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Dossier Bestrijding bacterieziekten
met faagbiocontrole

co

Bacteriën veroorzaken in de landbouw belangrijke problemen, zoals gekke wortels bij tomaat,
komkommer en aubergine. Bij prei leiden bacteriën tot bacterievuur en bij kool tot zwartner
vigheid. Omwille van de resistentieproblematiek en een strenge wetgeving zijn er momenteel
helaas weinig oplossingen tegen bacterieziekten. Mogelijk schuilt de oplossing bij biocontrole
door middel van fagen. Dat zijn kleine virussen die bacteriën doden. ILVO en KU Leuven zoe
ken samen naar manieren om fagen in te zetten tegen bacterieziekten. In dit dossier stellen
onderzoekers van KU Leuven en ILVO faagbiocontrole als bestrijdingsmethode voor.
Vervolgens beantwoorden ze enkele vragen over het gebruik van faagbiocontrole tegen gekke
wortels. Tot slot krijg je de belangrijkste resultaten van een enquête over de bestrijding van
gekke wortels bij tomaat, komkommer en aubergine in Vlaanderen.
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KU Leuven en ILVO voeren onderzoek
naar gewasbescherming met fagen
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“Virussen zijn
biologisch
alternatief voor
gewasbescher
mingsmiddelen”
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Bacteriën vernielen naar schatting vijf tot tien procent van de gewassen
in de tuinbouw. De landbouw kan zich zulke verliezen niet veroorloven.
Onderzoek van KU Leuven en ILVO toont hoe bacterieziekten bij kool,
prei en tomaat met fagen kunnen worden behandeld. Fagen zijn kleine
virussen die bacteriën doden op een biologische manier.
Naar KU Leuven en ILVO

J

eroen Wagemans, research mana
ger aan de KU Leuven, vat de grote
uitdaging van de landbouw samen:
“De wereldbevolking groeit en
ruimte wordt schaars. Om meer men
sen op minder grond van voedsel te
voorzien, moet de landbouw verder
intensifiëren, zonder extra chemische
bestrijdingsmiddelen. Europa wil het
gebruik van chemische middelen tegen
2030 halveren. De tuinbouw van de
toekomst heeft dringend nood aan
extra biologische alternatieven die de
oogst veiligstellen. Samen met ILVO
doen we al tien jaar onderzoek naar
fagen in de landbouw. Dat zijn kleine

virussen die bacteriën aanvallen en
vernietigen. Zo dijken ze bacteriële
ziektes in in stallen, serres en op het
veld. Ze zijn biologisch en onschadelijk
voor mens en milieu. Sommige faag
cocktails zijn in staat om bacteriële
concentraties honderdvoudig te ver
minderen. Fagen kunnen zo een
belangrijke bijdrage leveren aan een
nog duurzamere gewasbescherming.”

Fagen als goede virussen
De meeste mensen hebben nog nooit
van fagen of bacteriofagen gehoord.
Nochtans maakt de geneeskunde al
lang gebruik van faagtherapie. ->
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Elektronenmicroscopische opname van faag Olivr4. Die heeft een bijna rond hoofdje met daaraan een lange staart met aan
het uiteinde korte pootjes. Deze pootjes herkennen de bacterie en zullen zich hierop aanhechten, waarna de infectie start.
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Artsen in UZ Leuven en het militair
hospitaal van Neder-Over-Heembeek
doen er geregeld een beroep op. Daar
bij gaat het om mensen die lijden aan
infecties door superbacteriën, waarte
gen klassieke antibiotica niet meer
helpen. De protocollen die België heeft
uitgewerkt om fagen als geneesmiddel
in te zetten, zijn uniek in Europa. Veel
patiënten zoeken daarom hulp in Bel
gië. Professor Rob Lavigne van de KU
Leuven krijgt wekelijks wanhopige vra
gen uit het buitenland. Zijn Laborato
rium voor Gentechnologie is een Euro
pese voortrekker op het gebied van
fagen. De onderzoeksgroep van
Lavigne brengt de genetica en de wer
king van fagen in kaart; niet alleen voor
de humane geneeskunde, maar ook
voor de landbouw. “Overal waar bacte
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riën zijn, zijn ook fagen”, zegt hij. “Fagen
zijn de natuurlijke vijand van bacteriën.
Het zijn kleine virussen die eruitzien
als maanlandertjes. Ze landen op een
bacterie, injecteren hun DNA en veran
deren de bacterie in een faagfabriek.
Na een tijdje barst de bacterie open.
Honderden nieuwe fagen verspreiden
zich en gaan op zoek naar een nieuwe
bacterie om te koloniseren. Samen met
mijn team bestudeer ik hoe je fagen
kunt inzetten om schadelijke bacteriën
te kapen en vernietigen in het zieken
huis, maar ook in de landbouw.”

