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IN HET BIJZONDER BIJ HET MAGNESIUMONDERZOEK
EN DE MAGNESIUMADVTESGEVING
Ir C. M. J. SLUIJSMANS
Landbouwproefstation en Bodemkundig Instituut T.N.O., Groningen

In verslagen over landbouwkundige onderzoekingen ophetgebied vanbemesting,
wordtheteffect vanverschillendebehandelingen gewoonlijk uitgedruktinopbrengstcijfers. Ditisuiteraard demeest belangrijke maatstaf, omdat deboer vooral opde
opbrengstenzijnbemestingsbeleidzalafstemmen. Maar vooreenverantwoordeinterpretatievanderesultatenzaldeproefnemer zichmeestalniettevreden stellenmethet
bestuderen vande opbrengstgegevens alleen. Hijzalooktrachten zich eenbeeld te
vormen vandeopbrengstreacties, dieindeloop vanhetgroeiseizoen teverwachten
zijn, enkanin sommige gevallen aanwijzingen krijgen over deoorzaak vaneen bepaaldereactie.Daartoeishetnodig,datdeproefnemer zijn proeven geregeldbezichtigtendathij devan belangzijnde waarnemingen opeenofanderewijzevastlegt.In
depraktijk wordtvaakonvoldoendenauwkeurigwaargenomenofworden nauwelijks
bruikbarenotitiesgemaakt.Wijhebbenonsdaaromvoorgesteldinditartikelnogeens
tewijzen ophetnutvanwaarnemingen tijdens hetgroeiseizoen, eerstinhetalgemeen
endaarna gedemonstreerd aanenkelevoorbeelden bij hetmagnesiumonderzoek.
WELKE WAARNEMINGEN HEBBENBETEKENIS?

Hetiseenvrij algemeengebruik omeen-ofmeermalenindegroeiperiodehetgewas
opeenproefveld instandcijferstetaxeren.Alsmaatstafneemtmendetotalegeschatte
massa per veldje. De verkregen cijfers maken controle op de opbrengstgegevens
mogelijk; toevallige grote fouten indeopbrengstbepaling kunnen opgemerkt endikwijls achterhaald worden. Verder wilmenmetdeze taxatie eenindruk krijgen over
de teverwachten opbrengstreacties. Door metgeregelde tussentijden standcijfers te
geven,kanmeneventuelewijzigingen indereacties, diesamenhangen metdevoortschrijdende ontwikkelingvanhet gewasofmethetoptreden vanziekten, constateren.
In bepaalde gevallen kanhet aanbeveling verdienen omnaast standcijfers (inde
bovenbedoeldezin)ontwikkelingscijferstoetekennen.Hiermeebedoelenwijeentaxatievandegemiddeldeontwikkelingvandeplantenperveldje.Hetgevenvandergelijke
cijfers isb.v. opzijn plaats opproefvelden, waar hetgewasplaatselijk zeer holstaat
tengevolgevanoorzaken,diebuitendeproefvariâbelen liggen.Standcijfers zoudenin
een dergelijk geval weleengoede indicator kunnen zijn voor deteverwachtenopbrengsten,maardewerkelijkereactievanhetgewaswordtdoordezebeidegrootheden,
alsgevolgvaneentoevalligefout, slechtsvertroebeld ofmogelijk foutief weergegeven.
Het zalduidelijk zijn, datinditgevaldeontwikkelingscijfers dereactie opdeproefvariâbelen zuiverder kunnen weergeven. Hettellen vanopen plaatsen in aardappelof bietenproefvelden of het schatten vaneenniet begroeide oppervlakte heeft vaak
dezelfdebedoelingalshettoekennenvancijfers voordeontwikkeling.
Het isverder vangroot belang omwaarnemingen over ziekte ofgebreksverschijnselengoed vast te leggen. Hierin kaneenmogelijkheid schuilen voor het verklaren
vanonverwachtereactiesindeopbrengst.Alsvoorbeeldnoemenwijhetoptredenvan
magnesiumgebrekbijhogekaligiften, vanmangaangebrek bij hogepH,vanborium16
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gebrek bij hoge kaligiften en hoge kalktoestand1 en van legeringsverschijnselen,
schurft enz.
Overdewaardevanhettaxerenbij onderzoeks-envoorlichtingswerkisinditblad
reeds eerder bericht door VISSER2. De nauwkeurigheid van schattingen is onlangs
behandeld door FERRARI3.
HET GEBRUIK VANVISUELEWAARNEMINGEN BIJ HETMAGNESIUMONDERZOEK IN GRANEN

