Katri Siimes

MACRO-mallin testaus:

vesitase ja herbisidien käyttäytyminen
Toholammin hietamaalla
Onko todellisuus kentällä edes sunnilleen kuvattavissa kalibroidulla mallilla?

Toholammin
huuhtoutumiskentän
kuva

?

xi
xi
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Esityksen sisällys
1.
2.
3.
4.

Käytetty malli: MACRO v. 5.2
Käytetty aineisto ja sen sopivuus MACROn testaukseen
Herkkyysanalyysi parametrien epävarmuusalueella
Kalibrointi (vuosi yhdellä lohkolla ilman kasvia, 3 ainetta)
•
•
•
•

Merkittävimmät (epävarmuusalueellaan herkät) parametrit
Monte carlo –ajot (GLUE-yritelmä ei toiminut)
Lisäys: uusi lumivarasto
Manuaalinen monte carlo avusteinen kalibrointi palasissa

5. Pitkäaikaisen vesitaseen simulointi (2 lohkoa, yli 15 v)
•
•

kalibroidulla vs pedon transfer –yhtälöillä valituilla parametreillä
Erilaisilla kasviparametrisoinnilla

6. Validointi (1,5 vuotta, 4 lohkoa, normaali viljely, 1 aine)
7. Huomioita mm. hyvyysluvuista
8. Johtopäätökset
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MACRO v. 5.2

In: Säätiedot + parametrit (pi)

(Jarvis 1991; Jarvis & Larsbo 2012)
1-D, dynaaminen, veden ja sen
mukana kulkeutuvan aineen
kulkeutumista kuvaava malli
Huomioi oikovirtausreitit
makrohuokosten kautta
Käytetään yleisesti
kasvinsuojeluaineiden
huuhtoutumisen mallinnuksessa
(tutkimustyökaluna ja
kasvinsuojeluaineiden
rekisteröinnissä EU:ssa)

oja

Ylläpitää massataseita

Out: suureet Xi (vesi + aineet)

2013 katri.siimes@aalto.fi

Toholammin huuhtoutumiskenttä
Kasvinsuojeluaineiden huuhtoutumistutkimuksia : 1993-1998; 1999-2000; 2001-2003
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Käytetty aineisto ja sen sopivuus MACROn testaukseen
Aineisto (vrt. ouputs)

Käyttö?

Sopivuus?

Pinta- ja salaojavalunnan määrät
lohkoittain 1996 – 2012 (kippilaskurit
luettu kentällä käydessä, epätasaisin
väliajoin). Tiedot lohkojen viljelystä.
Aineisto: Lemola/Turtola MTT/LUKE

Vesitaseen
kalibrointi ja
validointi

A. Valunnat tärkeitä ja mittaukset
luotettavia. (Kiitos Unto Nikunen!)
B. Erimittaiset ajanjaksot hankalia
hyvyysluvun laskennassa.
C. Suuri osa valunnasta tuli
pintavaluntana, jonka simulointiin
MACRO-mallia ei ole tarkoitettu.

Etofumesaatin, glufosinaattiammoniumin ja glyfosaatin
(+AMPAn) käyttäytyminen yhdellä
lohkolla ilman kasvia 1999-2000;
ruiskutukset heinäkuussa;
pitoisuudet maassa (2 ainetta,
11/2001 asti);
pitoisuudet valumavesissä (kaikki
aineet 5/2000 asti) (Siimes ym. 2006)

Mallin
kalibrointi
(myös
herkkyysan
alyysit)

A. Näytteitä oli vähän, mutta
massataseet saatiin kiinni.
B. Analyysitulokset maaperän
herbisidipitoisuuksista sisälsivät
suuria epävarmuuksia. Maanäytteitä
vain viideltä päivältä; olisi kannattanut
ottaa yhdet näytteet vielä keväällä.
C. Ilman kasvia simulointi helpompaa
kuin kasvin kanssa.

Glyfosaatin (+AMPAn) huuht.koe 4
lohkolla (normiviljely) 2001-2003;
syysruiskutus olkeen, seurattu
pitoisuuksia maassa ja
valumavesissä. (Laitinen ym. 2009)

Mallin
validointi

Parilla lohkolla massataseet kiinni,
muilla osa valunnasta mennyt ohi.
Maanäytteitä harvoin (=> mahdoton
laskea hajoamista) ja ruutujen väliset
erot suuria.
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Käytetty aineisto ja sen sopivuus MACROn testaukseen
Aineisto (inputs)

Mihin käytettiin

Sopivuus?

