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PPS Microbiologie in water
Organische stoffen, de Microbiologie voor 

Plantproductie en -weerbaarheid

Andre van der Wurff1, Jolanda Korteland2, Jolijn 
Bonnet2, Jeroen Krosse3, Anthony Verschoor4

Topsector Water

Line -out

� Inleiding: weet u wat we recirculeren 

met water?

� Is het goed of slecht?

� Aanpak project voor onderzoek.

� Bemonsteringen praktijkbedrijven

� Praktijkproeven opkweek en teelt.

� Proeven geconditioneerde opweek.
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Inleiding

Inleiding
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Organische 

stof?
goed/slecht goed/slecht

microbiologie
Fusarium

Inleiding

• Organische stof veel van onbekend 
(welke moleculen)?

• Welke organische stoffen in glastuinbouw 
water?

• Direct of indirect (via microben) invloed op 
plantproductie en weerbaarheid.

• Welke zijn goed/slecht voor plantproductie 
en -weerbaarheid?

• Hoe kunnen we sturen op plantproductie?

Inleiding
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Figuur 1. Overzicht van organische stoffen opgelost in irrigatiewater. Moleculair gewicht van de opgeloste fractie 
(DOM) is 101-108 da en van kleine deeltjes (POM) is >108. Kleinste deeltjes zijn vetzuren, aminozuren, eenvoudige 
koolhydraten (suikers), koolwaterstoffen, fulvine-, en humuszuren. Fusarium macroconidia zijn 27-52 x 4.4-6.8 µm 
en microconidia zijn 8-16 x 2-4 µm. Uit: Van der Wurff e.a. (2017)

Inleiding

Inleiding
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Root exudaten bepalen de microbiologische 
gemeenschap in de rhizosfeer:

• LMW: aminozuren, organische zuren, suikers, fenol 
verbindingen, en andere secundaire metabolieten: zeer diverse 
groep.

• HMW: polysuikers en eiwitten (e.g. mucus, cellulose dat moeilijk 
gebruikt wordt door microben); minder divers maar deze groep 
grootste hoeveelheden van C exudaten. 

Toevoegen van wortel exudaten veranderen microbiologische 
gemeenschappen.

Inleiding

Na ontsmetting Voedingsbak drain

Phalaenopsis Suikers 

(enkelvoudig)

- - -

vetzuren boterzuur, 

palmitinezuur, 

stearinezuur

(myristinezuur)

boterzuur, 

palmitinezuur, 

stearinezuur

boterzuur, 

palmitinezuur, 

stearinezuur

Tomaat Suikers *fructose, 

glucose en 

xylose

fructose, 

glucose en 

xylose

fructose, 

glucose en 

xylose

citroenzuur, 

succinezuur

appelzuur

citroenzuur, 

succinezuur

appelzuur

citroenzuur, 

succinezuur

appelzuur

Aminozuren glycine, serine 

alanine 

glycine, serine 

alanine 

glycine, serine 

alanine 

Gerbera ?

*cursief uit literatuur
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Figuur 2. Verwachte productie van hoeveelheid wortelexudaten (C) van 
zaad tot tomaat op basis van (Aulakh et al., 2001). Daarnaast lijkt de 
productie van exudaten samen te hangen met groei van wortelstelsel: een 
actief groeiend wortelstelsel produceert meer dan een minder snel 
groeiend wortelstelsel.

Inleiding

Inleiding
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Figuur 1.Overzicht van 
belangrijkste groepen 
microben in de rhizosfeer 
van tomaat in een 
experiment met Pythium 
ultimum (rechts) en zonder 
Pythium ultimum (links) 
inoculatie (Uit: Rosenberg 
2014).

Plantweerbaarheid hangt 
samen met hogere 
biodiversiteit.

Inleiding

Bekende “model” PGPRs zijn:

o Pseudomonas,

o Burkholderia, 
o Bacillus, 
o Trichoderma, 
o Gliocladium, en
o Actinomycetes

Inleiding
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Kunnen we deze kennis gebruiken om 
plantproductie en plantweerbaarheid te 
verhogen?

� (Selectief) filteren van waterstromen op stoffen met (indirect via 

microbiologie) negatief effect.

� Toevoegen van specifiek organische stof met positief effect op 

plantproductie en weerbaarheid.

� Invloed van teeltsubstraat, waterregime etcetera.

Handelingsperspectief:

Inleiding

Aanpak tomaat, gerbera, phalaenopsis

Fractioneren 

organische stof

Wortel

exudaten

identificeren

bio-assays tomaat (FORL)

Praktijk

proef 

tomaat 

(opkweek

en teelt)
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�Fractioneren organische stoffen (water-, 
zure-, <2kDa (LMW), 20 Kda (HMW)

�Organische stof (DOC)

� Organische zuren

� Suikers

� Fenolische verbindingen

� Vetzuren

Bemonstering praktijkbedrijven

schaal: o.s. in mg/L

suikers in mg/L *100

fenolische zuren in µM

C18:0 in % van totaal FA (stearinezuur)

Aanpak tomaat, gerbera, phalaenopsis
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� O.S. hoger in drain dan in aanvoerwater

� Suikers i.h.a. erg laag, maar soms hoog.

� Organische zuren te laag om goed te meten 
(waarden onder detectielimiet)

� Fenolische zuren flink verhoogd in drain.

� Vetzuursamenstelling: samenhang met 
bacteriën en plantgroei wordt onderzocht.

Resultaten

Praktijkproeven tomaat – opkweek en teelt

Hoofdvraag: Kan de teelt 
beïnvloed worden door 
wortelexudaten?

- Worden de planten na 
toevoeging van wortelexudaten 
beïnvloed in hun groei? 

