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INLEIDING

In 1913 werd door ELEMA op verschillende ontginningen in Drente een voor ons
land nieuwe bodemziekte waargenomen, die later door HUDIG en MEYER (1918) beschreven werd onder de naam „Hooghalenseziekte", zo genoemd naar de plaats waar
de schrijvers de ziekte het eerst onderzochten. Door het veelvuldig optreden op onze
zand- en dalgronden is dezeziekte thans algemeen bekend. SLUUSMANSheeft inLandbouwvoorlichting 12 (1955) p. 16-22 een beschrijving gegeven van de tijgeringsverschijnselen, die in granen kunnen optreden.
Overdefeitelijke oorzaak vandeziektewerddoor HUDIGen MEYERniet gesproken.
Zij constateerden slechts een samengaan van ziekte en hoge zuurgraad van de grond
en zochten derhalve detherapieineenalkalische bemesting. Inderdaad bleek, dat men
de ziekteverschijnselen vaak kon voorkomen of opheffen door bekalking of door een
bemesting met chilisalpeter. Dit had tot gevolgdat men naast eninplaats van „Hooghalense ziekte" de naam „zureziekte" ging gebruiken. Uit latere onderzoekingen van
anderen is komen vast te staan, dat de hoge zuurgraad niet de ware oorzaak van de
bekende tijgeringsverschijnselen is. Het meest overtuigend zijn de onderzoekingen van
onzelandgenoten SMITen MULDER (1942).Zij hebben aangetoond, dat de symptomen
van magnesiumgebrek in watercultures in alle opzichten identiek zijn met die van
„Hooghalense ziekte" op zure gronden. Met een voldoend hoge magnesiumgift verdwenen zelfs de meest ernstige symptomen. In sommige gevallen op zure gronden
verdwenen weliswaar de symptomen, maar bleef de groei van de planten toch achter.
Deconclusieisdanook, datdetijgeringeenmagnesiumgebrek is;determ„zureziekte"
is nietjuist zoals in dit artikel ook aangetoond zal worden.
De gunstige werking van bekalking op de bladkleur wordt door het merendeel der
onderzoekers toegeschreven aan eenverbeterde magnesiumvoorziening, alhoewel men
niet eenstemmig is over het wezen van het effect. Men denkt aan een mobilisatie van
het in zure gronden sterk adsorptief gebonden magnesium, aan een verhoogde activiteitvandeplanttenaanzien vandeMg-opname enaan eenbetere wortelontwikkeling.
Het gunstige effect van een bekalking moet zeker ook ten dele toegeschreven worden
aan het magnesium, dat in vrijwel alle kalkmeststoffen aanwezig is; door de hoge
werkingswaarde daarvan kunnen kleine hoeveelheden reeds een grote betekenis
hebben.
Naast het MgO-gehalte en depH van de grond blijken nog andere factoren het optreden van de ziekte te beïnvloeden. Eénwaardige kationen belemmeren de Mg-opname, stikstof in nitraatvorm bevordert deze en vergroot de verhouding kationenanionen in de plant (VAN ITALLIE, 1936). CASTENMILLER (1951) vond statistisch, dat
bij debeoordelingvanhet MgO-gehaltevandegrondrekeninggehouden moet worden
met het humusgehalte.
Ofschoon het magnesium reeds 25jaar de belangstelling geniet,isdeliteratuur toch
spaarzaam met het vermelden van grenswaarden voor Mg-gehalten in de grond.
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Hetvolgendeiseenverkorteweergavevaneenartikel,datbinnenkortin„PlantandSoil"verschijnt.
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De moeilijkheid van het vaststellen van dergelijke criteria ligt nl. bij het grondonderzoek,waarhetgaatombepalingvankleinehoeveelheden,dieineenzekercorrelatief verband moeten staan met de voor de plant beschikbare hoeveelheid. Sterke
extractiemiddelen,zoals20-procentigHCl,blijken niettevoldoen.Zoalsbekend,bepaalt het Bedrijfslaboratorium voor Grond- en Gewasonderzoek het uitwisselbaar
gebondenmagnesiumin een 0,5nNaCl-extract.
In het hierna te beschrijven onderzoek hebben wij getracht de invloed van verschillende factoren aan te geven,die met het optreden van tijgering samengaan. De
literatuur geeft weliswaar belangrijke aanwijzingen in qualitatief opzicht, maar de
quantitatievebetekenisvan defactoren wordt onvoldoendebeschreven.
Er bestaatbehoefte aan meer kennis overdewaarderingvanhet MgO-gehaltevan
degrondenoverdewisselwerkingtussenMgenanderebodem-chemischefactorenin
verbandmetdeMg-voorzieningvandegewassen.
