimale waarde. Deze

verschillen zouden kunnen samenhangen met de hoeveelbeid

neers lag. Bi.j een hogere neers lag zal de relatieve

iuchtvochtlgheid hoger zijn en de temperatuur lager. Hierdoor

zou de Penman evapotranspiratie lager zijn. Met zo'n mogelijk

effect is geen rekening gehouden bij de mode iberekeningen.

Wel is de correlatie onderzocht tussen de hoeveelheid

neersiag die in bet gesimuleerde (!) groelseizoen valt en de

Penman evapotranspiratie van de meteorologische dienst van

Burkina Faso. Hiervoor is de neersiag. die in bet

gesimuleerde groelseizoen van de daglengte gevoelige

varieteit(3) valt, uitgezet tegen de som van penman

evapotranspiratie van de rnanden mel tot en met september. Dit

is alleen voor Don gedaan. In figuur 2.4.3 is te zien dat er

een significante correlatie bestaat. Deze correlatie berust

echter voor een groot deel op een extreern hoge neersiag in

1977 van meer dan 1000 mm(in bet gesimuleerde groeiseizoeri)

Voor de gevoeligheidsanalyse van de zaaidatum en van

Sigina(zie 3.1 en 3.2) is voor elke maand een gemiddelde

penmanevapotranspiratie gebruikt van verschillende stations.

Hiervoor zijn de waarden van de meteorologi.sche dienst van

Burkina Faso gebruikt. In tabel 2.4.1 staan de gebruikte

waarden.
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Tabel 2.4.1

Gebruikte Penrnanwaarden voor de

gevoeligheids analyse voor zaaidatum en

Si gma.

maand ETo =Perunan (mm/maand)

mel 197.7

iuni 173.1

.iuli 152.3

augustus 137.5

september 139.4

oktober 154.1

Voor de overige simulaties zijn voor elk station aparte

Penmanwaarden gebruikt. Pas nadat de gevoeligheidsanalyse

voor zaaid.atum en Sigma was uitgevoerd. bleek dat de gebruikte

Penmanevapotranspjratie van de meteorologische dienst van
Burkina Faso met andere parameters voor de berkening van de
windfunctje en de stralingsfunctje bepaald was, dan
gebruikeli.jk is(zie Baldy et Ouedragogo (1976) voor de
gebruikte methode) . Daarom zijn voor de overige simulaties de

FAO—gegevens gebruikt. Deze simulaties zijn gedaan met

neersiaggegevens van Saria, Yako, Ouahigouya en Don. Alleeri

voor Ouhigouya en Don zijn Fenmanwaarden bekend. De

Penmanwaarden van Ouhigouya zijn echter onbetrouwbaar, orndat

de rnetingen van de windsnelheid niet onder de juiste

omstandigheden zijn uitgevoerd. (Mellaart 1987) . Om toch
rekening te houden met bet felt dat de Penman—evapo—

transpiratie afhangt van de breedtegraad, is gebruik gemaakt

van een interpolatie van Penmanwaard.en van Ouagadougou en

Don om Penmanwaarden voor Yako en Ouhigouya te bepalen. Er

wordt dus veronderste].d dat van Ouagadougou naar Don de

Peninanwaarden lineair afhankelijk is van de breedtegraad. Uit

gegevens van Baldy et Ouedraogo (1976) blijkt dat dit een

redelijke veronderstelling is voor de maanden van het

groelseizoen, behalve voor de maarid mei.Verder zijn voor

Ouhigouya schattli-igeri gemaakt van de gemiddelde temperatuur,

relatieve luchtvochtig en percentage zonneschijn van

verschillende maanden met behuip van interpolatie naar
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r-eedtegraad tussen OuagadoUgoU en Don. Deze chattingefl

bleken redellik te kioppen met de werkeliike

jrnaatgemiddeldefl. Toch ziin natuurliik metingen te

ver}deZefl boven schattingen door interpolatie.

Voor Saria, dat ongeVeer op dezelfde breedtegraad ligt als

Qua.gadoUgoU zij n de Penmanwaarden van QuagadougoU gebruikt.

Voor de berekening van de potentiële opbrengst van

het seizoen— en stadlainodel moet het percentage zonne—uren

bekend ziin. Dit is op dezelfde manier voor de stations

tussen Don en QuagadoUgOU geschat als de Penmanwaardefl.V00r

de berekening van de potentiële opbrengst in EASYCROP

wordt op het ogenblik nog geen rekeing gehouden met

eranderingefl in het % zonne—Uren in de loop van bet seizoeffi

In EASYCROP wordt narneliik een constante PGASS berekend(500

kg C160/dag) . Er wordt dus ook geen rekenig gehouden met

anderingefl in de loop van het seizoen in Ycloud en Yclear.

In WOFOST dit wel gedaan en is de potentiële

opbreflgst dus ook afhankeliik van de zaaidatuifl(Ceteris

paribus)
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Hoof dstuk 3: Resultaten van de gevoeUgheidsanalyse voor

enkele parameters van twee Doorenbos en

Kassainmode lien.

3,1 De invloed van de zaai/kiemingsdatum op de opbrengsten

van twee Doorenbos en Kassamrnodelen.

Voor een daglengte neutrale variëtejt met

groeiseizoerilengte = 100 dagen(feriologje zie paragraaf 2.3),

is voor verschil].ende zaai/kiemingsdata de relatieve

opbrengst bepaaid die met het "seizoen" model en het "stadia'

model. Hierbij is gebruik gemaakt van het waterbalaris model

van paragraaf 2.2 . De simulaties zijn uitgevoerd met
historische neerslaggeevens van een aantal jaren van Barn. De
simulaties voor versehillende zaai/kiemingsdata zijn a1svolt
opgezet.

Voor bet kiemings/zaaj—criterium(5o) werd een cumulatieve
neersiag tot de kiemings/zaajdag gekozen van 0 mm:

RD = 0 mm.

Met RO = 10 mm zouden dezelfde uitkomsteri verkregen zijn

vanwege het tweede criterium(50b)
. Met tweede criteriurri dat

het kiemingssucces en bet vestigingssucces beaal.is

gehandhaafd. zoals in criterium(50b) Voor RSmax is gekozen:

RSmax = 100 mm.

Dit komt bijvoorbeeld overeen met de RSmax van een zand.ige

bodem met een maximale voor planten beschikbaarbare

volumepercentage water gelijk aan 5%(= RWC(fp)—RWC(wp)
) en

een maximale effectieve worteldiepte van 2 m of bijvoorbeeld

met kleiige bodem zoals een Vertisol waarvoor geldt dat

RWC(fp)—RWC(wp) = 14 en dat de effectieve worteldiepte

gelijk is aan 0.70 m.

Er is gebruik gemaakt van de runoff—f ormu].es van Snijders and
Schweigman(1986) . Zie formules(32a) . Verder zijn de door de

meteorologische dienst van Burkina Faso bepaaide maandeljjkse

cijfers voor de Penman—evapotranspiratie gebruikt om

gemiddelde Penman—verdampingscijfers per maand te berekenen.

Zie paragraaf 2.4, tabel 2.4.1. Voor alle andere parameters

zijn de standaard—waarden gebruikt. zoals die gegeven zijn in

Hoofdstuk 2.

De simulaties zijn gestart met als eerste mogelijke
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]çjerningc1atUm 1 mel. Als niet aan criterlum (5Db) voldaan

werd op deze dag, werd dit al een misluicte kieming en

vesti.gin beschouwd en werd opnieuw gezaaid op de dag volgend

op de dag waarop niet aan criteriurn (SOb) voldaan was. Ms

eeri kierningsdatUm wel aan dit criteriurn voldeed, werden de

bijbehOrende relatieve opbrengstefl bepaald. Om het rekenwerk

te beperken is niet voor elke mogelijke kiemingsdatum de

relatieVe opbrengst bepaald. Ms voor een bepaalde volgens

(5Db) mogeliike kiemingsdaturn de simulatie van de waterbalans

en de bepaling van de relatieve opbrengst met beide Doorenbos

en Kassam modellen was ultgevoerd, werd de simulatie opnieuw

gestart op twee dagen na de klemingsdag van de vorige

simulatie. Ms een bepaalde dag niet een "goede" kierndag was,

werd de eerste dag daarna waarvoOr criterlurn (5Db) wel opging

als kiemdaturn gekozen.

Vanwege d.e lengte van het groelseizoen voor de gebruikte

variëteit(lOO dagen) is de laatste mogellike

kiemdatUrfl 24 juli, omdat een oogst na 31 oktober niet

realistisch geacht werd.

De simulaties zijn gedaan voor Barn, dat midden op het

Mossiplateau ligt. In figuur 3.1.la en d zijn een aantal

uitkomstefl van de simulaties te zien die zijn gedaan met

historisChe eerslaggegeVefl6 van Barn van een aantal jaren.

Zoals te zien in figuur 3.1.1 zijn opbrengstefl van een 100

dagerl—variëteit vaak maar 40-60 % van de

potentiële opbrengst(N.B. potentiële

opbrengSt van OO_dagen—sorghUm 3—4 ton/ha; van millet 2—3

ton/ha).

Deze figuren tonen een aantal karakteristieke vormen van de

relatieS tussen kiemdatUm en gesimuleerde opbrengst van een

daglengte neutrale variëteit. De opbrengstefl van bet

"seizoen"—model ligt over bet algemeen enkele procenten hoger

dan die bepaald met "stadia"—model. De figuren a tot d zijn

voorbeelden van vier type relatieS tussen de periode van

mogeliike kiemdata van een bepaald jaar en gesimuleerde

opbreflgsten

a) twee periodes van mogellike kiemdata in een bepaald jaar met

een ond.erbrekiflg van vaak enkele weken. Vaak zijn dit twee
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= mogelijke Jciemingsdata met RD =10 mm.
o = kiemingsdatum met maximale gesimu1eer opbrengst;

als de mogeljjke kiemingsperjode onderbrc,ken is,
wordt zowel voor de eerste als de tweede periode de
kiemingsdatujn aangegeven met de maxirnale opbrengst
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twee perioden en een 1121 de kleinste.

x = de eerste kiemingsdatw die voldoet aan criteria
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Figuur 3.1.3: Gesimuleerde mogeliike kiemingsdata en
optirna)e kemingsdata: freguentieverdeling
over tiendaagse perioden van de jaren 1960—
1984.

Station: Barn, 1960—1984

= percentage' van de jaren 1960 — 1984, waarin in de betref—
fende decade )cieming mogelijk was volgens criteriuni ( ) en

met RO =0 mm.

percentage van de jaren 1960 — 1984. waariri in de betref—
fende decade de maximale waterbeperkte opbrengst werd gesimu-

leerd met bet "stadia—model.
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de eerste mogellike kiemdaturn. volgens (2.5.1)

en (2.5.2) met RO 30 mm, in de betreffende

decade valt.

De som van deze percentages is groter dan 100 %. omdat.

er per jaar zeer veIe mogeuie kiemingsdata zijn.
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korte periodes. De optimale kiemdatujn ligt in de langste

periode.(fig. 3.1.1 a + d)
b) een late periode van mogelijice kiemdatamet een optimale
zaaidaturn in het begin van deze periode.(fig. 3.1.1 b)
C) een lange vroeg in bet jaar beginrierid.e periode van
mogelijke kiemdata zonder onderbrekingen met een optima].e

kiemdaturn niet aan het begin of het einde van period.e van

mogelijke kiemperiode.(fjg. 3.1.1 C)

d) een vroege period.e van mogeljj]ce kiemdata met een optima].e

kiemdatum aan het einde van deze periode.

In figuur 3.1.1 zijn deze drie van de vier typeringen van de
periode van mogelijke kiemdata getoond. Van type d is geen
voorbeeld. gegeven. Dit type komt niet vaak voor. De relatie
tussen kiem/zaajdatum en relatieve opbrengst van type d is
zoals in fig. 3.1.1 a tot 9 juni(=dag 40) en zoals in fig.
3.1.1 d voor de eerste mogelijke zaai/kiemdata.

In figuur 3.1.2 is voor d.e jaren 1960—1984 bet begin,ejnde en
de optimale kiemdatum van de periode van rnogelijke kiemdata

van elk jaar aangegeven. Ook is de kiemd.atum aangegeven die
in de simulaties gevonden wordt als geldt: RO = 30 mm. De
optimale kiemdatum is de kiemdatum met de hoogste

gesimuleerde opbrengst voor een bepaald jaar. Wat opvalt is
het sterk variabele begin en eind van de periode van

mogeljjke kiemdata. Verder is te zien dat met RO = 30 mm een
kiemdatum bepaald wordt die meestal niet gelijk is aan de
kiemdaturn met de hoogste opbrengst en sorns zelfe een

kiemdatum bepaald wordt na 24 juli. Dit laatste betekent dat
de oogst van de veronderstelcje var]iëteit(L=100 dagen)

na 31 oktober zal plaatsvinden. Omdat figuur 3.1.2 door de
grote variabiliteit van mogelike kiemdata niet erg
overzichtelijk is, is, in figuur 3.1.3, voor elke decade

aangegeven hoe vaak een kiemdatum mogelijk was(R0 = 0), hoe
vaak een optimale zaaidatum voor]cwam, en hoe vaak met RO = 30
mm in de betreffende decade een zaai/kierndatum mogelijk was.
Duidelijk is dat het aantal jaren waarin volgens criterium
(50b) gezaaid kan worden in een bepaalde decade het grootst
is in juli en bet kleinst in mel. Opvallend is dat in de

eerste decade van juni slechts in 30 van de jaren 1960—1984

gezaaid kan worden, terwiji dit voor de laatste week van mei
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in 40 %van de jaren kan(volgens bet criterium). De frequ—

entieverdeling van de gesimuleerde optimale klemdatum over de

verschillende decades heeft een ander patroon. Voor de tweede

decade van juni komen alleeri optimale kiemdata voor in de

laatste decade van mel. In de tweede decade van juni komt het

vaakst een optimale kiemdatum voor. Vanaf de tweede decade

van juni neemt de frequentie van optimale kiemdata af. In de

laatste decade van juli ]comen in de jaren 1960—1984 geen

optimale kiemdata voor. De frequentleverdellflg van kiemdata

over de verschillende decades bli RO = 30 mm is minder scheef

en breder dan die van de optimale kiemdatum. De decaden

waarifl het vaalcst een kiemdatum gevonden werd met R0=30 zijn

de laatste decade van juni en de tweede decade van juli. In

•de eerste decade van juni wordt met RO = 30 minder vaak een

kiemdatum gevonden. In d.rie van de 25 jaar wordt een

kiemdatUlfl na 24 juli gevonden. Het is duidellik dat

kiem/zaaidatum met RD = 30 mm gerniddeld later is dan de

optimale kiem/zaaidatuJfl.

Het effect van de zaaidatum op de opbrengst is in Tabel 3.1.1

aangegeven. In de tabel staat voor verschillende situaties de

gemiddelde reductie ten opzichte van de optimale situatie.

Tabel 3.1.1: Het gemiddelde effect van zaaidatum op de

gesimuleerde opbrengst.

Situatie reductie(% van optimaal)

SIseizoen "stadia"
RD = 30 1) 5.1 ± 5.6 6.8 ± 6.7

2) 16.5 ± 31.9 18.0 ± 31.5

RO = 10 3.2 ± 4.6 4.3 ± 6.8

"slechtste" 15.6 ± 9.0 20.2 ± 11.7

zaaidatum

1) zonder zaai/kiemdata > 24 Juli

2) met "
U ;Voor deze data werd een

misoogst verondersteld: reductie = 100 %

3) "slechtste" zaajdatum = die datum in de periode van
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mogeljjke kiem/zaajdata waarop de laagste opbrengst

werd gesimuleerd.

De relatieve opbrengsten met RO = 10 of 30 mm gemiddeld niet

veel afwijkeri van de de relatieve opbrengst op de optimale
kierndatum. De hoge standaardafwijkingen laten echter zien dat
de reductie ten opzichte van de optimale kiemdatum soms
aanzienlijk kan zijn. De reductie was maximaal 20 % voor RO =
30 mm en maximaal 11 6 voor RO = 10 mm. Het is moeilijk aan

te geven hoe groot de reductie moet zijn voor de kiem/zaai—

data na 24 juli. Deze reductie kan groot zijn omdat bij

zaaidata na 24 juli de periode van graanprodu}ctje tot na 31
oktober duurt. Het in tabe]. 3.1.1 gegeven gemiddelde voor R0(
2) ) is gebaseerd op een reductie van 100 ten opzichte van
de optimale kiem/zaajdatum.De gesimuleerde relatieve

opbrengst op de slechtste( van de mogelijke) zaai/kiemdata
was met het "stadia."—mode]. gerniddeld 20 lager en met bet

"seizoen"—model gemiddeld 16 lager dan de gesimuleerde

reltieve opbrengst op de optimale kiem/zaajdaturn. Deze

"slechtste" datum was rneestal de laatste mogelijke datum.
Bij de bier beschrevej-i simulaties is een daglengte neutrale

'variëteit' gebruikt. Voor een daglengte gevoelige

variëteit zal de relatie tussen kiem/zaaidatum anders

zijn omdat dan de groeiseizoenlengte en dus de

potentiële opbrengst afhankelijk is van de kiemdatum.

Dit betekent onder andere dat de relatie van bet type d)

waarschijnlijk niet bestaat bij daglengte gevoelige

varléteiten en verder dat relatie type a) nog veel

sterker zal z'jri. Het verschj]. in kiemdata en opbrengstei-i bij

verschj]lende waarden van RO komt ook nog aan de orde in
paragraaf 3.3.

3.1 Het effect van de "soil depletion factor" = 1 —

Sigma op de gesimuleerde opbrengsten en waterbalans,

De simulatjes met verschj].lende waarden voor Sigma zijn
gedaan met de neersiaggegevens van verschillend.e stations in
Burkina Faso, te weten Barn, Yako, Tougan en Don. Alleen de
simulaties met neerslaggegevei-is van erikele jaren van Barn en
Don worden besproken. Deze uitkomsten zijn represerxtatief

voor alle uitgevoerde simulaties.