“Fagen zijn de
natuurlijke vijand van
bacteriën.”

Resistentie tegen koper of
waterstofperoxide
Dominique Holtappels is een van de
wetenschappers in het Laboratorium
voor Gentechnologie. Hij doet al jaren
onderzoek naar bacterieziektes bij prei,
kool en tomaat. “Bacteriën reageren
hoe langer hoe minder op klassieke
antibiotica”, zegt hij. “Resistentie is een
enorm probleem, zeker in de genees
kunde. In de tuinbouw speelt antibioti
caresistentie weinig rol, zeker in ons
land. Europa verbiedt antibiotica voor
voedingsgewassen. Waar we wel mee
kampen, is koper- en waterstof
peroxideresistentie. Een besmet per
ceel met koper of een besmette serre
met peroxide behandelen is dan niet
langer effectief. Bovendien is het geen
duurzame oplossing. Zo zijn koper

Goede resultaten bij kolen
en prei
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“Waar plantjes kort
op elkaar staan kan
een infectie zich snel
verspreiden.”

handeling door het weken van de
zaden in een faagoplossing, vermits ze
de bacteriële concentratie op natuurlijk
besmette zaden verlagen tot 94% ten
opzichte van de niet-behandelde con
trole en een positief effect hebben op
de kiemingsgraad. Verder was FoX2 in
staat om symptoomontwikkeling in
koolplanten te voorkomen als de faag
werd geïrrigeerd en gespoten over de
planten alvorens te infecteren met de
bacterie. Vorige zomer werden tot slot
ook veldproeven met de faagcocktail
uitgevoerd bij PSKW, Inagro en PCG.
Als de fagen preventief werden toege
diend, konden ze significant de symp
tomen in bloemkool onderdrukken: na
tien weken had 67% van de faagbehan
delde planten symptomen, terwijl het
niet-behandelde perceel 96% sympto
matische bladeren vertoonde. n

er

Voor de bestrijding van xanthomonas
infecties in kool hebben we de ‘FoX’fagen. Een combinatie van FoX2 en
FoX6 is in staat om 80% van een col
lectie van bacteriestammen te infecte
ren en af te doden. De toepasbaarheid
van de fagen werd geëvalueerd in een
reeks plantenproeven. Zowel FoX2 als
FoX6 zijn toepasbaar tijdens zaadbe

Aan dit artikel werkten mee: Jeroen
Wagemans, Dominique Holtappels,
Kiandro Fortuna, Rob Lavigne en An
Olaerts, KU Leuven.
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In het geval van bacterievuur bij prei
zijn de ‘KIL’-fagen KIL3b en KIL5 de
meest veelbelovende, die samen alle
tot nu toe geteste stammen kunnen
afdoden. Vermits de bacterie kan wor
den verspreid via besmet zaad, werd de
toepassing van de fagen eerst getest in
een zaadbehandeling. Een cocktail van
KIL3b en KIL5 was in staat om de bac
teriële concentratie honderdvoudig te
reduceren. Ook werd een plantenproef
ontwikkeld die gebaseerd is op de
natuurlijke infectieweg van de bacterie
via het blad. Faagbehandeling blijkt
doeltreffend te zijn, vermits het aantal
besmette preibladeren gereduceerd
werd. In de niet-faagbehandelde
controle toonde gemiddeld 43% van de
bladeren een infectie met pseudo
monas. In de faagbehandelde objecten
daarentegen was dit ongeveer 20% van
de bladeren. Deze toepassing zou
mogelijk gebruikt kunnen worden bij
de plantenkweker, waar de plantjes
zeer kort op elkaar staan en waar een
infectie zich dus gemakkelijk kan ver
spreiden.