Päivittäissadanta (8 km)

Mallin lähtötieto (driving
force)

Kesällä virhettä erityisesti
pintavalunnan simulointiin; talvella ok

T, tuulisuus ja ilman kosteus
(kentältä)

Pot. haihdunnan
(EPOT) laskentaan

Hyvä

mitattu haihdunta A-pan
(100 km); mitattu säteily (ei);
mitattu pilvisyys (>50 km)

EPOT laskentaan

Käyttöarvo kehno. => Säteily arvioitiin
lopulta lämpötiloista, muitakin
vaihtoehtoja testattiin

Lumen syvyys (8 km)

Lumiselle ajalle
oletettiin, että EPOT = 0

Kentän vesiarvo ja lumen syvyys 8 km
päässä korreloivat melko hyvin.
Parempi olisi ollut, jos kentältä mitattuja
vesiarvoja olisi ollut kaikille talville.

Lumen vesiarvo kentältä
(vain osalle talvista)

Lumimallin kalibrointi.

Maaprofiilin tekstuuri,
rakenne, OC, pF-käyrältä
muutama piste,
muokkauskerroksesta
makrohuokosten määrä;
tilavuuspainot

Maaperän ”fysikaaliset”
parametrit

Eri lähteistä hiukan erilaiset arvot =>
vaikea yhdistää. Muokkauskerroksesta
hyvin tietoa, syvemmältä vain vähän.
Alimmat simulointikerrokset vain
oletettu samankaltaiseksi kuin
yläpuolella oleva.

Viljelytiedot kentältä, kasvien
kasvutietoja myös
kirjallisuudesta

Kasvien kasvupäivät;
ei-kyntöä vs syyskyntö
erilainen käsittely

Näiden metsästys oli hankalaa.
Erityisesti kasvin kasvuun liittyvät
parametrit teettivät töitä => mutteivät
onneksi olleet kovin herkkiä.
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Herkkyysanalyysi parametrien
epävarmuusalueella
1.

Määritettiin mallin jokaisen parametrin arvo ja epävarmuus a’priori.
1.
2.

2.

3.

Ajettiin ”base”-simulointi, jossa kaikille parametreille käytettiin
todennäköistä arvoa ja sen jälkeen poikkeutettiin arvoja yksitellen
minimiin ja maksimiin (1 + 79 + 79 = 159 simulointia).
Kullekin simuloinnille laskettiin hyvyysluvut kuudelle eri ulostulolle
1.
2.

4.

Osa parametreistä lasketiin toisista parametreistä. => 79 parameyriä mukaan (Esim.
hajoamiskerroin neljään faasin ja kaikkiin kerroksiin ja sitoutumiskerroin kerroksiin)
Tarkistus, että fysikaalisesti mahdottomia tilanteita ei syntynyt. Esim. koko maan
(mikro+makrohuokoset) vedenjohtavuuden oltava suurempi kuin mikrohuokosten..

pintavalunta, salaojavalunta, lumen vesiarvo, pitoisuus maassa, pitoisuus
pintavalunnassa, pitoisuus salaojavalunnassa
Hyvyysluvun valintaan (mitkä muuttujat? mikä hyvyysluku?) kannattaa käyttää aikaa.

Koska MACROlla voi simuloida vain yhden aineen kerrallaan, tämä
toistettiin erikseen kaikille kolmelle aineelle. Lisäksi tämä toistettiin
vielä kalibroinnin jälkeen. (2 x 3 x 159 simulointia)
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Herkkyysanalyysin tulokset
1.

ETO_MAASSA (0-3 cm)

Epävarmuusalueellaan herkkiä parametrejä oli 43 (NSarvon muutos >0,1)

2.

DV

Herkimpiä hydrologisiin reunaehtoihin liittyvät
parametrit
1.
2.

