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Waarom? 

Fotosynthese 
       (< 1% waterflux) 

 

 

 

Mineralenopname uit bodem 

Plantstructuur (celspanning of turgordruk) 

 

Maar vooral: 

Temperatuurscontrole ( >95% waterflux) 
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Hoe? 

Bodem      plant       lucht 

 

 

 

Huidmondjes (stomata) 

 

bij watergebrek sluiten deze structuren en loopt 
dus niet alleen de verdamping van water terug 
maar ook de assimilatie van CO2 (nodig voor de 
fotosynthese) en de daarmee gepaarde groei 

 

 

 

 

 

Naar Cruiziat and Tyree,1990 
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• Energie-intensief (2256 kJ/kg water) 

 

 

 

 

 

 
• Penman-Monteith (Allen et al., 1998) 

 

 

 
• Intensiteit + duur zonnestraling 
• Wind 
• Temperatuur 
• Luchtvochtigheid 

 
• Referentie- 

evapotranspiratie  
(ETo) (mm water) 

Evaporatie (E) 
 
 
Transpiratie (T) 

Hoeveel? 

Uit Vaerten et al. (2019) 
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y = 0,3313x + 213,44 
R² = 0,0923 
p < 0,019 

y = 0,605x + 241,99 
R² = 0,1348 
p < 0,004 

y = 0,9362x + 455,44 
R² = 0,1679 
p < 0,0012 
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Referentie-gewasverdamping (ETo) voor het centrum van het land  
(1959-2018) (KMI, BDB) 

Lente Zomer Volledige groeiseizoen (20 mrt – 22 sept.) 



Hoe zal innovatie de watervoetafdruk van gewasproductie verkleinen? 
Wereldwaterdag - 22 maart 2019 

y = -1,0829x + 223,45 
R² = 0,0999 
p < 0,014  

y = -0,1981x + 218,47 
R² = 0,0029 
p = 0,682 

y = -1,281x + 441,92 
R² = 0,0653 
p < 0,049 
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Neerslag voor het centrum van het land   
(1959-2018) (KMI, BDB) 

Lente Zomer Volledige groeiseizoen (20 mrt – 22 sept.) 
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y = 2,2172x + 13,514 
R² = 0,1088 
p = 0,0101 
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Neerslagtekort voor het centrum van het land  
(1959-2018) (BDB, KMI) 

Volledige groeiseizoen

• 𝐍𝐞𝐞𝐫𝐬𝐥𝐚𝐠𝐭𝐞𝐤𝐨𝐫𝐭 = ETo − Neerslag  
 

 indicator voor landbouwkundige droogte 

(20 mrt – 22 sept.) 
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Klimaatsverandering detecteerbaar voor het centrum van het land 

y = 2,2172x + 13,514 
R² = 0,1088 
p = 0,0101 
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• Lente! (1,4 mm/jr; p < 0,01) 
• Zomer (0,8 mm/jr; p < 0,2) 
 

• 𝐍𝐞𝐞𝐫𝐬𝐥𝐚𝐠𝐭𝐞𝐤𝐨𝐫𝐭 = ETo − Neerslag  
 

 indicator voor landbouwkundige droogte 

Irrigatie-behoefte gestegen   
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Vochtretentiecurve 
ongestoord bodemstaal 
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De waterbalans 
als instrument voor de irrigatie-aansturing 

Uit Vaerten et al. (2019) 
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als instrument voor de irrigatie-aansturing 
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Verdampingstekort ~ Productieverlies 

Fysiologische relatie  
(Stewart et al. 1977, Doorenbos en Kassam, 1979) (FAO tot 2009): 

  (1- ETa/ETm)               x   Ky     =        (1- Pa/Pm) 
 
(relatieve daling ET)                (relatief productieverlies)  

lineair verband met  
ETa en ETm : reële en maximale evapotranspiratie (mm), 
Pm:  maximale productie (kg/ha) 
Pa:  reële productie (veldopbrengst, kg/ha), 
Ky:  opbrengstfactor (yield response factor). 
 