Eenonderzoek overdebetekenisvandepH in ditverbandisgewenstnaaraanleiding van de tegenstrijdige resultaten van onderzoekers,waarvan sommigen'wel een
invloed van de pH konden vaststellen, terwijl anderen geen betrouwbare invloed
waarnamen.
Indeliteratuurwordtherhaaldelijkgewezenopdebetekenisvandekalivoorziening,
maarvoorpraktischedoeleindenishetnodigdezeinvloed,gescheidenvoorK-bemestingenK-gehaltevandegrond,incijfers tekennen.
Degevondeninvloedvanhethumusgehalte moetzomogelijkbinneneennauwomschrevenbodemeenheid worden getoetst, aangezien deconclusiesvan CASTENMILLER
gebaseerdwarenopgrondsoortenmetzeeruiteenlopendeeigenschappen.
GEGEVENS EN BEWERKINGSMETHODE

Degegevenszijnafkomstigvan39eenvoudigebemestingsproefvelden (gewas:haver,ras:„Marne"),
dieinhetkader vaneenuitgebreidvruchtbaarheidsonderzoek in 1953in deGelderseVaËeidoor ons
Instituut zijn aangelegd. Elk proefveld bestond uit 6veldjes, ieder 48m s groot. De objecten waren:
K, P,PK (2maal),PMgenPKMg. Degroottevan degiften perha en devorm van deverschillende
bemestingenwaren: 80kgP 2 0 5 alsdubbelsuperfosfaat, 120kgK a Oalskalizout 60%,40kgMgOals
kieserieten50kgNalskalkammonsalpeter.
Het gewas is op 11en 12Meiop het voorkomen van tijgering (in de door SLUDSMANSbeschreven
schaal) beoordeeld; delengtevan het gewasbedroeg 10-30cm.Omstreeks20 Meiwerdet!per veldje
loofmonsters genomen; hierinwerdhetN-en MgO-gehalte bepaald.

Dehierverkregengegevensbiedendemogelijkheid omdeinvloed van eenmagnesium-envaneenkalibemestingophet optredenvantijgering na te gaan en kunnen
ookgebruiktworden omde samenhangtussen tijgering en verschillende bodemfactoren tebestuderen.
Bij debewerkingvan degegevenstreden enkelemoeilijkheden op. Dezeberusten
voor een groot deel ophet feit, dat men van in denatuur voorkomende toestanden
gebruik maakt. Er bestaan min of meer sterke correlaties tussen de bodemfactoren,
die het vaak moeilijk maken defactoren aan tewijzen, diede oorzaakvan hetverschijnsel zijn.
Wij hebben de gegevens volgens een numeriek-grafische methode bewerkt. Bij deze bewerking
wordt deinvloedvan tussen defactoren optredende correlatieszoveelmogelijk geëlimineerd.
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Wij hebben getracht met behulp van de vier bodemfactoren (magnesiagehalte, pH
(KCl), kaligetal en humusgehalte) de tijgering per object te beschrijven; de proefvelden zijn dusper object samengevat. Door de grafische bewerking vinden wij de invloedvan dezefactoren opdematevan tijgering. Dewerkingvan deK- en Mg-bemesting is dan nog te bepalen door de invloeden bij verschillende objecten te vergelijken.
Wij leggen er de nadruk op, dat men hierbij meer moet letten op het al of niet van
invloed zijn van bepaalde factoren, op de vorm van de krommen en op verschillen in
helling tussen de krommen {interactie) dan op het niveau, waarop de lijnen liggen.
Het verschil in niveau hoeft namelijk in het geheel niet essentieel te zijn, omdat het
niveau nauw samenhangt met het gemiddelde tijgeringscijfer per object en de gemiddelde tijgeringscijfers voor de verschillende objecten verschillend zijn.
De resultaten zijn in de figuren 1,2 en 3weergegeven. Hierbij ontbreekt een figuur
die de invloed van het humusgehalte zou moeten weergeven. Een verband tussen
humusgehalte en mate van tijgering kon nl. niet aangetoond worden. Toch wordt in
Nederland bij het advies voor magnesiumbemesting met het humusgehalte rekening
gehouden. De achtergrond hiervan berust vermoedelijk op het feit, dat het humusgehalte op bepaalde (nog onbekende) bodemkundige omstandigheden wijst, die bij
de magnesiumvoorziening een rol spelen.Volgensdegegevensvanonsonderzoek heeft
het humusgehalte geen wezenlijke betekenis voor het optreden van Mg-gebrek. Dit
wil dus zeggen, dat men in een min of meer uniform gebied bij het advieswerk geen
rekening met het humusgehalte behoeft te houden.