Bij de simulaties zijn voor Yako, Tougan en Barn gemiddelde
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maandelijkse Penmanevapotranspiratje gegevens van een aantal

stations gebruikt van de meteorologische dienst van Burkina

Faso(zie tabel 2.6.1) . Voor Don zijri de simulaties 00k

gedaan met de gemidde].de Penmanwaarden van Don zeif (van de

zneteorologische dienst van Burkina Faso) . Bij alle

sinulaties was Smax = 100 mm. De simulaties ziin voor elk

jaar gedaan voor verschilleride kiem/zaaidata. De simulaties

voor Don zijn gedaan voor zeer late zaaidata(vanaf 20 juli)

en die voor de andere stations met RD = 30 mm. In de figuren

3.2.1 t/m .2,3 wordt Sigma = 0.45 altijd aarigegeven met een

pijltje. Dit is de waarde die Snijders and Schweigman(1985)

gebruikt hebben. Behalve bij de hier besproken simulaties is

ook in dit onderzoek voor Sigma de waarde 0.45 gekozen.

In paragraaf 2.2 zijri twee redenen aangevoerd waarom het

zinvol is om het effect van Sigma te bestuderen. Ten eerste

is in dit model aangenomen dat Sigma onafhankelijk is van de

potentjële verdamping, terwiji bet aannemelijk is

dat Sigma wel hiervan afhankelijk is. Als verschillende

waarden van Sigma sterk verschillende uitkomsten opleveren,

betekent dat de waarde van Sigma nauwkeunig bepaald moet

worden en dat het ook noodzakenlijk is de waarde van Sigma

in het model af te laten hangen van de potentile

verdamping. Ten tweede werd de mogelijkheid verond.ersteld

van verschillen tussen variëteiten wat betreft

Sigma, bijvoorbeeld vanwege verschillen in worteldichtheden

of verschillen in resistentie tegen watertekorten. Ook zou

er sprake kunnen zijn van een "avoidance strategie", waarbij

door het beperken van de verdamping extreme watertekorten

voorkomen zouden kunnen worden. Flet is dan interessant om te

zieri of bij verschillende waarden van Sigma verschillen in

de verdeling van watertekorten over het groelseizoen

optred,en. In bet seizoenmodel is de opbrengst niet

afhankelijk van de verdeling van watertekorten, maar in bet

stadiamodel kunnen door verschilleri in verdeling van

watertekorten verschillen in opbrengst gevonden worden bij

dezelfde relatieve verdamping van bet hele groelseizoen.

Het door Passioura(1972) gevonden verschijrisel dat bij lager

worteldichthederi —en dus een hogere Sigma— een gelijkmatiger

verdeling van watertekorten optreedt en daardoor hogere

graanopbrengsten gevonden worden, is alleen bij de
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simulaties met het stadiamodel met neersiaggegeVens van Don

opgetreden voor drie van de 25 jaren neerslaggegeVefls

waarvoor simulaties zijn uitgevoerd. Dit verschiinsel trad

in die drie jaar verder alleen dan op als een zeer late

zaaidatuin gekozen werd. In figuur 3.2.la zijn de

gesimuleerde relatieve opbrengsten(van het stadiamodel)

uitgezet tegen Sigma van een van de drie jaren waarin dit

verschijnsel optrad in de simulaties. De gesimuleerde

opbrengst bleek het hoogst bij Sigma = 0.3. Bij de

simulaties met het seizoenmodel werd voor dezelfde situatie

waren de gesimuleerde opbrengsten negatief gecorreleerd met

Sigma. De oorzaak hiervan is goed te zien in figuur 3.2.lc.

De simulaties geven aan dat bij hogere waarden van Sigma

meer water in de bodem overbilift aan het einde van bet

groe:iseiZoen. Omdat de hoeveelheid drainage bij deze

sirnulaties niet afhankeliik bleek te zijn van Sigma en

runoff voor alle simulaties met dezelfde formules is

bepaald, betekent dit verschil in hoeveelheid water die in

de bodem overbliift aan bet eind van het groelseizoen dat

bij hogere waarden van Sigma minder verdamping beef t

plaatsgevoriden. De verdamping bli Sigma=0.7 is ongeveer 50

mm lager dan bij Sigma = 0.2. Hierdoor zijn de relatieve

opbrengsten bli Sigma = 0.7 15 lager dan bij Sigma=0.2.

Dat bij Sigma = 0.2 de met bet stadiamodel gesimuleerde

opbrengstefl lager zijn dan die bij Sigma = 0.3 wordt

veroorzaakt door een grotere reductie van de verd.amping in

de periode van graanproduktie (stadium 4) bij Sigma = 0.2.

Ms Sigma = 0.3 is de reductie van de verdamping in het de

stadia voor de graanproduktie wel groter en is ook de

relatieve verdamping van bet hele seizoen iets lager dan bij

Sigma = 0.2, maar hierdoor is de relatieve verdamping in de

periode van graanproduktie hoger. Omdat dit een zeer

gevoelig periode is in het stadiamodel is de gesimuleerde

opbrengst hoger bij Sigma = 0.3. Bij de lagere waarden van

Sigma is de reductie van de verdamping te sterk en de

geliikmatiger verdeling van wtertekorten kan dan bet nadeel

van de reductie van verdamping niet meer compenseren.

Voordat de verdere simulaties met verschillende waarden van

Sigma besproken worden, wordt aan de hand van figuur 3.2.la

en c eerst besproken in welke mate de uitkomsten van de
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simulaties afhanke].ijk kunrien zijn van de gebruikte

Penman—waarden. De meeste simulaties zijn gedaan met
gemiddelde maandeljjkse Penman—waarden van een aantal

meteorologjsche stations in Burkina Faso, maar voor een
aantal jaren zijn de simulaties met de neersiaggegevens van
Don 00k gedaan met de Penman—waarden van Don zeif. Zoals
te zien zijn de met het stadiamodel gesimuleerd.e relatieve

opbrengsten als de Penrnan—waarden van Don zeif gebruikt
worden dan wanneer de gemiddelde waarden van een aarital

stations gebruikt worden. 00k de hoeveelhejd water in bodem
aan het eind van bet groeiseizoerj is lager als de

Perunan—waarden van Don zeif gebruikt worden. Het is echter
duidelijk dat het effect van Sigma op de relatieve opbrengst

niet afharikeljjk is van de gebruikte Penmanwaarden. Bli
sirnulaties met de neerslaggegevens van Barn werden geen
verschillen geconstateerd in uitkomsten van de simulaties.
Vanwege de verschj]len in uitkomsten voor Don is besloten
om bij de verdere simulaties(beschreven in paragraaf 3.3 en
verder) voor elk station apart Penrnanwaarden in te

voeren(zje ook paragraaf 2.6)
. In deze paragraaf worden

verder alleen uitkornsten van simulaties met de gemiddelde

Penrnan—evapotranspjraje van enkel stations.

De hierboven beschreven relatie tussen Sigma en gesimuleerde
opbrengsten waarbij een hboptimaleh waarde van Sigma gevonden
werd, is blijkbaar niet de "normale" situatie in Burkina
Faso. In de figuren 3.2.1 b en d is het effect van Sigma op
de relatieve opbrengsten en de hoeveelheid. water in de
wonteizone aan bet eind van het seizoen aangegeven zoals die
gevonden werd met de neersiaggegevens van Don van 1976. Met
de neersiaggegevens van Don van 1976 is voor RO = 30 mm de

eerste mogelijke zaaidatum 26 juni. Simulaties met d.eze

zaaidatum zijri niet gedaan. In figuur 3.2.lc zijn de

resultaten te zien van de sirnulaties met een zaaidatum op 1
augustus. Deze zeer late zaaidatum is gekozen om te zien of
hogere waarden van Sigma in een gelijkmatiger verdelirig van

waterte]corten en daardoor hogere opbrengsten zou resulteren.

Dit blijkt niet het geval te zijn. Er is een licht negatieve

correlatie te zien tussen Sigma en relatieve opbrei-igsten van

zowel het seizoen— als het stadiarnodel. Het verschi]. tussen
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de miniinale en maximale opbrengst is ongeveer 10 96 van de

maxirnale opbrengst. zowel bij de simulaties met het

seizoenmodel als bet stad.iamodel. 00k bij deze simulaties is

dit verechil toe te schrijven aan een verechillende

hoeveelheid water die na af loop van het groelseizoen in de

worteizone achterbliift bij verschillende waarden van Sigma.

Bij deze simulaties was ook de drainage jets hoger bij

hogere waarden van Sigma(niet getoond). Dat bij

verschillende waarden van Sigma grote verschillen in

drainage kunnen optreden. is aangetoond met de simulaties

met de neerslaggegevefls van Don van 1970. Ook hier is een

late zaaidaturn gekozen( 23 juli.) . In figuur 3.2.2 ].aat zien

dat ook met de neerslaggegeVefls van 1970 van Don de

gesimuleerde opbrengst met Sigma = 0.7 ongeveer 10 96 lager

dan die met Sigma = 0.2. Verd.er blijkt dat in dit geval

ongeveer 75 96 van dit verschil veroorzaakt is door een

verschil in drainage.

Bovengenoemde simulaties zijn ook gedaan voor andere dan de

bovenvermelde zaaidata. De resultaten van die simulaties

zijn kwaljitatief gelijk aari bovenvermelde resultaten. Alleen
als er zoveel neersiag valt in een jaar dat gesimuleerde

opbrengstefl hoger zijn dan 0.9, is het effect van Sigma

relatief kleirier. In die gevallen is de hoeveelbeid water in

de bodem gedurende lange tijd 100 96 en dan is de relatieve

verdamping dus ook voor alle waarden van Sigma niet verlaagd

voor het overgrote deel van bet groeiseizoefl. De situatie

die optreedt als de rieerslag hoog is, is goed te zien aan de

resultaten van de simulaties met de neerslaggegevens van Barn

van het jaar 1975. In dit jaar was de neerslag zo hoog dat

de relatieve opbrengsten voor waarden van Sigma kleiner dan

0.45 gelijk was aan 100 96. Voor hogere waarden van Sigma

wordt een vrijwel verwaarloosbare reductie van 3 96 gevonden.

Er zijn ook geen noernenswaardig verechillen in de

gesimuleerde waterbalans te zien. In figuur 3.2.3 zijn ook

de resultaten te zien van de simulaties met rieerslaggegevefls

van Barn van 1973. Er is een verschil van lets minder dan 10

96 tussen de hoogste en laagste opbrengst bij verschillende

waarden van Sigma. Ret verschil is bier een gevolg van een

klein verschil in drainage en een veel groter verschil in de

hoeveelheid water die aan bet eind van seizoen in de
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worteizone achterbljjft. Er kan geen precieze uitspraak

gedaan worderi over bet "gemiddelde' effect van Sigma op de
gesimuleerde opbrengst van alle jaren en de mate waarin dit
effect in bepaalde jaren afwijkt. Misschien kunnen met
behuip van technieken uit de statist iek dit soort globale
beschrijvingen gemaakt worderi van de uitkomsten van de
sirnulaties. Omdat de relatie tussen opbrengsten en
onderdelen van waterbalans en Sigma sterk lineair lijkt te

zljn is bet misschien is het zinnig om het effect van Sigma
op de opbrengst en/of waterbalans uit te druJcken in bet

relatieve verschil tussen de minimale en maximale waarde van
de afhankelijke grootheid.. Aangezien de simulaties gedaan
zljn met de neerslaggegeve van vele jaren, zou het
gemiddeld en de standafwijklng van het bovengenoemde

relatleve verachil een goede bescl-irijving kunnen geven van
de mogelj.jke effecten van Sigma.

Ondanks het felt dat de resultaten van de simulaties bier

maar zeer exemplarjscl-i besproken kunnen worden en algemenere
ultspra}cen nog niet mogelijk zijn, kunnen al wel enkele

conclusles getrokkeri worden. Het in de simulatieg

geconstateerde effect van Sigma op de opbrengst is ten

opzichte van de variabiliteit in de totale hoeveelhejd

neersiag vrij gering. De In de overige simulaties gebruikte
waarde van Sig-rna(O.45) levert gesimuleerde opbrengsten die

maximaal 5 % hoger of lager liggen dan de met Sigma = 0. 7

respectievelijk met Sigma = 0.2 gesimuleerde opbrengsten.
Het effect op de hoeveelheid drainage en de hoeveelbeid

water die aan bet eind van het groeiseizoen in de bodem

achterblijft is echter relatief veel groter. Vooral als er
niet al te veel drainage is, wordt met Sigma = 0.2 vaak maar
50 van de drainage met Sigma = 0.7 gevoriden in de

simulaties. Met Sigma = 0.2 is de hoeveelheid die aan het

van bet seizoen in de wortelzorje over gebleven is meestal 20
tot 30 mm minder dan met Sigma = 0.7. In de modellen levert
dit slechts een verschjl van enicele procenten in opbrengst,

maar wellicht is de kans op extreme droogte aan het einde

van het groeiseizoen veel groter Is, als in werkelijkhejd

Sigma lager is dan 0.45.

I-let is duidelijk dat voor een goede simu].atie van de
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waterbalans een nauwkeurige invulling van Sigma erg
belangrijk is. 1-loewel op grond van de resultaten van de

sirnulaties dit niet meteen te coricluderen valt, is het

waarschijnhijk ook zo dat het gebruik van een constante

waarde voor Sigma niet een goede simulatie van de

waterbalans oplevert. Orn de kans op extreme droogte aan het

eind van het groelseizoen goed te bepalen, is het

noodzakeliik orn de waterbalans nauwkeurig te kunnen

sirnuleren. Dan zal ook gebruik moeten worden gemaakt van de

in Doorenbos and Kassam(1979) en in Van Keulen and

Wolf (1986) (gebaseerd op Doorenbos and Kassam 1979)

beschreven afhankeli.ikheid van Sigma van de

potentiële (evapot)transpiratie. De in Van Keulen

and Wolf(1985) getabuleerde waarden van Sigma voor
verschillende waarden van de (evapo)transpiratie(ETM) kan

voor ETM > 2 mm/dag benaderd worden met de formule: Sigma =

1.1617 — 0.3115*ln(ETM) . In vrijwel alle gevallen betekent

dit dat Sigma veel lager zal zijn, omdat voor sorghum pas

als de potentléle evapotranspiratie groter dan 6

mm/dag(in Van Keulen and Wolf (1985) 7 mm/dag) is, Sigma

g'roter is dan 0.45 (voor millet worden geen waarden van Sigma

gegegeven maar die zijn waarschijnlijk even groot) . Alleen
in de maand mei is de Fenman—evapotrarispiratie zo hoog, maar

dan is K meestal slechts 0.4 en is dus de

potentiële evapotranspiratie maar 2.8 mm/dag.

Volgens Van Keulen and Wolf(1985) is Sigma dan gelijk aan

0.15. Voor het grootste deel van bet groeiseizoen is de

potentile evapotranspiratie kleiner dan 5 mm/dag.

Dii een (evapo)transpiratie van 5 mm/dag is volgens Van

Keulen and Wolf (1985) Sigma = 0.35 en volgens Doorenbos and

Kassam(1979) geldt Sigma = 0.40.
3.3 Het effect van RSmax, HO, runoff en fenologie van bet

rewas op de met twee Dooreribos en Kassammodellen

piinuleerde opbrengsten en waterbalans.

De sirnulaties met verschillende waarden voor een aantal

parameters zijn uitgevoerd om inzicht te krijgen in de

invloed. van de in de modellen opgenomen factoren die de

waterbeschikbaarheid en de hiervan afhankelijke

opbrengsten bepalen. De belangriikste factor is



Tobol 3.3.1 De invloed vanSmax R enrunoff op de waterbalans en opbrengst.

Gemiddelde gesimuleerde waterba1ns e graanopbrengsten voor

Sari(sLatfon 286) van de jaren 1960—1973.Lengte groeiseizoen=120 dgn.

R neersiag mm/yroeiseizoen

= runoff
D = drainage

= hoeveelheid water in de bodem aan het eind van groeiseizoen(nui)

ETh werkelijke evapotranspiratie mm/groeiseizoen

ETM = potentiële evapotranspiratie( k . Penman) ruin/grociseizoen

1 = gesimuleerde opbrengst volgens bet "seizoen"—model

2 gesirnuleerde opbrongst volgens het "stadia"—model

3 = qosimulcerde poLrnt:iële opbrengst(m.b.v. de "agro—ecologicaa

zone method"(Doorenbos and Kassam 1979).

A11e ophrengsten in kg DM/ha.

= 50 mm.

Voor verkiaring van de runofftypzie

x = gemiddelde.

± = standaardafwijking.

TQ/L31,

3 sim. no.

(\

R D ps E'I'R ETM

x

1+

!QmJ

650 19 213 26 393 447 4025 3798 4520 1 Runoff=Ryan"

118 14 98 20 60 12 531 797 42

651 197 77 21 355 444 3690 3321 4509 2 Runoff=hlSariau

135 53 56 20 64 8 584 831 32

650 0 231 26 393 447 4026 3800 4520 3 Runoff= 0.0 mm

118 0 108 20 60 12 531 797 41

±

B =30 mm
0

641 17 225 17 382 440 3962 3573 4493 4 Runoff="Ryan"

113 13 106 19 53 5 494 700 20

608 183 85 12 328 441 3461 2986 4490 5 Runoff='Saria'

134 54 51 16 66 5 618 771 18

641 0 243 17 382 440 3964 3575 4494 6 Runoff= 0.0 iii

114 0 115 19 53 6 493 700 20



'label 3.3,1(veivolq)

(s = 100 mm.
niax

R,,_SR D $ ETR__ETM 1 2 3__sim.no.__Runoff type

x

-i-

=30 mm.
0

641 17 176 44 404 440 4167 3918 4494 7 "Ryan"

113 13 103 36 44 6 418 655 20

608 183 50 26 349 440 3655 3249 4490 8 "Sane"
134 54 39 32 61 5 577 754 18

641 0 193 45 404 440 4168 3920 4494 9 0.0 mm

113 0 112 36 44 6 418 655 20



Tabel 3.3.2: De invloed van$ en runoff op de waterbalans en graanopbrengst.

