Mangaan (Mn)

IJzer (Fe)

Stikstof (N)

Zwavel (S)

• Belangrijke rol in de fotosynthese.
• Bouwsteen van enzymen.
• Bouwsteen van lignine, een
stof die stevigheid geeft aan
celwanden.

• Noodzakelijk bij de vorming
van bladgroenkorrels.
• Belangrijke functie bij de
fotosynthese.
• Belangrijk voor de ontwikkeling van het groeipunt in de
wortels.

• Bouwsteen van bladgroenkorrels en eiwitten.
• Stimuleert vegetatieve ontwikkeling van de plant.

• Bouwsteen van eiwitten in de
plant en vitamines.
• Bevordert wortelgroei en
hardheid van de plant.
• Onderdeel van geurstoﬀen.

Gebreksverschijnselen

• Vergeling van het oude blad
tussen de nerven.
• Verminderde wortelgroei.
• Groeiremming van bladeren
en later afsterven van bladeren.

Gebreksverschijnselen

• Jonge bladeren verkleuren
tussen de nerven naar lichtgroen, naar geel of zelfs wit.

Gebreksverschijnselen

• Verkleuring van oudere bladeren naar lichtgroen of geel.
• Remming van de bovengrondse groei.
• Sterke groei van wortels.

Gebreksverschijnselen

Fosfor
Calcium

IJzer
Kalium

Calcium

Zwavel

Zink

Molybdeen

Koper

• Dwerggroei.
• Chlorotische vlekken in jong
blad.

Fosfor (P)
• Belangrijk voor energietransport in de cel.
• Belangrijk bij vorming van
knoppen, bloemen en zaden.
• Stimuleert wortelgroei.
• Bouwsteen van de celwand.

Gebreksverschijnselen

Borium

Stikstof
Mangaan

Molybdeen

Gebreksverschijnselen op jong
blad
• Misvorming van de bladeren
• Geelverkleuring van de bladeren.
Gebreksymptomen in het oude
blad
• Geelverkleuring van oude
bladeren doordat stikstof
niet goed kan worden omgezet.

Gebreksverschijnselen

• Uit zich voornamelijk in de
minst verdampende delen.
• Glazige plekken in jong blad,
bloemen, vruchten.
• Afsterven van bladranden.

• Belangrijke rol bij openen
en sluiten van huidmondjes
(regelen vochthuishouding
plant).
• Geeft stevigheid en structuur
aan plantencellen.
• Diverse rollen bij interne
processen in de plant.

Gebreksverschijnselen

Fosfor

Molybdeen (Mo)

Gebreksverschijnselen

• Belangrijkste bouwsteen
voor celwanden en celmembranen.

Kalium (K)

Magnesium

• Afname van wortelontwikkeling en -groei.
• Verkleuring van de bladeren
van groen naar rood of paars.

• Onderdeel van enzymen die
nitraat omzetten naar bouwsteen voor eiwitten.
• Bouwsteen van bepaalde
plantenhormonen.

• Totale geelverkleuring van
jonge en later ook oudere
bladeren.
• Groeiremming.

Calcium (Ca)

Zink (Zn)
• Bouwsteen van enzymen.
• Rol bij aanmaak van het hormoon auxine.

Gebreksverschijnselen

• Algehele groeiremming.
• Slap hangen bij droge omstandigheden.
• Vergeling / afsterving van
bladranden.
• Vertraagde / onvolledige
bloei.

Borium (B)

Magnesium (Mg)

Koper (Cu)

• Heeft een rol bij diverse
stofwisselingsprocessen.
• Bouwsteen van celwanden.
• Bouwsteen van enzym die de
celdeling regelt.
• Stimuleert de ontwikkeling
van groeipunten.

• Bouwsteen van celwanden
en zorgt voor stevigheid in
plant.
• Bouwsteen van bladgroenkorrels en dus belangrijke rol
bij fotosynthese.
• Bouwsteen van enzymen.

• Belangrijke rol in de fotosynthese.
• Belangrijk bij de vorming van
vitaminen.
• Speelt een rol bij verhouting
van plantendelen.

Gebreksverschijnselen

Gebreksverschijnselen

• Afsterven van knoppen,
meristemen en scheuten.
• Bossige groei.
• Slap hangen van het gewas.
• Vergelen of vergrijzen en
opkrullen van de jongste
bladeren.

• Niet uitgroeien van het groeipunt.
• Bladmisvorming van het
jonge blad.
• Misvorming van vruchten.

• Geelverkleuring van middeloude bladeren, beginnend
vanaf bladranden. De nerven
blijven groen.
• Als gebrek doorzet: verkleuring van jonge bladeren.

Heeft uw gewas gebreksverschijnselen?
Vraag advies op maat aan uw ICL Specialty Fertilizers bemestingsspecialist!
info.benelux@icl-group.com | www.icl-sf.nl

Gebreksverschijnselen

pH controle is essentieel
voor goede gewasgroei
pH te hoog of te laag
Is de pH te hoog of te laag dan heeft
dat eﬀect op de opneembaarheid en
beschikbaarheid van voedingselementen en daardoor op de gewasgroei
en -kleur. Bij een lage pH kan bijvoorbeeld een overdaad van mangaan ontstaan en bij een hoge pH een gebrek
aan fosfaat.

De relatie tussen de pH en de optimale opneembaarheid van
voedingselementen in potgrond (venig substraat).
Erg zuur

Optimale pH

Neutraal

Erg
basisch

(voor opname van

pH
4.0

De pH van uw uitgangswater is een
factor die met bemesting kan worden
gecorrigeerd.
ICL Specialty Fertilizers heeft meststoﬀen die rekening houden met de
kwaliteit van het uitgangswater:
• Peters® Professional en Peters®
Excel voor pot- en perkplanten
• Universol® HW en SW voor
boomkwekerijgewassen
• Agrolution® voor de teelt van
groenten en fruit.
Vraag uw dealer of de ICL SF
bemestingsspecialist om een advies
op maat.
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