al langer bewust van het belang van
calcium. In de appel-, maar ook steeds
meer in de perenteelt, trachten fruitkwekers door verschillende teelttechnische
parameters het calciumgehalte in de
vruchten bij te sturen. Het calciumgehalte
in de vrucht is namelijk één van de
factoren die de bewaarduur bepalen.
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In 2010 tastte inwendig rand, veroorzaakt
door een calciumtekort, heel wat sluitkoolpercelen aan (foto onder). Vorig seizoen
leidde onder andere een calciumtekort tot
de slechte bewaarkwaliteit van aardappelen (rot). Deze problemen kunnen onder

Bo

Calcium, één van de hoofdelementen, zorgt voor een goede celwandopbouw
waardoor er geen structuurproblemen optreden en vruchten beter bewaren. Toch
wordt het belang van calcium niet in alle teelten erkend. – Brecht Stock, Yara Benelux

Inwendig rand, veroorzaakt door een calcium
tekort, in sluitkool.

meer aangepakt worden door het calciumgehalte bij te sturen met diverse teelttech
nische maatregelen.
In tegenstelling tot de groente- en
aardappelteelt is men zich in de fruitteelt
44 • akkerbouw | groenten

Een calciumtekort bijsturen
kan met diverse
teelttechnische maatregelen.

Cruciale rol bij celdeling
Calcium is een essentieel element voor de
opbouw van planten. Het heeft een
cruciale rol bij de celdeling en bij het
stabiliseren van membranen in de cel.
Calcium verhindert eveneens de activiteit
van enzymen die celwanden afbreken. Het
is duidelijk een kwaliteitselement.
Voldoende calcium zorgt voor een betere
opbouw en instandhouding van de
celwand. Dit leidt tot een betere tolerantie
tegen biotische (schimmels, parasieten …)

en abiotische stress (hitte, koude …).
Gewassen en/of vruchten met een hoog
calciumgehalte kunnen beter bewaard
worden. De vrucht verliest minder water
en blijft langer stevig.

Grote behoefte bij sterke groei
Calcium moet beschikbaar zijn tijdens de
gehele groeicyclus van de plant, maar de
behoefte is het grootst tijdens de celdeling
en tijdens perioden van snelle of sterke
groei. Als men tijdens de groei geen extra
calcium toedient, raakt de bodemoplossing uitgeput en kan een calciumtekort
optreden. De verschijnselen van een
calciumtekort zijn vaak niet meteen
zichtbaar. Meestal wordt een calcium
tekort pas waargenomen bij het uitgroeien
(bijvoorbeeld kurkstip bij appel en peer), in
het volwassen stadium van het gewas
(bijvoorbeeld inwendig rand bij kool) of
tijdens de bewaring van de vrucht of knol
(bijvoorbeeld het rotten van aardappelen).
De ontwikkeling van de gebreksziekte
begint echter veel vroeger in het seizoen,
namelijk bij de aanleg van het betreffende
weefsel. Andere voorbeelden van calciumtekort zijn zwarte harten bij knolselderij,
inwendig rand bij sla en kool, interne
bruinverkleuring bij spruiten, neusrot bij
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Calcium is noodzakelijk,
maar wordt vaak vergeten

weinig transpirerende plantendelen. Denk
aan bitterpit bij appel, tabaksblad of
inwendig rand in kool, neusrot bij tomaat,
zwarte harten bij selderij, holle harten bij
aardappel … Te veel verdamping leidt dus

nd

• Vermijd te hoge kalium
giften.
• Zorg voor een voldoen
de
grote bodemvoorraad
calcium via een tijdige
onderhoudsof herstelbekalking.
• Alhoewel een bodemb
emesting het
meest effectief is, heeft
een calciumbladbemesting tijdens
de knolinitiatie
ook een positieve invloe
d op het
calciumgehalte in de aar
dappel.

ionen, zoals kalium en ammonium.
Daarom zal er bij een hoge kalium/
calciumverhouding te weinig calcium
opgenomen worden.

Bodemvoorraad
De recentste studie over de bodemvruchtbaarheid in België van de Bodemkundige
Dienst van België (BDB) stelt dat het
calciumgehalte in bijna 40% van de
Belgische akkerbouwpercelen lager is dan
de streefzone. In Vlaanderen hebben
percelen uit de zandleemstreek, zandstreek en de Kempen de laagste calciumgehaltes. Voor deze percelen is een
calciumbemesting absoluut noodzakelijk.
Met een onderhouds- of herstelbekalking
kan de totale bodemvoorraad calcium
aangevuld worden. Tijdens de teelt maakt
men best gebruik van meststoffen met
volledig oplosbaar calcium, zoals kalknitraat. Uit die studie blijkt eveneens dat
meer dan 50% van de akkerbouwpercelen
een magnesiumgehalte boven de streefzone heeft. Zoals eerder vermeld, kan een
te hoog magnesiumgehalte de opname
van calcium belemmeren.
Ook bij bodems met een voldoende hoog
calciumgehalte kan calciumgebrek
voorkomen. Figuur 2 illustreert dat zelfs
bij een voldoende hoge bodemvoorraad
calcium (totaal calcium) slechts een
gering deel van deze totale voorraad in
oplossing, en dus beschikbaar, is voor het
gewas. De meerderheid van de totale
bodemvoorraad calcium wordt vastgehouden aan silicaten, carbonaten en sulfaten
(gips). Figuur 2 geeft het evenwicht tussen
de calciumconcentratie in de bodemoplossing en de calcium in de bodemvoorraad
weer. Wanneer in het voorjaar het gewas
grote hoeveelheden calcium opneemt,
wordt de bodemoplossing niet snel
genoeg bijgevuld door de bodemvoorraad
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calcium wordt hoofdzakelijk opgenomen door de uiterste groeipuntjes
van de wortels. Een jonge wortelpunt
neemt 41 keer meer calcium op dan
de wortelzone die verder van de
wortelpunt af ligt. In de oudere
wortels wordt rond het xyleem (de
houtvaten) een natuurlijke barrière
gevormd (de bandjes van caspary) waar
calcium niet doorheen kan. Het xyleem is
juist van belang voor het verdere transport
van calcium naar de bovengrondse delen
van de plant. Deze ‘wegen in de plant’
verzorgen het transport van de wortel tot

