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Magnesiumgebrek nefast voor wortelgroei

De voedingsstof magnesium (Mg) is een onmisbare 

bouwsteen voor de energieproductie in planten. In 

eerste instantie is een magnesiumgebrek alleen in de 

grond te zien – de wortels kwijnen weg. In een twee-

de fase wordt ook de bladontwikkeling geremd. Om 

te sensibiliseren over het belang van dit element in 

de bodem, verstuurde K+S Benelux onlangs een 

mailing naar zo’n drieduizend Vlaamse land- en 

tuinbouwers. We vonden Wim Pacolet, areamanager 

Belux, graag bereid om een en ander toe te lichten.

Bemesting
r  Philippe Masscheleyn

“Het belang van magnesium wordt te vaak onder-
schat”, aldus Wim Pacolet. “In de bemestingsplan-
ning van land- en tuinbouwers is voor magnesium 
vaak geen of slechts een ondergeschikte rol wegge-
legd, terwijl het een doorslaggevende bijdrage levert 
aan de opbrengstverhoging. Bovendien is magne-
sium noodzakelijk in heel wat meer functies dan al-
leen 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 een magnesiumgebrek veroorzaken.

Transport van voedingsstoffen
Met behulp van het bladgroen vangen planten licht-
energie 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, bij-
voorbeeld voor de wortelvorming of de korrelvul-
ling, is absoluut voldoende magnesium nodig”, be-
nadrukt Pacolet. “Als er te weinig magnesium be-
schikbaar is, wordt de wortelgroei sterk aangetast en 
daalt het opnamevermogen van nutriënten. Een on-
voldoende ontwikkeld wortelstelsel beperkt het ver-
mogen om water uit diepere bodemlagen op te ne-
men, wat vooral in periodes van droogte belangrijk 
is. Als we op gecontroleerde wijze – dus onder 
proefomstandigheden – een magnesiumgebrek ver-
oorzaken, zien we dat de wortelgroei al na drie da-
gen reageert, terwijl dat bij de bovengrondse blad-
groei pas na tien dagen is. Typische gebreksympto-
men zijn echter pas na circa vijftien dagen zichtbaar. 
Omdat planten magnesium goed kunnen verplaat-
sen, wordt een gebrek altijd het eerst zichtbaar bij de 
onderste, oudere bladeren.”

“Bij graan wordt magnesium vrijwel uitsluitend 
opgenomen uit het grondwater dat naar de wortels 
stroomt. Daarom beïnvloedt een eventuele droogte 
aan het begin van de hoofdgroeifase in sterke mate 
de wortelvorming en de opbrengst. Hier biedt alleen 
een bladbemesting met magnesium een snelle reme-
die”, adviseert Pacolet. “Dit geldt ook vanaf het mo-
ment van aarschuiven, zodat de korrelvulling opti-
maal kan plaatsvinden.”

Ook voor energieplanten onontbeerlijk
“Bij de productie van energiegewassen moet de plant 
zo veel mogelijk lichtenergie in biomassa omzetten. 
Daarbij speelt magnesium een belangrijke rol. Het is 
het centrale atoom van het bladgroen en het verzorgt 
veel functies bij het omzetten en opslaan van de as-
similaten die gevormd worden. Daarom mag het 
magnesiumgehalte nooit tot op een minimumniveau 
dalen. Alleen als er voldoende magnesium beschik-
baar is, kan de plant een maximale hoeveelheid 
energie opwekken en opslaan – als olie, of in de 
vorm van koolhydraten zoals suiker, zetmeel of cel-
lulose.”

Magnesium- en kaligift op elkaar afstemmen
De magnesiumbehoefte tijdens de vegetatieperiode 
gepast afdekken, is volgens Pacolet niet zo eenvou-
dig. “Een beginnend magnesiumgebrek is niet dade-
lijk zichtbaar. Een bodemonderzoek geeft uitsluitsel 
over het aanwezige magnesiumgehalte en toont de 
eventuele bemestingsbehoefte aan. Voor een juiste 
bemestingsstrategie moet de teler ook rekening hou-

den met de juiste verhouding met kalium. “Daarom 
is het aangewezen om kalium niet eenzijdig toe te 
dienen, maar in combinatie met wateroplosbare 
magnesium.”

Kalimarkt opnieuw een vraagmarkt
“De markt van kalimeststoffen stortte in 2009 als 
een pudding in elkaar. 2010 werd een overgangsjaar, 
waarbij we de vraag naar kalimeststoffen opnieuw 
zagen toenemen. Voor dit jaar verwachten we dat de 
vraag op de wereldmarkt opnieuw een normaal peil 
zal bereiken. In 2010 verkochten we op jaarbasis 
zo’n 7 miljoen ton kalium- en magnesiumproducten. 
Wat de afzet in kalium alleen betreft, nemen wij 10% 
van de totale wereldproductie voor onze rekening.”

Op middellange termijn ziet Pacolet de vraag naar 
kaliumproducten nog verder stijgen. “De komende 
jaren zal het dan ook noodzakelijk zijn om de mijn-
ontginning in onze bestaande mijnsites doorgedre-
ven in stand te houden. Omdat de productie van 
kalium een zeer arbeidsintensieve en pure vorm van 
mijnontginning is, kunnen we eventuele product-
tekorten niet dadelijk opvangen. Vanwege de ver-
wachte toename van de vraag, nam het management 
van onze groep de beslissing om in nieuwe produc-
tiecapaciteit te investeren – een heel dure zaak.” 

Potash One
Omdat het vijf tot zeven jaar duurt vooraleer een 
nieuwe mijn in gebruik genomen kan worden, nam 
de K+S Gruppe eind november in Canada het lo-
pende ontginningsproject ‘Potash One’ over. Voor 
die overname is nog een investering van maar liefst 
2,5 miljard dollar nodig om vanaf 2015 tot een initi-
ele productie te komen. “Door zo diep in de buidel 
te tasten, winnen we niet alleen tijd maar zullen we 
– zoals ik al aanhaalde – de kaliumvoorziening in de 
nabije toekomst veiligstellen. De productiecapaciteit 
van de nieuwe mijn zal zo’n 2,7 miljoen ton kalium-
chloride per jaar bedragen. Het ontginningsprocedé 
bij ‘Potash One’ verschilt wel van het procedé dat we 
in onze Duitse kalimijnen toepassen. Het kalium-
chloride in de Canadese mijn zullen we op een diep-
te van ongeveer duizend meter in oplossing brengen 
en zo naar de oppervlakte transporteren. ‘Solution 
mining’ noemen we dit soort van ontginning.” n

Wie is K+S 
Benelux?
Met K+S Kali behoort de K+S 
Gruppe wereldwijd tot de top 
van aanbieders van kalium- en 
magnesiumproducten voor de 
land- en tuinbouw en voor in-
dustriële toepassingen. Op de 
Beneluxmarkt laat K+S Kali 
zich vertegenwoordigen door 
K+S Benelux bv, met als stand-
plaats het Nederlandse Breda.

Deze proef toont aan dat 
een gebrek aan magnesium 
(object links) een negatieve 
invloed heeft op de wortel-
ontwikkeling bij granen.

“Het element magnesium 
wordt in een bemestingsplan 
te vaak stiefmoederlijk  
behandeld. Land- en tuin-
bouwers moeten beseffen  
dat magnesiumgebrek  
de wortelgroei sterk  
aantast, waardoor de  
plant veel minder  
nutriënten kan  
opnemen”, aldus  
Wim Pacolet.
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