- Is er verschil in de 
samenstelling van rhizosfeer
micro-organismen (en m.n. 
versterking van goede)? 
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Aanpak: 

• Opkweek: 6 weken

• Teelt: monitoring op praktijk

Aan het eind van de opkweek werden 6 

planten per behandeling destructief 

gesampled en geanalyseerd op: 

• Groei (chlorofylgehalte, stengelgewicht, 

vers gewicht blad, drooggewicht blad, 

SLA, bladoppervlak)

• Hoofd- en sporenelementen

• Algemene screening groepen micro-

organismen d.m.v. uitplaattechnieken.

Praktijkproef 1 tomaat – opkweek en teelt

Groeiparameters: 

• MA & OSL lijken net iets groter gem. bladoppervlak en stengelgewicht 
te hebben. MA lijkt ook een hoger bladgewicht te hebben

• SLA CYS+OSL lijken hoger dan controle en overige behandelingen
• Geen van de resultaten is statistisch significant. Maar is n=6 te laag?

Hoofd- en sporenelementen: 
• Geen grote verschillen in door de plant 
opgenomen hoofd- en sporenelementen.

Rhizosfeer gemeenschap: 
• Effect wordt nog onderzocht.

Praktijkproef 1 tomaat – opkweek en teelt

Gemeten bladoppervlakten/behandeling p=0.181 (1-Way Anova).
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Groeiparameters: 

n=12 
Behandelingen: 
• Controle 
• VA, 
• MA, 
• OSL
Opkweek: 6 weken
Ondanks verdubbeld waarnemingsgetal: 
geen statistisch significante resultaten. 

Hoofd- en sporenelementen: 
• Geen grote verschillen in door de plant 
opgenomen hoofd- en sporenelementen.

Rhizosfeer gemeenschap: 
• Effect wordt nog onderzocht.

Gemeten stengel drooggewicht/behandeling. 

p=0.277 (1-Way Anova)

Praktijkproef 2 tomaat – opkweek en teelt

Gemeten SLA /behandeling. p=0.776 (1-Way Anova)

Microbiële samenstelling substraat: 

Praktijkproef tomaat – resultaten

Test 1

Kiemgetal 

bacteriën

Pseudo-

monas 

fluorescen

s

Melkzuur

bacteriën

Kiemgetal

schimmels/ 

gisten

Clados

po-

rium

spp.

Penicill

ium 

spp.

Tricho-

derma 

spp.

Fusariu

m spp.

Acremo

nium 

spp.

Gisten Overig

e 

schimm

els

Pythiu

m spp.

Phytop

h-thora

spp.

CYS 110.000.000 <100 >30000 320000 <100 <100 <100 10000 80000 <100 230000 + ntb

VA 64.000.000 <100 8100 331000 <100 <100 <100 1000 140000 <100 190000 - -

MA 58.000.000 <100 >30000 170000 <100 <100 <100 10000 40000 <100 120000 + ntb

OSL 48.000.000 <100 20000 210000 <100 100 <100 40000 140000 <100 30000 - -

CTRL 40.000.000 <100 >30000 221000 <100 <100 <100 1000 170000 <100 50000 - -

CO 30.000.000 <100 >30000 71000 <100 <100 <100 20000 30000 1000 20000 + ntb

Kiemgetal

bacteriën

Pseudo-

monas 

fluoresce

ns

Melkzuur

bacteriën

Kiemgetal

schimmels/ 

gisten

Clados

po-

rium

spp.

Penicill

ium 

spp.

Tricho-

derma 

spp.

Fusariu

m spp.

Acremo

nium 

spp.

Gisten Overig

e 

schimm

els

Pythiu

m spp.

Phytop

hthora 

spp.

MA 220.000.000 <10000 34000 210000 10000 2000 <10 110000 <10 10000 80000 - -

VA 210.000.000 <10000 1500 142000 <10 <10 <10 90000 <10 2000 50000 - -

OSL 180.000.000 <10000 46000 45000 1000 3000 <10 21000 <10 8000 12000 - -

CTRL 170.000.000 <10000 24000 148000 <10 4000 <10 140000 <10 4000 <10 + ntb

Praktijkproef tomaat – opkweek en teelt
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Aanpak:

2 behandel-categorieën: 

Fracties en 

Exudaten

Metingen: 

• Groeiparameters

• Hoofd- sporenelementen

• Uitplaatanalyse substraat micro-

organismen

• Sequencing

De proeven starten in November.

Fractioneringen

11-2018 08-2019

Druppel Drain Druppel Drain

Waterfractie 8l 8l 8l 8l

Zuurfractie 8l 8l 8l 8l

2k 250 ml 250 ml 250 ml 250 ml

20k 250 ml 250 ml 250 ml 250 ml

Proeven geconditioneerde opkweek

Watercycle Research Institute
• Onderzoekt en adviseert over water; (Drink, 

grond, afval, industrie, etc…)
• 170 mensen, eigen chemisch en microbiologisch 

lab, eigen werkplaats
• Nieuw gebouw in Nieuwegein

Stichting Control Food & Flowers
• Onderzoekt tuinbouw en voedsel 

(hygiëne/preventie, gewasbescherming, teelt)
• Ontwikkeld meetmethoden, bv plantinhoudstoffen

en organische stof metingen

Groen Agro Control
• Laboratorium voor land-, en tuinbouw.
• Metingen residu, fytochemicaliën, nutriënten, 

substraat/bodem, microbiologie in voedsel, land-, 
en tuinbouw.

Met dank aan WaterIQ, Grodan, Brabant Plant, kwekerij Vereijken, 

Glastuinbouw NL, LC Gerbera, LC Phalaenopsis, OK Plant.

25

26



14

Dit onderzoek wordt mogelijk gemaakt door topsectoren T&U en Water

27