P-object
Wij bespreken allereerst de invloeden bij het P-object. De sterke invloeden van het
magnesiagehalte en de pH van de grond zijn welzeer opvallend (fig. 1en 2).De vorm
van dezekrommen is ongeveer dezelfde. Alhoewel één en ander met de schaal samenhangt,krijgt mendeindruk datdeinvloedvandepHbijdeindezestreek voorkomende
variatie groter is dan die van het MgO-gehalte. De grenswaarde van het magnesiagehalte ligt ongeveer bij 35-40 eenheden, van de pH bij 4,8.
De antagonistische werking van het kalium bhjkt duidelijk uit fig. 3:hoe hoger het
kaligetal destesterker treedt detijgering op. Een stijging van het kaligetal met 20 eenheden doet de tijgering met 1,5 punt toenemen.
PK-object
BijhetPK-object zien wij overeenkomstige resultaten (fig. 1, 2 en 3). De invloeden
van het magnesiagehalte en de pH zijn weer sterk, terwijl deinvloed van het kaligetal
zwakker is geworden.
Het valt op,dat delijnen bij hetPK-object in allegevallenlager liggen dan de overeenkomstige lijnen bij het P-object. Wij hebben de verklaring al eerder aangeduid.
Door de antagonische werking van kaliis nl. de tijgering bij het PK-object gemiddeld
sterker. Bij correctie op het gemiddelde tijgeringscijfer komt daardoor de PK-lijn in
zijn geheellager teliggen. Het ismogelijk, dat met voldoende magnesium in de grond
een schadelijke antagonistische werking van kali opgeheven kan worden (zie onder
Mg-objecten).
Mg-objecten
De invloed van de verschillende bodemfactoren is door een magnesiumbemesting
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veelgeringer geworden. Met eenbemestingvan40kg MgOper ha wordt niet alleen de
nadelige invloed van een te laag gehalte van de grond, maar ook van een te lage pH
voor het grootste deel opgeheven. Het verschijnsel was, zoals wij zagen, reeds veel
eerder bekend. Devraag of men met een grotere magnesiumbemesting het verschijnsel geheel kan opnemen is door andere onderzoekingen van onsInstituut beantwoord
(Verslag 1952).
Eenverschuivingvanhetniveauvandelijn treedt ookhier op;nuechter naar boven.
De verklaring is duidelijk: gemiddeld treedt de tijgering door magnesiumbemesting
minder op.
Mg-K-objecten
Eenenander geldtuiteraard ook voor het object, waarbij naast magnesium tevens
kali is gegeven. De antagonistische werking van de kali komt hier echter minder sterk
naar voren.
D E INVLOED VAN DE BEMESTING

Een duidelijk overzicht van de werking van de verschillende bemestingen op de invloeden van de bodemfactoren, verkrijgt men door elke figuur afzonderlijk te beschouwen.
Figuur 1geeft de invloed van een kali- of magnesiumbemesting, alleen of in combinatie, op het optreden van tijgering bij verschillende magnesiatoestanden van de
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grond.Vergelijken wijdehellingendevormvan delijnen, danblijkt dat deinvloed van
een magnesiumbemesting zeer sterk is. Het verschil in niveau is,zoalswij gezienhebben, misleidend. Uit (nog niét gepubliceerde) onderzoekingen van SLUIJSMANS weten
wij, dat op een grond, die voldoende magnesium bevat, geen tijgeringsverschijnselen
voorkomen; dat daarentegen het verbeteren van de pH alléén geen afdoende maatregelis (fig. 5). Wij hebben van dezekennisgebruik gemaakt omfig.4te construeren.
Hierin zijn door een verticale verschuiving de verschillen in niveau in fig. 1geëlimineerd. In lig.4 komt tot uitingde verschuiving van de grenswaarde naar links, wanneer eenmagnesiumbemesting gegeven of een kalibemesting weggelaten wordt. Een
magnesiumbemesting van 40 kg MgO brengt een vermindering in tijgering teweeg, die
maximaal gelijk staat met eenverhogingvan het magnesiumgehalte van de grond met
12tot 13eenheden. Het eifect van een verse bemesting is dus kleiner dan de overeenkomstigehoeveelheidmagnesiaindegrond(uitgetrokkenmetNaCl).Een kalibemesting
beinvloedt de grootte van deze werking.
10 'tijgering
PMg - < ^ ^ y ^ / ^
PKMg
y/yf
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D E INTERACTIE TUSSEN DE BODEMFACTOREN

Uit degegeven figuren komt eeneventueleinteractie tussen deverschillende bodemfactoren niet naar voren. Hiertoe hebben wij de gegevens in verschillende groepen gesplitst, die afzonderlijk bewerkt zijn.