Dominique Holtappels, KU Leuven:

Bo

verbindingen schadelijk voor de land
bouwer en de omgeving. Samen met
ILVO hebben we producten ontwikkeld
tegen bacterievuur bij prei en zwart
nervigheid bij kool. De ziektes worden
veroorzaakt door twee bacteriën:
Pseudomonas syringae pv. porri en Xanthomonas campestris pv. campestris. Zowel
voor prei als voor kool analyseerden we
in Vlaanderen meerdere infectiehaar
den. Het leverde meer dan 100 bacte
riestammen op. Tegelijk hebben we een
aantal fagen geïsoleerd die werkzaam
zijn tegen deze specifieke stammen.
Daarnaast hebben we de afgelopen drie
jaar ook onderzoek gedaan naar gekke
wortels. We gingen stalen nemen in
besmette serres in Vlaanderen en ook
voor deze bacteriën hebben we een
tiental specifieke fagen gekarakteri
seerd: de zogenaamde Olivr-fagen.”

Het ‘faagonderzoekersteam’ bij KU Leuven: Kiandro Fortuna, Dominique Holtappels en
Jeroen Wagemans.
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Dossier

ILVO-onderzoeker Johan Van Vaerenbergh strijdt tegen gekke wortels
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“Gekke wortels overwinnen
is geen hopeloze zaak”

J

Vlaamse tomaten-, aubergine- en
komkommerteelt. Dat jaar gaf een op
de vier tuinders aan er in meer of min
dere mate mee te maken te hebben. Er
waren bedrijven waar de stoornis
opeenvolgende jaren optrad. In een
Vlaio-landbouwtraject 2013-2016
besloot onderzoek van Scientia Terrae,
Proefcentrum Hoogstraten, Proefsta
tion voor de Groententeelt en het
Laboratorium voor Microbiële Proces
ecologie en -beheersing (KULeuven)
dat een biologische aanpak van gekke
wortels het meest lonend zou zijn.
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Bo

ohan Van Vaerenbergh is expert
Plantgezondheid en plantpatho
gene bacteriën bij ILVO. “Gekke
wortels is de gebruikelijke naam van
het verschijnsel waarbij tomaten-,
aubergine- en komkommerplanten
overmatige wortelgroei vertonen. Dat
is vooral uitgesproken in bodemvrije
teelten (substraatteelt)”, zegt hij. “Maar
ook teelten in volle bodem zijn er
kwetsbaar voor. Er ontstaan veel lange
witte wortels aan het substraatopper
vlak, die soms enkele centimeters
omhooggroeien. Soms verstoppen die
de druppelaars. En uiteindelijk is het
blok zo ver volgroeid, dat het druppel
water erover wegloopt. De vorming van
een verdichte wortelmat maakt ook het
substraat arm aan zuurstof. De planten
gaan heel vegetatief groeien en inves
teren minder in de productie van
vruchten. Zeker bij langere teelten,
zoals de tomatenteelt, kan het
opbrengstverlies aanzienlijk zijn. Daar
enboven worden de planten gevoeliger
voor wortelinfecties zoals pythium, wat
dan weer chemisch ingrijpen nodig
maakt.”
In 2012 werd er gepeild naar de aanwe
zigheid van gekke wortels in de

er

Johan Van Vaerenbergh en Kaat Peeters, ILVO
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vlinderbloemigen.” Deze bodembacte
rie heeft veel varianten die in de regel
geen ziekmakers zijn. “Wel zijn som
mige varianten heel goed in het aan
brengen van veranderingen in het DNA
van planten. Dat doen ze door een
mobiel stukje van hun eigen DNA in
dat van de plantencel in te bouwen.
Eens die klus geklaard is, is er geen weg
terug. Alle nieuw gevormde planten
cellen uit deze ‘aangepaste’ plantencel
zullen ook aangepast zijn. Op dat bac
terie-DNA staan instructies, waardoor
de gewijzigde plantencellen zich dus
een beetje anders gaan gedragen. De
plantencel ziet het bacterie-DNA niet
meer als vreemd DNA en gaat aan het
werk voor de bacterie.”
Best bekend zijn de tumorvormende
varianten die tumorachtige uitgroei
veroorzaken op houtachtige planten,
zoals vruchtbomen, druivelaar en roze
laar. De variant die gekke wortel ver
oorzaakt, geeft de instructie door om
de explosieve wortelgroei aan te zetten.
“Een andere instructie is om de plan
tencel voedingsstoffen te laten aanma
ken voor de bacterie die zo zijn eigen
voedselrijke biotoop laat aanmaken.
Deze varianten worden ‘rhizogeen’
genoemd, afgeleid van rhiza, het OudGriekse woord voor wortel. De gekke
wortelbacterie reageert op een bescha
diging om de plant te infecteren. Een
mechanische beschadiging of een
beschadiging als gevolg van een infec
tie door bijvoorbeeld pythium of
nematoden lekt chemische signalen,
die de rhizogene bacteriën naar de
beschadiging leiden. Die hecht zich aan