ETa/ETm :                    Voldoening aan de vochtvraag 

     

Verminderde ET     Productieverlies 
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Verdampingstekort ~ Productieverlies 

Fysiologische relatie  
(Stewart et al. 1977, Doorenbos en Kassam, 1979) (FAO tot 2009): 

  (1- ETa/ETm)               x   Ky     =        (1- Pa/Pm) 
 
(relatieve daling ET)                (relatief productieverlies)  

lineair verband met  
ETa en ETm : reële en maximale evapotranspiratie (mm), 
Pm:  maximale productie (kg/ha) 
Pa:  reële productie (veldopbrengst, kg/ha), 
Ky:  opbrengstfactor (yield response factor). 

     

Verminderde ET     Productieverlies 

Robuuste relatie, 
doch nuancering  en kritieken  o.m. in AQUACROP (FAO; Raes et al., 2009) 

Teeltspecifiek 
Gewasstadium-specifiek 
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 Aardappel 

 
 
 
 
 

10% niet voldoen aan vochtvraag  
 ~ 

13% productieverlies 
 
 

 
 
Meeropbrengst:  
2,2 ton/ha per beurt van 25 mm 

 
 1 mm = 200 kg/ha meeropbrengst 

Uit: Vaerten et al. (2019) 
Bron: o.a. Bries et al. (1995) 
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Aardappel 
Aardbei Asperge 

Bloemkool 

Grasland 

Maïs 

Peer (Conference) 

Pompoen 

Prei 

Schorseneer 

Spruitkool 

Stamslaboon 

Spinazie 
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                           Aardbei (Elsanta) 
Vb Sint-Truiden 
 

Irrigatie vs. deficiet-irrigatie 
 

In samenwerking met  
PCH, KU Leuven, pcfruit 
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                           Aardbei (Elsanta) 

Meeropbrengst:  
18,5 % 
(significant) 

 

Meeropbrengst:  
21,1%   
(significant) 

 

Voorgestelde irrigatiedrempel: -40 kPa 
Natter: mogelijks impact op zoetigheid van aardbei 

Uit: Vaerten et al. (2019) 
Bron: Janssens et al. (2018) 
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                                       Schorseneer 

Irrigatie vs. geen irrigatie 
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                                       Schorseneer 

Uit: Vaerten et al. (2019) 
Bron: Tits et al. (2015) 

Meeropbrengst:  
4,2 ton/ha  
(niet significant) 

 
Invloed irrigatie op 
N-dynamiek! 
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Aardappel 

Aardbei 

Asperge 

Bloemkool 

Peer (Conference) 

Prei 

Spinazie 

Droogtegevoelig 

Droogtegevoelig  
(maar in late teelt opbrengstherstel!) 

Droogtegevoelig  

Droogtegevoelig, maar deficiet-
irrigatie mogelijk tijdens scheutgroei 

Droogtegvoelig;  
(Elsanta! Portola (doordrager) kan 
droger geteeld worden) 

Minder droogtegevoelige teelt? 
Desondanks meerwaarde irrigatie 

Droogtegevoelig 

Uit: Vaerten et al. (2019) 
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Grasland 

Maïs 

Pompoen 

Schorseneer 

Spruitkool 

Stamslaboon 

Minder droogtegevoelig 

Minder droogtegevoelig 

Minder droogtegevoelig 

Droogtegevoelig, maar 
machinale oogst (1x)! 
Deficiet-irrigatie voor 
uniform peulkaliber en 
maximale opbrengst 

Droogtegevoelig, maar 
rentabiliteit irrigatie? 

Droogtegevoelig, maar 
rentabiliteit irrigatie? 

Uit: Vaerten et al. (2019) 
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Conclusie publicatie 
• Over alle irrigatieproeven blijkt de meerwaarde van 

een correcte vochtvoorziening in de diverse 
landbouwteelten die België rijk is.  

• Correcte vochtvoorziening: kleiner ruimtegebruik per 
kilogram voedsel.  

• Correcte vochtvoorziening: betere N-opname door het 
gewas, beheersing nitraatresidu.  

• Uiteindelijke rendement =  
bedrijfs-, en zelfs perceelsafhankelijk  
(BDB-irrigatiesturing!) 
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  Bedankt voor de aandacht! 
     
 
 
                    Meer info: 

jvaerten@bdb.be 
pjanssens@bdb.be 

felsen@bdb.be 
aelsen@bdb.be 

hvandendriessche@bdb.be 
 
 

mailto:jvaerten@bdb.be
mailto:pjanssens@bdb.be
mailto:felsen@bdb.be
mailto:aelsen@bdb.be
mailto:hvandendriessche@bdb.be
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