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ABSTRACT 

In 2011 was er een grote uitbraak in Duitsland van E. coli O104:H4 veroorzaakt door gekiemde 

fenegriekzaden uit Egypte. Door deze uitbraak werden 3816 mensen ziek (met symptomen van 

bloederige diarree) waarvan 845 mensen verder gevorderd zijn naar het hemolytisch uremisch 

syndroom, een complicatie die onder andere voor nierfalen zorgt. Uiteindelijk zijn daarvan 54 

mensen overleden. Naar aanleiding hiervan werd een onderzoek gestart op kiemgroenten, meer 

bepaald op preischeuten. Het doel van het onderzoek was om desinfectiemethoden te testen om 

de groei en/of aanwezigheid van Salmonella Thompson en E. coli O157:H7 te reduceren tijdens 

het kiemingsproces. Als desinfectiemiddelen werd enerzijds chitosan gebruikt en anderzijds 

bacteriofagen. Deze werden getest tijdens de weekstap (24 u) van de preizaden. Er werd 

eveneens nagegaan of de behandeling geen negatief effect had op de opbrengst. De 

desinfectiemethode met chitosan 0,1% kon minstens een significante 3 log reductie opleveren 

bij E. coli O157:H7 voor twee van de drie geanalyseerde zaadbatchen, voor Salmonella 

Thompson was dit maximaal een 2,6 log reductie voor één van de drie batchen. De 10 log 

PFU/ml fagenmix zorgde voor een significante 5 log reductie van Salmonella Thompson.  

 

Kernwoorden: chitosan – bacteriofagen – Salmonella – E. coli O157:H7 – kiemgroenten 

 

In 2011 there was a major outbreak in Germany of E. coli O104: H4 caused by fenugreek seeds 

from Egypt. Due to this outbreak, 3816 people became ill (with symptoms of bloody diarrhea) 

and 845 people developed the haemolytic uraemic syndrome, a complication that causes kidney 

failure. Eventually, 54 people died because of the pathogen contaminated food. This outbreak 

started a research on sprouted seeds, specifically on leek sprouts. The aim of this research was 

to test several disinfection methods to reduce the growth and/or presence of Salmonella 

Thompson and E. coli O157:H7 during the sprouting process. Chitosan and bacteriophages 

were chosen as disinfectants. They were tested during the 24 h soaking step of the leek seeds. 

The goal was to obtain a reduction of the pathogens on leek sprouts without a negative effect 

on the yield. The disinfection method with chitosan 0.1% resulted in a significant 3 log 

reduction on E. coli O157:H7 in two out of the three analysed seed batches, for Salmonella 

Thompson only one of the three batches showed maximum a 2.6 log reduction. The 10 log 

PFU/ml phages mix provided a significant 5 log reduction on Salmonella Thompson.  

 

Key words: chitosan – bacteriophages – Salmonella – E. coli O157:H7 – sprouted seeds 
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1. INLEIDING 

Voor het schrijven van deze thesis werden twee desinfectiemethoden, chitosan en 

bacteriofagen, onderzocht tijdens het productieproces van kiemgroenten, meer specifiek bij 

preischeuten. Het effect van chitosan werd getest op Salmonella Thompson, Escherichia coli 

(E. coli) O157:H7 en de generische E. coli en het effect van bacteriofagen op Salmonella 

Thompson en Salmonella Typhimurium. Voor beide antimicrobiële middelen werd de groei 

en/of overleving van de genoemde bacteriën nagegaan tijdens de weekstap (24 u) van de 

preizaden.  

 

De aanleiding voor het onderzoek was de uitbraak van E. coli O104:H4 op gekiemde 

fenegriekzaden in Duitsland in 2011. De zaden waren afkomstig van Egypte en raakten 

verspreid over verschillende landen. Deze uitbraak zorgde voor heel wat 

gezondheidsproblemen en zware economische gevolgen. Na dit incident werden een aantal 

maatregelen genomen zodat dergelijke uitbraken worden vermeden in de toekomst.  

 

Het uitgevoerde onderzoek kadert binnen het project SEGERI dat opgestart werd vanuit de 

Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu (na 

de uitbraak van E. coli O104:H4) om na te gaan wat de voedselveiligheidsrisico’s zijn op zaden 

en tijdens het productieproces van kiemgroenten. Er wordt onder andere bestudeerd hoe 

pathogenen overleven op zaden en hoe efficiënt verschillende desinfectiemethoden zijn voor 

het behandelen van de zaden en tijdens het kiemproces. 

