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Het klimaat verandert
De laatste jaren werd onze regio gekenmerkt door relatief extreme 
weersomstandigheden. Zowel in de Benelux als in andere landen 
van Europa hebben warme en droge periodes in de lente en in 
het begin van de zomer zich herhaaldelijk voorgedaan. Naar alle 
verwachtingen zal de klimaatverandering zich voortzetten en resul-
teren in extreme weersomstandigheden zoals bijvoorbeeld warmere 
zomers met fellere regens.
De gevolgen voor de landbouw en met name de productie van 
voedingsmiddelen en grondstoffen zullen zich daadwerkelijk laten 
voelen. De landbouw is immers zeer afhankelijk van de heersende 
klimaatomstandigheden. De extreme weersvormen hebben een 
enorme impact op stress bij gewassen en verhogen het risico op 
het verlies aan rendement en kunnen hierdoor op directe wijze het 
inkomen van de landbouwexploitatie bepalen. 
We staan voor de enorme uitdaging hiervoor oplossingen te vinden. 

Toenemend belang van risicobeperking  
in de landbouw
Er bestaan wel degelijk oplossingen die op een klimaatverandering 
kunnen anticiperen. Naast een optimale teeltkeuze, aangepaste 
rassenkeuzes en dito teelttechnieken, kan plantenvoeding een uit-
weg bieden. Een evenwichtige plantenvoeding garandeert immers 
een passend rendement, zelfs onder minder gunstige weersom-
standigheden.

Water: een schaars goed ook in West-Europa
Volgens de meest recente bevindingen zal Europa ook getroffen 
worden door schaarser wordende watervoorraden. In het algemeen 
is door het gematigd klimaat voldoende water beschikbaar en het 
jaarlijks neerslagniveau zou op peil kunnen blijven. Het is echter 
de verdeling over het jaar die zal veranderen. Meer neerslag in 
de winter, maar minder in de zomer. Als gevolg hiervan wordt de 
landbouw geconfronteerd met een verhoogd voorkomen van droge 
periodes net op het moment dat de gewassen het meest groeizaam 
(zouden) moeten zijn.

De komende jaren en decennia wordt water in vele regio’s schaars, ook daar waar 
op dit ogenblik voldoende neerslag valt.

Risicobeperking
Voor een efficiënte waterbenutting
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Een perceel wintergerst dat te lijden heeft van de droogte. (Foto: Watier-Visuel)
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Droogtestress
Wat gebeurt er in de bodem en de plant?

De landbouw staat voor de uitdaging om cultuurgewassen tijdens 
droge perioden op weg te helpen bij hun vegetatieve ontwikkeling 
en te voorzien van middelen voor een efficiënte waterbenutting.
Maar welke factoren beïnvloeden de waterhuishouding? Wat is 
het precieze effect van droogte op de opbrengst? En hoe kan een 
efficiënte waterbenutting doelgericht door plantenvoeding beïn-
vloed worden?
Om antwoord te kunnen geven op deze vragen, dienen eerst de 
effecten van droogtestress op bodem en plant bekeken te worden. 
Want zowel in de bodem als in de plant verandert droogte een 
aantal processen. 

De bodem: leverancier van water en nutriënten
De bodem speelt een belangrijke rol voor landbouwgewassen. 
Naast de verankering van de plant voorziet hij deze van water en 
nutriënten. Bij droogte is er voor de plant niet alleen weinig water 
beschikbaar, maar worden er ook minder nutriënten opgenomen. 
Want voordat een plant nutriënten kan opnemen, moeten deze eerst 
naar de wortel verplaatst worden. Hiervoor moet er voldoende water 
in de bodem aanwezig zijn.

