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Een gebrek aan voedingsstoffen 
tast eerst de wortels aan!
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Een gebrek aan voedingsstoffen 
tast eerst de wortels aan!

De voedingsstof magnesium (Mg) is 
een belangrijke bouwsteen voor de 
energieproductie in planten. 
In eerste instantie is een magnesium-
gebrek alleen in de grond te zien – de 
wortels kwijnen weg. Voor een juiste 
bemestingsstrategie moet men ook 
rekening houden met de juiste      
verhouding met kalium.

Als de plant onvoldoende magnesium ter 
beschikking heeft, remt dit als eerste de        
wortelgroei.

In de bemestingsplanning speelt magnesium 
vaak geen of slechts een ondergeschikte rol, 
terwijl magnesium een doorslaggevende 
bijdrage levert aan de opbrengstverhoging. 
Bovendien is magnesium noodzakelijk in heel 
wat meer functies dan alleen maar voor de 
productie van bladgroen. Een gebrek aan 
magnesium doet zich niet alleen voor als het 
magnesiumgehalte in de bodem laag is. Ook 
droge periodes en een eenzijdige bemesting 
kunnen dit veroorzaken. 

Niet alleen de motor in het bladgroen

Met behulp van het bladgroen vangen planten 
lichtenergie op: van water en koolstofdioxide 
maken ze de basisbouwsteen suiker. Suiker is 
niet alleen een energiedrager, maar wordt ook 
verder omgezet in koolhydraten als zetmeel of 
cellulose. Voor het transport van deze stoffen 
binnen de planten, bijvoorbeeld voor de 
wortelvorming of de korrelvulling, is absoluut 
voldoende magnesium nodig. Deze secundaire 
nutriënt activeert bepaalde enzymen. Hoe 
belangrijk magnesium voor verdere processen 
in de plant is, blijkt wel uit het feit dat slechts 
tien procent van het totale magnesiumgehalte 
in het bladgroen wordt vastgelegd.

Let op de wortels

In het gewas zelf zijn tekorten pas na lange tijd 
te herkennen. Als eerste worden suiker en 
andere koolhydraten door de gebrekkige afvoer 
in de bladeren aangerijkt. Groeiende planten 
hebben deze dringend nodig als bouwstenen 
voor de vorming van het wortelsysteem. Als er 
te weinig magnesium beschikbaar is, wordt de 
wortelgroei sterk aangetast en daalt het 
nutriëntenopnamevermogen (zie foto's).
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Een onvoldoend ontwikkeld wortelstelsel 
beperkt het vermogen water uit diepere        
bodemlagen op te nemen, dat vooral in         
periodes van droogte belangrijk is.

Als een magnesiumgebrek op gecontroleerde 
wijze wordt veroorzaakt, reageert de wortel-
groei al na drie dagen, terwijl de bovengrondse 
bladgroei pas na tien dagen op het gebrek 
reageert. Typische symptomen zijn echter pas 
na circa 15 dagen zichtbaar. Planten kunnen 
magnesium goed verplaatsen. Daardoor wordt 
een gebrek altijd het eerst zichtbaar bij de 
onderste, oudere bladeren.

Bij graan neemt het magnesiumgehalte in de 
totale plant af door de snelle strekkingsgroei 
tijdens de vegetatieve fase. Dit gebeurt onaf-
hankelijk van de desbetreffende bodemvoor-
ziening. Magnesium wordt vrijwel uitsluitend 
opgenomen uit het grondwater dat naar de 
wortels stroomt. Eventuele droogte aan het 
begin van de hoofdgroeifase beïnvloedt de 
wortelvorming en de opbrengst daardoor in 
sterke mate. Hier biedt alleen een bladbemes-
ting met magnesium een snelle remedie. Dit 
geldt ook vanaf het moment van aarschuiven, 
zodat de korrelvulling optimaal kan plaatsvinden.

Zonnebrand en schade door          
verzuring

Een heel ander aspect, dat maar weinig aan-
dacht krijgt, is de duidelijk hogere lichtgevoe-
ligheid van planten met een te laag magnesi-
umgehalte.

Als gevolg van bij de fotosynthese niet "ver-
bruikte" elektronen vormen zich dan zogeheten 
radicalen, die de cellen aantasten. Daardoor is 
de lichtschade des te groter naarmate de 
intensiteit van de zoninstraling toeneemt. Een 
probleem bij bodems die naar verzuring neigen, 
is het vrijkomen van voor planten giftige 
aluminium van kleimineralen. De magnesium-
voorziening van de planten en zuurschade door 
aluminiumtoxiciteit hangen direct met elkaar 
samen: als de zuurgraad (pH) van de bodem 
laag is, wordt magnesium veel gemakkelijker 
dan kalium (K) of calcium (Ca) door de water-
stof- en aluminiumionen van de ionenuitwisse-
laars verdrongen. Magnesium wordt dus in 
sterkere mate uitgespoeld. Onze gewassen 
kunnen aluminiumionen in beperkte mate door 
het uitscheiden van organische zuren vastleg-
gen en daardoor onschadelijk maken. 

