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Zonder magnesium zouden planten
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Magnesiumgebrek: geelverkleuring van het blad tussen de nerven

cuul met een zwaar metaal in plaats van
magnesium werkt niet meer. De fotosynthese stopt dus. Dit is een belangrijke oorzaak van schade door zware metalen.
Magnesium zit verder ingebouwd in celwanden. Maar het grootste deel van het
gehalte van dit element is opgelost in het
celvocht. Het speelt zo een rol bij veel
enzymreacties, en is in deze zin te vergelijken met kalium.

enzymreacties

Belangrijk voor veel processen

Magnesiumgebrek treedt het eerst op in de oudere delen van de plant.

Magnesium vervult vele functies in de plant. Het element is essentieel voor de
werking van veel enzymen. Die spelen een rol bij de fotosynthese,
energievoorziening en de vorming van celorganen waarin eiwitten gemaakt
worden. Meest in het oog springend is de rol in het bladgroen. Zonder
magnesium geen groene plant.
T E K ST: T I J S K I E R K E L S E N E P H E U V E L I N K ( WAG E N I N G E N U N I V E R S I T E I T )

chlorofyl

Chlorofyl (bladgroen) is de groene
‘kleurstof’ waarmee planten lichtenergie
invangen. Deze energie zetten planten
om in chemische energie. Die wordt
gebruikt voor de fotosynthese, het proces
waarbij de plant CO2 en water omzet in
suikers en zuurstof.
Er zijn verschillende vormen van chlorofyl
die een beetje van elkaar verschillen. Maar
steeds neemt magnesium een centrale plaats
in het molecuul in. Opmerkelijk is dat
chlorofyl chemisch lijkt op hemoglobine,
de rode kleurstof in ons bloed.

Juist oudere delen verkleuren

tussen de
nerven

Vanwege de centrale plek in het bladgroen is het logisch dat magnesiumgebrek te zien is aan geelverkleuring van
het blad tussen de nerven. Er wordt dan
gewoon niet genoeg bladgroen gevormd.

Toch is het bladgroen niet het eerste waar
de plant op bezuinigt bij een tekort aan
magnesium. Van het totale magnesiumgehalte in een plant zit normaal gesproken 5% in het bladgroen. Bij een plant
met een gebrek kan dat oplopen tot 35%.
De fotosynthese wordt dus juist bevoordeeld ten koste van andere processen als
een gebrek dreigt. Dan verhuist de plant
bovendien het magnesium uit de oudere
bladeren richting de nieuw gevormde.
Dat is de reden dat juist de oudere plantendelen geel verkleuren.
Nu is ook te begrijpen dat een overmaat
aan zware metalen (in grond of potgrond)
een funeste invloed heeft op het functioneren van de plant. Zware metalen –
zoals cadmium, zink of lood – nemen letterlijk de plaats van het magnesium in
het bladgroen in. Zo’n chlorofyl-mole-
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Een greep uit de processen waarbij magnesium een rol speelt:
• het aflezen van de genen om eiwitten
te maken;
• de vorming van de celorganen die de
betreffende eiwitten fabriceren (= ribosomen);
• vervolgprocessen na de fotosynthese;
• de vorming van ATP, essentieel voor de
energievoorziening van de plant;
• verder speelt magnesium een rol bij tal
van gespecialiseerde processen zoals de
regulering van de zuurgraad in bladgroenkorrels.
Vanwege de grote hoeveelheid magnesium
in het celvocht functioneert het element
ook als osmoticum. Osmose betekent dat
een vloeistof met een hoge concentratie
aan ionen (= opgeloste elementen) vrij
water aantrekt door een membraan heen.
Zo blijft een cel op spanning. De cel kan
de spanning variëren door te ‘spelen’ met
de concentratie aan ionen in het celvocht.
Die ionen in het celvocht worden aangeduid met de naam osmoticum.
De vacuole in de cel dient als correctiemedium. Daar kan een teveel aan osmoticum
opgeslagen worden, zodat de concentratie
van ionen in het celvocht ideaal is. De rol
van osmoticum kan door meerdere opgeloste elementen vervuld worden. Naast

Magnesiumgebrek bij komkommer.

osmoticum

vacuole
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niet groen zijn
magnesium is kalium bijvoorbeeld een
heel belangrijk element.
Magnesium vervult dus veel belangrijke
rollen in de plant. Het is daarom verrassend dat er zo weinig bekend is over het
transport van dit belangrijke element.
Hoe het precies de wortelcellen binnenkomt; hoe het geladen wordt in het vatensysteem en na aankomst op de goede
hoogte in de plant weer eruit komt. Ook is
niet bekend hoe het de vacuole verlaat en
hoe het door andere membranen heen
gaat. Het is allemaal onduidelijk.