Cemiddelde gesimu1eere waterbalans en graanopbrengsten voor

Saria(station 286) van de jaren 1960—1973.

Lengte van het groeiseizoen afhankelijk van de kiemingsdatum:

Daglengtegevoeligheid=>bloeidatum = 3 septener.

Verkiaring van de afkortingen zie tabel

= 50 mm.
R SR D p$ ETR ETM 1 2 3 sim. rio. —

,,,,

706.8 19;3227.8 13.4 446.4 525.3 4604 4170 5326 101 Runoff ="Ryan"

140.2 13.4 104.0 15.0 93.5 51.6 875 1170 497

690.3 206.2 76.1 7.3 400.7 512.8 4185 3654 5212 102 Runoff ="Saria"
133.8 50.5 58.6 9.7 92.5 59.2 886 1067 586

706.8 0.0 246.9 13.4 446.5 525.3 4605 4172 5326 103 Runoff 0.0
140.2 0.0 113.4 15.0 93.45 51.6 875 1171 497

x

±

30 mm

669.4 17.8 233.4. 5.4 412.8 504.9 4301 3739 5146 104 Runoff "Ryan"

114.0 13.3 104.8 7.6 82.2 49.0 790 1057 491

629.3 187.6 86.9 3.0 351.9 476.7 3714 3159 4858 105 Runoff = "Saria'
41.7 55.0 52.4 4.0 86.9 61.2 845 987 618

669.4 0.0 251.1 5.4 412.9 504.9 4302 3740 5146 106 Runoff = 0.0 mm.

114.0 0.0 113.1 7.6 82.2 49.0 790 1057 491

S =100 mm.
max

R SR D S ETh ETFI 1 2 3 sim.no. Runoff type

x 669 18 184 19 448 505 4626 4227 5146 107 "Ryan"

± 114 13 101 22 73 49 710 931 491

= 30 mm
629 188 51 12 379 477 3964 3537 4858 108 "Saria"

0
142 55 41 13 81 61 791 931 619

669 0 202 19 448 505 4628 4231 5146 109 0.0 mm

114 0 110 22 74 49 711 933 491



TaLel 3.3.3: De invloed op de waterbalans en

de graanopbrengstVan en gewas met een constante qroei—

seizoenlengte van 120 dagen,

Runoff volgens formules van Snijders ( 5)
Gemiddelden van de gesimuleerde waherbalans per groeiseizoen
en van de gesimuleerde graanopbrengsten, Periode 1944—1984.

Station Yako = 352.

Verklaring van de afkortingen zie tekst en tabel 3.5L

max= 50 mm.

_R 5R D p.s ETh ETP 1 2 3 sim. no. B0

603 18 189 16 381 460 3842 3461 4552 1

± 173 13 105 16 83 75 795 906 730

589 18 201 12 358 457 3570 3146 4309 2 30

185 13 103 16 97 74 1148 1125 1226k

'S=100 rum.

603 18 138 41 407 460 4076 3825 4552 3

173 13 99 34 82 75 794 891 730k

589 18 151 31 389 457 3838 3545 4309 4 30
185 13 99 34 98 74 1201 1219 1226

.3';

Hoge standaardafwijking ten gevolge van twee jaren met gesimuleerde

opbrengst 0 kg/ha; oorzaak: zualdatum na 24 juLi.



Tabel 3.3.4: De invloed vanIS
ax'

en runoff op de waterbalans en de

graanopbrerigst van een daglengte gevoelig gewas(bloeidalum =

3 sepLember).

Gemiddelden van degesimuleerde waterbalans per groeiseizoen
en van de gesimuleerde graanopbrengsten, Periode 1944—1984.

Station Yako = 352.

Verkiaring van

en tabel 3.L
afkortingen, eenheden van de grootheden zie tekst

max 50 mm.

P0 =10 .jmi 631 192 62 4 373 531 3851 3087

185 71 52 6 96 101 926 975

634 0 216 6 411 535 4190

186 0 115 10 107 102 1023

3514 5292 109

1121 992

x

+

634 19 198 6 411 535 4188 3510 5292 101 "Ryan"

186 13 105 10 107 102 1023 1120 993

5257

984

105 t!SariaI

0.0 mm

606

195

18

13

202

104

4

8

376

112

501

108

3850

1086

3174

1023

4966

1059

102 "Ryan"

R0=30 mm 580 178 74 3 324 479 3372 2723 4755 106 "Saria"

196 72 54 5 107 111 1053 959 1091

606 0 226 4 376 501 .3852 3178 4966 110 0.0 mm

195 0 115 8 112 108 1087 1025 1059



Tbe1 3,35: De invloec3 VanSmax, R0 en runoff op de waterbalans en graanop—

van een daglengte gevoelig gewas(gesimuleerde bloeidaturn 3 sep-

tember).

Gemiddelden van de gesimuleerde waterbalans per groeiseizoen

en van de gesumleerde graanopbrengsten van de periode 1944—1984.

Station Yako = 352.

Verkiaring van afkortingen, eenheden van de grootheden: ne tekst

en tabel

= 100 mm.

PS SR D P,S ETR ETF% 1 2 3 sim. no. runoff type

]imn

±

634

186

19

13

147

100

17

22

452

110

535

102

4552

1051

4030

1183

5292

992

103 "Ryan"

631 192 31 11 398 531 4071 3420 5257 107 "Saris"

185 71 42 14 97 101 941 1017 984

634 0 164 17 453 535 4558 4038 5292 111 0.0 mm

186 0 111 22 110 102 1052 1185 992

606

195

18

13

157

100

13

18

417

120

501

108

4221

1156

3686

1143

4966

1059

104 "Ryan"

580 178 43 8 350 479 3599 3013 4755 108 "Saris"
K030 Illifi 196 72 46 12 111 111 1084 1018 1091

606 0 175 13 418 501 4227 3694 4966 112 0.0 mm
195 0 110 18 120 108 1159 1146 1059



Tabel 3.35: De invloed vanmax, R0 en runoff op de waterbalans en de graan—

opbrengst van een daglengte gevoeljg gewas(bloeidatum = 3 sep-

tember).

Gemiddelden van de gesimuleerde waterbalans per groeiseizoen en van

de gesimuleerde yraanopbrengslen. Periode 1944 — 1984.
Station Ouhigouya = 241.

Verklaring van afkortingen, eeheden van de grootheden zie tekst

en tabel

max 100 nm.

P SR D S ETh 1

603 24 131 10 438 540 4406 3735

3

5309

sin. n

103

o. runoff type

"Ryan"

R0—fOywn
+ 158 29 98 8 94 63 869 1011 597

594

160

182

63

34

52

7

5

371

88

529

62

3807

819

3081

889

5203

595

107 "Saria"

R030 miii

574

161

24

29

139

96

9

7

403

97

508

67

4074

897

3432

950

5003

645

104 "Ryan"

—

559

159

173

62

41

54

6

5

339

86

491

65

3489

812

2819

814

4844

637

108 "Saria"



Tabel 3•3• : De invloed VarSmax, R0 en runoff op de waterbalans en de graanopbrengst

van een daglengte gevoelig gewas(bloeidatum = 3 september).

Gemiddelden Van de gesimuleerde waerbalans per groeiseizoen en van

de gesimuleerde graanopbrengsten. Perdiode 1944 — 1984.
Station Ouhigeu = 241.

Verkiaring van afkortingen, eenheden vande grootheden zie tekst

en tabel . .; •1

max 50 mm.

P.. 3R D R.s ETh ET 1 2 3 sirn.no. runofftype
— 603 24 180 3 396 540 4036 3169 5309 101 "Ryan"

158 29 101 3 89 63 829 884 597

R = 10mm
594

160

182

63

63

56

2

2

348

81

529

62

3597

753

2725

767

5203

494

105 "Saria"

603 0 203 3 397 540 4041 3176 5309 109 0.0 mm

158 0 118 3 89 63 831 887 597

574

161

24

29

185

99

2

3

364

90

508

67

3725

849

2933

816

5003

645

102 "Ryan"

R =30 mm
0

559

159

173

62

69

58

2

2

315

79

491

65

3278

749

2502

704

4844

634

106 "Saria"

574 0 208 2 364 508 3729 2938 5993 110 "Saria"

161 0 118 3 90 67 851 819 645



Tabel 3.3.8: De invloed vanS, R0 en runoff op de waterbalans en graanopbrengst

van een gewas met constante groeisejzoenlengte(120 dagen).

Gemiddelden van de gesimuleerde waterbalans en de gesimuleerde graan—

opbrengsten. Periode 1944—1984.

Station Ouahigouya = 241.

Verkiaring van de afkortingen,eenheden e.d. zie tekst en tabe1.-.

?S =50 rruii.

R0=
+

10mm

586

152

24

29

174

101

13

14

375

71

478

7

3806

639

3362

826

4712

34

no. runoff type

1 "Ryan"

581 180 60 8 334 477 3440 2889 4705 5 "Saria"

154 62 56 10 70 6 634 767 33

max = 100 mm.

R .R D . ETh ET1 1 2 3 sim.

586 24 124 34 404 478 4063 3732 4712

no. runoff type

3 "Ryan"

R0
4-

lQmrn
152 29 98 29 68 7 619 850 34

581 180 33 20 350 477 3572 3073 4706 7 "Saria"

154 62 52 20 72 6 646 815 33



JDe 1 3,3.9: De invloe3 VanESmaX, R0 en runoff op de waterbalans en de graan—

opbrengst van eeri daglengte gevoelig gewas(bloeidaturn 3 sep-

ternber).

Gemiddelden Van de gesimuleerde waterbalans per groeiseizoen en van

de gesimuleerde graanopbrengsten. Periocle 1944—1984.

Station Don = 100.

Verkianing zie tekst en tabel .?;

S= 50 rrsi.

P SR D ETR ETPI 1 2 3 sim. no. runoff type

490 17 144 4 325 504 3282 2506 4769 " Ryan "

+ 165 27 89 9 100 80 1163 966 1326

R0= 10mm

478 148 51 1 277 487 2855 2104 4608 " Saria "

167 66 57 2 90 77 1044 826 1291

482 17 150 3 312 488 2965 2264 4414 " Ryan

168 27 90 7 101 73 1212 951 1454

R0=30 mm

411 129 55 2 226 483 2324 1793 4075 " Saria "

191 72 61 5 100 12 1137 990 1583

maxr100 mm

1\ SR 0 k ETR ETII 1 2 3 sim. no. runofftype

490 17 103 8 362 504 3602 2970 4769 "Ryan"

R0=0.lmm ± 165 27 88 12 111 80 1279 1178 1326
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natuurliik de neersiag. In paragraaf 3.1 is aangetoond

dat de keuze van de zaaidatum met R = 30 mm, maar ook met

RO = 10 mm, niet altijd optimaal was voor het station

Barn, zowel met het stadia— als het seizoenmodel: soms

werd met RO =10 mm een hogere opbrengst gesimuleerd. dan

weer met RO = 30 mm. Een nauwkeurige analyse van de

mogelijke correlatie die de parameter RO zou kunnen

hebben met de verschilleride factoren die de water—

beschikbaarheid bepalen, heeft bij de simulaties van

paragraaf 3.1 niet plaatsgevonden. Daarorn zijn de

simulaties ook bij deze uitgebreider opgezette analyse

van mogelijke uitkomsten van Doorenbos en Kassammodelleri

gedaan met deze twee waarden van RO.

In welke mater de gevallen neersiag beschikbaar is voor

bet gewas is afhankeliik van andere factoren als runoff

en drainage en de mate waarin onttrekking van water ult

de bodern mogelijk is. Runoff is geschat als furictie van

de dageli.jkse neersiag. Er zijn bij de bier beschreven

simulaties drie niveaus van runoff gekozen: 1) runoff

volgens de forrnules van Snijders and Schweigman(1985) die

gebaseerd zijn op Ryan and Pereira(1980) ; 2) runoff

formules die gebaseerd zijn op resultaten van

experirnenten te Saria(Lidon et al. 1983); 3)

runoff = 0. De mate van wateronttrekking is afhankelijk

van Sigma. Sigma is bij deze simulaties constant

gehouden(0.45) . Drainage is in het waterbalansmodel de

resultante van alle in het model opgenomen processen. De

hoeveelbeid drainage is in sterke mate afhankelijk van de

hoeveelheid water die in de bodem opgeslagen kan

worden, dus van RSmax. Er zijn bii de simulaties twee

waarden van RSmax gebruikt: 50 en 100 mm. Er zijn twee

'variëteiten' gebruikt, waarvan de fenologie

beschreven is in paragraaf 2.4: een daglengte neutrale

120—dagen "sorgho/millet" en een daglengte gevoelige

"sorgho/millet" met een maximale groeiseizoenlengte van

150 dagen en als uiterste datum voor bet begin van de

bloei: 3 september.

De simulaties zijn gedaan met de neersiaggegevens van

zeer veel iaren van de stations Saria, Yako, Ouhigouya en

Don. Voor Saria zijn de simulaties alleen gedaan voor de
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jaren 1960 — 1973, maar voor de overige stations voor de

jaren 1944—1984. Nt is gedaan om voor zoveel mogelijk

situaties de werking van de modellen te kunnen

bestuderen. Voor elk van de stations zijn aparte

Penrnan—waarden gebruikt(zie paragraaf 2.6) . Bij deze

simulaties is de potentiële opbrengst bepaald met

de methode ult paragraaf 2.1.

De invloed van de verschillende parameters op de

gesimuleerde waterbalans en opbrengsten in de tabellen

3.3.1 tot en met 3.3.9 getoond met behuip van cle

gemiddelde gesimuleerde waarden en hun

tandaardafwijkingen. Deze tabellen geven per station en

per 'variëteit telkens voor een bepaalde

situatie de gemiddelden van alle 41(voor Saria 14) jaren.

Op deze manier wordt in ieder geval bet gemiddelde

verschil tussen bepaalde situaties duidelijk. Enkele

situaties worden meer in detail besproken zoals de

relatie die in de simulaties gevonden wordt tussen

zaaidatum en opbrengst voor een daglengte gevoelige

variteit' . Dii alle simulaties waarvan de

gerniddelde uitkomsten in de tabellen 3.3.1 t/m 3.3.9

staan vermeld is telkens het aantal "stressdagen" en de

eerste "stressdag" bepaald. Als "stressdag" is

gedefinleerd: een dag waarop TR minder is dan 0.01 *

ETh. Slechts voor een beperkt aantal situaties wordt in

dit ver-slag bet aantal gesimuleerde stressdagen

besproken.

Voor elk van de parameters die gevariöerd zijn,

zal globaal aangegeven worden hoe groot de verschillen in

gesimuleerde opbrengst zijn bij verechillende waarden van

die parameters. Alleen als er grote verschillen zijn in

de invloed van een parameter , voor verschillende

stations of in re].atie tot de waarde van de andere

parameters, wordt dit apart vermeld.

Allereerst een opmerking over de totale neerslag in

relatie tot de waterbehoefte van bet gewas: ult de

simulaties blijkt dat de hoeveelheid neerslag in bet

groelseizoen gemiddeld altijd groter is dan de

potentiële evapotranspiratie, behalve voor Don

waar gemiddeld het tegenovergestelde geldt. De
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standaardafwiiking van de gemiddelde jaarlijkse neersiag

is echter ook zeer groot, relatief groter dan die van de

geiniddelde jaarlijkse potentiële

evapotranspiratie. Toch is het duidelijk dat als de

gemiddelde neersiag zo hoog is, dat voor de meeste jaren

1-iet de andere factoren moeten zijn zoals runoff en RSmax

e.d. die de waterbeschikbaarheid verlagen.

Een van de verrassendste uitkornsten van deze simulaties

is het felt dat met gebruikmaking van de runoff—formules

van Snijders and Schweigman(1985) net zulke hog'e

opbrengsten gesimuleerd worden als met een volledig

j.nfiltratie van neerslag(geen runoff) . In de tabellen

worden de simulaties met de runoff—formules van Snijder

and Schweigman(1985) aangeduid met "Ryan". Het enige

verschil tussen runoff = "Ryan" en runoff = 0 is gelegen

in het verschil in drainage. Als een volledige

infiltratie van neersiag wordt aangenomen is de drainage

zoveel hoger dat deze vaak op enkele millimeters per

groelseizoen na gelijk is aan de runoff plus drainage in

de situatie met runoff = "Ryan". Dit is geconcludeerd uit

de gemiddelde waarden. Hoewel de standaardafwijking van

de gemiddelde runoff ("Ryan") wel groot is, is toch de

conclusie dat met runoff = "Ryan" geen effect van runoff

aanwezig is, gezien het absoluut kleine aandeel dat

runoff heeft in de situatie runoff = "Ryan" in de

waterbalans. Dit is gemiddeld over alle jaren bij geen

enkel station meer dan 5 96 van de neersiag, terwiji

drainage verliezen tot 35 96 van de neerslag veroorzaakt.

Heel anders ligt dit als de runoffpercentages van de

experimenten te Saria gekozen worden. In de tabellen

worden de simulaties die met deze runoffpercentages

berekend zijn aangeduid met "Saria". Runoff = "Saria"
veroorzaakt gemiddeld een verlies van water van ongeveer

30 96 van de neersiag. De standaardafwiiking van dit

gemiddeld is relatief niet zo groot als bij

runoff ="Ryan". Ook met runoff = "Saria" geldt dat

drainage lager is dan wanneer geen runoff verondersteld

wordt. Met runoff = "Saria" kan deze vermindering van

drainage de runoffverlieZen niet meer compei-iseren.

Gemiddeld. zijn de gesimuleerde opbrengsten dan 00k lager
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dan opbrengsten zonder runoff of met runoff volgens

Snijders and Schweigman(1985) . Met de neerslag van Don

is met runoff = "Saria" de gemiddelde gesimuleerde

opbrengst van 1944—1984 slechts 78 van de opbrengst

zonder runoff (voor zowel bet stadia— als het seizoen—

model) (RO 30 mm;RSmax=50 mm). Als RO gelijk is aan 10

mm wordt met runoff = "Sania" slechts een reductie van de

gemiddelde opbrengst gesimuleerd met bet seizoen— en

stadiamodel van 13 respectievelijk 16 %, ten opzichte

van de gemiddelde opbrengst met runoff = 0. Voor de

ovenige stations is de reductie afharikelijk van RD en

RSmax gelegen tussen 8 en 18 . Zowel bij hoger waarden

van RSmax als RD is het effect van runoff = "Saria"
groter.