Wijhebbenb.v.degegevensvandekalitoestand intweegroepeningedeeld. De eerste
groep omvat de gegevens met een kaligetal beneden de 20 en heeft een gemiddeld
kaligetal van 16,5, de tweede groep omvat de proefvelden met een kaligetal boven
de 23 en met een gemiddelde van 30,5. Er bestaat een duidelijke interactie tussen
kaligetal en magnesiagehalte (fig. 6). Bij weinig kali geeft zelfs een laag magnesiagehalte geen tijgering.
Er bestaat verder een interactie tussen pH en kaliget&l.Bij een lage kalitoestand
blijft de nadelige invloed van een lage pH bestaan; er heeft alleen een verschuiving
van de grenswaarde naar links plaats. Dezeverschuiving bedraagt een halve pH-eenheid per 10 kaligetaleenheden.
De invloed van het magnesiagehalte op de tijgering wordt sterk door depH beïnvloed:een lage pH verergert het verschijnsel. De resultaten wijzen er verder op, dat
het met een hoge pH niet mogelijk is bij lage magnesiatoestanden de tijgering geheel
tevoorkomen. Erheeft verder geenverschuivingvandegrenswaarde door verandering
van de pH plaats. Dit is een bevestiging van de resultaten van CASTENMILLER (1951)
en SLUIJSMANS (1953).
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HET MAGNESIAGEHALTE VAN HET LOOF

Uit het feit dat tijgering door magnesiumgebrek veroorzaakt wordt, zalmen in de
eersteplaats verwachten, dat hetmagnesiagehalte van het loof min ofmeer door dezelfde factoren (enopdezelfde wijze) wordt bepaald alsdematevan tijgering. En
verder,dat er eenverbandbestaattussendematevantijgeringenhetmagnesiagehalte
vanhetloof.
Wij hebben degehaltecijfers op dezelfde wijze als detijgeringscijfers bewerkt. Als
onafhankelijke factoren werdenweerhetmagnesiagehaltevandegrond,depHenhet
kaligetal genomen. Bovendien leek het wenselijk een eventuele invloed van het verschilinontwikkeling teelimineren. Als maat voor deontwikkeling hebben wij het
stikstofgehalte vanhet loof gekozen.Ditisdusalsvierde onafhankelijke factor inde
bewerking opgenomen.
Alvorens overtegaantot debesprekingvandebij dezebewerkingverkregenresultaten, vermelden wij eerst degemiddeldeverhogingin het MgO-gehaltevan het loof
door demagnesium- en kalibemesting. Het isnamelijkopmerkelijk, datnietalleende
magnesiumbemestingmaar ook dekalibemesting dit gehalteverhoogd heeft. Deverhogingen zijn inbeidegevallen betrekkelijk klein enbedragen maximaal 0,02%.
/•

Het magnesiagehalte, depH enhet kaligetal van degrond hebben over het geheel
genomen een overeenkomstige invloed ophetMgO-gehalte van hetloof en op de
tijgering. Wanneer wij deverkregen resultaten inbeide gevallen indetail bekijken,
vallen enkelepunten op.
1. Bij hoge magnesiagehalten van de grond treedt eenz.g. luxeconsumptie op; in
tegenstelling met de tijgering blijft, het MgO-gehalte van het loof stijgen bij toenemend MgO-gehalte van degrond (krommeblijft stijgen).
2. Inbeidegevallenvertonendelijnen desterkstekrommingbijeenMgO-gehaltevan
degrond van 25-30d.p.m.
3. Bij magnesiumbemesting treedt een duidelijk verschil van reactie op. De tijgering
verdwijnt bijna geheel,zodat deinvloed van het MgO-gehalte van degrond verdwijnt. Bijhet MgO-gehalte van het loof blijft dezeinvloed bestaan.
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DeinvloedvandepH ophetMgO-gehaltevanhetloofdoetgeheeldenkenaandie
opdetijgering: Indeeersteplaats verdwijnt deinvloed van depH (bijdeP-en PKobjecten) boveneengrenswaardevan ongeveer4,8;bovendezegrenswaardelopende
lijneninbeidegevallenhorizontaal.Verderbestaaterinbeidegevalleneen duidelijke
invloedvandemagnesiumbemestingopdevormvandekromme.