Gebreksverschijnselen

moeilijk
karakter

verhoging
voeding

Magnesiumgebrek komt in de glastuinbouw nog steeds voor, constateert Blgg in
Naaldwijk. Dat houdt mede verband met
het wat ‘moeilijke karakter’ van het element. Het is wel mobiel in de plant, maar
toch niet zo goed als bijvoorbeeld stikstof.
Ook moet het bij de opname door de wortels concurreren met andere elementen.
Blgg ziet met name in siergewassen problemen. Bij potplanten en containerteelt
komt een onbalans tussen kalium, calcium en magnesium wel eens voor.
Ook doseren sommige tuinders te laag.
Dat komt regelmatig voor bij nieuwe
gewassen. Na verloop van tijd, als de
betreffende telers het gewas beter kunnen sturen, zie je vaak een verhoging van
de voeding. Bij een verhoging van de EC
zal de concentratie magnesium in de voedingsoplossing relatief meer moeten stijgen dan de EC zelf. De tuinder ziet dat
vaak over het hoofd, aldus Blgg.
Geelverkleuring kan de sierwaarde – en
daarmee de economische waarde – van

Bij gerbera treedt bij magnesiumgebrek roodverkleuring op.
potplanten sterk aantasten. Een onderzoek bij Zamioculcas, waarbij Blgg onderzoekspartner was, toonde aan dat geelverkleuring van oudere bladeren op te
lossen was door een hoger magnesiumgehalte in de voedingsoplossing en aandacht voor de pH.
Een gebrek heeft behalve geelverkleuring tussen de nerven van de oudste
bladeren nog een gevolg. De gevormde
suikers bij de fotosynthese worden
onvoldoende afgevoerd naar opslagplaatsen. Dit bevordert de vorming van
vrije radicalen in het blad; dat zijn zeer
reactieve verbindingen die cel en genen
kunnen beschadigen. Ook de wortelgroei lijdt onder een gebrek. Er zijn dus

Essentiële elementen
Van de bijna negentig elementen die in de natuur voorkomen, heeft de plant er zeventien nodig om te kunnen
overleven, groeien en voortplanten. Een element wordt essentieel genoemd als het voldoet aan drie criteria:
- zonder dit element kan de plant vegetatieve of generatieve processen niet doorlopen of afmaken;
- het element is niet door een ander te vervangen;
- het element oefent zijn invloed direct uit op groei of stofwisseling.
De zeventien essentiële elementen zijn: koolstof, waterstof, zuurstof, stikstof, fosfor, kalium, calcium, magnesium,
zwavel, ijzer, mangaan, koper, nikkel, borium, zink, molybdeen en chloor. Daarnaast hebben sommige plantensoorten ook natrium of kobalt nodig.
De elementen worden vaak verdeeld in macro- en micro-elementen. Van de eerste categorie heeft de plant veel
meer nodig dan van de tweede (ook sporenelementen genoemd).
Sommige elementen zijn niet essentieel, maar kunnen toch een duidelijk positief effect hebben op de plant bij
toediening. Een voorbeeld hiervan is silicium.

veel redenen om de magnesiumvoorziening van het gewas goed in de gaten te
houden.

Verschijnselen bij overmaat
Een overmaat aan magnesium kan zich
voordoen bij droogte. Dit zal op substraat
vrijwel nooit voorkomen, maar bij potplanten wel. Door droogtestress kan het
magnesiumgehalte boven een kritische
grens stijgen, waardoor de fotosynthese
juist afneemt. Dat heeft verschillende
oorzaken. Het transport van kalium, ook
essentieel bij de fotosynthese, naar het
bladgroen wordt geremd. Verder wordt
ook het transport van magnesium zelf in
de cel verstoord.

droogtestress

Magnesium is het centrale element in het molecuul van het bladgroen. Bij een gebrek kleuren
daarom de bladeren geel tussen de nerven.
Zware metalen kunnen de plaats van magnesium
in het bladgroen innemen. De plant kan dan
niet meer assimileren. Magnesium is verder
belangrijk bij heel veel processen in de plant.
Blgg Naaldwijk ziet nog regelmatig gebreksverschijnselen, met name bij siergewassen,
bijvoorbeeld Zamioculcas. De oplossing is meer
aandacht voor de dosering. Bij verdroging kan
zich een overmaat voordoen. Ook dan neemt de
fotosynthese af.
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