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IJzer is het belangrijkste spoorelement voor de plant en essentieel voor
de synthese van chlorofyl. Bij ijzergebrek ontstaat er chlorose in het jonge
blad. IJzerchelaten zijn er in verschillende soorten en prijzen. Oppassen dat
goedkoop geen duurkoop wordt.
T E K S T: D I C K VA N V L I E T ( YA R A B E N E L U X ) E N H A R R Y S T I J G E R

FIGUUR 1

cuul. Dit molecuul beschermt het ijzerion tegen ongewenste chemische reacties
en draagt het ijzerdeeltje als het ware
naar de wortel toe, alwaar de plant het
ijzerdeeltje uit het chelaatmolecuul trekt
en opneemt.

Werkingstraject pH

Bij een hoge pH kan geen ijzerchelaat
worden gebruikt.
Het belang van ijzer in de plantenvoeding
hoeft nauwelijks uitleg. Alle telers, zeker
die met substraat, kennen de directe verschijnselen van ijzergebrek: vergeling tussen de bladnerven in het jonge blad.
Stagnatie van de chlorofylsynthese veroorzaakt de vergeling. Daar het chlorofyl
van zeer groot belang is voor de fotosynthese, leidt dit uiteindelijk tot een sterke
opbrengstderving.

IJzeraanvoer veiligstellen
Voor een optimale productie is het dus
van het allergrootste belang om de ijzervoorziening van het gewas veilig te stellen. De ijzervoorziening hoeft geen probleem te zijn, maar de teler moet wel een
aantal aspecten in de gaten houden.
Daar waar andere spoorelementen, zoals
koper, mangaan en zink, gekoppeld aan
een sulfaat-ion kunnen worden toegediend, is dit bij ijzer niet mogelijk. Het
ijzerdeeltje is dan ‘onbeschermd’. Bij toedienen aan de grond of voedingsoplossing treedt dan een ongewenste chemische reactie met fosfaat op. Hierdoor slaat
het ijzerdeeltje neer, waardoor het onbereikbaar is voor de plant. Daarom wordt
het ijzer-ion ‘verpakt’ in een chelaatmole-

Toch komt er meer bij de ijzeraanvoer kijken. Er zijn namelijk meerdere soorten en
kwaliteiten ijzerchelaten. Ieder type heeft
zijn eigen specifieke eigenschappen. In
eerste instantie hebben deze betrekking
op het pH-traject waarin ze werkzaam zijn.
In de Nederlandse glastuinbouw is de
streefwaarde van de pH meestal rond de
6. Het ijzerchelaat dat dan in aanmerking
komt is Fe-DTPA met een pH-werkingstraject dat loopt van 2 tot 7. De laatste jaren
is echter de pH rond de wortel steeds
vaker 7 of hoger. Hierdoor zijn er problemen te verwachten met de hoeveelheid
ijzer die dan nog beschikbaar is. De
beschikbaarheid neemt boven pH 7 snel
af met alle risico’s van dien.
De teler moet dan kiezen voor een ijzerchelaat dat ook nog bij hogere pHwaarden er voor zorgt dat het ijzer voor
de plant beschikbaar blijft. Fe-EDDHA is
zo’n ijzerchelaat met een pH-werkingstraject dat loopt van 3 tot 10. Dit dekt alle in
Nederland voorkomende pH-waarden af.

IJZER

Kwaliteit ijzerchelaat
bepalend voor resultaat
Bij hoge pH’s kan geen EDTA- of HEDTAijzerchelaat gebruikt worden, omdat deze
ijzerchelaten een te laag pH-werkingstraject hebben (zie figuur 1). De EDTA-chelaten van koper, mangaan en zink hebben
daarentegen een werkingstraject dat
loopt van een pH van 3 tot een pH van 10
(zie figuur 2).

Kwaliteiten ijzerchelaat
Het is bij vrijwel alle telers bekend dat
ijzerchelaat niet bij een hoge pH kan worden gebruikt. Minder bekend is dat er
binnen het EDDHA-ijzerchelaat verschillende kwaliteiten te onderscheiden zijn
die samenhangen met de binding van het
ijzerdeeltje in het chelaatmolecuul en
daarmee met de beschikbaarheid van het
ijzer.
De kwaliteit hangt af van de bindingsvorm
waarin het ijzer aan het molecuul gebonden is. Er zijn een drietal vormen, namelijk: ‘ortho-ortho’, ‘ortho-para’ en ‘parapara’. ‘Ortho-ortho’ is de belangrijkste en
sterkste bindingsvorm en ‘para-para’ is de
zwakste binding. De verhouding tussen
deze bindingsvormen en met name het
percentage ‘ortho-ortho’ bepaalt de kwaliteit van het EDDHA-ijzerchelaat.
De producenten zijn wettelijk verplicht
om op de verpakking van EDDHA-ijzerchelaten het percentage ‘ortho-ortho’ te
vermelden. Bij de beste kwaliteit ijzerchelaat ligt dit percentage rond de 80% van
het totale ijzergehalte. Het percentage
bepaalt niet alleen de prijs van het chelaat, maar nog veel belangrijker, het is
ook bepalend voor het uiteindelijke resultaat. Goedkope ijzerchelaten kunnen de
teler uiteindelijk duur komen te staan.

FIGUUR 2

De EDTA-chelaten van koper, mangaan en zink werken bij een pH van 3 tot 10.
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