De plant: optimaal watergebruik
Een plant kan binnen bepaalde grenzen op droogtestress reageren. 
In feite regelt een plant zijn waterhuishouding zeer zorgvuldig om 
onproductieve waterverliezen te minimaliseren.
Zo vormen planten bijvoorbeeld een waslaag (cuticula) op de bla-
deren, die het verlies van water over het gehele bladoppervlak ver-
mindert.
De opname van CO2 (koolstofdioxide) en de afgifte van waterdamp 
via het blad zijn echter noodzakelijk om een effectieve fotosynthese 
in de plant te laten plaatsvinden. Fotosynthese vormt het cruciale 
biologische proces om lichtenergie met behulp van CO2 uit de lucht 
in energierijke verbindingen, met name suikers, om te zetten.
De afgifte van waterdamp vindt plaats door de huidmondjes (sto-
mata) aan de onderzijde van het blad. Daarom is een ongestoorde 
regeling van deze stomata bijzonder belangrijk voor een efficiënte 
waterbenutting.

Een andere belangrijke factor, vooral onder droogtestress, is een 
goed gevormd wortelstelsel reeds vanaf een vroeg groeistadium. Dit 
zorgt, ook bij langere perioden zonder regen, voor een continue wa-
teropname uit diepere grondlagen waarin nog water is opgeslagen.
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Kalium en magnesium verbeteren de waterbenutting 
van een plant op verschillende manieren (Fig. 2):
1. Via goed gereguleerde transpiratie wordt het beschikbare 
water door de plant efficiënt voor de productie van biomassa 
gebruikt. 
Kalium in combinatie met magnesium zorgt ervoor dat de plant 
spaarzaam met water kan omgaan, omdat minder water onproduc-
tief verdampt (Fig.3). Kalium is door haar osmotische werking van 

Fig. 2: Kalium en magnesium verbeteren de tolerantie ten aanzien van de droogtegevoeligheid van gewassen, zowel via de bodem als via de plant.

1. Transpiratie spaarzamer omgaan met 
water

2. Transport van assimilaten  

3. Wortelgroei beworteling van een groter 
bodemvolume

4. Verdeling van de poriëngrootte   

K

K + Mg

Mg

K

Fig.1: Kaliumbemesting maakt het onderscheid. Zoals op de voorgrond duidelijk 
is vast te stellen, vertonen de suikerbieten zonder kaliumbemesting sterke en 
onomkeerbare verwelkingssymptomen. Achteraan zien de met kalium bemestte 
suikerbieten er nog steeds goed uit.

+K

-K

Voorkomen van droogtestress –
hoe nutriënten het risico op opbrengstverliezen verminderen

Foto: W. Grzebisz

wortelontwikkeling en 
opbrengst

hoger waterhoudend  
vermogen van de bodem

Landbouwers kunnen de bodem en de plant voorbereiden op een 
beperkte aanvoer van water en zo droogtestress voorkomen. Naast 
een aangepaste rassenkeuze en grondbewerking heeft vooral plan-
tenvoeding een aanzienlijke invloed op een efficiënte waterbenut-
ting. Recente onderzoeksresultaten tonen aan dat kalium met mag-
nesium de plant ondersteunt bij het voorkomen van droogtestress, 
waardoor deze, zelfs onder ongunstige omstandigheden, nog goede 
resultaten behaalt (Fig.1). 
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cruciaal belang bij het openen en sluiten van de huidmondjes en 
speelt dus een belangrijke rol bij de waterhuishouding van de plant. 
Omdat de huidmondjes bij kaliumgebrek niet optimaal functioneren, 
is verwelken een typisch symptoom van kaliumgebrek.