en

Gekke wortel is geen nieuw fenomeen, al is er nog geen steekhoudende
verklaring waarom het opdook. Het werd voor het eerst begin jaren 70
waargenomen in enkele komkommerteelten in het Verenigd Koninkrijk
en werd ‘wortelmat’ genoemd. Het verdween eind jaren 70 even raadsel
achtig als het was verschenen, om begin jaren 90 plots weer op te duiken
in meerdere landen. Sindsdien is het verschijnsel nooit meer verdwenen.

Over de oorzaak
“Gekke wortel wordt in vrijwel alle
gevallen veroorzaakt door een bacte
rie”, vervolgt Johan Van Vaerenbergh.
“In de meest recente taxonomie (bio
logische vakwetenschap om alle soor
ten organismen te onderscheiden,
beschrijven, benoemen en indelen)
wordt die Rhizobium radiobacter
genoemd. De bacterie is wellicht beter
bekend onder de lang gebruikelijke
term agrobacterium. De huidige naam
verwijst naar de nauwe verwantschap
met de bacteriën die stikstof uit de
lucht fixeren in wortelnodules van
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Gekke wortels worden veroorzaakt door de bacterie
Rhizobium radiobacter.

bewegen: minstens 1 miljoen in een
minuscuul druppeltje dat in de stengel
wordt geprikt. Onderzoek in Neder
land toonde aan dat rhizogene bacte
riën rond de wortels aanwezig kunnen
zijn zonder te infecteren. Er blijkt een
soort noodzakelijk aantal bacteriecel
len nodig om het infectiemechanisme
te activeren. Het is zoals de opbouw
van een bacterieleger dat zich ver
schuilt voor de aanval zoals in een
paard van Troje. Pas als ze met genoeg
zijn, trekken de gekkewortelbacteriën
ten aanval.”
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beschadigde plantencellen en zet het
mechanisme in gang om het stukje
eigen DNA in het planten-DNA over te
brengen.”

Gekkewortelbacterie in
Vlaamse teelten
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In het hogervermeld onderzoek werd
vastgesteld dat er een grote genetische
diversiteit aanwezig is in de gekkewor
telbacterie in de Vlaamse substraat
teelten. Uitgediept DNA-onderzoek in
ILVO heeft aangetoond dat we kunnen
spreken over minstens acht groepen of
clusters in de verwantschapsboom. “De
diversiteit merken we ook op in het
rhizogene karakter. Niet alle varianten
zijn even sterk in de aanmaak van wor
tels. Dat werd gemeten in plantenproe
ven met bonenplantjes die sneller dan
tomaat reageren op de infectie. In dit
onderzoek werd ook vastgesteld dat er
massa’s bacteriecellen nodig zijn om de
bonenplant tot wortelvorming te

Beheersing start met
goede hygiëne
De praktijk toont dat het moeilijk is om
grip te krijgen op de onvoorspelbare
gekkewortelbacterie. “De strijd tegen
gekke wortels lijkt op die van Don Qui
chot: vechten tegen windmolens.
Beheersing begint met goede hygiëne
bij de teeltwisseling. Ook de substraat

