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Kans 
 Zuiveringsplicht; 
 Aandacht emissie en hergebruik water; 
 Er zit organische stof in hergebruikt water; 
 Effect op teelt grotendeels onbekend; 
 Organische stof (OS) kan direct effect 
hebben op de plant, maar ook indirect via de 
microbiologie (rondom de wortels); 
 Kan met sturen op OS een hogere 
productie (en weerbaarheid) behaald?  
 Kan selectieve zuivering van delen van het 
OS in water bijdragen aan de teelt? 
 
Aanpak proef 
 Op drie praktijkbedrijven, d.i. 
phalaenopsis, tomaat en snij-gerbera, metingen 
verricht voor OS en microbiologie om wortels in 
waterstromen; 

 Praktijkproeven met toediening van verschillende 
wortelexudaten in opkweek tomaat en effect op 
groei; 

 Klimaatkamerproeven met wortelexudaten en 
fracties van OS uit teeltwater in opkweek tomaat 
met effect op groei, weerbaarheid tegen Fusarium 
rondom de wortels. 
 
 

 
 
 

Resultaten 
 Fenolische zuren worden vooral aangetroffen in 

phalaenopsis in drain en na geavanceerde oxidatie; 
 Glucose vooral in gerbera; 
 Fructose vooral in phalaenopsis en tomaat in april; 
 Het OS is hoger in drain, dan in aanvoerwater; 
 Suikergehaltes erg laag; 
 Organische zuren te laag om te meten; 
 Benzoëzuur op naam gebracht, maar grootste deel 

fenolische zuren is onbekend; 
 De met wortelexudaten behandelde tomaten in 

opkweek lieten geen verschil in groei zien; een 
behandeling gaf broeikoppen in de teelt; 

 In de klimaatkamerproeven werden wel effecten 
gezien op groei; 

 Fusarium had effect op de samenstelling 
microbiologie rondom de wortels met toename 
van Thermomonas, en een afname Pseudomonas 
en Acinetobacter; 

 Fracties uit waterstomen en wortelexudaten gaven 
bufferende werking waardoor soorten 
samenstelling rondom de wortel minder 
veranderde na toevoeging Fusarium; 

 Hoeveelheid toevoeging had hierop een groter 
effect dan identiteit van OS. 

Aanbeveling 
 Eerste beeld van OS en microbiologie in de teelt; 
 OS heeft invloed op de microbiologie rondom de 

wortels: 
 Wat betekenen diverse soorten microbiologie voor 

de teelt? 
 Wat betekent de buffering van samenstelling 

microbiologie rondom wortels door OS voor de 
impact van ziekteverwekkers? 

 Onderzoek naar OS fenolische zuren voor de 
geïnduceerde weerbaarheid in o.a. komkommer 
en tomaat en werking tegen ziekten en plagen.
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