In de simulaties was de verhouding tussen de gemiddelde

opbrengsten met RD = 30 en RD = 10 mm afhanlcelijk van de

fenologie van het gewas. Met RD = 30 mm werd met de

neersiaggegevens van Saria voor 'vaniëteit 2'

(L=120 dgn.) — afhankelijk van de waarden van de overige

parameters — een reductie van de gesimuleerde

opbrengsten(ten opzichte van de situatie met RD = 10 mm)

geconstateerd van 2 tot 10 . Voor d.e daglengte gevoelige

'variëteit 3' was deze reductie echter groter

namelijk 7 tot 14 (zie tabel 3.3.1) .Voor station Don

waren gesimuleerde opbrengsten met RD = 30 mm maar 81 tot

90 96 van die met RD = 10 mm(zie tabel 3.3.9) . De lager

gesimuleerde opbrengsten met RD zijn bet gevoig van in

sommige jaren aanzienlijk later zaai/kiemdata. Vooral

voor Don wordt met RD = 3D vaak zulke late kiemdata

gevonden dat met een constante groeiseizoenlengte van 120

dagen de oogst na 31 oktober rnoet plaatsvinden. Het

neerslagseizoen is dan al enige tijd afgelopen. zodat

watertekorten optreden aan het eind van bet seizoen. Met

de neersiaggevens van Don blijken met RD =30 mm zelfs

potentiële opbrengsten van de daglengte gevoelige

'variteit 3' gemiddeld enigzins lager te zijn

dan met RD =1D mm. door iets later. In combinatie met een

verhoogde runoff is het effect van RU =30 mm op de

potentiële opbrengsten zelfs sterk: ten opzichte

van RD =10 mm (runoff =' "Saria") zijn de
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96 van X

Figuur 3.3.5 De thvloed van de zaai/kiemdatUm op gesimuleerde

potentiele en waterbeperkte opbrengsten van een

daglengte neutrale varieteit.

IvoeregeVen5 zie 3,3.4
— potentiele opbrengst;

o — waterbeperkte opbrengst('Stadia");

• — waterbeper'kte opbrengst("BeiZOefl")

0

Bij zaai/kiemdata na d.eze datum(3 jull) valt de

oogstdatum na 32. oktober.

gesimuleerde
(kg/ha) H

x potentiele opbrerigstefl
waterbePerkte opbrengstefl. stadia —model

I °lr''I
tci

Flguur 3.3.4 Gesimuleerde opbrengsten van een daglengteneutrale
varieteit voor de jaren 1944—1964: station OiThigouya.

RD 0.1 mm
Smax = 50 mm
Runoff = volgens Snijders and Schweigman(1985) 0
varieteit 2

— ——x—

RENDEMENTS SIMULES KG/HA

5600

4200

2800

100

0
0

0 0

Jr

MAY JUN JUL AUG

DATE DE SEMIS
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potentië].e opbrengsten met RO = 30 mm slechts 88

%(gemiddeld over alle jaren)
. Omdat de relatie tussen de

potentiële opbrengsten in dit model strikt

lineair Is, ZOU 00k gezegd kunnen worden dat de lengte

van het groelseizoen met RD = 30 mm gemiddeld maar 88 96

is van die met RO = 10 mm.

Gemidde].de opbrengsten gesimuleerd met RSmax = 50 mm zijn

voor het seizoenmodel ongeveer 5 tot 9 96 lager dan de

gemiddelde opbrengsten met RSmax = 100 mm. Voor het

stadiamode]. is deze reductie 8 tot 15 96. Deze reducties

bij eeri kielnere RSmax zijn voor runoff = "Saria" altijd

erikele procenten lager dan voor runoff = 0.

Op zich zeggen a]. dit soort gemiddelde effecten nog niet

zoveel, vooral niet orndat de effecten in verhoudjng tot

de variantie van de gesimuleerde opbrengsten erg hoog is.

Toch blijken de misschieri niet altijd even grote effecten

per parameter grote verschillen in gesimuleerde

opbrengsten bij de zelfde neersiag te kunnen

opleveren. De simulaties met het seizoenrnodel met de

neersiaggegeveng van Ouahigouya bijvoorbeeld leveren een

minimale gemiddelde opbrengst van 'variteit 3'

op (met RSmax = 50 mm; runoff=Sarja; R0=30 mm) van 3280

kg/ha en een maximale gemiddelde opbrengst (RSmax=

100 mm;runoff=0;RO = 10 mm) van 4406 kg/ha. Dii deze].fde

neersiag kunnen volgens de gebruikte modellen dus

gemiddelde opbrengsten voor de situaties binneni de range

van gebruikte waarden van parameters verschjllen vertonen

tot 25 96 van de optimale sltuatle(bij het heersende

neerslagregjme) , als slechts een variëteit een

rol speelt. De simulaties met de daglengte neutrale

variëteit leveren lets lagere gemiddelde

opbrengsten. Dit betekent dat de range van mogellj]ce

uitkomstei-i bij hetzelfde neersiagregime nog veel groter
wordt als rneer variëteiten in ogenschouw genomen
worden.

Als deze simulaties werkeljj]ce gerneten opbrengsen zoudei-i

zijn, zou met behuip van een variantie—analyse getest

kunnen worden of de gevonden verschillen significant

zijn. Dat kan met deze simulaties niet. Desalniettemin
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geeft een variantie—analyse een rnooie beschrijving van de

uitkornsten. Met de uitkomsten van de simulaties van
Ouhigouya is een ANOVA gedaan. De uitkomsten daarvan
staan in tabel 3.3.10. Duidelijk blijkt dat de effecten
van RO zeer klein zijn, die van RSmax en runoff zeer

groot. Bij de daglengte gevoeljge als neutrale

variëteit is een duidelijke correlatie tussen

opbrengsteri en de lengte van het groeiseizoen aanwezig;

deze correlatje is bij de daglengte gevoe].ige

variteit groter.

Enkele verschjllen tussen de stations zijn al besproken.

Een van de belangrijkste verschillen is echter het

verschil in gemiddelde gesimuleerde opbrengst. In de

sirnulaties voor versehilleride stations blijkt dat van
noord naar zuid gaande opbrengsten lager worden. Voor de

daglengte gevoelige variéteit nemen gemiddelde

gesimuleerde opbrengsten van Saria naar Don af van 4604
kg/ha tot 3282 kg/ha(R0 = 10 mm, runoff = 0 en RSmax = 50
mm).

Tot nu toe zijn in deze paragraaf alleen gemiddelde

gesimuleerde opbrengsten besproken, terwiji voor het

bepalen van risico's in landbouw de variabilitejt. van

opbrengsten in de tijd heel belangrijk is. Om van elke

set waarden van parameters en voor elke station het

venloop van gesirnuleerde opbrengsten te laten zien, lijkt

niet erg zinvol. Om een idee te geven van deze

variabiliteit word.en in figuur 3.3.1 gesimuleerde

potentiële opbrengsten, opbrengsten met het

"seizoen"model en met het "stadia"model getoorjd. Deze

simulaties zijn gedaan met de neerslag gegeveris van

Ouahigouya van de jaran 1944—1984 met Rb = 10 mm, Smax =
50 mm en runoff = 0(opbrengsten identiek met runoff

volgens Snijders and Schweigman(1985), alleen is in die

situatie drainage net zoveel lager als er door runoff aan

water verloren gaat voor de plant). De in figuur 3.1.la

en b getoonde poteritiële opbrengsten zijn het

zelfde. Potentiele opbrengsten zijn uitsluitend vaniabel

door een variabele lengte van het seizoeri. De verschillen
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in potentiele produktie die optreden ale gewasgroei in

iet verechillende periodes in het neerslagseizoefl

plaatsvindt, en die alleen veroorzaakt worden door

verchillen in gemiddelde stralingsintensiteit en

daglengte, zijn zeer gering(zie ook tabellen 3.3.1 t/m

3.3.9: de variantie van de potentiële produktie

van d.e daglengte neutrale variëteit is zeer

klein). In figuur 3.3.1 laat de resultaten zien van

sirnulaties met de daglengte gevoelige variëteit.

Te zien is dat het patroon van de poteritiële

produktie niet sterk afwijkt van de met de beide modellen

gesirnuleerd opbrengsten. Het "stadia"model heeft alleen,

ale in bijna alle simulaties, lagere opbrengsten dan het

"seizoen"model. In figuur 3.3.2 is het verloop van de

gesinuleerde lengte van groeiseizoen van de simulaties

van figuur 3.3.1 te zien. In figuur 3.3.3 wordt getoond

hoe sterk de potentile en gesimuleerde

waterbeperkte produ.ktie(StadialflOdel) van figuur 3.3.1

afhangen van de lengte van het groelseizoen. Ten eerste

is heel opvallend dat bepaalde lengte van het

groeiseizOen niet optreden bij deze simulaties: lengtes

van 136 tot 143 dagen komen in het geheel niet voor,

terwiji grotere en kielnere lengtes wel voorkomen.

Bhijkbaar wordt er met RO = 10 mm noolt een zaaidatum

gekozen in de simulaties tussen 12 en 18 juni. Verder

bliikt dat ongeveer 60 van de variatie in met het

stadiamodel gesimuleerde opbrengsten van de daglengte

gevoelige variëteit verklaard wordt door de

lengte van het groeiseiZoefl. Dit betekent niet dat deze

variatie in opbrengstefl niet veroorzaakt is door variatie

in de waterbeschikbaarheid. De overige variatie in

opbrengsten is in leder geval het gevoig van verechillen

in waterbeschikbaarhe1d. Te zien is dat gesimuleerde

opbrengstefl bijna altiid kielner zijn dan 80 % van de

potentiële opbrengsten. Opvallend is dat de

meeste gesimuleerde waterbeperkte opbrengsten voor groei—

seizoenlengtes van 143 dagen en meer groter zijn dan 60 %

van de potentiële opbrengst en waterbeperkte

opbrengsten voor groeiseizoeflleflgtes kleiner dan 135 dan

liggen voor het meerendeel juist kleiner zijn dan 60 %
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van de potentiele opbrengst. Blijkbaar is bet zo

dat de waterbeschikbaarheid en de lengte van het

groeiseizoen een positieve correlatie hebben: als de

waterbeschikbaarheid gedurende het groelseizoen iaag is,

wordt ook een latere zaaidatum gekozen. Het kan ook ZO

zijn dat relatief gezien de droge periode aan het einde

van het groeiseizoen meer invloed heeft als een late

zaaidatum gekozen is. Voor de daglengte neutrale

variëteit("2") is in figuur 3.3.4 het verloop van

met het stadia model gesimuleerde opbrengsten getoond

voor dezelfde situatie als die van figuur 3.3.1. Om te

laten zien hoe de opbrengsten ten opzichte van de

potentiële opbrengsten variëren hoeven de

opbrengsten niet zoals bij de daglengte gevoelig

varléteit uitgezet te worden tegen de lengte van

het groeiseizoen, omdat die lerigte constant is voor de

daglengte neutrale variëteit. Met bet stadiamodel

worden opbrengsten tussen 30 en 100 van d.e

potentiële opbrengst gesimuleerd. Bij de laagste

opbrengsten is de relatieve evapotranspiratie kleiner dan

0.5. Voor deze situaties is zijn de relaties van

Dooreribos and Kassam(1979) niet meer betrouwbaar. Met de

neersiaggegeveris van Ouhigouya komt bet niet vaak voor

dat de relatieve evapotranspiratie kleiner is dan 0.5.

Het verloop van de opbrengsten in figuur 3.3.4 lijkt niet

geheel willekeurig te zijn. Er is een tendens naar lagere

gesimuleerde opbrengsten waar te nemen in de jaren 1960

tot 1976. Verder wordt in de simulaties met

neersiaggegevens van 1944—1984 vanaf 1947 elk twaalfde

jaar een zeer lage opbrengst gevonden te worden. Wel

dient bedacht te worden dat zelfs deze zeer gesimuleerde

opbrengsten nog erg hoog zijn in vergelijking met de

werkelijke opbrengsten in Burkina Faso.

Net als bij simulaties voor de daglengte gvoelige geldt

ook voor de daglengte neutrale variëteit("2") dat

de waterbeschikbaarheid afharikelijk is van de zaaidaturn.

En figuur 3.3.5 zijn de voor de jaren 1944—1984

gesimuleerde opbrengsten van bet seizoen— en stadiamodel

uitgezet tegen de voor die jaren gesimuleerde kiemdatum.

Duidelijk is te zien dat de opbrengsten lager zijn voor
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de latere zaaldata. 00k zljn de opbrengsten voor de

allervroegste zaaldata lets lager. In de flguur is te

zien dat gesimuleerde opbrengsten hoger zljn dan 80 96 van
de potentlële opbrengst, ale In het model een

zaaidatum tussen 25 mel en 12 junl gekozen wordt.

Bij de simulaties is ultgegaan van een oogstdatum op

ulterlljk 31 oktober voor de daglengte gevoellg'e

variëtelt("3") en voor de 120—dagen

variëtelt("2") van een oogstdatum op 120 dagen na

de zaaIdatuin. Omdat het regenseizoen corns ver voor deze

oogstdata ophoudt en dan de hoeveelheid water In de

worteizone zeer kleIn kan worden, Is voor elke slmulatie

de hoeveelheid water In de worteizone aan het elnd van

bet seIzoen, d.e eerste dag met extreme droogte en het

aantal dagen met extreme droogte bijgehouden. Extreme

droogte is gedefInleerd ale de sltuatle waarbij de

relatIeve verdrnpIng kleIner Is dan 0.01

(ETR < 0.01 * ETP) . Zulke extreem droge perIoden treden

alleeri op aan het eind van het groeiseizoen. In flguur

3.3.6 is voor de situatie van figuur 3.3.1 voor de jaren

1944—1984 de duur van de periode met extreme d.roogte

aangegeven. In twaalf van de 41 jaren wordt voor

varléteit "3" een of meer "stress"—dagen

geconstateerd en In negen van de 41 jaren Is het aantal
"stress"—dagen zelfs groter dan 10. Voor
variëteit "2" is het aantal "stress"—dagen
meestal groter, rnaar voor sornrnige .jaren wordt een kielner

aantal "stress"—dagen geconstateerd. In die jaren was d.e

oogstdatum van variëtelt "2" eerder dan dIe van

varlëtelt "3". Cm te zien of voor jaren met een

late zaldatum bet neerslagseizoefl ook later afgelopen was

of juist eerder is het aantal "stress"—dagen bij de

simulatles met varlëtelt "3" uitgezet tegen de

lengte van het groelselzoen. Opvallend Is dat bet aanta].

jaren met extreme droge periodes aan bet eind van bet

groelselzoen jaren met een groelselzoenlengte kleiner dan

125 dagen 64 96 bedraagt, terwlji voor jaren met een

groeiseizoenlengte groter dan 125 dagen dit percentage

slechts 17 96 Is. Ook het aantal "stress"—dagen Is groter

met groeiselzoenlengtes kleiner dan 125 dagen In de jaren
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dat er een extreme droogte optreedt (gemiddelde aantal

streesdagen: 14.7 ± 7.6. n7 voor L < 125

dagen;voor L > 125 dagen: 8.2 ± 6.2, n=6) . Het
lljkt duidelijk dat het optreden van extreme droge

periodes groter is als het neerslagseizoen later begint.

Met rieerslagseizoen eindigt dan dus ook eerder of er valt

zoveel minder neersiag dat de hoeveelheid water in de

worteizone gedurende het groeiseizoen zoveel lager is dat

wanneer het neersiag—seizoen afgelopen is de voorraad

water sneller uitgeput is. Wet het effect van eeri extreme

droge periode precies is in werkelijkheid is niet goed

bekend. Duideliik is dat er een effect op opbrengsten is,

omdat de fotosynthese sterk gereduceerd. is bij extreme

droogte. Maar misschien treedt er wel extra sterfte van

bled en wortel, of zelfs van het hele gewas op. waardoor

de reductie van de opbrengst veel sterker is dan de

reductie van de relatieve evapotranspiratie. In het

seizoenmodel wordt alleen rekening gehouden met de

gemiddelde reductie van de relatieve evapotranspiratie

van het hele groeiseizoen. In het stadiamodel wordt met

het effect van een droge periode per ontwik—

kelinsstadiUm bepaald. Ook in dit model wordt niet

exPl]iciet rekening gehouden met sterfte van het gewas of

delen ervan. Toch is te zien(figuur 3.3.1) dat voor de

jareri met extreme droogte aan het eind van het seizoen

met bet stadiamod.el een near verhouding veel lager

opbrengst bepaald wordt dan met het seizoenmodel.

Gedetailleerde analyses zoals hierboven voor Ouahigouya

zijn (flog) niet gedaan voor alle stations en alle

verschillende situaties wet betreft waarden van

parameters, maar de resultaten van de simulaties waarmee

die analyses gedaan kunnen worden, zijn beschikbaar. In

hoof dstuk 4 waarin voor een aantal jaren werkellike en

gesimuleerde opbrengsten met elkaar vergeleken worden,

zal de relatie tussen gesimuleerde opbrengst en zaaidaturn

aan de orde komen.

Voor Don is al wel het effect van runoff op d.e

gesimuleerde lengte van het groelseizoeri voor de jaren

1944 t/m 1984 aan te geven(figuur 3.3.8) . Bij de

eiinulaties met runoff = "Saria blekeri in 6 van de 41
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— DUREE DU SAISON 120 JOUIRS

Figuur 3.3.8 Gesimuleerde duur van het. groeiseizoen in Don 191i4_1984.
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jaren de gesimuleerde zaaidatum enkele dagen tot soms 40

da.gen later te zijn dan met runoff volgens de formules van

Snijders and Schweigman(1985) . In de situatie met runoff

volgens Snijders and Scheigman(1985) waren de gesimuleerde

zaaidata gelijk aan die met runoff = 0. -

Hoof dstuk 4 Een vergeliiking van gesimuleerde opbrengsten

met werkelijke opbrengsten.

