Plant nutrient deﬁciëntie- en toxiciteitsymptomen
MOBIELE NUTRIËNTEN

Terminologie
Chlorosis: algemene vergeling van het
plantweefsel, tekort aan chlorofyl
Tussennerfse chlorosis: vergeling in
het bladgroen maar de nerven blijven
groen.
Veralgemeend: symptomen eerder op
gehele plant dan lokaal.
Lokaal: symptomen komen voor op één
blad, of een deel van het blad of de
plant.

Neen

Oude en lagere
bladeren aangetast

Verbrand: ernstig lokaal vergelen of
verbruinen en verschroeid uitzicht.

IMMOBIELE NUTRIËNTEN

Nieuwere en jongere
bladeren aangetast,
veelal lokaal

Ja

Ja

Vooral veralgemeend:
planten donker of
licht groen

Neen

Vooral lokaal,
Chlorosis met of
zonder vlekvorming

Groeipunt (eindknop)
sterft.

Ja

Ja

Ja

Chlorosis, internerfse
chlorosis, soms rood of
met dode vlekken.

Plant donker groen,
veelal met paars of
rode delen

Ja

Neen

Ja

Neen

Mobiel: verplaatsbaar binnen de plant.
Immobiel: vast, kan zich niet
verplaatsen naar andere delen van de
plant.
Vlekvorming: vlekjes, stippen,
onregelmatig, geen vast patroon
Necrose: sterfte van plantweefsel,
weefsel bruin en afstervend.
Dwerggroei: verminderde groei, planten
kleiner dan het gemiddelde of normale
groei.

Fosfor (P)
Plant licht groen,
soms geel, zonder
necrose vlekken

Ja

Neen

Ja

Neen

Boron (B)

Geen internerfse
chlorosis, bleke vlekken
met verbrande bladrand,
soms vlekvorming aan
bladrand

Neen

Stikstof (N)

Jonge bladeren bij
eindknop eerst gehaakt,
worden later bruin en
sterven af.

Ja
Kalium (K)
Calcium (Ca)

Plant licht groen,
necrose vlekken; bleek
blad, soms verbrand,
gekruld of opgerold

Ja

Groeipunt (eindknop)
blijft leven.

Ja

Jonge bladeren bij
eindknop licht groen aan
de basis, bladeren
krullen en bros sterven
aan de basis, Chlorosis
bij jonge bladeren.

Ja

Magnesium (Mg)

Neen

Geen internerfse
chlorosis, duidelijke bleke
of necrose vlekken met
duidelijke rand tussen
dood & levend weefsel

Ja

Molybdeen(Mo)
Chloor(Cl)
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Chlorosis, zonder
tussennerfse chlorosis

Neen

Jonge bladeren met
tussennerfse chlorosis

Ja
Jonge bladeren licht
groen, typisch geen
bleke stippen of vlekken

Ja
Zwavel(S)
Chlorosis op jonge
bladeren, tippen lijken
verschrompeld en
sterven uiteindelijk af.

Ja
Koper (Cu)

Neen

Ja

Neen

Zeer duidelijke
scheiding tussen
nerf en zones met
chlorosis

Ja

Neen

IJzer (Fe)

Geen duidelijke
scheiding tussen nerf
en zones met
chlorosis, vlekvorming

Ja
Magnesium (Mn)

Chlorosis bij
middenste bladeren,
dwerggroei. (later
ook oude & nieuwe
bladeren bleek)

Ja
Zink (Zn)