Na bladbemesting met magnesium scheiden 
de wortels in verhoogde mate citraten uit, 
waardoor ze het giftige aluminium nog beter 
onschadelijk kunnen maken.

Kalium en magnesium op elkaar 
afstemmen

Hoe kan men de magnesiumbehoefte tijdens 
de vegetatieperiode afdekken? 
Een beginnend gebrek is niet direct zichtbaar. 
Een bodemonderzoek geeft uitsluitsel over het 
aanwezige magnesiumgehalte en toont de 
eventuele bemestingsbehoefte aan. Winter-
granen en -koolzaad moeten al in de herfst  
van voldoende magnesium worden voorzien.
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Bij de productie van energiegewassen moet 
zoveel mogelijk lichtenergie in biomassa 
worden omgezet. Daarbij speelt magnesium 
een belangrijke rol. Het is het centrale atoom 
van het bladgroen en verzorgt veel functies bij 
het omzetten en opslaan van de assimilaten die 
gevormd worden. Daarom mag magnesium 
nooit tot op het minimum dalen. Alleen als er 
voldoende magnesium beschikbaar is, kan de 
plant een maximale hoeveelheid energie 
opwekken en opslaan – als olie of in de vorm 
van koolhydraten als suiker, zetmeel of cellu-
lose. Met de hoge massaopbrengsten worden 
er ook hogere eisen gesteld aan de voorzie-
ningsstatus van de bodem: niet alleen de 
onttrekkingen zijn aanzienlijk hoger dan bij 
"normale" vruchtopvolging, ook de beschik-
baarheid moet tijdens de hoofdgroei gegaran-
deerd zijn. Zo onttrekt energiemaïs bij een 
opbrengst van 22 t/ha droge stof in slechts vier 
weken zo'n tweederde van de totale behoefte 
van 50 kg MgO/ ha (zie tabel). Bij de bemes-
tingsplanning moet men daarom rekening 
houden met magnesium. Dit is ook belangrijk 
om het bemestingseffect van oogstresten te 
kunnen inschatten, aangezien deze altijd een 
zeer grote K:Mg-verhouding van groter dan 5:1 
hebben. Hier is het in de regel nodig dit te 
compenseren met een meststof met onmiddel-
lijk voor de planten beschikbaar magnesium. 

Voor energieplanten onontbeerlijk

Bij een magnesiumgebrek – hier bij maïs – 
neemt de energieproductie af. 

Nutriëntenonttrekking van maïs

 N P2O5 K2O MgO SO3  

   kg/ha

17 T ds/ha silomaïs  240  100 280 40 50 

22 T ds/ha energiemaïs   310 130 370 50 63

Oogsthoeveelheid in totale droge stof;

Bron: K+S KALI GmbH, Rühlicke 2010
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Als gerst een magnesiumgebrek heeft, verble-
ken de bladeren volgens een patroon dat aan 
een parelsnoer doet denken. De piekbehoefte 
ontstaat bij de korrelvulling.

Zoveel magnesium nemen 
de gewassen op

Gewassoort  Opbrengst Magnesium-
  opname
 (t/ha) (kg/ha)

Rogge  6,0 23 

Kwaliteitstarwe 9,0 32 

Wintergerst 8,0 24

Brouwgerst  5,5 20

Haver  6,5 24

Korrelmaïs  9,0 61

Triticale  7,0 27

Koolzaad  4,0 31

Zonnebloemen 3,0 38

Late aardappelen 40,0 24

Suikerbieten 55,0 83

Voederbieten 80,0 74

Silomaïs
(28% droge stof)  55,0 55 

Grasland (hooi)  10,0 43

Veldbonen 4,0 22

Erwten 4,0 32

Bron: K+S KALI GmbH, Rühlicke 2010
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Voor energieplanten met duidelijk hogere 
opbrengsten moet er met desbetreffend hogere 
magnesiumonttrekkingen worden gerekend  
(zie tabel „Zoveel magnesium nemen de 
gewassen op“).

Bovendien moet de verhouding tussen kalium 
en magnesium tenminste tussen 2:1 en 3:1 
liggen. Een krappere verhouding, dus het 
magnesium in de bodem gelijk aan of hoger 
dan het kalium, speelt onder praktijkomstandig-
heden geen rol. Een ruimere K/Mg verhouding 
daarentegen bemoeilijkt de magnesiumop-
name. 