Erkunnenzichgevallenvoordoen,waarbij hetvisuelewaarnemenspecifiekevoordelen biedt. Een typisch voorbeeld hiervan is de bestudering van een gebreksziekte,
die zich in symptomen in het gewas openbaart zonder echter nadelige gevolgen te
hebbenvoordeopbrengst.Eenvoorbeelddaarvanis deHooghalenseziektebij granen
inlichtegraad.Wijzullenhetbelangvangoedewaarnemingenbij dezeziektehierna
toelichten.
Hetzaliedereenbekendzijn, dat detypischetijgeringsverschijnselen in graneneen
gevolgzijn van magnesiumgebrek.Zijzijn vanvoorbijgaande aard,indien zijslechts
inlichtemateoptreden.HUDIGconstateerde,datdergelijkeverschijnselengeenschade
doen aan de opbrengst.Dezevondst heeft meerconsequentiesdanmenoppervlakkig
denkt. Als dit nl. altijd het gevalis,danmoetmenvoor hetbestuderenvandemagnesiumvoorziening van granen de voorkeur geven aan destudievandesymptomen
boven de studie van de opbrengsten. Het zal dan immers mogelijk zijn door verschillende behandelingen een variatieinhetgebreksbeeldteveroorzaken,diezichin
deopbrengst niet meer hoeft te uiten. Alvorens deze gedachtengang in praktijk te
brengen, hebben wij de mededelingvan HUDIGproefondervindelijk getoetst,vooral
ookomnategaan,welkegraadvantijgering het gewaskan verdragen zonder schade
te ondervindenin de opbrengst.
Omstreeks half Mei 1953werden op enkele proefvelden met haver nauwkeurige
waarnemingen gedaan over de mate van tijgering van het gewas.Dezewerdenlater
in verband gebracht metdeopbrengsten. Omhet nadeelvandesubjectiviteit vande
beoordelingzogoedmogelijk teondervangenenomeenverbandtussenopbrengsten
ernst van de symptomen continu te kunnen vastleggen, werd de mate van tijgering
geschatin eenvooraf opgesteldestandaardschaal, dieer alsvolgtuitziet:
10 = geen tijgering
lOx = slechtseenenkeleplant perveldje geeft tijgering tezien
9 = gewas zeer zwak bont
8 = gewas regelmatig, doch zwak bont, vooral langs bladranden
,
7 = gewasgroen, blad duidelijk „mozaïekbont"
6 = gewas maakt nog groene indruk; chlorophyleilandjes grotendeels met elkaar verbonden
5 = zeerveelchlorophyleilandjes opgeelondervlak;eilandjes voorhetgrootste deellosvan elkaar
4 = gewas geel, zeer veel los van elkaar liggende groene eilandjes
3 = gewassterk geel,op debladerennogeen aantal duidelijkgroene eilandjes
2 = gewasgeel,slechtsweinigchlorophyl meer aanwezig (ca 20 % vanhet bladoppervlak)
1 —gewasvolkomen geel,geenchlorophyl meer tezien.