• 4.,.Verg.e1ijkifl met werkelijke opbrengsten van enkele

regio's in Burkina Faso.

In Stanneveld(1987) worden door het Ministere

d'grieultUre et d'Elevage van Burkina Faso gepubliceerde

opbrengsten per ha vermeld voor de verschillende

ORD's(provinCies) van Burkina Faso voor de .jaren 1970 tot

en met 1985. Het zijn gemiddelde waarden voor sorghum,

millet en (voor zover verbouwd) maize. In deze paragraaf

worden deze opbrengstefl per ha van de ORD's Sahel,
Yatenga en Centre—Ouest vergeleken met de met de neersiag

gegevens van respectieveliik Don, Ouahigouya en Yako

gesimuleerde opbrengsten. De gesimuleerde opbrengsten(van

variëteit "3") zijn bepaald met runoff volgens

Snijders and Schweigman(1985)en RSmax = 50 mm en RO = 10

mm. De uitkomsten met de runoff = 0 ziin identiek) . Omdat
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njet zeker is of de waarden van de parameters, de

fno1ogie van bet gewas en de neersiag van een station

'cql representatief zijn voor een hele reglo, heeft de

gepresenteerde vergelijking maar een beperkte waarde.

Conclusies op basis van deze vergelijkingen zijn d.aarom

j- hoge mate speculatief. De vergelijkingen zijn bedoeld.

om de discussie te bevorderen over het mogelijke gebruik

an de modellen om variatie in werkelijke opbrengsten te.

'verkiaren.

In figuur 4.1.1 zijn de gesimuleerde opbrengsten van Yako

en de werkelijke opbrengsten van ORD Centre—Ouest tegen

elkaar uitgezet. Wat meteen opvalt is het feit dat

gesimuleerde opbrengsten ongeveer 10 keer zo hoog zijn

a1 de werkelijke opbrengsten. Het kan zijri dat de

gebruikte manier om de potentiële produ}ctie te

schatten te hoge schattingen oplevert, maar de schatting

van de potentiële produktie is niet zoveel te

l-ioog dat hiermee het verschil verklaard kan worden.

3lijkbaar is de waterbeschikbaarheid niet de enige

beperkende factor. Het is bekend dat de

riutriëbeschikbaarheid niet erg hoog is in Burkina

Faso en dat opbrengsten daarom veel lager zijn dan

opbrengsten die gehaald kunnen worden als alleen water

een beperkende factor is. Modellen die de opbrengst

oi-ider condities van beperkte waterbeschikbaarheid kunnen

schatten, kunnen dus niet bet gemiddelde niveau van de

c,pbreflgstefl bepalen, maar met behuip van die modelleri kan

rnisschien wel de variatie in opbrengsten bepaald worden.

Dan zou er een grote correlatie moeten bestaan tussen

gesimuleerde en werkeliike opbrengsten. Zoals te zien in

fjguur 4.1.1 lijkt dit niet het geval te zijn. Hiervoor

kunnen in principe drie oorzaken zijn. Ten eerste is het

mogellik dat de gesimuleerde en werkelijke opbrengsten

riiet correleren, omdat de relatie tussen opbrengsten en

de relatieve verdarnping of de relatie tussen de

hoeveelheid water in de bodem en de relatieve verdamping

in de situatie van Burkina Faso anders is dan in de

modellen is aangenomen. Ten tweede is de slechte

correlatie mogelijk een gevoig van een foutieve simulatie

van de waterbalans. Dit zou bet gevoig kunnen zijn van
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het felt dat de neerslag van Yako in werkelijkheid niet

representatief is voor de hele regio. Dit is zelfe zeer

waarschijnlijk, omd.at er grote ruimteliike variatie

bestaat in et neerslagpatroofl. 00k zou een foutieve

simulatie van de waterbalans bet gevoig kunnen zijn van

verkeerde waarden van de parameters van de modellen

RSmax, runoff, zaaidatum, de lengte van het groeiseizoen

e.d. Ook ale de fenologie van bet gewas In werkeliikheid

anders was dan bij de simulaties aangenomen is, wordt de

waterbalans niet goed gesimuleerd. In bet stadlamodel

heeft een afwijkende fenologie een grotere invloed dan In

het seizoenmodel. Gesimuleerde opbrengsten van bet

stadiamodel zullen In sterke mate verechillen van

werkelijke opbrengsten ale een verkeerde fenologie van

bet ewas aangenomen is, vooral ale hierdoor een droge

periode In het stadium van de bloel of graariproduktie

gesimuleerd wordt, terwiji in werkeliikheld de droge

periode voor de bloei afgeloperl was(als de situatie

precies andersom ligt, geldt hetzelfde) . Ten derde kan

een slechte correlatie bet gevoig zijn van foutieve

schattingerl van de potentiële opbrengst. Deze

wordt in het seizoen— en stadiamodel verondersteld

lineair te zijn met de lengte van bet groeiseizoen en

onafharikeliik van de temperatuur en van de tijd van bet

jaar waarin bet groeiseizoen precies valt. EASYCROP en

WOFOST geven potentiële opbrengsten die bij

grotere lengtes van het groeiseizoen niet lineair

afhankeliik zijn van de lengte van bet groeiseizoen, maar

minder dan linealr.

Bii de vergeliiking van ORD—gegevens met gesimuleerde

opbrengsten viel op dat met name die in die jaren een

extreem groot verechil optrad, waarin de gesimuleerde

zaai/klemdatUm vroeg in het seizoen viel. Om dit te

Illustreren is in figuur 4.1.1 een aantal groepen

aangegevefl van verschillende zaaidata. Er kan geen

statistieche significantie aan toegekend worden, maar bet

is wel suggestief dat bij weglating van de allervroegste

jaren een veel duidelijker positieve correlatie lijkt te

bestaan tussen werkelijke en gesimuleerde opbrengsten. De

grote invloed die de zaaidatum op de gesimuleerde
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opbrengst heeft word.t nog eens evestigd in figuur 4.1.2

• In deze figuur zijn ook de werkelijke opbrengsten

uitgezet tegen gesimuleerde zaai/kiemdata. Alleen

voor g-esimuleerde zaai/kiemdata na 10 juni lijkt er

eenzelfde negatief verband te bestaan tussen kiemdatum en

wer}celijke opbrengst als tussen kiemdatum en gesimuleerde

opbrengst. Wel moet bedacht worden dat bij de

gesarnuleerde opbrengsten tien dagen later zaaien 600

kg/ba minder oplevert.. terwiji voor de werkellike

opbrengsten dit maar 40 kg/ha minder oplevert. Relatief

is dit echter wel ongeveer hetzelfde. Voor 10 juni is er

een positieve correlatie tussen gesimuleerde

zaai/kiemdatum en werkellike opbrengst. Zon relatie is

in de simulaties alleen gevonden voor de daglengte

neutrale variëteiten. De locale

variëteiten in Burkina Faso zijn echter voor het

merendeel daglengte gevoelig. Toch kan natuurlijk niet

uitgesloteri worden dat deze positieve relatie werkelijk

geldig is. Een mogelijke verkiaring van de gevonden

positieve relatie tussen kiemdatum en werkeliike

opbrengst zou echter ook kunnen zijn dat werkelijke en

gesimuleerde kiemdata niet gellik zijn. In de volgende

paragraaf wordt een vergeliiking gemaakt tussen

werkellike en gesirnuleerde zaaidata.

De werkelijke en gesimuleerde opbrengsten van ORD Yatenga

en Ouhigouya (figuur 4.1.3) vertonen een veel sterkere

correlatie, maar die is ook niet significant. De relatie

tussen gesimuleerde kiemdatum en werkeliike opbrengsten

is wel veel duidelijker voor ORD Yatenga. Ook hier geldt

dat de correlatie tussen werkeliike en gesirnuleerde

opbrengst slechter is voor de jaren met vroege

gesimuleerde zaai/kiemdata dan voor de overige jaren.

Dit laatste geldt ook voor ORD Sahel(zie figuur4.1.4) . Er

is voor ORD Sahel echter geen correlatie tussen

gesimuleerde zaai/kiemdata en werkeliike opbrengsten

gevonden (4 . 1. 5)
Dat zaaidata in werkeliikheid eenzelfde effect hebben als

gevonden in de simulaties is onder andere aangetoond in

onderzoek van ICRISAT(1980) met de sorghum

variëteit E 35—1.(figuUr 4.1.6: naar gegevens uit
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ICRISAT(1980)

4.2 Een verge hiking van gesimuleerd.e opbrengstefl met

opbrengsten van bernestingsprOeVefl te Saria.

Te Saria word.en al vanaf 1960 bemestngsPrOeVefl gedaan met

sorghum. Er zijn talrijke publicaties verschenen over d.eze

proeven orider andere in L' Agronomie Tropical. De resultaten

en met 1978 van de proeven zijn beschreven in Pichot et

al. (1981). Hier word.t ahleen gebruik gemaakt van de

gegevens tot en met 1973, orndat de eerslaggegeVeflS van Saria

voor latere jaren niet beschikbaar waren. De uitkomsten van

de simulaties die met de werkehiike opbrengsten vergeleken

zijn, zijn uitgevoerd met RD = 10 mm, RSmax = 50 mm en runoff

volgens Snijders and SchweigTnan(1985) (gesimuleerde

opbrerlgsten identiek voor runoff = 0) . De bij de proeven

gebruikte variëteit (S 29) is daglengte gevoehig. Wat

voor fenologie deze variëteit heeft, wordt niet in

pichot et al.(198l) vermeld. De simulaties zijn gedaan

met variëteit '3". In figuur 4.2.1 worden de

gesimuleerde en werkehijke opbrengsten van de proeven van de

verschilleflde jaren getoond. De resultaten van de proeven met

hichte bemesting en zorider bemesting zijn alleen aangegeven

om te lateri zien dat de variatie in die situaties veel

kleiner is dan bii de proeven met sterke bemesting. De

gesimuleerde opbrengsten zouden ongeveer gehijk moeten zijri

aan de opbrengstefl van de proef met zware bemesting. De in de

figUur getoonde gecorrigeerde gesimuleerde opbrengsteri worden

besproken aan het eind van deze paragraaf. Duidehijk is dat

de gesimuleerde opbrengsten veel hoger zijn dan de in Saria

behaalde opbrengstefl. De oorzaa}z hiervan is dat de berekende

potentiële opbrengst te hoog is. Pichot et al.

vermelden voor S 29 een potentiele opbrengst van 3500 kg/ha

en in de simulaties wordt een potentiele opbrengst van 5600

kg/ha berekend. Dit verschil kan ahlerlei oorzaken hebben: de

correctiefaCtorefl voor de bepahing van de potentiële

opbrengSt kunnen f out ziin, maar ook kari de hengte van het

groelseiZoen overschat ziin. Pas nadat de simulaties waren

uitgevoerd bleek dat de zaaidata van de proeven beschikbaar

waren. De simulaties zijn dus uitgevoerd met gesimubeerde

zaai/kieifldata. Bovendien is aangenOrflefl dat de oogst uiterhijk
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op 31 oktober plaats gevonden heeft. Oogst data waren niet

bechi]cbaar(deZe ziin waarschiinhiik wel bekend), zodat niet

precies bekend is wat de lengte van het groeiseizoen is

geweest.

Hoe goed met de criteria voor de zaaidatum de werkelijke

zaaidatum geschat wordt is te zien in de figuren 4.2.2 a t/m

c, waarin voor verschillende waarden van runoff en RO

werkeliike en gesimuleerde zaaidata tegen elkaar zijn

uitgezet. Aan deze vergeliiking kunnen geeri conclusies

verbonden worden over de keuze vn de zaaidatum van de boeren

in Burkina Faso, omdat die keuze op heel andere gronden

gebaseerd kan zijn dan de keuze van de zaaidatum op een

proefstatiofl. Bovendien is bekend dat er eigenliik geen

sprake is van eeri zaaidatum, omdat de velden van een boer

vaak op verschillende dagen ingezaaid worden. Het is niet

bekend of de runoff percentages zoals die in Saria door

CIEH/IRAT—HV bepaald zijn ook gelden voor de proefvelden van

deze bemestirigsprOeVen. Het is bekend dat langdurige

bemesting door een verhoging van het organisch stofgehalte

van de bodem de infiltratiecaPiCiteit van de bodem kan

vergroten. Wat in alle situaties opvalt is dat in de

simulaties de zaaidatum vrijwel altiid eerder was dan de

werkellike zaaidatum. Vooral als de zaaicriteria een vroege

zaaidatum aangeven is de afwijking met de werkeliik zaaidatum

zeer groot. Voor de situatie zonder runoff(identiek ook wat

betreft zaaidatum aan de situatie met runoff volgens Snijders

and Schweigman(1985)) is de correlatie tussen gesimuleerde en

werkeliike zaaidata flog het hoogst. Alleen in de jaren

1962,1966 en 1971 wordt met het zaaicriteriUin en veel

vroegere zaaidatum gekozen dan in werkeliikheid. Het is

mogeliik dat de keuze van de zaaidatum in die jaren niet

alleen op grond van de waterbeschikbaarheid is genomen. In de

figuren 4.2.2 a en b wordt de correlatie tussen werkelijke en

gesimuleerde zaaidatum beschreven. De regressieliin is

bepaald met uitsluiting van de drie jaren met zeer late

zaaidata. In cle figuren 4.2.2 a t/m c zijn deze jaren telkens

met een min(—) aangegeven. De correlatie is niet erg groot,

rnaar er is wel sprake van een significante correlatie. De

formule vann de regressiellinen laat zien dat de situatie met

RtJ = 30 mm en runoff = 0 zaaidata oplevert voor Saria die het
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d:chtst bjj de werkeljjke zaaidata liggen. Met RD = 10 mm
w'rden nogal eens eerdere zaaidata gekozen in het model dan
ii werkeljjkheid. Met runoff = "Saria" wordt met het zaai—
crjterjum vaa]c wel een later zaaidatum gekozen dan met runoff
= 0. Voor het jaar 1966 wordt met runoff ="Sarja" daardoor de
zeidatum vrij goed geschat. Toch is de correlatie tussen
werkeljjke en gesimuleerde zaaidata met runoff = Saria" veel
slechter dan met runoff = 0 en dan ook niet significant. Wel
most bedacht wordei-i dat er ook op heel kleine schaal grote

rujmtelijke variatie kari bestaan in het neerslagpatroon en de
neerslaghoeveelheid(Melat 1987) . Voor een goede toets van
het zaajcriterium zouden eigenljjk niet alleen succesvolle
zajdata en neerslag bekend moeteri zijn, maar ook de zaaidata
warbjj de kieming en vestigirig niet succesvol was.

Dergeljjke gegevens zijn zeldzaam. In Matlon(1980) wordt

onderzoek beschreven naar de zaaistrategje van boeren in
relatje tot het neerslagpatroon. Er wordt aangegeven hoeveel
veldei-i op een bepaald.e datum werden ingezaajd en op hoeveel
velden een herzaai plaatsvond. J-Iierrnee is echter nog niet

aangegeven welke zaaidata niet succesvol bleken. Misschjen
kari een nadere analyse van deze gegevens toch meer duideljjk
verschaffen over de keuze en het succes van zaaidata.

Oindat de gesamuleerde zaaidata en daarmee de lengte van het
groelseizoen niet juist waren, kunnen de gesimuleerde

opbrengsten niet zonder rneer vergeleken worderi met de

werkeljj}ce opbrengsten. Bovendien was de potentléle

opbr-ei-igst niet goed geschat. Zoals al eerder geconstateerd
bij simulaties voor andere stations, is de grootte van

gesimuleerde opbrengst sterk afhankeljjk van de zaaidatum.
Dit geldt ook voor de simulaties met de neerslaggegeven van
Saria(zie figuur 4.2.3) . Om toch een goede vergelijkjng te
kunnen maken tussen gesimuleerde opbrengsten en werkelijke
opbrengsten, zouden eigenlijk de simulaties opnieuw gedaan
moeten worden met de werkelij}ce zaaidata. Dit is (nog) niet
gedaan. Wel zijn de gesimuleerde opbrengsten gecorrigeerd.

voor de foutieve schatting van de potentiële

opbrengst(vermenjgvuldjging met een factor 3500/5600) en voor
de lengte van het groeiseizoen. Dit laatste is gedaan door
een maxirnale lengte van het groeiseizoen aan te nernen van 150
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dagefl en een uiterste oogstdatum op 31 oktober. De met deze

aarinalfle geschatte werkellike lengte(= min(150 165 —

zaaid.aturn(aantal dagen na 30 april) is gedeeld door de

geirnuleerde lengte van het groelseizoerl. De gesimuleerde

opbrengStefl zijn 00k met de zo verkregen factor

verrnenigvuldigd. De op deze manier verkregen gecorrigeerde

geirnUleerde opbrengsten zijn in zoverre afharikeliik van de

werkeliike opbrengsten dat de geschatte en de werkelijke

opbrengsten dezelfde potentiële opbrengsten hebben.

In figuur 4.2.1 is te zien dat de gecorrigeerde redelijk in

de buurt van de werkellike opbrengsten liggen. Alleen voor de

eerste jaren van de bernestingsproef zijn de gesimuleerde

opbreflgStefl veel hoger dan de werkellike. Voor het jaar 1963

is dit niet verwonderliik omdat in dat de werkellike

opbrengst door ziekte/plagefl sterk gereduceerd was(Forest

(1983) geciteerd ult Mellaart 1987)

Als echter dit afwijkende jaar niet in beschouwing genomen

wordt, dan is de correlatie tussen de werkelijke en

gecorrigeerde gesimuleerde opbrengsten niet significant. Hier

kan niet meteen de conclusie uitgetrokken worden dat het

model niet deugt, wel dat de parameters beter ingevuld moeten

worden. Dat bij een goede kennis van de situatie het wel

mogeliik is door de waterbeschikbaarheid beperkte opbrengsten

(bii zware bemesting) te schatten blijkt uit het werk van

Forest(1983) (geciteerd ult Mellaart 1987), die met behuip van

een model voor deze zelfde bemestingsproeVefl wel een

correlatie tussen gesimuleerde en werkelijke opbrengsten

vindt.
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Hoof dstuk 5 Enkele simulaties van gewasgroei met

EASYCROP en een vergelijking met Doorenbos en

Kassammode 1 len.