 

In de thesis zal eerst dieper ingegaan worden op de uitbraak veroorzaakt door gekiemde 

fenegriekzaden, de kiemgroenten en hun productieproces met mogelijke besmettingsroutes en 

voorzorgsmaatregelen die genomen kunnen worden, de pathogene bacteriën Salmonella en E. 

coli, de wetgeving van de microbiologische controles en alternatieve decontaminatiemethoden 

waaronder het gebruik van chitosan en bacteriofagen.  

 

Vervolgens wordt het deel materiaal en methoden weergegeven met bijhorend resultaten en 

discussie. Hierbij zijn er twee luiken. In het eerste luik wordt de microbiële besmetting van 

verschillende zaadbatchen nagegaan na 3 jaar bewaring en na 1 jaar bewaring. Dit zowel van 

de niet geïnoculeerde zaden als van de kunstmatig geïnoculeerde zaden. In het tweede luik 

wordt het antimicrobieel effect van twee concentraties chitosan getest tijdens het weken van 

vier verschillende zaadbatchen. Het effect werd getest op Salmonella Thompson, E. coli 

O157:H7 en generische E. coli. Omdat men nog steeds een kwalitatief product wil bekomen, 

werd ook de opbrengst van de preischeuten getest na het kiemen van de met chitosan 

behandelende zaden. Als tweede disinfectiemethode werd een commercieel verkrijgbare 

bacteriofagenmix getest. Hiervoor werden drie concentraties getest op één zaadbatch. Het 
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antimicrobieel effect werd nagegaan op Salmonella Thompson en Salmonella Typhimurium. 

Alle experiment werden uitgevoerd op zaden met een lage besmetting en gestresseerde 

bacteriën. Alvorens deze experimenten werden uitgevoerd, werden eerst kleinere voortesten 

gedaan.  

 

In het algemeen besluit worden, ten slotte, de belangrijkste resultaten en bevindingen van de 

experimenten opgesomd en de toekomstperspectieven aangehaald. 
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2. LITERATUURSTUDIE 

 Kiemgroenten: de EHEC-uitbraak in Duitsland in 2011 

In mei 2011 was er in Duitsland een grote uitbraak van shigatoxineproducerende Escherichia 

coli (STEC), serotype O104:H4. Dit is een zeldzame stam van E. coli. Aanvankelijk werd dan 

ook gedacht dat het om de veelvoorkomende stam E. coli O157:H7 ging (EFSA, 2011). Door 

deze uitbraak werden 3816 mensen ziek met symptomen van bloederige diarree waarvan 845 

mensen verder gevorderd zijn naar het hemolytisch uremisch syndroom (HUS), een complicatie 

die onder andere voor nierfalen zorgt. Uiteindelijk zijn daarvan 54 mensen overleden (EFSA, 

2011; Knödler et al., 2016). 

Eind juni van datzelfde jaar was er een tweede uitbraak die werd veroorzaakt door dezelfde 

bacteriële stam in Bordeaux, Frankrijk. De European Food Safety Authority (EFSA) zocht aan 

de hand van de gegevens van beide uitbraken naar de oorspronkelijke bron. Mogelijks waren 

de fenegriekzaden uit Egypte de boosdoener. De zaden werden vermoedelijk besmet met STEC 

O104:H4 vooraleer het zaad geëxporteerd werd naar andere landen. De fenegriekzaden waren 

voorbestemd om uit te groeien tot kiemgroenten en de pathogenen konden waarschijnlijk 

uitgroeien tijdens het kiemproces van de zaden met alle gevolgen nadien (EFSA, 2011). 

 

Verschillende pathogenen hebben in het verleden voor een uitbraak gezorgd die gerelateerd kon 

worden aan kiemgroenten. De meerderheid van de incidenten waren geassocieerd met 

bacteriële ziekteverwekkers zoals Salmonella en pathogene E. coli. Andere pathogenen die voor 

uitbraken kunnen zorgen, maar waar verder niet op ingegaan zal worden in dit eindwerk, zijn 

Bacillus cereus, Staphylococcus aureus, Listeria monocytogenes en Yersinia enterocolitica. 

