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In het verleden werd de verspreiding van micro-organismen en wortelpathogenen in de rhizosfeer beschouwd als een directe weerspiegeling van exudatiepatronen. Met behulp van Fourier analyse hebben wij
echter statistisch bewezen dat populaties van cultiveerbare bacteriën een golfachtige distributie langs de lengte van tarwewortels vertonen. Eenzelfde distributie
werd aangetoond langs het traject van een kunstmatige
nutriëntenbron in grond, waarbij de frequentie van de
golven onafhankelijk was van de snelheid waarmee de
nutriëntenbron zich door de grond bewoog. Deze verschijnselen zijn waarschijnlijk het gevolg van groei,
sterfte en hergroei van micro-organismen met exudaten van de worteltop en dode microbiële cellen als
voornaamste koolstofbronnen. Infecties van vier-weken oude tarwewortels geïnoculeerd met Rhizoctonia
solani AG8 hadden ook een golfachtig karakter langs de
lengte van de wortels. Ook infecties van natuurlijk
voorkomende Pythium spp. fluctueerden in de lengterichting van het worteloppervlak. Er waren negatieve
correlaties tussen R. solani infecties en kolonievormende eenheden van bacteriën ten tijde van inoculatie; dit
was niet het geval voor Pythium infecties. Behalve fluctuaties in natuurlijke bacteriepopulaties, hebben wij
ook significante fluctuaties aangetoond in de aantallen
kolonievormende eenheden en celtellingen in situ van
een bepaalde bacteriestam (een GFP getransformeerde
Pseudomonas fluorescens). De gevolgen van deze fluctuaties voor biologische bestrijding worden bediscussieerd.
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Pythium aphanidermatum is een moeilijk te beheersen
wortelpathogeen in komkommer geteeld op substraat.
Resistente rassen zijn niet beschikbaar en bestaande
biologische bestrijdingsmiddelen zijn onvoldoende effectief. Onderzoek van de afgelopen jaren heeft echter
uitgewezen dat gebruikte steenwol ziekteonderdrukkend is, indien in de voorafgaande teelt geen ernstige
Pythium-aantasting optrad. Na inoculatie met P. aphanidermatum had gebruikte steenwol 50 à 100 % minder zieke planten dan gesteriliseerde gebruikte steenwol. De ziekteonderdrukking was het gevolg van de
aanwezige microflora, omdat gesteriliseerde steenwol
weer ziekteonderdrukkend werd na herkolonisatie. Uit
plaattellingen op selectieve media bleek dat de mate
van ziektewering correleerde met aantallen filamenteuse actinomyceten in het substraat. Bij vergelijking van
de microflora in de verschillende steenwol behandelingen met de moleculaire fingerprinting techniek PCRDGGE (denaturing gradient gel electrophoresis), bleken bepaalde banden (cq. micro-organismen) alleen in
ziekteonderdrukkende steenwolbehandelingen voor te
komen. Ook is een collectie van komkommerrhizosfeer
isolaten uit ziektewerend substraat samengesteld. Een
van deze bacterie-isolaten bleek in herhaalde experimenten de komkommerplanten gedurende zestien dagen tegen aantasting door P. aphanidermatum te beschermen. Opschaling naar langdurigere teeltsystemen
is nog niet succesvol geweest. Door combinatie van de
genoemde onderzoekstrategiën hopen we tot een betrouwbare bestrijding van P. aphanidermatum te komen.
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Een van de gevolgen van het ‘meerjarenplan gewasbescherming’ was het verruimen van de grondontsmettingfrequentie. Problemen met het vrijlevende wortelaaltje Paratrichodorus teres en het Tabaksratelvirus,
welke algemeen voorkomen op mariene zandgrond in
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