er de basisbemesting
met
45 eenheden stikstof en
strooi 300 kg
kalknitraat per hectare
(bijvoorbeeld
Yaraliva tropicote). Dit
brengt 79 kg
wateroplosbaar CaO in
de bodemoplossing.
• Vermijd meststoffen
met een hoog
ammonium- of ureum
gehalte.
• Zorg voor een evenw
ichtige kaliumcalciumverhouding.

bo

Opname door de uiterste
groeipuntjes

tIpS Om CAlCIumtEk
Ort BIj
AArDAppElEN tE VO
OrkOmEN
• Vermind

en

tomaat, paprika en pepers en (groei)
scheuren bij kersen.
De plant moet vanaf het begin van de
teelt over voldoende calcium beschikken. Naast het tijdstip van toediening
zijn nog een aantal andere factoren
van belang voor een goede
calciumopname.
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Figuur 1 negatief geladen ionen zoals nitraat bevorderen de calciumopname. positief
geladen ionen zoals ammonium en kalium belemmeren de calciumopname.- Bron: Yara

C

het blad. calcium wordt samen met het
bodemvocht door de wortel opgenomen en
door de stengel naar het blad vervoerd. In
het blad verdampt het water en het
calcium wordt er opgeslagen. Plantenorganen die heel veel water verdampen,
krijgen op die manier ook veel calcium.
Omdat jonge bladeren of jonge weefsels
minder water verdampen, wordt er minder
water (en calcium) naartoe
getransporteerd.
In tegenstelling tot andere elementen kan
calcium maar in uiterst beperkte mate van
de oudere naar jonge bladeren en
vruchten getransporteerd worden.
calciumtekort komt daarom voor bij jonge,

tot een calciumtekort in groeipunten en
vruchten. Te weinig verdamping kan tot
een calciumtekort in de bladeren leiden.
Maar dit komt minder frequent voor in
onze streken.

Antagonisten
calcium (ca++) wordt net als kalium (K+),
magnesium (Mg++) en ammonium (NH4+)
als positief geladen ion opgenomen. Deze
positief geladen elementen belemmeren
de opname van calcium, dit zijn de
antagonisten (figuur 1). Bovendien worden
tweewaardige (2 positieve ladingen) ionen,
zoals calcium en magnesium, moeilijker
opgenomen dan eenwaardig positieve
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voorkomen, omdat de calcium uit de
bodemvoorraad niet snel genoeg in
oplossing komt. Dit komt vooral voor bij
gewassen die veel calcium opnemen.

voorjaar leidde tot een slechte calcium
opname en calciumverdeling in de
aardappelplant. Door de droge omstandigheden ‘zuigen’ de bladeren grote
hoeveelheden water aan. Dit water wordt,
samen met calcium en andere elementen,
van de wortels via de stengel naar de
bladeren getransporteerd. Zoals hierboven werd beschreven wordt het calcium er
opgeslagen. Omdat calcium niet mobiel is
in de plant, wordt het maar in een zeer
beperkte mate terug naar andere
plantorganen getransporteerd. Het gevolg
van deze onevenwichtige verdeling is een
te laag calciumgehalte in de aardappelknol. Het lage calciumgehalte heeft
structuurproblemen, zoals interne bruine
plekken (IBS en IRS), tot gevolg. Aardappelen met een hoger calciumgehalte zijn
steviger (weerstand tegen druk verhoogt),
verliezen minder water tijdens de
bewaring en zijn beter bewaarbaar. Uit
proefresultaten blijkt eveneens dat
calcium helpt om aantastingen van
erwinia en schurft te voorkomen. n
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Slechte bewaring van aardappelen
(voorkomen)

Een te laag calciumgehalte is één van de
oorzaken van de slechte bewaarkwaliteit
van de aardappelen die het voorbije
seizoen gerooid werden. Het warme

yr

ig

ht

en kan er een (tijdelijk) calciumtekort
optreden. Daarom is het belangrijk om
tijdens de teelt een bemesting met een
calciummeststof – zoals calcium- of
kalknitraat – toe te passen. Kalknitraat
bevat volledig wateroplosbaar calcium en
dat kan direct opgenomen worden.
Een bekalking in het najaar brengt de pH
van de bodem en de totale bodemvoorraad
calcium terug op peil. Toch kan er nog
tijdens het teeltseizoen een calciumtekort
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Figuur 2 Ook bij een voldoende hoge bodemvoorraad calcium kan er een calciumtekort
optreden. Enkel calcium in de bodemoplossing is direct beschikbaar voor de plant.- Bron: Yara

Samen kiezen
voor coöperatieve
slagkracht

Sleep de Coop Award in de wacht
en win 3500 euro!*

De Coop Award 2012
is een initiatief van:

Wil je starten met een coöperatie? Of de coöperatieve
principes in jouw organisatie brengen? Doe mee en dien
je initiatief in tot 15 juli 2012 via www.coopburo.be.
* Adviescheque van 2000 euro + projectpremie van 1500 euro.
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