2. Een efficiënte fotosynthese in combinatie met vrij transport 
van fotosyntheseproducten zorgt ook onder moeilijkere groei-
omstandigheden voor wortelvorming en opbrengst. 
De fotosynthese en daarna het transport van de gevormde 
koolhydra ten zijn een aaneenschakeling van complexe processen. 
Daarom resulteren verstoringen van deze processen snel tot ver-
minderde groei en vaak ook tot lagere opbrengsten.
Magnesium grijpt op verschillende manieren in op de fotosynthese 
en het transport van assimilaten. De bekendste functie van magne-
sium is die van centraal atoom van chlorofyl (bladgroen). Daardoor 
is magnesium essentieel voor een optimale lichtabsorptie door de 
plant, een voorwaarde voor een hoge productie van biomassa.
Dit is ook de reden waarom een ernstig tekort aan magnesium 
resulteert in het verbleken van de bladeren, ook wel chlorose ge-
noemd. Een ander effect van magnesiumgebrek is schade aan de 
bladeren door een verhoogde aanmaak van zuurstofradicalen en 
dus zonnebrand.
Terwijl in de nieuw uitgelopen twijgen (loten) fotosynthese kan 
plaatsvinden en deze zich dus van energie kunnen voorzien, kan 
dat in de wortel niet. De wortel, maar ook andere plantenorganen 
waar geen fotosynthese kan plaatsvinden zijn dus afhankelijk van 
de aanvoer van koolhydraten door de loten. Ook hier spelen de 
beide nutriënten kalium en magnesium een rol.
Voor een goede verdeling van de koolhydraten over de plant is het 
noodzakelijk dat de bladnerven in voldoende mate beladen worden 
en dat daarna doelgericht transport plaatsvindt naar de plaats waar 
zij nodig zijn. Bij een tekort aan magnesium wordt vaak waargeno-
men dat de koolhydraten zich ophopen in de bladeren, terwijl de 
nerven steeds minder koolhydraten bevatten. Hetzelfde fenomeen 
kan bij een kaligebrek waargenomen worden. (Fig. 4)

3. Met een goed ontwikkeld wortelstelsel kan de plant de bodem 
intensief aanboren, waardoor hij een betere toegang tot water 
en nutriënten krijgt.
Welke gevolgen heeft een geremde verdeling van koolhydraten in 
de plant? Verbleken van de bladeren is bijvoorbeeld pas een zeer 
laat symptoom van magnesiumgebrek. Wanneer dit optreedt, moet 
onherroepelijk van een lagere opbrengst uitgegaan worden. Al veel 
eerder wordt de groei van de wortels beperkt, nog voordat de groei 
van de loten geremd wordt (Fig. 5). Een gezonde wortelgroei is dus 
belangrijk voor de toegang tot water en nutriënten, vooral onder 
ongunstige groeiomstandigheden. 

4. Recente onderzoeksresultaten tonen aan dat kalium het wa-
terhoudend vermogen van de bodem kan verbeteren.
Het waterhoudend vermogen van de bodem wordt voornamelijk 
bepaald door de poriën in de bodem. Voor de groei van planten is 
de poriegrootte-verdeling van de bodem van cruciaal belang. Te 
kleine bodemporiën binden het grondwater zo sterk, dat planten 
het niet meer kunnen opnemen. Bij te grote poriën sijpelt het water 
naar diepere grondlagen, waar het wortelstelsel van de plant er 
niet meer bij kan. Voor het gedeelte van het grondwater dat voor 
planten beschikbaar is, zijn de mesoporiën (middelgrote poriën) 
van belang.
Een zeer belangrijk kengetal van een bodem met betrekking tot 
waterbeschikbaarheid is de beschikbare veldcapaciteit (bVC). Deze 
wordt voornamelijk bepaald door het aandeel mesoporiën. De on-
derzoeksresultaten tonen aan dat een goede kaliumvoorziening van 

Invloed van een toediening met kalium  
op de transpiratiegraad van koolzaad

Fig. 3: Een goede kaliumvoorziening is van cruciaal belang voor de waterhuis-
houding van de plant, omdat kalium een centrale rol speelt in de regeling van de 
transpiratie. Wanneer een plant kaliumgebrek heeft is de transpiratiesnelheid hoger, 
wat resulteert in meer onproductieve waterverliezen. (Bron: Onderzoeksproject 
van K+S KALI GmbH en de Universiteit van Giessen, gepubliceerd in Fritz, 2009)
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van het maximaal waterhoudend vermogen van de bodem