De beoordelingvan het ziektebeeld van één bepaalde plant isvolgens dezeschaal
vrij gemakkelijk en geeft goed reproduceerbare resultaten. Bij de beoordeling van
eengewasdoetzichechterdemoeihjkheid voor,datindematevantijgeringperper1
2
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ceel een vrij sterke variatie optreedt. Op veldjes, die over het geheel gezien ernstig
gebrek lijden, treft men vaak volkomen gezonde planten aan. Men moet dus per
veldje een gemiddeld gebreksbeeld vaststellen, wat bij enigeroutine weinig moeilijkheden oplevert. Defout vanhet gemiddeldevan detaxatie-cijfers van2personenbedroeg bij deze waarnemingen ongeveer 0,3 punt in de tijgeringschaal. Dit betekent,
dateencijfer 7met95%waarschijnlijkheid moetliggentussen6,4en7,6.
Infig.1 gevenwijeenbeeldvanhetverbandtussentijgeringenopbrengst.Eeneven
fraaiepuntenzwermhebbenwijinanderegevallennietaltijd kunnenvaststellen,maar
devorm van decurve lag ook toen behoorlijk vast. Uitfig.1blijkt dat een zwakke
mate van tijgering, beoordeeld toen het gewas 10-20cm hoog was, vrijwel geen nadeligeinvloed heeft gehad opdeopbrengst. Alsgrenswaardevindtmenca 8.Ditbetekent,dateengewashaver- onderdeomstandighedenvanditproefveld enditjaar pas een merkbare opbrengstdepressie onderging, als het gewas op het tijdstip van
beoordeling duidelijk bont was. Een gewas, dat destijds slechts zwak getijgerd was,
gaf demaximale opbrengst.
Het is natuurlijk de vraag, of de op dit proefveld gevonden grenswaarde ook op
andere percelen enin anderejaren gevonden zal worden en verder of de opbrengstdepressie, die samengaat met een bepaald gebreksbeeld, altijd van ongeveer dezelfde
groottezalzijn. Degegevens,diewijhierover tot nutoeverkregen hebben, zijn voor
haver samengevat infig.2.Hier ishetverband weergegeventussen dematevan tijgeringendeopbrengstderving, invergelijking met deopbrengst vaneengezondgewas.
Alsmaatvoordeopbrengstdervingisdeabsoluteopbrengstdepressie gekozen, omdat
devierverkregen lijnen in dat gevaldichter bijelkaar liggendanbij hetuitzettenvan
het relatieve opbrengstverlies. Uitfig.2blijkt, dat in het gezamenlijke materiaal een
grenswaarde van ca7-8 gevonden wordt. Voor zover wij hebben kunnen nagaan,
geefteengeelgroeneverkleuringaltijd opbrengstderving.Deschade,veroorzaaktdoor
eensterkeretijgering1, kannogal uiteenlopen.
Eenmoeilijkheid bijdeschattingvandeschadealsgevolgvaneenbepaaldgebreksbeeld, is deverandering, diein dit beeld optreedt, naarmate het gewas ouder wordt.
18
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Hetbovenstaandeheeft danookalleenbetrekkingopgewassen,dieophettijdstipvan
beoordelingongeveer 10-20cmhoogwaren.
Hetgegevenoverdegrenswaardekaneenhulpmiddelzijnbijdeadviesgeving.Men
beschikt over een criterium om devraag, ofeen overbemesting met magnesium nut
heeft, tekunnen beantwoorden. Bovendien wordt een globale indruk verkregen van
de opbrengstdervingen, dieineen bepaald gebied door Mg-gebrek geleden worden.
Hetgebreksbeeldwaarschuwtdeboerombij deteeltvanvolgendegewassenaandacht
teschenken aan demagnesiumvoorziening. Het zou nuttigzijn omin ditverband de
gevoeligheidvanverschillendegewassentekennen;maar ookzonder diekennisishet
optreden van hetgebrek een voldoende aanwijzing, dateriets hapert aan deMgvoorzieningvandegewassen op het betreffende perceel.Een onvoldoende Mg-voorzieningvan de gewassen wordt overigens niet alleen veroorzaakt door een te lage
Mg-toestand van de grond.
Omdefactoren na tegaan, diehierbij eenrol spelen,is opeen aantal proefvelden
in de Gelderse Vallei gezocht naar eenverband tussen demate van tijgering enverschillende bodemfactoren en bemestingen. Hierbij bleek, dat verscheidene invloeden
niet gevonden zouden zijn, wanneer alleen kennis genomen was van de opbrengstgegévensi.p.v. ookvandeverschijnselen inhetgewas.Eenuitvoerigebeschrijvingvan
de resultaten van ditonderzoek wordt ineen van de volgende afleveringen vandit
tijdschrift gegeven door FERRARI enSLUIJSMANS.
Het gebruikvanvisuelewaarnemingen overdematevantijgeringisvoorhetgewas
roggeop dezelfde wijze bruikbaar alshierboven voor haver beschreven is. Het enige
verschilis, datderoggeongeveer 3tot4wekeneerderbeoordeeldzalmoetenworden.
H E T GEBRUIK VAN VISUELE WAARNEMINGEN BIJ HET MAGNESIUMONDERZOEK IN AARDAPPELEN

Voor aardappelen ligtdekwestieenigszinsanders.Het optreden van Mg-gebrekin
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FIG. 3. VERBAND TUSSEN MG-GEBREK EN OPBRENGST VAN AARDAPPELEN (VORAN)
OPPROEFVELD 1376, 1953