Zoals te zien in Tabel 1 zijn alfalfa en mungboonscheuten de meest voorkomende kiemgroenten 

die betrokken waren bij voedseluitbraken met Salmonella spp. en E. coli O157:H7 en dit 

voornamelijk in Amerika. De uitbraak met de fenegriekzaden in Duitsland met de zeldzame E. 

coli O104:H4 is de koploper wat betreft het aantal ziektegevallen en net daarom is er nood aan 

onderzoek. Dergelijke uitbraken moeten in de toekomst vermeden worden (EFSA, 2011). 
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Tabel 1: uitbraken geassocieerd met consumptie van gecontamineerde kiemgroenten (EFSA, 2011) 
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Naast het menselijk leed dat een dergelijke uitbraak kan veroorzaken, zijn er ook zware 

financiële gevolgen mee gepaard. In normale omstandigheden wordt jaarlijks ongeveer 47 

miljard euro aan groenten en fruit geproduceerd in 3,4 miljoen bedrijven in de EU (Europese 

Commissie, 2017). Voor de eerste twee weken van de uitbraak werden de verliezen voor de 

boeren in de fruit- en groentesector geschat op minstens 812 miljoen euro. Daarbij kwam nog 

een tijdelijk exportverbod op groenten naar Rusland voor een jaarlijkse waarde van 600 miljoen 

euro (European Commission, 2011). In Tabel 2 wordt een overzicht gegeven van de verliezen 

dat het Committee of Professional Agricultural Organisations and General Committee for 

Agricultural Cooperation (COPA-COGECA) en de lidstaten van landbouwbedrijven in de EU 

opgelopen hebben (European Commission, 2011). 

 

Tabel 2:geschatte economische verliezen van COPA-COGECA en de lidstaten voor de eerste 2 weken van de EHEC-uitbraak 

in Duitsland in 2011 (European Commission, 2011) 

Land 
Totaal verlies 30 mei – 12 juni 2011 

(Miljoen euro) 

Spanje 350 

Italië 150 

Polen 90 

Nederland 83 

Duitsland 65 

Griekenland 30 

Frankrijk 15 

België 12 

Andere lidstaten 17,6 

Totaal  812,6 

 

Zoals te zien in Tabel 2 werd voornamelijk Spanje getroffen. Dit kwam doordat er nog 

onzekerheid was over de besmettingsbron en consumenten geen tomaten, paprika’s, 

komkommers en dergelijke meer wouden kopen door aanbevelingen van de overheid. Ook 

waren er nog kosten voor steun aan producenten, mediacampagnes, gezondheidszorg, 

enzovoort (European Commission, 2011; Karch et al., 2012). 

 

 Kiemgroenten  

2.2.1. Beschrijving  

Kiemgroenten worden geoogst vanaf het moment dat de kiemblaadjes, cotyledonen van de plant 

tevoorschijn komen (Brewster & Rabinowitch, 1990). Voorbeelden van kiemgroenten zijn 

onder andere luzernescheuten (alfalfa), preischeuten en radijsscheuten. Iedere kiemgroente 

heeft zijn eigen textuur en smaak waardoor het vaak wordt gebruikt als garnituur bij een gerecht, 
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verwerkt wordt in een salade of gebruikt wordt bij belegde broodjes (Van der Plas Sprouts, 

2017). 

In deze thesis werd gewerkt met preischeuten (Allium ampeloprasum var. Porrum of kortweg 

Allium porrum), een typische kiemgroente voor België en Nederland (mondelinge mededeling 

Inge Van der Linden). Op Figuur 1 zijn de preischeuten weergegeven. De zaden zijn zwart en 

de kleur van de stengel is afhankelijk van de blootstelling aan licht. Kiemgroenten die in het 

donker worden geteeld zijn meestal wit van kleur. Naarmate er meer licht blootgesteld wordt 

aan de kiemgroenten krijgen deze een andere kleur bv. lichtgroen voor preischeuten (Van der 

Roest & Mol, 2002). 

 

 
Figuur 1: preischeuten (Kiem-X, 2014) 

 

De nutritionele waarden van de preischeuten zijn in Tabel 3 weergegeven. Preischeuten zijn 

bovendien ook rijk zijn aan foliumzuur en aan B-vitaminen (Van der Plas Sprouts, 2017). 