© PSKW

keuze heeft blijkbaar een grote impact.
Zodra gekke wortels de kop opsteken,
leunen veel teelten op het meegeven
van een chemische ontsmetter in het
druppelwater, zoals peroxide of chloor.
Die hebben ook enig effect op biofil
men in de leidingen van het gietwater
systeem. Biofilmen worden vaak
benoemd als oorzaak van aanslepende
problemen.”
De meningen zijn erg verdeeld over
behandeling met peroxide of chloor.
“De rhizogene bacterievarianten blij
ken immers niet allemaal even gevoelig
voor de ontsmetting. In veel gevallen
zijn er helaas geen blijvende resultaten,
en veelal is er zelfs een averechts effect.
Er zijn alsmaar meer indicaties dat een
steriel milieu vooral de bacterie vrij
spel geeft.”
In een recente reportage vertelde een
Nederlandse tomatenteler die structu
reel last had van gekke wortels hoe hij
die overwon met zuurstofrijk water en ->
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Enquête in Vlaanderen bij 20 tomaten
telers in 2019 en 72 telers (tomaten,
komkommers en aubergines) in 2020.
Bron: ILVO en Boerenbond

en

Johan Van Vaerenbergh hoopt dat
Europa snel werkt maakt van aange
paste regels voor faagbiocontrole in
land- en tuinbouw. “Fagen vallen nog
altijd onder dezelfde wetgeving als
chemische gewasbeschermingsmidde
len”, zegt hij. “Dit houdt in dat fagen
onderworpen zijn aan lange en dure
onderzoeken en registratieprocedures.
Het gebruik van fagen is compleet vei
lig verklaard voor gebruik bij voedings
middelen. Voor de voedingsindustrie
gelden minder strenge regels voor
werkzaamheid en het gebruik van
fagen. Zo worden ze al ingezet tegen
rottingsbacteriën bij het wassen van
aardappelen, bij kweekvis tegen sal
monella en in de kaasproductie tegen
listeria. Ze werken uitsluitend voor één
specifieke bacterie. Hierdoor hebben ze
geen enkele invloed op mensen of
andere organismen. Hopelijk wordt
hetzelfde standpunt ook ingenomen
voor faagbiocontrole in de land- en
tuinbouw. We hebben dringend nood
aan een aangepaste regelgeving voor
fagen in de land- en tuinbouw.” n
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Een andere piste in de IPM-aanpak
van de aandoening is het aantal gekke
wortelbacteriën zo laag te houden dat
er geen infectie kan optreden. Er wordt
onder meer geëxperimenteerd met
bacteriën die de vermeerdering van de
rhizogene bacteriën in toom houdt.
Biocontrole met fagen zou ook kunnen
helpen bij deze ziekte. “De teelt van
tomaat en komkommer is momenteel
sterk afhankelijk van waterstof
peroxide”, zegt Kiandro Fortuna van
het Laboratorium voor Gentechnologie
(KU Leuven). “Gekke wortels kunnen
namelijk enkel preventief worden
behandeld door serres te ontsmetten
met waterstofperoxide. Maar omdat
de effectiviteit van dit ontsmettings
middel gestaag afneemt, zoeken we
naar nieuwe manieren om de ziekte te
bestrijden. De eerste resultaten tonen
aan dat fagen de aanwezige agrobacte
rium kunnen vernietigen. Je voegt bij
voorbeeld wekelijks fagen toe aan de
nutriëntenoplossing. Zo daalt het aan
tal bacteriën in het irrigatiesysteem
enorm. Probleem is dat de agrobacte
rium er op een of andere manier nog
altijd in slaagt om bij de tomaten en
komkommers te geraken. De volgende
stap is onderzoeken hoe we fagen tegen
de gekke wortels het best kunnen laten
groeien, om ze vervolgens in de prak

Wetgeving onder druk

Resultaten
van enquête
‘Bestrijding van
gekke wortels’

er

Eerste resultaten inzet
Olivr-fagen

tijk bij de planten te krijgen. Daarom
monitoren we de fagen 30 uur lang.
Fagen werken. Voor prei en kool staan
de toepassingen inmiddels op punt.
Het verschil is dat de bacteriële
besmetting bij komkommer en tomaat
op een andere manier gebeurt. Maar
we werken eraan, samen met het
ILVO.”

Bo

biostimulanten. Een eenvoudige ven
turi in het watersysteem zorgt voor
werveling in het gietwater, waardoor
het verrijkt wordt met zuurstof. Deze
behandeling houdt de leidingen vrij
van bacteriële biofilmen. Biostimulan
ten zorgen voor vitale en actieve wor
tels, die een evenwichtige opname van
nutriënten bevorderen. Het is dus
mogelijk de weerbaarheid van het wor
telstelsel te vergroten. Blijkbaar zijn
gekke wortels in de Engelse glastuin
bouw door deze benadering al min of
meer verleden tijd.