Hetbestuderenvan desymptomeninaardappelen heeft niet die specifieke betekenis,
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diewijvoor granen hebben beschreven, omdat zelfs delichtste verschijnselen schade
doen aande opbrengsten. Voor het onderzoek naar demagnesiumvoorziening van
aardappelenmoetmenzichdusindeeersteplaatsrichtennaardeopbrengstresultaten.
VISUELE WAARNEMINGEN OVERMG-GEBREK ENSTREEKONDERZOEK

Het nognauwelijks toegepast gebruikenvandevisuelewaarnemingsmethodiek bij
hetMg-onderzoek,blijktpraktischuitvoerbaar tezijnomopsnelleenweinigkostbare
wijzetekomentothetopstellenvaneenregionaal geldende Mg-adviesbasis.Volgens
onzeervaringen lijkt hetgebruik vankostbare proefvelden voor ditdoel onnodig.
Menkan,wanneer dehaver 10-20cmhoogis,eenaantal haverpercelen voetstoots
optijgering beoordelen envervolgens deverkregen taxatiecijfers inverband brengen
met de analysecijfers van het grondonderzoek van de corresponderende percelen.
Hierbijmoetdenodigeaandachtgeschonkenwordenaande„correlatiesinhetgrondvlak".M.a.w.menmoettrachtendecorrelaties,dietussendeverschillende- mogelijk
van belang zijnde - bodemfactoren optreden, opeenof andere wijze teelimineren.'
Demogelijkheid totscheidingvan deinvloed vanverschillendefactoren hangtafvan
het aantal beoordeelde percelen envandeuitgebreidheid vandetrajecten, dieieder
van dezefactoren inhettotalemateriaal omvat. Alsbeidevoldoende groot zijn,kan
eendergelijke bewerkingtotvruchtbare conclusies leiden. Enigestatistische ervaring
bijditsoortwerkiswelgewenst.
Alsvoorbeeld vaneentoepassingvandezemethodegevenwijhetresultaatvaneen
onderzoek in het ruilverkavelingsgebied „Rossummerveld" (Overijsel). Omstreeks
half April werden in dit gebied ruim 50roggepercelen optijgering beoordeeld. De
keuzevandezepercelen geschieddevoetstoots.
In fig.4ishetverband weergegeven tussen MgO-gehaltevandegrond entijgering
voor allepercelen meteenpH-KCl tussen 3,7en4,0. Fig.5geeft eensamenvattend
beeldvoor 3 pH-klassen.Uitdezefigurenblijkt, datvoorditgebiedeen grenswaarde
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gevonden werd van 40-50d.p.m. De invloed van de pH komt duidelijk naar voren
uithetverschilinüjnen.
Het isbij gebruik van dezemethodeniet teverwachten, dat het verband tussen de
mate van tijgering endeverschillende bodemfactoren door een nauw-begrensde
puntenzwerm isweertegeven.In deeersteplaatsisnl.het schattenvaneengebreksbeeldvaneengeheelperceelmindernauwkeurigdandewaarderingvandesymptomen
op eenklein veldje van eenproefveld. In detweedeplaats is er tussen het gewas op
verschillende percelen een groter verschil inontwikkeling dan op proefvelden gewoonlijk het gevalis,terwijljuist het gebreksbeeld verandert naarmate deontwikkelingvoortschrijdt. Verder zijn er factoren tenoemen, dieweleeninvloed hebben op
de,groottevan de gevonden analysecijfers, maar niet op het gebreksbeeld, zoals b.v.
een kort voor debeoordeling uitgevoerde Mg-bemesting, dienog niet gewerkt heeft.
Ook zijn er factoren die welhet gebreksbeeld beïnvloeden, maar die niet gevonden
worden bij grondonderzoek, b.v. devorm van de N-bemesting. In verband hiermee
zouhet aanbeveling verdienen omaan eendergelijke taxering eenkleinebemestingsenquêtetekoppelen.
Het is opmerkelijk, dat- ondanks dehier opgesomde oorzaken van een mogelijke
vertroebeling van het verband tussen tijgering enbodemfactoren- dit eenvoudigeen
goedkope onderzoek toch tot vruchtbare conclusies heeft geleid.
Groningen, November 1954
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