 

Tabel 3: voedingswaardetabel voor preischeuten, berekend op basis van 100 g (Van der Plas Sprouts, 2017) 

Energie 32,2 Kcal 

Vetten 0,0 g 

Koolhydraten 

Waarvan suikers 

1,9 g 

0,8 g 

Voedingsvezels 3,5 g 

Eiwitten 4,4 g 

Zout 0,1 g 

Vocht 88,5 g 

 

De voedingswaarde van de preischeuten is geen onbelangrijk gegeven. Zoals te zien in Tabel 3 

behalen de scheuten volgens Verordening (EG) Nr. 1924/2006 de voedingsclaims: vetvrij, 

suikerarm, zoutarm en bron van vezels. Door deze eigenschappen passen de kiemgroenten anno 

2018 volledig in het plaatje van de consument om een snelle gezonde maaltijd te bereiden 

(m.a.w. vet- en suikerarm) en vormen daarbij ook een trend in de keuken. Maar de belangrijkste 

reden om onderzoek te doen op kiemgroenten is het feit dat deze meestal rauw geconsumeerd 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/ALL/?uri=CELEX:32006R1924
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worden terwijl deze geproduceerd worden in omstandigheden die bacteriële groei bevorderen 

(warm en vochtig), wat een verhoogd risico inhoud op vlak van microbiologische veiligheid. 

 

2.2.2. Productieproces  

Het proces om kiemgroenten te bekomen is vrij eenvoudig maar kan een aantal variaties 

bevatten afhankelijk van het type zaad, type kiemgroente en de installatie voor het kiemen. 

Eerst is er ontvangst van de zaden en opslag ervan. Eventueel is er een microbiële ontsmetting 

van zaden. Vervolgens worden de zaden ontkiemt en vindt de groei van de scheuten plaats. 

Nadien worden de scheuten verpakt en opgeslagen om later getransporteerd te worden naar de 

klant (EFSA, 2011). 

 

De batch zaden die een fabriek ontvangt is vaak een mengsel van verschillende loten zaden van 

verschillende origine. De zaden kunnen een tweetal jaar bewaard worden in de fabriek vooraleer 

deze gebruikt worden om te ontkiemen (zoals bij de fenegriekzaden van 2009 die in 2011 

ontkiemd zijn). Het kiemproces start vaak met het doordrenken van de zaden met water zodat 

de zaden zwellen en de zaadwand verzacht. De resten na het zwellen worden verwijderd met 

spoelwater. Indien de zaden microbieel ontsmet worden, kan dit gebeuren met chemische 

ontsmettingsmiddelen (bv. chloor) of warmte of een combinatie van beide (EFSA, 2011). 

Het ontkiemen van de zaden en de groei van de scheuten vereisen grote hoeveelheden vers 

water en dienen frequent besproeid te worden. Bij het ontkiemen wordt warmte vrijgegeven en 

dus zorgt water ook voor het koelen van de kiemende zaden zodat de temperatuur constant 

gehouden wordt. De frequentie en de duur van het besproeien hangt af van het type gekweekte 

zaad en de gebruikte apparatuur. De temperatuur tijdens het kiemen gebeurt bij 21 tot 26°C. 

Het kiemen zelf duurt een paar dagen en hangt af van het type product en de productie. Door 

de hoge temperatuur en hoge vochtigheid zijn dit ook ideale condities voor microbiële groei 

ongeacht de graad van contaminatie op de zaden (EFSA, 2011). 

 

Kiemgroenten worden geproduceerd door zaden te ontkiemen in bedden, bakken of roterende 

trommels en bij voorkeur in een donkere ruimte zoals te zien is op Figuur 2. 
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Figuur 2: trommels voor kiemen zaden 

 

De gekiemde zaden kunnen in de productiecentrale worden verpakt in polymere films die de 

luchtvochtigheid behouden of in bulk worden vervoerd aan zowel commerciële als particuliere 

klanten waar het eventueel verder verwerkt wordt (EFSA, 2011). 

 

Kiemgroenten kunnen 3 tot 10 dagen bewaard worden bij koeltemperaturen en kunnen direct 

geconsumeerd worden zonder enige bactericide behandeling te krijgen. De consument wordt 

vermoedelijk blootgesteld aan de hoeveelheid pathogene bacteriën die op het einde van het 

proces aanwezig is op de kiemgroenten (EFSA, 2011). 