5.1 De relatie tussen potentiële produktie en de

lengte van het groeiseizoen.

Om een verge hiking te kunnen maken tussen EASYCROP en

Doorenbos en Kassarn—modellen wat betreft de gesimuleerde of

berekende potentiële produktie in relatie •tot de

lengte van het groelseizoen is de gewasgroei voor

verschihlende lengtes van het groeiseizoen gesimuleerd

EASYCROP . In EASYCROP is de potentiële produktie

afhankehijk van de fenologie van het gewas. De reden hiervan

is het felt dat in EASYCROP de verdehing van de drogestof

produktie afhankelijk is van het ontwikkelingsstadium. Met

name de bloeldatum is van belang, omdat na de bloel de

verdeling van drogestof produktie radicaal verandert: na de

bloel vindt geen blad—, stengel— en wortelgroei meer plaats,

maar wordt alle drogestof produktie gebruikt voor de

produktie van aren. Het effect van de fenologie op de

gewasgroei gesimuleerd met EASYCROP, is geen systematisch

onderzoek gedaan. Op grond van de simulaties die in de

volgende paragraaf aan de orde komen, zijn wel uitspraken

mogehijk over de effecten van de fenologie op de gesimuleerde

gewasgroei.

Bij het bepalen van de potenti1e produktie bij

verschillende lengtes van het groeiseizoen is telkens een

zodanige fenologie gekozen, dat de bloeidatum halverwege de

lengte van het groeiseizoen valt. In feite zijn telkeris

verschi].lende daglerigte neutrale variëteiten gebruikt

met verschillende groeiseizoenlerigtes. Potnentiele produkties

voor een daglengte gevoelige variëteit zijn niet

bepaald. Voor de daglengte gevoelige varièteit is de

gewasgroei gesimuleerd met een periode na de bloei die een

constante hengte van 40 dagen heeft, terwiji de vegetatieve

periode variabel is.

Ahle simulaties zijn gestart op de kiemdag met een begin

drooggewicht van 3 kg/ha, zijnde 1.5 kg/ha voor wortel en

blad beide. Jansen and Gosseye(1986) gebruikten bij hun
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sj.mulaties van de gewasgroei. van millet een begin

drooggewicht van blad, stengel en wortel respectieveliik 25,

15 en 25 kg/ha. De begingewichten van de bovengrondse delen

die Jansen and Gosseye(1986) gebruikten, zijn uit de

veldexperimenteri bepaald waarmee het model getoetst werd. Het

begingewicht van de wortels werd verondersteld gelijk te zijn

aan dat van de bladeren. De simulaties van Jansen and

Gosseye(1986)werdefl gestart op 12 dagen na het zaaien. Bij

simulaties met een beginbladgewicht van 5 tot 50 kg/ha vonden

Jansen and Gosseye(1986) geen verschillen in

potentiële produktie. Onder condities van beperkte

waterbeschikbaarheid werd. in de sirnulaties voor lagere

begingewichten hogere opbrengsten gesimuleerd voor een jaar

met weinig neerslag. De begingewichteri die bij de hier

gepresenteerde simulaties zijn gebruikt zijn vergeliikbaar

met de experimentele gegevens van de begingewichten. Met

totale drooggewicht bij de simulaties na 12 dagen tussen 25

en 70 kg/ha.

Bij de simulaties is een exinctiecoëfficiënt

gebruikt van 0.6. Dit is de waarde van sorghum; die van

millet is slechts 0.5. Dit betekent dat de gesimuleerd.e

gewasgroei beschouwd moet worden als de gewasgroei van

sorg'hum.

Voor een beschri.jving van de overige waarden van parameters

wordt verwezen naar paragraaf 2.4.

In figuur 5.1.1 a t/m c zijn de resultaten te zien van de

simulaties voor groeiseizoenlerigtes van 90 en 120 dagen. Bij

een groeiseizoenlengte van 120 dagen wordt een uiteindeliike

potentiële graanproduktie gesimuleerd van 5800 kg/ha

en met 90 dagen wordt een potentiële graanproduktie

gesimuleerd van 3000 kg/ha. Hoewel de graanopbrengst van de

90—dagenvariëteit meer dan 50 % bed.raagt van die van

de 120—dagen---variëteit, is de hoeveelheid blad van de

90—dagen—variëteit aanwezig bij het begin van de

bloei maar 30 % van d.e hoeveelheid blad van de 120—dagen—

—variëteit bij het begin van de bloel. De bladsterfte

is echter bij de 120—dagen—variëteit groter, ook

relatief, orndat de periode na de bloei langer duurt. De

harvest index, hier de graanproduktie gedeeld door de totale

drogestof produictie, is in beide gevallen 0.43. De LAI is
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rechtevenredig met de hoeveelheid blad van het gewas, maar

voor de duidelijkheid wordt in 1 iguur 5.1.1 c het verloop van

de LAI gedurende het groeiseizoen getoond.

De potentiële produktie van het ligt voor de meeste

groeiseizoenlengtes tussen de met de methode van Doorenbos

and Kassam(1979) berekende potentiële opbrengsten

voor LAI(max) = 3 en LAI(max) = 5(figuur 5.1.2). Wat echter

be].angrijker is, de potentiële produktie zoals die

EASYCROP gesimuleerd wordt. is niet recht evenredig met de

lerigte van ht groeiseizoen. Dit is een belangrijk verschil

met de relatie tussen de potentiële opbrengst met de

Doorenbos en Kassam methode en de lengte van het

groelseizoen. De potentiële produktie voor een

groeiseizoen1engte van 150 dagen is met EASYCROP ongeveer

5000—6000 kg/ha. De Doorenbos en Kassam methode levert voor

LAI (max) = 3 geeft een potentiële produktie van 5600

kg/ha en voor LAI(max) > 5 zelfs meer dan 7000 kg/ha. Dit

zijn wel heel hoge potentiële produkties. De

iierhoogste opbrengsten die met sorghum in Burkina Faso

gehaald ziin(met irrigatie) zijn altijd nog lager dan 5300

kg/ha(ICRISAT 1980) . Waarschiinliik zijn de overschattingen

van het het gevoig van de vereenvoudigj.ng van de verdeling

van droge stof of van een te lage respiratie—

coff]iCiëflt. Jansen and Gosseye(1986) hebben

de potentiële produktie produktie van een daglengte

gevoelige millet gesimuleerd voor verschillende zaaidata. ZIj

simuleerden voor lengtes van het groeiseizoen groter dan 84

dagen een vriiwel constante potentiële produ3ctie van

7000 kg/ha. Als de lengte van het groeiseizoen groter is,

wordt wel een grotere hoeveelheid biomassa geproduceerd, maar

omdat daardoor d.e respiratie ook hoger is, zijn de

gesimuleerde graanopbrengsten niet hoger.

In de methode om de potentiële produ}ctie van

Doorenbos and Kassam(1979) speelt de maximale LAI die

gedurende het groeiseiZoefl zal optreden een grote rol. Een

groot probleem bij het bepalen van de potentiële

produktie met die methode is, dat er geen methode wordt

aangegeven om die maximale LAI te schatten. Blijkbaar moet

men de situatie zo goed kennen dat men ongeveer van te voren

weet welke LAI bereikt zal worden. De maximale LAI zoals die
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Figuur 51.2 De 1engtevnhejroeeezoen en potente1e
r.aanrodukte volgens Doorenbos 5ndKissam(1979)
engesirnuleerd met een zeer eenvoudig WOFOST—

S potentiele produkte volgens Doorenbos and. Kassam
(1979) met LAI(mex) — 5.

b potenteIe pi-odulctie als a) met LA) (max) — 3.
c potentiole rroduktle pesimuleerd met eon zeer een—

voudig WOFOSF—chtla model,

Lente groelsejzoen(dage)
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graanopbrengst in 1961
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geirnu1eerd is bij de bepalirig van de potentiële

produictie EASYCROP blijkt dat de maximale LAI die in bet

groeiseiZOefl optreedt sterk afhankeliik is van de lengte van
het groelseizoen.
5.2 EriJcele simulaties EASYCROP van de gewasgroei onder

coridities van beperkte waterbeschikbaarheid.

Met de neersiag—gegeVens 1960 tot en met 1973 van Saria en

met gebruikmaking van het waterbalansmodel van paragraaf 2.2

zijn imulaties van de gewasgroei uitgevoerd met RO = 10 mm,

Smax = 50 mm en runoff = 0. De simulaties zijn uitgevoerd met

variëteit "2", een daglengte neutrale

variteit met een groeiseizoenlengte van 120 dagen en

bloeidatum 50 dagen na kieming en met variëteit '3",

een daglengte gevoelige variëteit met een maximale

lengte van het groeiseizoenlengte van 150 dagen, een uiterste

bloeidaturfl op 3 september en een uiterste oogstdatum op 31

oktober(z]ie ook paragraaf 2.6)

Dii de simulatie met de daglengte gevoelige variëteit

trad in 5 van de 14 jaren een merkwaardig verschijnsel Op: de

gesimuleerde graanproduktie was aan bet einde in die gevallen

nameliik aan bet einde van bet groeiseizoefl lager dan enkele

dagen of weken daarvoor(figUUr 5.1.4). Bij de simulatie met

de neersiaggegevens van 1961 was bet drooggewicht van bet

graan aan bet einde van het groeiseizoefl maar 50 % van het

maxirnale gesimuleerde drooggewicht van bet graan. Dii de

simulatie van de potentiële produktie trad dit

verschiinsel niet op. Het is dan 00k het gevoig van een lage

LAI en watertekorten na de bloei. Daardoor is de fotosynthese

sterk gereduceerd, zelfs zo sterk dat de respiratie groter is

dan de bruto fotosynthese. Hierdoor is de netto fotosynthese

negatief. Dit is het geval bli de simulatie met de neerslag—

gegevens van 1961(figuur 5.1.4) . Dii de simulatie van de

gewasgroei met de neerelaggegevens van 1960 speelt ook de

sterke bladsterfte een rol. Door de sterke vegetatieve groei

voor en viak na de bloei is er veel biomassa aanwezig,

waardoor er een grote respiratie is. Door bladsterfte neemt

de potentiële bruto fotosynthese echter na de bloei

af tot 43 aan bet einde van het groeiseizoen. Hierdoor en

door een watertekort aan bet eind van bet groeiseizoen is de
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netto fotosynthese de laatste 5 dagen van het groelseizoen

negatief. Omdat na de bloel alle met deze netto fotosynthese

mogelijke drogestof "produ)ctle" voor graan"produktae"

gebruikt wordt neemt dus de hoeveelheid graan af. In d.e

llteratuur zljn geen gevallen gevonden waarin een dérgelljk

verschijrisel optrad. Dat de totale blomassa aan het elnd van

het groelseizoen afneemt, en ook sterker dan verklaard kan

worcien door bladsterfte, is wel In de llteratuur

beschreven.Azam All et al.(1984) en Jansen and

Goseye(1986) beschrijven experimenten met millet waarblj

af name van totale biomassa optrad aan het einde van het

groeiselzoen. Een verkiaring voor het optreden van het

afnemen van de hoeveelheid graan aan het eind van het seizoen

is waarschijnlijk gelegen In het felt dat de gesimuleerde

gewasgroel te lang doorgaat. Elgenlijk zouden de sirnulatie

gestopt moeten worden na het stadium van de graanproduktie.

Dit is echter niet gedaan. De vaak zeer lage water—

beschikbaarheid aan het einde van het seizoen veroorzaakt dan

het in de simulaties optredende verschijnsel. Er zijn nog

twee andere oorzaken. Ten eerste is de respiratie van graan

is lager dan de gemiddelde respiratie van de hele plant. Als

aan bet eind van bet groeiseizoen ongeveer 40 van de totale

blomassa ult graan bestaat, zal er dus een overschatting

plaatsvinden van de respiratie. Ten tweede kan er in

werkelijkheid re—allocatie van drogestof optreden van de

stengel naar het graan. Dit laatste is echter In de

literatuur alleen voor millet gevonden(Azam All et al.

1984; Jansen and Gosseye 1986)

Ten gevolge van dit verschijnsel was de gemiddelde harvest

index, hier het drooggewicht aan graan gedeeld door het

totale drooggewlcht(ook dode bladeren), voor de

daglengte—gevoelige variteit voor een sorghum——

varlëtelt zeer laag(0.20 j 0.083; n14) en zeer

variabel. Voor een millet—variëteit zou dit eeri heel

realistische waarde zijn(zie paragraaf 2.1) . Het is nlet zo

dat de harvest index juist laag Is in die gevallen waarin een

af name van het drooggewicht aan bet eind van het seizoen

optreedt. BIj de simulaties met de neerslaggegevens van 1960

van de gewasgroei van de daglengte gevoelige

variëtelt bi.ivoorbeeld was de harvest index hoger
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danhet gemiddelde namelijk 0.25.De gesimuleerde harvest

i.ndex van de daglengte neutrale variötelt was veel

hoger en ook veel constanter(O.41 . 0.054; n=14) . Deze
harvest index is slechts lets hoger dan voor een sorghum

variteit gebruikelijk(zje paragraaf 2.1).

Omdat de simulaties voor de daglengte gevoelige zo'n

inerkwaardige af name van de hoeveelheid graan aan het einde

van het groelseizoen vertoonden, leek het weinig z'nvol om de

gesimuleerde opbrengsten van deze simulaties te vergelijken

met de werkelijke opbrengsten van de bemestingsproeven. Bij

de simulaties voor de daglengte neutrale variëtelt is

slechts in twee gevallen een sterke afname van 25 9

geconstateerd van de hoeveelheid graan aan het einde van het

groelseizoen. Een vergelijking van deze gesimuleerde laat

z'eri dat voor de jaren 1965 tot en met 1971 de gesimuleerde

opbrengsten sterk gecorreleerd zijn(zie figuur 5.2.1) . Dat de

correlatie met eerdere jaren veel minder sterk is. kari is
voor een deel misschien het gevoig van bet felt dat in deze

jaren de bemestingsproef net gestart was. Mogelijkerwijs was

bijvoorbeeld het waterhoudend vermogen in de eerste jaren

lager. De lagere werkelijke opbrengst van 1963 is het gevoig

geweest van een ziekte/plaag. Voor de lagere opbrengsten in

1972 en 1973 wordt niet goed begrepen. Pichot et

al.(1981) noemen als (door hen onbevredigend bevonden)

rnogelijke verkiaring allelopathie van sorghum, die

uiteindelijk 00k de opbrengsten van sorghum zelf doet

afnemen. Het lijkt dus zo te ziin dat voor jaren waarvoor

aangenomen kan word.en dat de werkelijke opbrengsteri waarvoor

alleen de waterbeschikbaarheid de beperkende factor is, vrij

goed gesimuleerd worden met het eenvoudige

Wel rnoet hierbij bedacht worden dat blj de simulaties

dezelfde gesimuleerde zaaldata gebruikt zijn als blj de

simulaties met de Doorenbos & Kassammodellen. Deze

gesimuleerde zaaldata wijken nogal af van d.e werkelijke
zaaidata. 00k voor een daglengte neutrale variteit

is er een sterke invloed van de zaaidatum op de opbrengst.

Bovendien is de bij de bemestingsproeven gebruikte

variteit, in tegeristelling tot de in de simulaties

gebruikte variëteit, wel daglengte gevoelig. De
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gevonden correlatie kan dus geen bewijs zljn voor de

justheid van het eenvoudlge

5,3 Eenvergelljking van verschlllende methoden om de

potentiële evapotranspiratle te bepalen.

De vergelliking van methoden om de potentile evapo—

transpiratie te bepalen wordtgedaan aan de hand van een

vergelliking van de K—waarden van Doorenbos en Kassam

modelleri met volgens formule 2.4.4 berekende L—waarden.

Deze laatste berekende waarden hangen voor een bepaald

gewas(rnet een gewasspeclfiek extinctiecoeficlent Ke) en een

bepaalde maximale evaporatie uitsluitend van de LAI van het

gewas af. Voor het gewas sorghum(Ke = 0.6)een maximale eva—

poratie(van een kale bodem) is de relatie tussen K en

LAI in figuur 5.3.2 uitgezet. In Doorenbos en Kassammodellen

is de K alleen afhankeliik van de ontwikkeling van het

gewas. In figuur 5.3.3 zijri de verschillende relaties tussen

K en de tijd na kieming te zien. De K—waarden die

berekend zijn met formule 2.4.4 zijn gebaseerd op de LAI

zoals die in de simulaties is bepaald. Deze simulaties zijn

gedaan met het waterbalansmodel van paragraaf 2.2 en dus met

K—waarden die alleen afhan}celiik zijn van de tijd en

niet van de LAI. Hierdoor kan een misschien een

onderschatting van de gewasgroei opgetreden zijn. De

berekende K—waarden zouden dan te laag zijn. Lijn b

heeft de laagste K=—waarden. Deze lijn geeft de relatie

tussen K€ en de tijd na kieming van een

variëteit met een bloeidatum 50 dagen na de kieming

bij een gewasgroei met een beperkte waterbeschikbaarheid. De

K—waarden onder optimale condities is lets hoger voor

deze variëteit. Voor een variëteit met een

bloeidatUlfl 60 dagen na kieming duurt de periode van

vegetatieve groei veel lariger en daardoor wordt de LAI en dus

d.e K hoger. In figuur 5.3.3 is alleen de K van

deze laatste variëteit getoond. bij een gewasgroei

onder optimale condities. De K—waarden die bij de

simulaties van de waterbalans en de daaraan gekoppelde

gewasgroei gebrulkt zijn(liin a), zijn bijna altijd hoger dan

die berekend met formule $'Deze relatle komt overeen met
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de relat].e tussen K= en de tijd van het seizoen van

Sniider$ and Schweigman(1985) voor een daglengte gevoelige

variëteit met maximale lengte van het groelseiZOen

van 120 d.agen. Voor een variëteit met een maximale

].erigte van bet groelseizoen van 150 dagen, maar met een

variwege een late zaaidatum maar 120 dagen durend

groelseiZOen, is de relatie tussen K en de tijd na

kieming als in lijn d. In het begin van groeiseizoefl is de

K voor jun d lager dan die voor lijn a, rnaar aan bet

eind van het groeiseizoefl is de K van lijn d veel

hoger. Welke van deze relaties tussen K en de tijd na

kieming het beste is, is niet te zeggen. Dit hangt af van de

geldigheid van formule 2.4.4 en van het werkeliike verloop

van de LAI gedurende het groelseizoen. Het verloop van de LAI

is afhankeliik is van de fenologie van het gewas, de

verdeling van drogestof produJt]ie en van de bladsterfte.