84%

van de telers past
preventieve maatregelen toe

De top 5 van voornaamste
preventiemaatregelen
tegen gekke wortels
Desinfectie met waterstofperoxide is de
voornaamste preventiemaatregel die
telers nemen. Vooral druppelaars en de
voedingsoplossing worden ontsmet.
1 Druppelaars
92%
2 Waterstofperoxide
68%
3 Nutriënten-voedingsoplossing
67%

“We hebben
dringend nood aan
een aangepaste
regelgeving voor
fagen.”

4 Desinfectie (uv, hitte ...)
45%
5 Algemene desinfectie tussen teelten
45%

91%

8 vragen
over fagen

bo

van de bevraagde
telers geeft toe dat ze op zoek zijn naar
nieuwe manieren om gekke wortels te
beheersen.

Bacteriofagen

19%
41%

rig

Biocontrole
bacteriën
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In welke mate bent u akkoord om de
volgende middelen te gebruiken tegen
ziekten en plagen bij tomaat?
Chemische producten
23%

46%

co

8% 8%

15%

Bacteriofaag-gebaseerde biocontrole
8% 8%

62%

23%

Virus-gebaseerde biocontrole
15%
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40%

46%

38%

Bio-controle bacteriën
8% 15%

77%

Helemaal niet akkoord

Niet akkoord

Matig niet akkoord

Geen mening

Matig akkoord

Akkoord

Helemaal akkoord

KU Leuven en ILVO werken samen aan de ontwikkeling van faagbiocontrole tegen
gekke wortels. Met ILVO wordt ook de link met het sociaalwetenschappelijk
onderzoek gelegd. In de groep van Jef Van Meensel, die vooral op landbouwbe
drijfseconomie focust, is recent Kaat Peeters aangetrokken als biologe gespeciali
seerd in plantenbescherming. Zij vormt de brug met economisten die marktmo
gelijkheden en nieuwe bedrijfsmodellen verkennen en met sociaal-psychologen
die de acceptatie van de nieuwe technologieën bestuderen. In het kader hiervan
werd onlangs een enquête onder groentetelers uitgevoerd (zie infographics). Die
maakte duidelijk dat de sector graag op de hoogte blijft van nieuwe onderzoeksin
zichten. Daarom beantwoorden we acht vragen over bacteriofagen.

Bo

Anti-biofilm
componenten

en

Biologische controle werd
positief onthaald
in Vlaanderen
Welke van deze biologische controle
middelen waarnaar momenteel
onderzoek gedaan wordt zou je ver
kiezen?

nd
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De meerderheid van de telers heeft
gekke wortels onder controle.
Toch is er een sterke vraag naar
nieuwe middelen en maken ze zich
zorgen om het probleem.

1

Zijn fagen
schadelijk?

Nee. Fagen zijn scherpschutters.
Ze mikken op één doel, op één
specifieke bacteriesoort. Andere
(goedaardige) bacteriën laten ze
ongemoeid. Ze zijn dus volledig
onschadelijk voor mensen, dieren
én planten.

2

Hoe kunnen fagen gekke
wortels bestrijden?

Omdat gekke wortels wordt veroor
zaakt door een bacterie, kunnen we
hun natuurlijke vijand inschakelen om
de bacterie te doden. Fagen toevoegen
aan het irrigatiewater volstaat.

Maar ook andere ingrepen, zoals een
zuurstofrijk en microbieel wortel
milieu, blijven nodig om vitale en
actieve wortels te garanderen.

3

Hoe effectief is
biocontrole met fagen?

Onderzoek bij kool en prei heeft
aangetoond dat de fagen effectief zijn
op zaden, bij jonge planten en in volle
grond. Op natuurlijk besmet zaad
werden reducties gemeten tot 99% van
de bacteriën. In volle grond zien we
symptoomreducties van 25 tot 30% op
een zwaar besmet perceel (PSKW en
PCG). Verder onderzoek zal uitwijzen
hoe gelijkaardige resultaten kunnen
worden verkregen bij tomaat. ->
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Wat de effectieve prijs zou zijn voor
een teler, weten we nog niet vermits
we ze tot nu toe enkel op laboschaal
hebben geproduceerd. Maar ze kun
nen relatief goedkoop worden gepro
duceerd in een fermentor. Ze zijn ook
gebruiksvriendelijk: je kunt ze bewa
ren als geconcentreerde vloeistof (die
zo kan worden toegevoegd aan bij
voorbeeld irrigatiewater) of als droog
poeder.