 

2.2.3. Mogelijke besmettingsroutes 

De meest waarschijnlijke bron van uitbraken met kiemgroenten zijn de droge zaden die 

gecontamineerd worden met bacteriële pathogenen. Dit kan gebeuren bij de productie van de 

zaden, opslag en distributie. Epidemiologische gegevens tonen aan dat één gecontamineerde 

batch van zaden kan worden gebruikt door verschillende bedrijven, zelfs in verschillende 

landen, waardoor er veel uitbraken ontstaan (EFSA, 2011). Figuur 3 geeft een schematisch 

overzicht van de verspreiding van het lot fenegriekzaden uit Egypte dat waarschijnlijk aan de 

basis lag van de uitbraak in Duitsland en Frankrijk. 
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Figuur 3: schematische voorstelling van de verspreiding van lot 48088 van de fenegriekzaden uit Egypte (Houdart, Federaal 

Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen, n.d.). 

Ten slotte wordt het risico op het gebruik van besmette zaden in het productieproces vergroot 

door een slechte traceerbaarheid van de zaadloten. Dit kan de controle op uitbraken moeilijker 

maken en kan problemen veroorzaken voor de producenten om de hygiënische kwaliteit te 

beoordelen van de zaden (EFSA, 2011). 

 

De meest relevante risicofactoren zijn geassocieerd met het onvoldoende hanteren van de Good 

Manufacturing Practice (GMP) en het onvoldoende onderhoud van de infrastructuur, slechte 

ongediertebestrijding of het niet respecteren van de afscheiding van hoge risicozones. Op die 

manier kunnen bacteriën (o.a. Salmonella) in de productie-infrastructuur binnendringen en daar 

overleven indien onvoldoende gereinigd en gedesinfecteerd wordt. Besmet irrigatiewater en/of 

mest zijn ook mogelijke bronnen van verontreiniging (Devlieghere et al, 2016; EFSA, 2011). 

 

2.2.4. Voorzorgsmaatregelen productieomstandigheden 

Een aantal preventiemaatregelen werden reeds genomen na de uitbraak in Duitsland. Zo 

kwamen er aanbevelingen voor een voedselveiligheidsbeheer gebaseerd op de principes van 

Hazard Analysis and Critical Control Points. Deze principes bevatten onder andere Good 

Agricultural Practice (GAP), Good Hygienic Practice (GHP) en GMP en dit over de hele keten 

van de zaadproductie t.e.m. het eindproduct. De gevarenanalyse moet een risicoclassificatie 
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bevatten van grondstoffen, regio's van herkomst, exploitanten en leveranciers van zaden 

(EFSA, 2011). Daarnaast werd ook een specifieke regelgeving opgesteld op Europees niveau. 

Uitvoeringsverordening (EU) Nr. 208/2013 werd uitgebracht om een slechte traceerbaarheid te 

vermijden. De regels werden opgelegd aan de exploitanten van levensmiddelenbedrijven voor 

zowel productie, verwerking en distributie van zaden. 

 

Het vermijden van zaadcontaminatie is bijzonder belangrijk vanwege de lange overleving van 

bacteriële pathogenen op zaden en hun vermenigvuldiging tijdens het kiemen van de zaden. Dit 

betreft zowel zaden die bestemd zijn voor het kiemen op industrieel niveau als voor bij de 

consumenten die thuis willen kweken. GAP en GHP heeft betrekking tot de primaire productie, 

oogst en opslag. Om het risico op besmetting met pathogene bacteriën te minimaliseren is het 

aangeraden om GAP en GHP toe te passen op een hoog niveau. Dit houdt in dat de 

zaadgewassen eerst worden geïdentificeerd en vervolgens worden gewassen om het vuil te 

verwijderen. De werknemers die instaan voor het zaaien en behandelen van de zaden voldoen 

aan de eisen van hygiëne en gezondheid. Er wordt ook gezorgd voor een veilig gebruik van 

meststoffen en drinkbaar irrigatiewater tijdens het zaaien en kiemen. Tijdens de oogst is het 

aangeraden om contact met de grond te vermijden om besmetting tegen te gaan en wordt 

mechanische schade vermeden. Het wordt aanbevolen om beschadigde zaden te verwijderen 

omdat dit tot een bacteriehaard kan uitgroeien en heel het lot kan besmetten. Daarom is het 

mengen van zaadloten ook afgeraden. De zaden worden nadien vervoerd, verwerkt en 

opgeslagen onder omstandigheden die het potentieel voor microbiële besmetting 

minimaliseren. De gekiemde zaden worden koel bewaard t.e.m. de consumptie ervan om de 

groei van bacteriën waaronder pathogenen te beperken (EFSA, 2011). 

