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De waterstromen
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Water = black box

Organische 

stof

Focus op plantproductie (en weerbaarheid)

?
goed/slecht goed/slecht

microbiologie
Fusarium
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PPS Microbiologie in water:

• 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?

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)

Organische stoffen in water
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Wortelexudaten: goed of slecht?

Wortelexudaten:

• Autoxiciteit (pioen, aardbei, Lisianthus, C. esculanta, bladgroenten 
zoals sla, asperge, luzerne e.a.). Geeft algemene stress reactie (ROS, 
huidmondjes dicht, ABA). Voorbeelden in Lisianthus zijn appel-, en 
benzoëzuur (Azao et al. 2007).

• Verhoogde plant weerbaarheid: direct-, of indirect door resp. 
aantrekken plantversterkers, verhogen biodiversiteit en/of biodegradatie 
van groei remmende wortelexudaten.

Wortels: plant stuurt op microbiologie
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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.

Wortelexudaten

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.

Wortelexudaten

Wortelexudaten
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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.

Microben in de rhizosfeer

Bekende “model” PGPRs zijn:

o Pseudomonas,

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

Microben in de rhizosfeer
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Organische stof fractie die de rhizosfeer gemeenschap 

veranderen en de plantweerbaarheid verhogen:

• Humuszuren induceren excretie van vetzuren (detectie
door HPLC, da Silva Lima et al. 2014).

• Fenolen (HPLC, Khoddami et al. 2014)
• (Fenolzuren) Organische zuren (Shengjing Shi et al. 2011):  

Quininezuur, melkzuur, maleinezuur i.c.m. fructose/glucose 
als N-bron 

• (Fenolische) vetzuren:
• p-coumarinezuur in komkommer; maar ook toename 

van Fusarium

• Vanilinezuur in komkommer verandert gemeenschap
• Plant geactiveerde SA stimuleerde PGPR soorten

• Reservatrol (stilbene) in druif en pinda (Kurt et al. 2018)

Voorbeelden organische stoffen

Organische stof fractie die de rhizosfeer gemeenschap veranderen 

en de plantweerbaarheid verhogen:

• Humus- en fulvine zuren (Canellas et al. 2015) met auxine achtige 
moleculen (Ferro et al., 2006). Meer effecten gezien met humus dan 
fulvine zuren (Lulakis and Petsas, 1995).

• Fenolzuren en humuszuren verhogen pH en dit zou Fusarium

onderdrukken (Jaiswal et al. 2017 met biochar effects).
• Wortel exudaat L-appelzuur (A. thaliana) stimuleert Bacillus subtilis

(Rudrappa et al. 2008)
• DIMBOA (2,4-dihydroxy-7-methoxy-2H-1,4-benzoxazin-3(4H)-one) uit 

wortels in grassen/ graan trekken Pseudomonas putida (PGPR) aan (Neal 
et al. 2012)

• Exudaten vanillinezuur, fumaarzuur en p-coumarinezuur stimuleren 

DAPG antibiotica productie in P. fluorescens CHA0 na een aanval van 
Pythium in graan (Barret, et al. 2009).

Voorbeelden organische stoffen
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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

Aanpak tomaat, gerbera, phalaenopsis

Fractioneren 

organische stof

Wortel

exudaten

identificeren

bio-assays tomaat (FORL)

Praktijk

proef 

tomaat 

(opkweek

en teelt)
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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.

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