In deze serie Topconditie draait het om de
vraag hoe telers met bemesting het beste
resultaat kunnen behalen. De topconditie
kan betrekking hebben op de bodem, het
bodemleven, de bodemweerbaarheid, het
gewas en het bemesten zelf.

TOPCONDITIE

Het is zeker een groep om rekening mee te
houden: sporenelementen. Tegelijkertijd
komt schade door een tekort maar in
een klein aantal gevallen voor. De zes
belangrijkste sporenelementen komen
aan bod, evenals de drie bekendste
aandoeningen in de bollenteelt.
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Bladvergeling (chlorose) in lelie door ijzergebrek.

Sporenelementen
sporadisch probleem

H

et is met sporenelementen net
als met vitamines. Veel is er
niet van nodig voor een gezond
leven, maar een tekort kan wel
schade aanrichten. Een andere overeenkomst: ook al zijn de gehalten in de grond
of in het menselijk lichaam gering, functioneel zijn sporenelementen en vitamines
wel.
In de land- en tuinbouw zijn het vooral
mangaan, borium, koper, zink, molybdeen
en ijzer die tot de sporenelementen worden gerekend. Per element volgt een korte
beschrijving.

MANGAAN heeft een belangrijke functie
in de plant: de productie van zuurstof
tijdens de fotosynthese. Gebeurt dat te
weinig, dan neemt de fotosynthese af met
als gevolg een lagere opbrengst.
De beschikbaarheid van mangaan voor
de plant is sterk afhankelijk van de pH
in de bodem. Als de pH boven de 5,4
komt, neemt het risico op een gebrek
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aan mangaan toe. Dit geldt met name op
zandgrond in combinatie met een hoog organischestofgehalte. Als een gebrek wordt
verwacht, dan is het advies om een mangaanhoudende bladmeststof te gebruiken.
In de bloembollenteelt kan mangaan via
schimmelbestrijdingsmiddelen op basis
van de werkzame stof mancozeb beschikbaar komen. Middelen op basis van deze
werkzame stof mogen dit jaar nog worden
gebruikt. Met een mangaanhoudende
bladmeststof is een eventueel tekort vrij
gemakkelijk op te vangen.

BORIUM stimuleert in planten de celdeling
en daarmee de groei en bloei. Op zandgronden met een laag organischestofgehalte is er
een grotere kans op boriumgebrek. Ook een
pH van 6 of hoger in combinatie met droogte
kunnen voor een versterkend effect zorgen.
Borium spoelt op zandgronden gemakkelijk
uit. Als het gewas zichtbare verschijnselen
van een tekort vertoont, is het zaak om een
boriumbespuiting uit te voeren.

KOPER activeert enzymen en zorgt voor
een versnelde reactie van groeiprocessen
in de plant. Net als bij mangaan en borium is er een relatie tussen de beschikbaarheid en de pH. Bij elke toename van de
pH met een eenheid, neemt de koperbeschikbaarheid met een factor honderd af.
Daarnaast is koper sterk gebonden aan
organische stof. Via compost, vaste mest
of varkensdrijfmest komt er gemakkelijk
genoeg koper op het land.
ZINK speelt een belangrijke rol in een
breed scala aan processen in de plant,
waaronder de productie van groeihormoon. Ook is zink belangrijk voor de
stressbestendigheid van planten.
De beschikbaarheid van zink voor de plant
hangt sterk samen met twee factoren: het
kalkgehalte en het gehalte aan organische
stof. Als er veel kalk in de grond zit, dan is
de opneembaarheid van zink laag. En net
als bij koper bindt zink zich gemakkelijk
aan organische stof. Er kan dus op zich
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Chlorose in tulp door ijzergebrek.

voldoende zink in de grond zitten, maar
een beperkt deel ervan is vaak maar daadwerkelijk beschikbaar voor de plant. Ook
verzilting kan zorgen voor een geringere
opname door de plant. De kans op zinkgebrek is erg klein als structureel compost
wordt toegediend.

MOLYBDEEN zorgt ervoor dat stikstof
uit de bodem wordt opgenomen en in de
plant wordt omgezet in eiwitten. Daardoor kan het gebeuren dat een tekort aan
molybdeen de symptomen geeft van een
stikstoftekort. De behoefte van gewassen
aan molybdeen is minimaal. In tegenstelling tot alle andere sporenelementen
neemt bij molybdeen de beschikbaarheid
toe naarmate de pH hoger is. Alleen op
ijzerrijke zand- en dalgronden met een pH
lager dan 5,4 is er kans op een gebrek aan
molybdeen.

IJZER is belangrijk voor de aanmaak van
chlorofyl in het bladweefsel. Als sprake
is van ijzergebrek, dan is dat te zien aan
een geelverkleuring tussen de bladnerven.
Daarom wordt dit gebrek ook aangeduid
als chlorose. IJzer is in de meeste bodems in
voldoende mate aanwezig en beschikbaar.
Als sprake is van een hoge pH is de kans op
ijzergebrek hoger dan bij een lage pH.

Boriumgebrek in tulp.

KLIMAATVERANDERING
Voor een aantal sporenelementen geldt
dat het veranderende klimaat een effect
kan hebben op de beschikbaarheid ervan.
Vooral periodes van langdurige droogte kunnen zorgen voor een afnemende
beschikbaarheid van mangaan en borium.
In periodes van langdurige droogte kan
sprake zijn van verzilting. Dat kan leiden
tot een tekort aan zink.

Dit artikel is voor een belangrijk deel gebaseerd op het rapport Effecten van (blad-)
bemesting met sporenelementen, opgesteld
door Harm Brinks, Debby van Rotterdam en
Saskia Houben voor het project Beter Bodembeheer, verschenen op 10 november 2020.

CHLOROSE EN BORIUMGEBREK
Drie aandoeningen in de bloembollenteelt
zijn direct gekoppeld aan sporenelementen. De bekendste is boriumgebrek in
tulpen. Dit verschijnsel werd in de jaren
zeventig vastgesteld door LBO-onderzoeker Piet Muller. Typische symptomen zijn
scheurbloemen, breekstelen en ruwpoot.
Dit komt niet alleen in de teelt, maar ook
in de broeierij voor. Als er op gevoelige
gronden wordt geteeld, laat dan ook op
borium de bodem bemonsteren en neem
als dat nodig is de boriumbemesting op
in het schema. Ook in de broeierij kan boriumgebrek voorkomen. Dit is te voorkomen door aan potgrond of water borium
toe te voegen.
In tulp en lelie kan chlorose voorkomen, in beide gevallen veroorzaak door
ijzergebrek. Kenmerkend beeld: bladeren
kunnen tussen de nerven een lichtgele

kleur hebben. Bij tulp en lelie komt dit
voor in de buitenteelt en in de kas. Gevoelige gronden bij tulp zijn percelen met
een hoge pH en een hoog kalkgehalte. Bij
lelie gaat het om kalkrijke, slempgevoelige
gronden. Toediening van ijzerchelaat bij
het dompelen van het tulpenplantgoed
of het planten van de lelies. In de kas kan
een gewasbespuiting helpen. De planten
na toediening afspoelen.

EFFECT BIJMESTEN
In de akkerbouw is de afgelopen jaren op
drie plaatsten onderzoek gedaan naar het
effect van bijmesten met een bladmeststof. Het betrof hier aardappelen, uien en
zomergerst. In geen van de drie proeven
was sprake van een significant hogere
opbrengst door toediening van een van de
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gegeven bladmeststoffen.
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