Het in de bodem vastgestelde werkelijke 
voorzieningspeil met magnesium verandert niet 
door latere kalibemesting. Hogere kaliumgiften 
via enkelvoudige meststoffen moeten daarom 
altijd met een aandeel in water oplosbare 
magnesium gecombineerd zijn. Dan lossen 
beide nutriënten op en neemt hun concentratie 
in de bodemoplossing tegelijkertijd toe.

Bij bemesting met hoogzuivere, niet-magnesium-
houdende kalium stijgt het kaliumgehalte van de 

bodem weliswaar sterk, maar het magnesium-
peil blijft onveranderd en de verhouding tussen 
kalium en magnesium gaat te ver uiteen lopen. 
Magnesiumhoudende kalk is in magnesium-
arme en zure gronden de optimale kalkvorm   
en zorgt voor de juiste basisvoorziening. Het 
verschuiven van de verhouding tussen kalium 
en magnesium na eenzijdige, pure kalium-    
bemesting is echter niet met een langzaam 
vrijkomende magnesiumbron te corrigeren.

Volgens de bodemonderzoeksrichtlijnen moet 
de verzorgingstoestand met magnesium in 
zware bodems altijd hoger worden gehouden 
dan in lichtere bodems. Omdat de waterstroom 
naar de wortels hier wezenlijk langzamer 
plaatsvindt, is ook de levering van nutriënten 
naar de wortels achteraf trager.

Op vergelijkbare wijze als bij kalium bindt een 
kleibodem uitwisselbaar en opgelost magnesium 
sterker, omdat er meer specifieke bindingsplek-
ken aanwezig zijn. Hierdoor daalt de concen-
tratie in de bodembalansoplossing, die voor de 
waterdoorstroming naar de wortels ter beschik-
king staat.

Proeven met graan (linkerfoto) en veldbonen (rechts) tonen aan: magnesiumgebrek (telkens links)  
beïnvloedt de wortelgroei van de planten sterker dan de ontwikkeling van het bovengrondse bladstelsel. 
(Foto's: Cakmak)
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In koolzaad is het magnesiumgebrek in eerste instantie aan de wortels en later aan de onderste        
bladeren te herkennen. Typisch zijn ook hier de lichte plekken in het bladgroen.

Voer tijdig een magnesiumbemesting uit

 Wintergranen en -koolzaad hebben al in de  
 herfst een behoefte aan magnesium.

 In sulfaatvorm gebonden magnesium stelt  
 tegelijkertijd de zwavelvoorziening zeker.

 In de herfst opgenomen magnesium wordt  
 in de stofwisseling geïntegreerd, gebruikt en  
 tot aan het nieuwe vegetatiebegin in de  
 plant bewaard. Het blijft daarom beschik- 
 baar voor de planten.

 Bij koolzaad zijn de opbrengsten en het  
 oliegehalte na een herfstbemesting met  
 magnesium hoger dan bij pure kalium-      
 bemesting.

 De worteldiepte en de doorworteling van de  
 bodem zijn in de herfst nog gering. Moeilijk  
 oplosbaar magnesium uit voorraden in de  
 bodem kan daarom amper worden onttrok- 
 ken.

 Magnesium uit oogstresten is aanvankelijk  
 slecht beschikbaar, omdat het dan hoofdza- 
 kelijk als structuurelement vast geïntegreerd is.

 Een goede magnesiumvoorziening bevor- 
 dert in het algemeen de productie en opslag  
 van meer waardevolle suikers en andere  
 koolhydraten. Daardoor neemt de resistentie  
 tegen vorst toe.

 Mg wordt als bivalent ion slechts in geringe  
 mate uitgespoeld. Bemesting in de herfst  
 verbetert de verdeling in de bodem.

 Depotbemesting voor lange tijd is alleen  
 met magnesiumkalk mogelijk. Op zuiver  
 basische bodems moet aan de vereiste  
 magnesiumvoorziening worden voldaan    
 met in water oplosbare vormen.



K+S Benelux B.V.
Stationsweg 5A · 4811 AX BREDA - NL
Tel +31 (0)76 564 50 40 · Fax +31 (0)76 564 50 49
www.kalibenelux.com

Een onderneming van de K+S Gruppe
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Overzicht van magnesiumhoudende kalium- 
en oplosmeststoffen van K+S KALI GmbH

Bodemmeststoffen
          % K2O MgO Na2O SO3

   *  chloridearm 30 10  42

        bevat ca. 40 6 4 12
      36% chloride

   *  bevat ca. 11 5 27 10
      44% chloride 

        *  gran.     25  50
     chloridearm 

Oplosmeststoffen 
           % MgO SO3 B Mn Zn

   *  16 32 

   *  15 31 0,9 1

  *  13 34  4 1

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


