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Inleiding
In de Jaren 1964 en 19Ô5 is onderzoek verricht neer
beregening set aeatoplosaingen bg tomaat. In de ge*
nomen proeven Herden veésohillsnde aestoploseingen in
enkele concentraties vergeleken. In de proeven tred
vrQ ernstig oagnaaiumgebrek op, weerbQ tussen de
behendelingen nogel vereohillen voorkwamen«
BQ invoering van de aagnesium-waterbepaling
zQn onder andere de resultaten van genoemde proeven
gebruikt voor het berekenen ven de grenswaarde.
Oe raeultaten van deze berekening zijn in dit supplement
samengevat.
Het indertijd verzamelde materiaal ie in de proef*
4 J \
verslegen opgenomen * .

flateriaal
Voor de berekeningen ie gebruik geaaakt ven
de volgende waarnemingen.
o
pereentege ohlorotisoh blad (vieueel geeohet)
x

Hg«#ster (aval «g/1 1*5 weter extreet)

y

K «water (avel K/l 1ii water extreet)

z

Pig-morgen (d.p.uu «g/1 morgan extract).

Corroieties
Oe in vorige peregreef oaschreven veriebelen werden
onderling gecorreleerd. Oe regresaialijnan werden zowel
voor 1964 en 1961 afzonderlek ele voor beide Jaren tezamen
berekend. Oe volgende vergelijkingen werden geaaakt t

O « ft*X

a»x/y

« »
e * a.z

• b

•b
« b

III tabal 1 zQn de resultaten van daza berekeningen
Mt da omgekeerde vergelijkingen opgenomen*

vergelijkingen

jaar

x « * 8,820 e • 1,67

8,390

x » - Of012 e * 1,54
x *• 0,017 e • 1,59

8,265

x/y

» * 8*018 C • 1,32

0*356

16,63 */y « 30#8 x/y * * 0,014 e * 1,37
1964 * 1965 c « - 17,08 x/y • 36,3 */y » » 0,011 e • 1,38

8,477

1964
1965

e « « 7,76 x • 32»«
a » « 5,63 x • 17,4

1964 • 1965 e « - 8#?1M# 27,9
1964
1965

e * * 12,43 x/y • 37fS
e.»

0,382

8,439

1964

o * - 0*113 z • 32,3

z • - 0,448 e • 89,3

0,224

1965

a » * 8#136 z • 20,1

z « - 8,665 e « 83,S

0,303

1964 * 1961 • « « 0*114 s • 25,4 t • «* 8,375 e * 84,2

0,287

tabal 1»

Oe resultaten van da berekening van da eorralatiea»

Zoal» blijkt, zijn da oorralatie-ooBffieiSntan niat hoog.
Hat aarata jaar ia da eorrelatie-eoSfficiSnt bg da «g-water
bepaling hat h009at an bat tweede jaar bQ da verhouding
Flg-watejt / Ifc-water. Barak and avar beida jaran ia bij da ftg-«organ
da oorraiatia bat laagst.

fmiiiflBtii
Indien er van wordt uitgégaan dat het gewas vrö neet zQn
van «agneaiungebrek (dua c « O), dan kan door hat invullen van
deze waarde in de formulée

p * a C * b de »aarde werden berekend

waaraan het «agnesiuagehalta neet voldaan* Gezien de geringe
vereehilien tueeen de overeenkomende vergelijkingen van de beide

jaran kan xondor botwaar «at da vargalQklngan «var balda

jaran wardan gavarkt.
Vaas da waarda C * 0 wardan da volgand a uitkaoatan
varkragan t

1,59 «val por litar
Hg-watar/K-watar 1,3S
«g-aorgan
84 d*p*a*
Bg-watar

Oit tau botakanan, dat hat «agnaaiuagahalta van da lucht»
drogogrond sau oooton xfln i

1,59 x è x 20,2 at 16,1 «g flgO par 1QÛ g.
Hatgaan dua tau galdan vaar aan zavalgrond «tat %% organi»

aohê ataf. Indian vaar ondorllngo vorgolQklng van da
grendaaartan da foraulo 2 x % organlaeho ataf • 18
xau wordon toogopaat, ovonalo dit voor da andera wator*
filtrootbopalingen hat gavai la» batakant dit dat da
varhauding tuaaaii HgO-wator an da aarraetiafaetar 16,1^m 0,77

xau aooton zQn.
Uitgianeia van da varhauding «g-watar/K-watar xau galdan t
«çQ/KjO «

l^li|5^1

* 0,58.

Indian wordt uitgagaan van hat fait dat hat gahalta K^ö

****>,

voor tomaat engavaar golQk aoot xQn aan 8,466 X
(2 x % organiaoha atof • 15), xou volgens data barakaning
galdan, dat flg8~***ar Maat xQn 0,31 (Z * % organiaoha ataf • 15)»

Conolualoa
Uit hat aatarlaal van ankala praavan waarbQ da toaatan
baragand wordon aot voadlngaoploaaingan mardon gronawaardan
barakond voor hot aagnaoittagoholta bopoald not bohulp von hot

1tS wataraxtraat.
Qo borokonlng word uitgovoord door aiddol von rogrooaiavargalQkingan vaar hat varband tuaaan hat paroantaga
ohlorotiooh blad onorxQdo on hot aagnooluagohalto on do
aagnoaiua*kalivarhoudlng

andorsQda«

4.

Doos «lddal van de vergalîjking fcat hat aagneeiu*»gehalte werd «tls uitkomst verkregen dat hat gehalte
«gi 0»?7 «aal de carrectiafaktor(2 x % organische stof * 1S)
»©et zijn. Hat ela vergelijking van da »agneaiua-kaliver«
heuding ward gevonden, dat hat gehalte PJgû 0,39 meal
da eerrectiefaktor «eet z^n*
De earste uitkomst van Q»?7 »aal da carrectiafaktor
ia vr$ hoogj da twaada uitkoraat «an 0,39 ia «ae* in
ova?aanstamping wit da naatda did bJj hat grendendarzeek
wsvdt gehanteerd. Hat grata versehll tussen da baida
berekende waarden, zal aan gevolg zfj» van da lage
eorrelatieeeiffieiSnten dia welfden gevonden

mm

da

relatie tueaen da resultaten mn hat grondenderzeek an
da »ata van ajagneaiuagebrek in het gewas»
tfoorts wardt ar ncsg op gewezen» dat da resultaten
slechts batrekking babbanop #fn grondsoort an
daaro» waarschijnlijk niet aie algemeen geldig «ogen worden
gehanteerd* Ook ie het «ogelljk» dat da ©aatandighaden
tijdens da teelt b^zonder gunstig *Qn gaweest voor het
optraden ven sagneelungetmk*
0e »agneeiuiiitoeatand Mat dan hoger zijn dan onder normale
omstandigheden, teneinde het gewas vrQ ta houden van
maonasiumoebiBtek.
W WW w ***
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