ht

Fagen zijn ecologisch en passen per
fect binnen een geïntegreerde gewas
bescherming. Ze helpen het gebruik
van gewasbeschermingsmiddelen te
verminderen. Zo komen ze tegemoet
aan de nieuwe Europese wetgeving
die het gebruik van gewasbescher
mingsmiddelen sterk terugdringt
(Farm-to-fork-strategie). Fagen zijn
stabiel in een gekoelde omgeving.
Je kunt ze makkelijk gebruiken in de
huidige teeltcondities, ze zijn combi
neerbaar met de huidige biologische
gewasbeschermingsmiddelen.
Bovendien laten fagen een combinatie
toe met toepassingen gebaseerd op
waterstofperoxide. Tot slot is het feit
dat er geen residuen achterblijven ook
een groot voordeel.
Net zoals voor andere middelen zon
der MRL zal er geen wachttijd gelden
voor de fagen.

8

Leiden fagen tot
resistente bacteriën?

rig

py

co
6

Hebben fagen
ook nadelen?

Momenteel vallen fagen onder
dezelfde wetgeving als gewasbescher
mingsmiddelen. Hierdoor zijn ze
onderworpen aan lange registratie
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Lien Tyvaert

en
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Wat zijn de grote
voordelen van fagen?

7

Zijn fagen duur en
gebruiksvriendelijk?

tuinbouwconsulent Boerenbond
lien.tyvaert@boerenbond.be

Brug tussen onder
zoek en praktijk

er

Nee, zeker niet in de betekenis van
een residu van een gewasbescher
mingsmiddel. Ze overleven alleen
dankzij één specifieke bacterie. Zodra
de bacterie verdwenen is, neemt het
aantal fagen spontaan af. Ze komen
immers in de natuur voor. Als ze
afsterven doordat de bacteriën er niet
meer zijn, zullen ze uit zichzelf ver
dwijnen, in tegenstelling tot veel che
mische middelen.

procedures. Die leiden er enerzijds
toe dat er een lange periode voorbij
gaat voor er nieuwe middelen de
markt (en dus de serre) bereiken.
Anderzijds drijven ze ook de prijzen
van de gewasbeschermingsmiddelen
omhoog. Verder onderzoek moet aan
tonen dat fagen een laag risico met
zich meebrengen, wat het registratie
proces zou kunnen versnellen.

Bo

4

Laten fagen residu
achter op het gewas?

nd

Dossier

Ja en nee. Fagen doden hun bacteriën
snel, binnen enkele uren. Hierdoor
hebben bacteriën weinig tijd om
resistentie te ontwikkelen. In de
natuur houden bacteriën en fagen
elkaar in evenwicht, omdat ze zich tel
kens aan elkaar aanpassen. Muteert
de faag, dan de bacterie ook en
andersom. Bij gebruik van antibiotica
is het alleen de bacterie die verandert.
Als we een bacteriecultuur geïnfec
teerd met één type faag lang opvolgen,
treedt er wel resistentie op.
Maar die leidt ook vaak tot een ver
laagde virulentie voor de plant. Door
fagen te combineren, kunnen we deze
resistentieontwikkeling tegenhouden.
Vandaar dat we in de praktijk steeds
faagcocktails gebruiken. n

Onderzoek naar nieuwe of alternatieve bestrijdingstechnieken is nodig,
enerzijds door het feit dat er steeds
minder erkende gewasbeschermingsmiddelen op de markt zijn en anderzijds
als alternatief voor het moment waarop
de werkzaamheid van de bestaande bestrijdingstechnieken afneemt. Daarom
is Boerenbond ook partner in het project
Viroplant, als brug tussen onderzoek en
praktijk. Het is voor ons belangrijk dat
er zicht is op de perceptie van land- en
tuinbouwers tegenover nieuwe bestrijdingstechnieken.
Via enquêtes kan het onderzoek naar en
de implementatie van deze technieken
worden bijgestuurd. Doel van het project
is om virusgebaseerde biologische
bestrijdingsmiddelen tegen ziekten en
plagen te ontwikkelen.

“Info uit enquêtes draagt
bij aan ontwikkeling
en implementatie van
nieuwe bestrijdings
technieken.”