Fig. 4: Kalium en magnesium zijn belangrijk voor een efficiënte verdeling van kool-
hydraten in de plant. Indien er een tekort is aan één van deze twee nutriënten is 
deze verdeling verstoord en heeft dat gevolgen voor de groei van de plant en de 
opbrengst. (Cakmak et al., 1994)
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Fig. 6: Een toereikende kaliumvoorziening verhoogt het waterhoudend 
vermogen van de bodem door de vorming van middelgrote poriën. 
Dit proces wordt gestuurd door ‘kleimineraal-bruggen’.

de bodem de beschikbare veldcapaciteit verhoogt. Dit effect is op 
lichtere gronden, die wat waterhoudend vermogen betreft in het 
nadeel zijn, zelfs nog groter dan op zwaardere gronden.
De proefresultaten bevestigen dat de veranderingen in wateropslag 
te maken hebben met veranderde stabiliteitseigenschappen van de 
grond. Op goed van kalium voorziene uitdrogende gronden vallen 
fijne kleimineralen uiteen en plakken de bodem-aggregaten aan 
elkaar. Zij vormen ‚kleimineraal-bruggen‘ (Fig. 6).

Vier manieren – één effect: met kalium  
en magnesium droogtestress voorkomen

De effecten van kalium en magnesium op:
• De transpiratie
• Het transport van assimilaten
• De groei van de wortels 
• Het waterhoudend vermogen van de bodem 

zorgen samen voor een hoge efficiënte waterbenutting. Daarom kun-
nen, zelfs bij een beperkte aanvoer van water, goede opbrengsten 
verkregen worden (zie ook Fig. 2). 

De vorming van middelgrote poriën door 
‘kleimineraal-bruggen’

Te grote poriën – 
water sijpelt door

Te kleine poriën –  
water te vast  
gebonden

Middelgrote poriën –  
water wordt vastgehouden 
en staat ter beschikking

‘Kleimineraal-bruggen’

Wat betekent beschikbare veldcapaciteit (bVC)?
De beschikbare veldcapaciteit bVC (ook wel bodemwater-
voorraad genoemd) geeft de hoeveelheid beschikbaar water 
voor planten aan die de grond kan opslaan.

Fig. 5: Bij een gebrek aan magnesium wordt nog eerder de wortelgroei dan de 
scheutgroei (loten, uitlopers) getroffen. Een verminderde wortelgroei laat zich in 
het veld echter moeilijk vaststellen.

-Mg +Mg
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K2O kg/ha als Korn-Kali® (K+Mg+Na+S)

Opbrengstverhoging bij zomergerst door een kalium- en 
magnesiumbemesting met Korn-Kali®. In droge jaren is de 
bemesting met Korn-Kali® bijzonder efficiënt.
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Planten sterven van de dorst: effecten van  
droogtestress op de bodem en de plant 
Dus kalium en magnesium zijn niet alleen bij droogte essentieel voor 
groei en opbrengsten, maar ook onder optimale groeiomstandighe-
den loont bemesten met kalium en magnesium.
In jaren met veel droogte is een minerale bemesting bijzonder ef-
fectief. Dan staat de plant onder stress en profiteert dus meer van 
de eigenschappen van deze nutriënten.
Veldonderzoek heeft aangetoond dat de opbrengsttoename door 
bemesting met kalium en magnesium in de vorm van Korn-Kali in 
vergelijking met de niet-bemeste controle in droge jaren bijzonder 
hoog is (Fig. 7). 
Daarentegen daalt door regelmatige bemesting het risico dat on-
gunstige weersomstandigheden vermijdbare opbrengstverliezen 
veroorzaken. Een evenwichtige bemesting met kalium en magne-
sium minimaliseert dus ook het risico op opbrengstverliezen.