Zolang deze dingen niet voldoende bekend zijn kan K

eigenliik niet goed bepaald worden. Met effect van

verschillende waarden van K op de waterbalans is niet

bepaald. Met is echter ook zonder bet effect met behuip van

simulaties bepaald te hebberi duideliik dat als de K

lager is dat dan de evapotranspiratie ook lager is. Vooral

verschillen in K aan het einde van bet groeiseizoefl

kunnen een grote invloed hebben op de waterbalans, omdat

watertekorten vooral aan het einde van bet groeiseizoen

optreden. Als K onafhankeliik is van de LAI, dan is bet

effect van K te illustreren met het volgende voorbeeld.

Stel Smax = 50 mm, Sigma = 0.45 en Penman = 5 rnm/dag. Met

verlooP van de hoeveelheid water in de bodem na een regenbui

van 50 mm is dan makkeliik te bepalen voor verschillende

waarden van K. Voor K = 0.6 geldt dat na ongeveer

20 dagen de hoeveelheid water in de bodem zeer klein is

geworden. De relatieve verdamping gedurende deze 20 dagen is

gelijk aan 0.83. Voor Kc = 1.0 is al na ongeveer 16

dagen de hoeveelheid water in de bodem zeer klein. De

relatieve verdamping na 20 dagen is dan slechts 0.5, omdat de

potentiële verdamping veel hoger is geweest.

Gedurende deze 20 dagen is de gewasgroei voor K4=0.6

groter geweest. Als K afhankeliik is van de LAI dan kan

K groter worden ten gevolge van toename van de
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hoeveetheid blad. Dit kan echter alleen optreden in de

periode van vegetatieve groel. Verschi].len in K na de

bloei kunnen dus zowel op de waterbalans als op de

uiteindelijke opbrengst een grote invloed hebben.

Deze vergelijking van methoden om K4 te bepaleri moet-

beschouwd worden als een eerste aanzet tot een grondiger

vergelijking. De hier besproken vergelijkingen kunnen als een

indicatie beschouwd worcien van de verschillen tussen d.e

methoden.



—100—

Hoofd.StUk 6: Conclusies.

In dit hoofdstuk worden de belangrijkste conclusies die op

grond van de uitkornsten van de simulaties getrokken zijn flog

eens sainengevat en wordt nagegaan in hoeverre een antwoord. is

gevoriden op geformuleerde vraagstellingen.

De vraag in of waarden van parameters in de literatuur

gevonden kunnen worden, kan voor d.e meeste parameters

positief beantwoord worden. De invulling van enkele

parameters bleek wel problemen te geven. Met gaat hierbij om

parameters die zowel in de Doorenbos en Kassam modellen als

in EASYCROP als in WOFOST een grote rol spelen:

1) de effectieve worteldiepte. Voor de bepaling van de

effectieve worteldiepte moet bekend zijn of de

worteldiepte bepaald wordt door de diepte van de

doorwortelbare zone of door wortelgroei.

ma3;2) de manier waarop de ontwikkeling van het gewas

verloopt, de fenologie. Van slechts enkele locale

variëteiten die door de boeren in Burkina Faso

gebrui.kt worderi is de fenologie precies bekend. In ieder

geval moet van een variëteit bekend zijn of het

een daglengte neutrale dan wel daglengte gevoelige

variëteit is. Met blijkt in de simulaties veel uit

te rnaken of de gewasgroei van een daglengte neutrale of

daglengte gevoelige variëteit gesimuleerd wordt.

Verder rnoet de bloeidatum of de lengte van de periode tot

de bloei bekend zijn. Ook de lengte van de periode na de

bloel moet bekend ziin. Om twee redenen: vanwege de

invloed op de potentiële opbrengst en omdat juist

aan het eind van het groeiseizoen watertekorten optreden.

Bij WOFOST—achtige modellen is de fenologie nog

belangriiker vanwege de hieraan gekoppelde verdeling van

drogestof produktie. Dat een verkeerd jnvulling van de

fenologie tot vreemde resultaten kan leiden, wordt ook

duideliik ult het in de simulaties waargenomefl

verschiinsel van een af name van de hoeveelheid

geproduceerd graan.

3) de potentiële produktie. Dii de berekening van de

potentiële produktie met de methode van Doorenbos
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and Kassam(1979) zoals aangegeven in paragraaf 2.1 is een

vrij lage maximale fotosyrithese ingevuld van 55 kg/ha.uur.

Dii de normale waarde van 70 kg/ha.uur werden veel te hoge

potentiële produkties bepaald. liet is onduidelijk

waarorn de methode van Dooreribos and ICassam(1979) zulke

hele hoge potentiële produkties geeft. Aan deze

rnethode kleven wel meer bezwaren: de constante harvest

index en de te schatten maximale LAI die in een

groelseizoen optreedt, LAI (max) .Beide kurinen zeer variabel

zijn. Waarden voor de harvest index van locale

variteiten uit Burkina Faso zijn niet gevonden in

de literatuur. De in de literatuur gevonden waarden voor

variëteiten van sorghum en millet zijn sterk

variabel en vaak afharikelijk van de water—

beschikbaarheid. Dit is ook in de simulaties met een zeer

eenvoudig WOFOST—achtig model gevonden. LAI(max) was in de

simulaties met het zeer eenvoudjige WOFOST—achtige model

sterk afhanicelijk van de lengte van het groelseizoen. De

bij beide methoden om potentiële produktie te

bepalen gevonden relatie tussen de potentile

produktie en de lengte van het groeiseizoen is bjj

simulaties van Jansen and Gosseye(1986) niet gevonden voor

millet.

4) de K—waarden. De door Doorenbos and Kassam(1979)

gegeven waarden zijn door Snhjders and Schweigman(1985)

gebruikt om een continue functie voor K op te

stellen waarin K afhankelijk is van de tijd na

zaaien. De opgestelde functie geldt voor een

variëteit met een maximale lengte van het

groeiseizoen(zeg LO) . Als de lengte van het groelseizoen

echter korter geldt toch de zelfde functie. Dit laatste

lijkt niet altijd juist te zijri. Met behuip van in

WOFOST—achtige modellen gebruikelijke formules om de

potentiële evaporatie en transpiratie te bepalen

is een poging gedaan om L—waarden te berekenen. De

K—waarden die op die manier bepaald zijn waren

afhankeljjk van de LAI van het gewas. K4—waarden

berekend met de LAI waarden zoals die met het

WOFOST—achtige model gesimuleerd zijn, bleken over het

algemeen lager te zijn dan de K1—waarden die bij de
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simulaties gebruikt zijn. De K—waarden die bii de

simulaties gebruikt zijn, zijn alleen afhankeliik van de

tijd na kieming en niet afhankelijk van de groel van het

gewas.

5) de K.,—waarden van het seizoen— en stadlamodel. Met

stadiamodel zoals dat hier gebruikt is en zoals het ook

Hagerizieker(1985) gebrulkt is. is noolt gevalideerd. De

K,—waarden van de stadia afzonderliik zijn wel

experimenteel bepaald. maar de gebruikte methode van

vermenigvuldigirig van factoren is noolt op zijn geldigheid

getest. Sharma and Alt onso Neto(1986) beweren dat

K—waarden afhankeliik ziin van de nutri—

ëntenbeschikbaarheid en van de ook van de water—

beschikbaarheid. Dit wordt echter niet erg helder door de

resultaten van de door hen uitgevoerde experimenten

gedernonstreerd. Zij vonden bij hun experimenten bij de

hoogste nutriëntenbeschikbaarheid vaak niet de

allerhoogste opbrengsten. Hoewel de gemiddelde opbrengst

bli het laagste nutriënten niveau wel lager was,

kwameri er onder de individuele waarnemingen opbrengsten

voor die hoger wareri dan de opbrengsten bij het hoogste

nlveau van nutriëntenbeschikbaarheid.

Over de gevoeligheid van de modellen voor bepaalde parameters

is hierboven al lets aangegeven. Bij de simulaties bleek dat

de zaaidatum en gesimuleerde opbrengsten zeer sterk

sarnenhangen, waarbij in de simulaties meestal werd

geconstateerd dat een latere zaaidatum gepaard ging met een

lagere opbrengst. Bij daglengte neutrale variteiten

komt het voor dat met zeer vroege zaaidata lagere opbrengsten

gesimuleerd worden dat met lets latere zaaidata.

De invloed van Sigma op de gesimuleerde opbrengsten bleek

gering te zijn. Slechts in een enkel geval kon het door

Passioura(1972) gevond.en positieve effect van lagere

worteld.ichtheden en dus een hogere Sigma bij d.e simulaties

aangetoond worden. Wel heeft Sigma invloed op de waterbalans:

drainage kan hoger zin bij hogere waarden van Sigarn en ook de

hoeveelheid water die in de wortelzoen achterbliift is

verschillend bli verschillende waarden van Sigma. De in
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Doorenbos and Kassam(1979) en Van Keulen and Wolf (1986)

gegeven waarden van Sigma zijn bijna altijd. lager dan de in

de hier uitgevoerde simulaties gebruikeli.ike waarde van Sigma

van 0.45.

Een opmerkelijke conclusie uit de simulaties met

verschillende niveaus van runoff en zonder runoff was de

conclusie dat de hoeveelheid runoff met de formules van

Snijders and Schweigman(1985), die gebaseerd zijn op de

gegevens van Ryan and Pereira(1980), zo gering is dat geen

effect op de opbrengst aangetoond kan worden ten opzichte van

de situatie zonder runoff. De gemiddelde reductie van de

gesimuleerde opbrengsten(vafl een zeer groot aantal jaren) met

runoff—formules gebaseerd op experimenten te Saria(Lidofl

et al. 1983) was afhankelijk van de situatie ongeveer

10 — 20 %. Met deze veel hogere runoff bleek corns zaaien pas

40 dagen later mogelijk te zijn dan in de situate zonder

runoff. Over het algemeen was er geen groot effect op de

zaaidatum van runoff.

De gesimuleerde oogstdatum van 31 oktober(en soms zelfs

later) heeft corns tot gevoig dat het gewas een extreem droge

periode aan het eind van het groeiseizoen moet ondergaan. In

de simulaties bleek dit uit het aantal "stress"dagen( dagen

met ETR < 0.01 * ETP) . Dit aantal dagen is in 20 96 van de

simulaties voor Ouahigouya groter dan 10 dagen en is soms

zelfs groter dan 20 dagen. In deze situaties wordt het

verschil tussen het seizoenmodel en het stadiamodel goed

duidellik.

De simulaties voor verschillende waarden van de capaciteit

van wateropslag in de wortelzone(RSrnaX(rnaX) = 50 mm en

RSmax(max) = 100 mm) liet een verschil zien in gesimuleerde

opbrengsten van ongeveer 10 96 , waarbij de hoogste

opbrengsten natuurliik behaald werden met RSmax(max) =

100 mm.

De conclusie die getrokken kan worden uit de vergelijking van

gesimuleerde opbrengsten met werkeliike opbrengsten van

bemestingsproeVen te Saria is, dat een goede invulling van

parameters als zaaidatum en potentile produktie

noodzakeliik is om met de modellen met d.e werkeliike

opbrengsten vergelijkbare opbrengsten te bepaleri. De

correlatie tussen opbrengsten bepaald met het seizoen— en
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stadiamCd.el en d.e werkeliike opbrengsten was niet erg groot,

terwiil met een soortgeliik model wel een goede correlatie

berei}ct is tussen berekende opbrengsten en gemeten

opbrengStefl(FOrest et Lidon 1984) De vrii goede correlatie

die gevoriden is tussen met het zeer eenvoudige WOFOST—achtige

model gesimuleerde opbrengsten en de werkellike opbrengsten

van de proeven te Saria is niet geheel verklaarbaar. De

correlatie geldt alleen voor een beperkt aantal jaren, waarin

de werkeliike opbrengsten alleen beperkt zijn door de water—

beschikbaarheid. Hoewel de correlatie significant is, kan

toch de geldigheid van bet zeer eenvoudige WOFOST—achtige

model getwijfeld worden, omdat bij de simulaties een zaaidata

ziin gelcozen die soms afwijken van de werkeliike zaaidata.

Bli de Doorenbos— en Kassarnmodellen had dit grote afwijkingen

van de berekende opbrengsten tot gevoig ten opzichte van de

werkelike opbrengsten. De simulaties moeten in de toekomst

berhaald worden met de werkellike zaaidata om te zien of de

gevonden correlatie dan nog steeds gevonderi wordt.

De vergelijking van werkellike opbrengsten van enkele

QPD's(proViflCies) in Burkina Faso met voor deze ORD's

gesimuleerde opbrengsten maakt duideliik dat de gesirnuleerde

opbreflgstefl veel hoger zijn dan de werkeliike opbrengsten.

Dit is slechts voor een deel bet gevoig van een overschatting

van de potentiële produktie. De werkellike

opbreflgsten in Burkina Faso zijn over het algemeen zeer laag

vanwege de lage vruchtbaarheid van de bodem en het lage

bemeStiflgsfliveau. Breman and De Wit(1983) hebben laten zien

dat de werkellike biomassaProduktie van graslanden in de

Sahel veel lager is dan de produktie die mogeliik is wanneer

alleen de waterbeschikbaarheid de produktie zou beperken.

Onderzoek van de SOW(SOW 1985) laat zien dat opbrengsten van

sorghum en millet bij een optimale nutriënten

beschikbaarheid 3 tot 4 maal zo hoog kunnen ziin als de

huidige opbrengsten. Toch bestaat er een zwakke correlatie

tussen gesimuleerde opbrengsten en werkeliike opbrengsten van

verschillende ORD's. De correlatie is het sterkst voor de

late gesimuleerde zaaidata. Dat de correlatie niet bestaat

voor de vroegste gesimuleerde zaaidata kan mogeliik het

gevoig zijn van het feit dat werkeliike zaaidata later zijn

dan met bet zaaicriterium van het model wordt bepaald. Andere
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auteurs hebben al eerder laten zien dat met een model vriiwel

gelijk aan het hier gebruikte seizoenmod€.l en met een vrijwel

gelijk waterbalansmodel een deel van de variatie in

opbrengsten van sorghum en millet in Burkina Faso verklaard

kan worden door variatie in de waterbeschikbaarheid(Sniiders

and Schweigman 1985.. Snijder 1987) Deze auteurs hebben

echter voor de potentiële produktie niet de echte

potentiële produktie ingevuld die gehaald wordt onder

bij de heersende condities wat betreft straiingsintensiteit.

daglengte en temperatuur en onder optimale condities voor

alle overige factoren, maar de produktie die gehaald kan

worden onder optimale condities wat betreft de water—

beschikbaarheid en de in Burkina Faso heersende condities wat

betreft alle overige factoren. Onder deze condities van onder

andere een beperkte nutriëntenbeschikbaarheid is d.e

grondgedachte achter de modellen. die de invloed van de

waterbeschikbaarheid op gewasgroei verklaart, niet geldig.

Deze grondgedachte is bet concept dat de relatieve

fotosynthese bepaald wordt door de relatieve (evapo)—

transpiratie. Hierbij wordt aangenomen dat de relatieve

(evapo)transpiratie evenredig is met de relatieve hoeveelheid

water in de bodem. In het algemeen wordt aangenomen dat ook

bij een beperkte nutriehtenbeschikbaarheid de

relatieve fotosynthese gelijk is aan de relatieve (evapo)—

transpiratie(zie bijvoorbeeld Van Keulen and Wolf (1986) voor

een beschrijving van experimentele evidentie voor deze

veronderstelling) . Als de nutriëntenbeschikbaarheid

laag is, wordt de fotosynthese door de nutri—

ëntenbeschikbaarheid bepaald. Dii deze verlaagde

fotosynthese wordt de relatieve (evapo)—transPiratie bepaald

door de fotosynthese en niet andersom. De relatieve (evapo)—

transpiratie is dan ook niet meer evenredig met de relatieve

hoeveelbeid water in de bodem. Het is dus de vraag in

hoeverre het hier gebruikte waterbalansmodel voor de in

Burkina Faso heersende ornstandigheden de werkeliike

waterbalans goed kan simuleren. Dat bovengenoemde auteurs wel

een correlatie vinden tussen geschatte en werkeliike

opbrengstefl kan verschillende oorzaicen hebben. Ten eerste kan

de gevonden correlatie het gevoig zijn van een goede

schatting van de lengte van het groeiseizoen en een misschien
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ook bli beperkte nutrintenbeschikbaarheid bestaande

re1atie tussen de lengte van het groeiseizoefl en

opbrengsten.Ten tweede Ran de gevonden correlatie het gevoig

ziin van interacties tussen de water— en nutriëntefl—

beschikbaarheid. De interacties tussen deze twee factoren

zjjn zeer groot. Ten eerste bevat de neersiag een vrij

constante concentratie nutriënten, zodat er een

relatie bestaat tussen de totale neersiag in het groeiseizoefl

en de nutriëntenbeschikbaarheid. Ten tweede is de

fixatie van stikstof en de mineralisatie van organisch

materiaal groter als de bodemvochtigheid groter is. Ten derde

is de opname van nutriënten afhankeliik van de

concentraties in water opgeloste mineralen. Er bestaan ook

negatieve interacties. Bij grote hoeveelheden neersiag

ontstaat erosie en drainage, waarbij verliezen van mineralen

optreden. Deze interacties tussen de water— en

nutriëntenbeschik—baarheid zijn zeer ingewikkeld en

er zijri nog geen conceptuele modellen ontwikkeld waarrnee deze

interacties gesimuleerd kunnen worden. Wel bestaan er

empirische regressie modellen die voor specifieke situaties

geldig zijn. In (referentie opzoeken: Agronomy Journal)

wordt een kwadratische regressie beschreven van de evapo—

trarispiratie en gemeten opbrengsten, waarbij de opbrengsten

rnaximaal zijn bij middeigrote evapotranspiraties. De reductie

van opbrengsten is het gevoig van verliezen door uitspoeling

van nitraat door de met hoge evapotranspiratie gepaard gaande

drainage.