Esim. pohjan läpäisevyyttä kuvaava termi BGRAD ja
salaojasyvyyden vedenjohtavuutta kuvaava KSATMIN_5
Monilla herkiksi tiedetyillä parametreillä (esim. mikro- ja
makrohuokoston rajakosteus XMPOR) oli jo valmiiksi pieni
epävarmuusalue.

PINTAVALUNTAAN VAIKUTTAVIA
KSATMIN_5
KSATMIN_4
TPORV_2
BGRAD
KSATMIN_6
XMPOR_1
SNOWM
KSM_1
ALPHA_2
mx

RINTEN

mn

RESID_2
ALPHA_1
-0.5

ZKD_1

0.0

0.5

Change in the EF-value (compared to base
simulation), when parameter is deviated to
its minimum or maximum value

1.0

-3

mn

DEGMAL_1
-2.0

-1

-1.0

0.0

1.0

ETO_PINTAVALUNTAAN

SALAOJAVALUNTAAN
XMPOR_1
BGRAD
ALPHA_2
SNOWMF
SNOWCO
TPORV_2
XMPOR_3
KSATMIN_4
RINTEN
KSATMIN_6
TPORV_4
TPORV_3
RAINCO
TPORV_5
XMPOR_2
N_2
mx
XMPOR_4
mn
KSM_1
KSATMIN_5_ekat
ALPHA_3_ekat
KSM_2_ekat
-5

mx

ZKD_1
RINTEN
KSATMIN_6
TPORV_2
KSM_1
RESID_2
KSATMIN_4
KSATMIN_5
XMPOR_1
KSATMIN_2
BGRAD
DEGMAL_1
DIFF
KSM_2
DV
ZN_1
FREUND_1
TPORV_1

1

mx
mn

-3

-1
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1

Kalibrointi paljaan maan aineiston avulla
1. Alun perin tarkoitus oli käyttää GLUE-menetelmää
epävarmuusanalyysiiin ja kalibroitiin
1.
2.
3.

Herkkiä parametrejä liian monta => ajoja olisi tarvittu triljoonia
Parametrit korreloivat ja kompensoivat toisiaan => eivät identifioituneet
Kirjallisuudessa kritiikkiä GLUE:ta kohtaan.

2. Lopulta manuaalinen vaiheittainen kalibrointi (Monte Carlo –
avusteinen) aloittaen hydrologian reunaehdoista
1. LUMI (lumisateen korjauskerroin ja sulamisen astepäiväkerroin) => ok
2. Simuloidun maan haihdunnan vertailu 0.9 PAN-A- arvoon. Haihduntaa rajoitti
mallissa vain EPOT ja KSM (vesi nousee mallissa vain mikrohuokosissa
ylöspäin, KSM näiden vedenjohtavuus)
3. Pinta- ja salaojavalunnan summa (BGRAD); infiltraatio/pintavalunta
(KSATMIN_1&2) ja salaojavalunta (KSATMIN_4&5 ja BGRAD)

3. Kelvollista simulointia ei löytynyt tuhansienkaan ajojen jälkeen.
Ongelma: talvella lumen välisulannat lurahtivat valunnaksi (ei obs).
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”Kalibrointi” paljaan maan aineiston avulla
3. Ongelma: talvella lumen välisulannat lurahtivat valunnaksi (ei obs).
4. Tarvittiin ylimääräinen maan pinnan yläpuolinen vesivarasto.
Tämä toteutettiin käyttämällä erillistä lumimallia (Kokkonen ym),
jolle annettiin epärealistisen suuri nestemäisen veden
pidätyskyky.
Säädata: P, T,
laskettu EPOT
P, T

Snow water
equivalent (m)

5.

Vanha: P, EPOT &T
Uusi: EPOT & ed.T
Lumimalli

MACROmalli

sulanta+sadanta

Lumimalli kalibroitiin niin, että simuloitu lumen vesiarvo vastasi havaittua
lumen vesiarvoa, mutta lumen pidättämää nestemäistä vettä ei
huomioitu kalibroinnissa.
0.20
0.15
0.10

snow model
MACRO
obs

0.05
0.00
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Kalibrointia
6. Lumimallin mukaan oton jälkeen jälkeen uusi kalibrointikierros
hydrologialle => ok
7. Lopulta kalibrointi kullekin herbisidille (hajoamis-, sitoutumis- ja
dispersiokertoimet).
300
200