De minerale meststoffen van K+S KALI GmbH:  
een belangrijke bijdrage aan risicobeperking
De minerale meststoffen van K+S KALI GmbH zijn optimaal afge-
stemd op de behoeften van de verschillende teelten. Het naar be-
hoefte ondersteunen van planten zorgt voor een optimale ontwikke-
ling en vermindert bij droogte of andere ongunstige omstandigheden 
het risico van opbrengstverliezen. Vooral met het oog op toene-
mende ongunstige groeiomstandigheden, zoals waterschaarste, 
moet een voldoende aanwezigheid van voedingsstoffen worden 
gewaarborgd.

Korn-Kali®: heeft, naast de uitstekende strooi-eigen-
schappen, de perfecte combinatie in zich voor het 
beperken van het risico
Korn-Kali is een kalium- en magnesiummeststof met 40 % K2O in 
de vorm van kaliumchloride en 6 % MgO in de vorm van magne-
siumsulfaat.
Korn-Kali bevat nutriënten, volledig in water oplosbaar, waardoor 
zij direct voor de plant beschikbaar zijn. Daardoor biedt Korn-Kali 
de perfecte combinatie van kalium en magnesium en is uitermate 
geschikt voor het bereiken van een efficiënte waterbenutting en het 
verminderen van het risico op opbrengstverliezen. Veldonderzoek 
heeft bewezen dat dankzij Korn-Kali de efficiëntie in waterbenut-

Risicobeperking
Kalium en magnesium verminderen droogtestress

ting stijgt. Bijvoorbeeld bij suikerbieten: de benodigde hoeveelheid 
water voor de productie van 1 kg suiker daalt door bemesting met 
Korn-Kali met 14 % in vergelijking met een object zonder kalium-
bemesting. Dat betekent ook dat dankzij kalium en magnesium, 
ook onder droge omstandigheden, nog goede resultaten behaald 
kunnen worden (Fig. 8).

Waterverbruik (l) voor de productie van 1 kg suiker  
(uit suikerbieten) zonder en met bemesting met Korn-Kali®

Fig. 8 Bron: K+S KALI GmbH. (Bernburg 2009)
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Een breed spectrum van  
K+S KALI kalium- en magnesium-
houdende producten

* toegestaan in de biologische land- en tuinbouw. (verordeningen 834/2007 en 889/2008)

Bodemmeststoffen % K2O MgO Na2O SO3

 
* chloridearm 30 10 - 42

 
bevat ca. 36% chloride 40 6 4 12

 
* bevat ca. 44% chloride 11 5 27 10

 
* gran. chloridearm - 25 - 50

Oplosmeststoffen % MgO  SO3 B Mn Zn

* 16 32 - - -

* 15 31 0,9 1 -

* 13 34 - 4 1
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Contact

Uitgebreide en gedetailleerde  
informatie over alle aspecten van  
K+S KALI GmbH vindt u op

www.kalibenelux.com

Uw aanspreekpartner  
voor de Benelux:

K+S Benelux bv 
Stationsweg 5A 
4811 AX BREDA · NL 
Tel +31 (0)76 564 50 40
Fax +31 (0)76 564 50 49
info@kalibenelux.com

Een onderneming van de K+S Gruppe

De optimale toepassing van minerale meststoffen speelt een 
door slaggevende rol voor het economische succes van land- en 
tuin bouwproducten. Steeds vaker is hiervoor speciale informatie 
nodig die het mogelijk maakt op basis van de locatie in kwestie 
de hoeveelheid meststoffen, de vorm van de nutriënten en het be-
mestingstijdstip gericht te bepalen en opheldering te geven over 
bepaalde meststoffen en bemestingssystemen. Wij bieden u deze 
informatie voor de nutriënten kalium, magnesium, zwavel, natrium 
en eveneens voor de micronutriënten borium, mangaan en zink.

Contactgegevens
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