Het is de vraag in hoeverre het mcgeliik s orn voor de

risico—analYSe van de produktie van sorghum en millet in

Burkina Faso modellen te gebruiken waarmee alleen gewasgroei

en de waterbalans gesimuleerd Ran worden voor situaties met

een optimale nutriëntenbeschikbaarheid. De mogellike

lengte van het groeiseiZOefl wordt in ieder geval bepaald door

het neersiagregirne. De mogellike zaaidata hangen

waarschiinliik alleen af van de waterbeschiikbaarheid

gedurende de eerste twintig dagen van het groelseizoen, maar

voor onderzoek naar optimale zaaidata en mogelijke

risicoverinindering door een optimale varieteitenkeuze met

behuiP van modellen, is een goede simulatie van de

waterbalans en gewasgroei gedurende het groeiseizoen een
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vereiste.

Met de hier gebruikte modellen is het niet mogelijk de

gemiddelde opbrengsten van sorghum en millet te bepalen. In

sommige situaties kunrien de modellen wel een deel van de

variatie in opbrengsten bepalen. De vergelijking van

werkelijke opbrengsten met gesimuleerde opbrengsten die hier

gepreseriteerd is, is niet goed te beechouwen als een goede

test van de geschiktheid van de modellen, omdat de

omstandigheden waarin de werkelijke opbrengsten tot stand

kwamen niet goed bekend zijn. Om de werkelijke geschiktheid

van de modellen te bepalen moeten uitkomsten van de

simulaties van de waterbalans en met de rnodellen bepaalde

opbrengsteri vergeleken worden worden met de werkelijke

iaterbalans en de werkelijke opbrengsten van sorghum en
millet, waarbij alle relevante gegevens bepaald zijn. Zonder

een dergeljijke validatie kan het gebruik van deze modellen

alleen maar leiden tot verkeerde conclusies.
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Appendix A: Formules

A) Doorenbos & Kassam rnodellen:

Potentiële prod.uktie:

(1) GASSstand — (1 — Msun%)*Mycloud + Msun% * Myclear).
(De Wit 1965)

waarjn GASSstand — bruto fotosynthese(kg

CHO/ha.dag) van een standaardgewas (een maximale bruto

fotosynthese van 20 kg CO/ha.uur).

(2) Myclear — gewogen gemiddelde van de waarden voor

Yclear(—bruto fotosynthese op een heldere dag) voor de

maanden van het groe:iseizoen in kg- CH0/ha.dag) van een

standaard gewas.

(3) Mycloud — gewogen gemiddelde van de waarden voor

Ycloud(—bruto fotosynthese op een volledig bewolkte dag) voor

de maanden van het groelseizoen' in kg CH0/ha.dag) van

een standaardgewas.

(4) Msun gewogen gemiddelde van de fractie zonne—uren

van de rnaand van het groeiseizoen.

Voor een niet—standaardgewas met een maximale bruto

fotosynthese AMAX > 20 kg CM0/ha.uur) geldt:

(5) AMAXD — (1_Mun/10O)*Myc1oud(0.5 + 0.01*Arnax)
+ (Msun)*Myc1ear(0.5 + 0.025*Amax)

waarin

AMAXD — ma.ximale dagelijkse bruto droge stof

produktie van een niet—standaard gewas.

(6) y(pot) — TWSO(pot) HINDEX*L*COrLai*CorTemp*J

waar in

y(pot) — TWSO(pot)
— potentiële graanprodu]ctie,
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TWSO — totaal gewicht van opslagorgaangraan(kg

CHO/ha.

(7) HINDEX — harvest index

— 0.3
(8) CorLal correctief actor afhankeliik van de maximale

LAI

— 0.5
(9) CorTemp — correctief actor afhanlelijk van temperatuur

— 0.5
L - lengte van het groeiseizoen in dagen.

De relatie tussen produktie en waterbeschikbaa.rheid in

"Doorenbos(assaIn"—mode 1 len:
(11) y/y(pot)) — 1 — K*(1_ETR/ETM)

waar.i n

y TWSO = waterbeperkte produktie

y(pot) — de potentile produktie

ETR, ETM — werkeliike respectievellik potentiële

evapotranspiratie gesommeerd

over het groeiseizoen of een groeistadium.

— yield response factor, die de propor—

tionaliteit van de reductie van de opbrengst

en de reductie van ETR/ETM

bepaald.

Voorwaarde volgens Doorenbos and Kassam(1979) voor geldigheid

relatie 2.4.1): ETR/ETM(seizoen) > 0.5.

(12) — 0.9 (yield response factor)

Met bovenstaande seizoen model is een vereenvoudigde versie

met één stadium van bet nu volgende stadiamodel met vijf

et ad ± a.

5

(13) y/y(pot) — P (f(i))

1—0
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waarln I — ontwl]ckelingsstadlum
f(i)—(1 — Ky(i)*(1 — ETR(I)/ETM(I))

ETR(i)— som van de dagelljkse ETR van ontwikkellngsstadlum

a

E114 ( i. ) —
' U U ETM

tP I \ Ti' II II

Is

en waarin

5

P f(I)— het produJct van a].le factoren f(1) voor i—i tot 1—5

1—0

Vhf ontwikkelhngsstadla I:

1) kiemlng en vesti1ng

2) vegetatleve groel

3) bloei

4) generatheve groel — graanprodukthe
5) afrijping

(14a) K,(1) — 0.0
(14b) K(2) — 0.2
(14c) K(3) — 0.55
(14d) K(4) — 0.45

(14e) K(5) — 0.2

B) Een zeer eenvoudig WOFOST—achtlg model: EASYCROP

Gewasgroel is gesimuleerd met de volg'ende vergelijkingen:

(15) Wtot)/t — E(GASS(t) — MRLeaf*Wleaf(t)
— MRroot*Wroot(t) — NRstem*Wstem(t)
— MRhead*Whead(t)) — Mortleaf*Wleaf(t)

(16a) L(W1eaf)/L E(F1eaf(t)*GASS(t) —

MRleaf*Wleaf(t)) — MortleaftWleaf(t)
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(16b) .(Wroot)/Lt — EQ(Froot(t)*GASS(t) —

MRroot*Wroot(t))
(16c) (Wstem)/,t — E(Fstem(t)*GASS(t) —

MRstexn*Wstem(t))

(16d) MWhead)/Lt — E (Thead(t)*Ee*GASS(t) —

MRhead*Whead(t))

waarin
t — tijd in dageri

Lt — tijdsinterval van 1 dag

Wtot(t) — drooggewicht van totale gewas in kg

CH 0/ha
Wleaf(t) — drooggewicht van blad in kg C}60/ha

Wroot — drooggewicht van wortel kg CBO/ha

Wstem — drooggewicht van sterigel kg C}60/ha

Whead - drooggewicht van aar in kg CHO/ha

Wtot/At enz. — gewichtsverandering per dt(-1 dag)

GASS(t) — bruto drogestofprodu3ctie per dag. kg

CH2 0/ha. dag

(17) — conversie suikers naar structureel

p lantmateriaal

— 0,7 kg/kg.

MRleaf,NRroot..etC respiratiecoëfficiënt

van blad.wortel.etc kg/kg.dag

(18a) 1eaf — 0.03 kg C02/kg CH (blad).dag.
(18b) stem — 0.015 kg C02/kg C1ic,

(stengel) .dag.

(18c) MRroot — MRhead — 0.010 kg C02/kg

CH.20(wortel resp. aar).dag.

(19a) MortLeaf — bladsterfte % per dag

— 0.03 kg Ci/kgC6o (blad) .dag

(20) Wx(t+1) — Wx(t) + Wx/t

waarin Wx — Wtot,Wleaf.Wroot.Wstem of Whead.

De graanprod1ktie, Wgrain, is eeri fractie van

Whead(oogstdag)
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Wgrain(oogstdag) — 0.6 * Whead(afrijpingsdag)

C02/ha.

(22a)

(22b)

(22c)

(22d)

Wleaf(1) — 1.5
Wroot(1) — 1.5
Wstem(1) — 0

Whead(1) — 0

Froot(t)

F leaf (t)
Fstem(t)
Fhead(t)

Froot(t)

Fhead(t)

— 0.2
— 0.5
— 0.3
—0

kg CH.20/ha

kg C}60/ha

kg C}60/ha

kg CH.0/ha

— Fleaf(t) = Fstem(t) — 0

— 1.0

(25) GASS(t) — T(t)/Tm(t) * Fint(t) * PGASS

waari.n

mm/ dag

T(t) — transpiratie op dag t in mm/dag

Tm(t) — potentiële transpiratie op dag t in

T(t) en Tm(t) worden bepaald in de waterbalans en zijn

afhankeliik van klimaatsfaCtorefl, bodernfactoren en van de

hoeveelheid blad op tijdstip t.

Fint(t) — % interceptie van licht

(26) PGASS brutofotosyflthese van een gewas met volledig

(21)

in kg

(23) t — 1 — zaaidag

(24a) Voor t <— bloeldatum

(24b) Voor t > bloeidatum
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bladerdek in kg CH2O/ha.dag

— f(ANAX.LAT.tijd van bet jaar, temperatUUr,

Sun%)

PGASS is bepaald met behuip van tabellen in Goudriaafl & Van

Laar(1978a)

ale geldt:

AMAX — 70 k C02/ha.uUr.

LAT — 10 tot 20 'N.

en Sun% — 60 % zonne—uren.

dan volgt uit deze tabellefl:

Myclear 1000 kg Q2/a.dag.(def1fl1tie zie boven)

MyclOUd — 350 kg CO/ha.dag.

Uit (1) volgt:

PGASS — 60 % * 1000 + (1—60 %) * 350

- 740 kg CO /ha.dag — 505 kg CHO/ha.dag

— 500 kg CH0/ha.dag (afgerOfld)

FInt(t) is bepaald met de volgende formule:

(27) Fint(t) —

waarifl

(28) Ke — extinctief actor voor licht
— 0.6

(29) LAI(t) — Leaf Area Index

— SLA * Wleaf(t)

(29b) SLA — Specific Leaf Area

— 0.002 m2/kg blad.

C) Met Waterbalans Model.

Forniules (30) tot en met (37) worden zowel in

*IDoorenbOS&Ka55m0U ale in EASYCROP, alleen de
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formules voor bet berekenen van de evapotrarispjratj.e zlin

verschi 1 lend.

(30) dRS/dt — Rain(t) — SR(t) — D(t) — ETR(t)

waar in

dRS/dt — verandering van de waterinhoud van bodem(in de

worteizorie) per tijdseenhejd.

RS — waterinhoud van de bodem (mm)

t — tijd in dagen

Rain — neersiag trn/dag)
I-

SR - runoff (mrn/dag)

D — drainage van water ult de worteizone naar de

dieper gelegen bodemzone (rnm/dag)

ETR — werkelijke evapotranspjratje (mm/dag)

Dit model is alleen geldig voor eêri situatie zonder
grondwaterspjegel,.

(30a) S(t) Rain(t)*t — SR(t)*t — D(t)*t — ETR(t)*t

waarin

= tijdsinterval in dagen

S(t) — de verandering van S per tijdsinterval t.

Rain(t) ,SR(t) ,D(t) ,ETR(t) in mm/dag

(31) RS(1) = 0 mm. t'4 zaaidag

Runoff SR op Alfisols in India volgens Ryan and

Pereira(].979); aanpassing die de relatie tussen runoff en
neersiag per dag continu maakt van Snijders and
Schweigman(1985)

(32a) Rain(t) < 17 mm/dag —> SR(t) — 0 mm/dag

17 mm/dag < Rain(t) < 159.9 mrn/dag —>

SR(t) —0.0035 * (Rain(t)_17)*(Rajn(t)_17)
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rnm/dag

Rain(t) > 159.9 rnm/dag —>-SR(t) Rain(t) — 88.4

min/dag

Runoff—neersiag relatie naar Lidon et al.(1983): gegevens van

netingen in Saria; helling van beschouwde percelen: 7%

(32b) Rain(t) < 10 mm —> SR(t) — 0.0175 * Rain(t)

10 (— Rain(t) ( 30 mm —> SR(t) — 0.28 * Rain(t)

Rain(t) >— 30 mm —> SR(t) 0.45 * Rain(t)

(33) ASW — RWC(fc) — RWC(wp)

waarin ASW — door gewas extraheerbaar vol. % water van

totale bodernvolume.
RWC(fc) — vol. % water in de bodem bij field

capacity.

RWC(wp) — wi1tin
point.

(34) RSmax(t) ASW*RD(t)

waarin RD(t) — effectieve worteldiepte (mm)

RSrnax — door planten uit bodem extraheerbare

volume water(mm)

(35) RD(t) — functie van t zodanig dat voor het verloop

van RSmax in bet groeiseiZOefl geldt dat:

(36)Als t — zaai(zaaidatulfl) —>

Rsmax(zaai) — 30 mm.

Als t < 63 —>

RSrnax(t) — 30 + ((t_zaai)/62.5)*(RSrflaX(max) — 30)
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Als t >— Tbloei —>

RSmax - RSrnax(Thloei)
waar in

RSxnax(max) — RD(max)*ASW

en

RD(max) — de inaxirnale (effectieve) worteldiepte

(37) D(t) — mm (0. RS(t—1) + Rain(t) — SR(t) — ETR(t) —

RSmax(t))

min(x,y)- kleinste van x en y.

Evapotranspiratie in "Doorenbos & Kassarn"—rnodellen:

(38) ETM(t) — K1.(t) * ET0(t)

waarin ET0(t) — Penman evapotranspiratie op dag t(rnrn)

K (t) = cropcoëfficiënt voor da

t

De relatie tussen K en t:

(39) a) t —< 1/6 * L —> K(t) — 0.4

b) 1/6 < t —< 5/12 * L —>

K(t) — 0.4 + 0.6*(t_1/6 * )/((5/12 — 1/6)*L)

c) 5/12 * L < t —< 3/4 * L —>

K(t) — 1.0

d) t > 3/4 * L —>

K(t) — 1 — 0.5*(t_3/4*L)/(L*(1_ 3/4))
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waarifl

t — aantal dagen na kieming

L — lengte van het groeiseizoefl

(40) ETR(t) min(ETM(t),
RSster(t))

waarin Sigma — 2. — soil depletion facor.

(40a) RSster(t) — min(RSmax(t), RS(t—1) +Rain(t) —SR(t)

(41) Sigma — 0.45

EvapotransPiratie in EASYCROP:

(42) E0(t) — potentiële evaporatie van een kale

bodem
— 0.4*ET0(t)

(43) Em(t) — potentiële evaporatie van een begroeide

bodern.

Ee(t)(1 — e0*I<t)
(44) E(t) — RS(t)/RSmax(t) * Em(t)

(45) Tm poteritiële transpiratie mm/dag

— (1 — e PiX(t.
)

* (ET0(t)—Em(t))

(46) T(t) —

waarin T(t) — werkeliike transpiratie op dag' t.

(46a) RSster(t) — min(RSmax(t) .RS(t—1)+Raifl(t)SR(t))

Optelling van Em en Tm levert ETM, van E en T levert ETh:



—All—

(47a) ETR(t) — T(t) + E(t)

-(47b) ETh — (1_e_**IAx) * Penman + e_co )*LAZ *

o .4*Penman

(48) K — 1 — e_<*_Ax + 0.4 * e_<4.o4 *I...AI

D)Fenologie van verschi].lende hypothetische variëten

en de schatting van zaaidata:

(49 a) Variëteit 1) lengte van het groeisezoen 100

dagen.

kierning en vestigng — 13 dagen.

vegetatief — 33 1

bloel — 13

graanproduktie = 27

afrijping — 13

(49 b) Variëteit 2) lengte van bet groeiseizoen — 120

dagen
kieming en vestiging — 20

vegetatief — 30

Noel — 20

graanproduJctie — 40

afrijping — 10

(49 c) Variëteit 3) iengte van het groelseizoen —

maximaal 150 dagen

daglengte gevoelig:begin 2 september.

Kiemdatum >- 4 juril:
kieming en vestiging — 20 dagen.

vegetatief — tot 2 september

bloel — 2 september tot 23 september.

graanproduktie — 12 september tot 22 oktober.

afrijping — 22 oktober tot 31 oktober.

Kiemdatum < 4 junl:
kieming en vestiging — 20 dagen.

vegetatief — 70 dagen.

Noel — 10 dagen.



—A12—

graanproduktie — 40 dagen.

afrijping — 10 dagen.

De zaaidatum wordt bepaald met de volgende criteria:

De zaaidatum wordt bepaald met de volgende criteria:

(50) T — zaaidatuxn ale:

T

(SOa) S (Rain(i)—SR(i)) > RO

i—T—9

waarin
T — zaaidatum( > 1 mefl)

Rain(i) neerslag op dag I

SR(i) — runoff op dag I

RO —30mm

en

t
(SOb) S (Rain(i)—SR(i)) > 10 mm

i—t—9

voor a]le I waarvoor geldt: T < I < 20

waari n
T — zaaldatum bepaald met (44a)

(51) Aantal stressdagen — het aantal dagen waarvoor geldt:

ETR(t) < 0.01 ETN(t)


