
 

 
 

Zieke planten 
Door een gebrek aan voedingsstoffen 

Mensen hebben allerlei verschillende voedingsstoffen 
nodig. Wanneer wij niet voldoende vitaminen of 
mineralen eten, kunnen we ziek worden. Deze ziektes 
worden gebrekziekten genoemd. Ook bij planten treden 
gebrekziekten wanneer ze te weinig van een bepaalde 
voedingsstof binnen krijgen. 

Vogels eten rupsen. Rupsen eten blaadjes van bomen. Maar wat eten bomen? Planten, 
zoals bomen, gewassen en onkruiden hebben ook voedingsstoffen nodig. Deze zitten in de 
grond, opgelost in water. Via de wortels worden de voedingsstoffen opgenomen in de plant. 
Enkele gebrekziekten bij planten zijn: 

Stikstofgebrek (N) 
Een plant heeft stikstof nodig voor de groei van de groene delen. Bij gebrek aan stikstof 
krijgen de groene delen van de plant een lichtgroene tot vale kleur. En de groei wordt 
vertraagd. Maar te veel stikstof maakt het blad slap. Het vormt dan een lekkernij voor 
slakken. Om dit tegen te gaan, wordt kalium (K) toegevoegd, dat de vorming van stevig blad 
bevordert. 

Fosforgebrek (P) 
Een plant heeft fosfor nodig voor gezonde wortels. Fosfor bevordert de bloemgroei, de 
zaadvorming en de rijping van de vruchten. Door een fosfortekort worden de bladeren 
diepgroen of blauw/paars van kleur en blijven ze klein. Ook hier komt het vergelen en 
afsterven van de onderste bladeren bij voor. 

Kaliumgebrek (K) 
Kalium heeft een plant nodig voor de stevigheid. Door kalium is de plant beter beschermd 
tegen droogte en minder vatbaar voor ziektes. Bij een kaliumtekort wordt de plant slap. 
Eerst vergelen de bladpunten, waarna de hele bladeren geel en bruin worden en afsterven. 

IJzergebrek (Fe) 
Bij ijzergebrek wordt het blad geel. Dit betekent echter niet altijd dat er ijzer moet worden 
toegevoegd. De zuurgraad (pH) is ook heel belangrijk. Als de zuurgraad van de grond niet 
goed is, kan een plant geen ijzer opnemen. Vaak is het voldoende de zuurgraad iets aan te 
passen. IJzergebrek ontstaat bij een te hoog kalkgehalte in de grond. 
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Magnesiumgebrek (Mg) 
Een plant heeft magnesium nodig voor de vorming van voldoende bladgroen. Bij gebrek aan 
magnesium ontstaat er een geelverkleuring tussen de nerven van een blad. 

 