PINTAVALUNTA
obs
eto_197

100
0
20.5.199920.7.199919.9.1999
19.11.1999
19.1.200020.3.2000

100
75
50

SALAOJAVALUNTA

obs

25
0

20.5.1999 20.7.1999 19.9.199919.11.199919.1.2000 20.3.2000
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Mitä optimoi?
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Pitkäaikaisen (1996-2012) vesitaseen
simulointi 4-v viljelykierrossa (2 ruutua)
•
•
•
•
•
•

Aineisto: valuntatiedot 1996-2012 kahdelta ruudulta, joilla 4-vuoden
viljelykierto: nurmea ja kevätviljaa (kierrossa kyntö 3. ja 4. vuoden syksyllä)
Maaperäparametrit: Paljaalle maalle kalibroidut vs Footprint pedon transfer –
yhtälöillä
Kasviparametrit: paljas maa, monivuotinen nurmi ja todellista matkiva
Kaikki vaihtoehdot lumimallin kanssa ja ilman sitä
Simulointivuosi toukokuusta toukokuuhun. Valtaosa valunnasta keväällä.
Hyvyysluvut kumulatiivisille pinta- ja salaojavalunnoille vuosittain (verrattu
ruutujen vaihteluväliin, kaikki mitattujen väliin mahtuvat ok)

Tulokset:
•
•
250

Syyskyntövuosina Footprint maaparametrit ok (musta viiva)
”ei-kyntö-vuosina” kalibroidut arvot toimivat paremmin (vihreä viiva)
250

Surface runoff (mm)

200

200

150

150

100

100

50

50

0

0
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Validointi:

Glyfosaatin
huuhtoutuminen 20012003 (4 lohkoa)

Kumulatiivinen pintavalunta
300

plot 3

200

plot 8
plot 12

100

Parametrit
• Hydrologiaparametrit ”eikyntöä” vuosien mukaisesti.
• Glyfosaatin käyttäytymistä
kuvaavat parametrit paljaan
maan kalibroinnista.

Uutena:
• syysviljan parametrisointi +
oikeat viljelypäivät
• Ruiskutus olkeen
• Parametrit, jotka kuvasivat
glyfosaatin käyttäytymistä
kasvustossa.

Validointitulokset:
• Simuloitu oäästö mahtui
neljän ruudun havaintojen
haarukkaan. => ok

plot 16

0
1.9.2001

macro328

29.4.2002

25.12.2002

22.8.2003

Glyfosaatin pitoisuus maassa
1500
min obs.
1200

max obs.

900

macro346

600

macro328

300
0
1.9.2001

29.4.2002

25.12.2002

22.8.2003

Glyfosaatin päästö pintaveteen g/ha
macro328

10
8

plot 3

6

plot 8

4

plot 12

2

plot 16

0
1.9.01

29.4.02

25.12.02

22.8.03

macro346
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Johtopäätökset
Manuaalinen kalibrointi
hidasta. (Valmiiden
ohjelmien käyttö vaatisi
välipalikan ohjelmointia)
Aineisto pieni =>yksittäisen
mittauksen vaikutus suuri.
MACRO kuvasi havaittua
kohtuullisesti.
Vähemmällä värkkäämisellä
pääsisi, jos simuloisi sitä,
mihin malli on tarkoitettu.
Hyvyysluvun valinta tärkeää.
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Yhteenveto:

Toholammin hietamaa hydrologialtaan outo: lättänällä pellolla
pintavalunnan osuus jopa >90%, jos peltoa ei kynnetä syksyllä. Silti..

Kalibroitu MACRO 5.2

Kalibroitu MACRO 5.2 toistaa
kelvollisesti havaittu vesitasetta (jopa
pintavaluntaa) ja aineiden
käyttäytymistä.
1. Viljelytoimenpiteet huomioitava
parametrisoinnissa
2. Kentällä, jolla pintavalunta
merkittävää, tarvitaan ylimääräinen
talviaikainen vesivarasto.

Kiitos kuulijoille!
Työ tehty opintovapaalla Aalto-yliopistossa Harri Koivusalon ohjauksessa.
Yhteydenotot: katri.siimes@ymparisto.fi
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