Uithetbovenstaandeblijkt, datdereactievanhetMgO-gehaltevanhetloof opde
magnesiumtoestand van degrond enopdepH duidelijk verschilt. Als men verder
rekeninghoudtmetdereactievandetijgeringopeenwijzigingvandezebeidefactoren,
dankrijgtmensterkdeindruk, datdeinvloedvandepHeenanderkarakterheeft dan
dievanhetmagnesiagehaltevandegrond.Zonderverderonderzoekisniets definitief
te zeggen, maar wij vragen ons afofuit hetbovenstaande niet geconcludeerd mag
worden, dat deinvloed van depH alleen vanremmende aard is.Bij een hogepHof
eenaanvullendemagnesinmbemestingmerktmenvandezeremmendeinvloednietveel
meer.Deaardvandezeremmendewerkingzoueenphysiologischeofbodemchemische
kunnen zijn.
De invloed van hetkaligetal op hetMgO-gehalte van het loof bevestigt deresultaten bij detijgering verkregen.
Defactor diedesterkstesamenhangmethetMgO-gehaltevanhetloofheeft, bleek
hetN-gehalte van het loof tezijn. Deze samenhang isrechtlijnig. Een veranderingin
het N-gehalte van1% gaat gepaard meteenverandering inhetMgO-gehaltevan
0,06%.Hoeouderhetgewas,hoelagerhetMgO-gehalte.
Uit hetfeit, dattijgering door Mg-gebrek veroorzaakt wordt, volgt datmen een
samenhang tussen de mate van tijgering enhet MgO-gehalte van het loof mag verwachten.Er blijkt echter eenzeerslechtesamenhangtussen dezebeidegroothedente
bestaan. Ombij hetonderzoek naar debetekenis van hetMgO-gehalte van het loof
voor het optreden van tijgering metdesamenhang tussenN-gehalte en MgO-gehalte
rekening tehouden,- zoals algemeen bekend is, verandert het tijgeringsbeeld naarmatehetgewasouder wordt- werdenallegegevensopeenzelfde stikstofgehalte herleid.Ditgebeurdedoor hetMgO-gehalteopeenN-gehaltevanb.v.2,95%tecorrigeren.Hetblijktnudattijgeringscijfers eenduidelijkesamenhangmetdezegecorrigeerde
MgO-gehaltengeven(rig. 7).
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Het grenscijfer voor hetMgO-gehalte vanhetloof, waar beneden (zonder kali-en
magnesiumbemesting)tijgeringoptreedt,ligtongeveerbij 0,20%. Hetisduidelijk,dat
aan deze norm, afgezien vandenogonbekende invloed vanhetjaar, geen absolute
betekenistoegekend kanworden.
Alnaar gelanghetstikstofniveau, d.w.z.hetstadiumvanontwikkeling, zalde grenswaarde verschuiven; in verband methet rechtlijnig karakter van de stikstofinvloed
kanmendeverschuiving op0,06% per 1%N stellen. Hoehoger hetN-gehalte,des
telagerisdegrenswaarde.
Het N-gehalteisnietdeenigefactor, diedegrenswaarde verschuift. Gaat menhet
verbandnatussentijgering enMgO-gehaltebijeenkalibemestingvan 120kgK 2 0per
ha, dan blijkt dat de grenswaarde ongeveer 0,02%naar rechts verschuift. Deverschillen in ligging enin helling tussen debeide lijnen, diede samenhang tussen de
tijgering enMgO-gehaltemetenzonder eenkalibemesting weergeven,tonen aandat
er eenantagonistische werking tussen kalium enmagnesium bestaat. Detijgering is
sterker, wanneer bijeenzelfde MgO-gehalte dekaliumvoorziening endusvermoedelijk ookhet K20-gehalte hoger is.Hoelager het MgO-gehalte, deste sterker isde
werking.
SAMENVATTING

Erblijkt eenduidelijk verband tebestaan tussenhetMgO-gehaltevandegronden
de matevantijgering vanhaver. Deverkregen resultaten bewijzen, dattijgeringeen
gevolgis vaneenonvoldoend MgO-gehalteenvaneentehogeverhoudingvankalium
tot magnesiuminhetloof. Hetblijkt, datbehalvehetmagnesiagehaltevandegrond
ook depH,dekalitoestand endekalibemesting vangroot belang zijn.
Degrote betekenis vandebeoordelingvanhetgewasoptijgering isuithetonderzoekduidelijk naar voren gekomen.Detijgeringisgevoeliger voor enreageerteerder
opeenveranderingindemagnesiumvoorziening dandeopbrengst. Dereactiestreden
voor een zeer belangrijk gedeelte op binnen een tijgeringstraject van 7,5-10; pas
beneden eentijgering van7à7,5treedt eenopbrengstdalingop.
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