 

Als onderdeel van een interventiestrategie wordt in sommige EU-lidstaten de decontaminatie 

van zaden uitgevoerd voorafgaand aan het kiemen als aanvullende maatregel. Tot op heden is 

er geen methode beschikbaar om ervoor te zorgen dat pathogenen in alle soorten zaden worden 

verwijderd zonder dat er al sprake is van gekiemde zaden. Daarom zou de 

decontaminatiemethode voor elk type zaad moeten worden geoptimaliseerd. De veiligheid en 

werkzaamheid van verschillende decontaminatiebehandelingen (bv. chemische, 

warmtebehandeling, bestraling) worden tot de dag van vandaag vooral kleinschalig onderzocht. 

Op Europees vlak zijn er hieromtrent nog geen algemene evaluatiecriteria gekend. Ook moet 

rekening gehouden worden met het gevolg van een ontsmettingsbehandeling op de microflora 

achtergrond en de mogelijke invloed ervan op de pathogene bacteriën tijdens het kiemen 

(EFSA, 2011). 
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 Pathogene bacteriën 

2.3.1. Salmonella  

Salmonella is een beweeglijke staafvormige Gram-negatieve bacterie en heeft meer dan 2000 

serotypes. Met een optimale groeitemperatuur van 37°C zijn Salmonella spp. typische 

darmbacteriën bij runderen, varkens en pluimvee en zijn een voorbeeld van zoönose. Een 

zoönose is een ziekte of infectie die overdraagbaar is van dier naar mens. De mens kan na de 

infectie nog lange tijd drager zijn. Bij het dier zal Salmonella meestal geen ziekte veroorzaken 

maar de kiem ervan kan wel terechtkomen in de voedselketen. Via dierlijke fecale besmetting 

van boerderijdieren en van wilde dieren waaronder everzwijnen, knaagdieren, vogels, kikkers, 

slangen, enzovoort kan Salmonella in de omgeving terechtkomen. In volgende producten kan 

Salmonella teruggevonden worden: eieren, zuivel- en bakkerijproducten, vers rund- en 

varkensvlees, gevogelte, vis en schelpdieren. Ook worden steeds meer uitbraken gelinkt aan 

bladgroenten, verse kruiden, vruchtgroenten en fruit. De redenen hiervoor zijn hoofzakelijk 

verontreinigd irrigatie- of waswater en door import uit derde landen waar de goede 

landbouwpraktijken en hygiënevoorschriften niet voor 100% gerespecteerd worden 

(Devlieghere et al, 2016). 

 

De voedselvergiftigingen in België worden voornamelijk veroorzaakt door Salmonella 

Enteritidis (ca. 66%) en Salmonella Typhimurium (ca. 20%). De infectiedosis bedraagt 10 tot 

106 kolonievormende eenheden (kve) afhankelijk van stam, levensmiddel en immunologische 

respons. Salmonellosis veroorzaakt koorts, diarree, buikkrampen en braken en is meestal 

zelflimiterend. Bij kinderen en ouderen kan dit leiden tot ernstige ziekten en hospitalisatie 

(Devlieghere et al, 2016). Het aantal gerapporteerde gevallen van humane salmonellosis in de 

EU bedroeg 94 625 in het jaar 2015 (EFSA & ECDC, 2016). 

 

Salmonella overleeft bij vries- en koeltemperaturen en bij verlaagde wateractiviteit. Salmonella 

kan met meer dan 6 logaritmen (log) reductie worden afgedood bij verhitting van 2 minuten bij 

70°C maar dit is niet van toepassing bij kiemgroenten aangezien de kiemkracht van het zaad 

moet gegarandeerd worden en de gekiemde producten vers worden verkocht. Bij 

voedselvergiftigingen is er vaak misbruik van temperatuur of is er een nabesmetting of 

kruisbesmetting geweest (Devlieghere et al, 2016). 

 

2.3.2. E. coli 

E. coli is net als Salmonella Gram-negatief en staafvormig. Sommigen bezitten peritriche 

flagellen en zijn daardoor beweeglijk (RIVM, 2017). De optimale groeitemperatuur bedraagt 

37°C. E. coli kan opgedeeld worden in twee grote groepen namelijk de niet-pathogene E. coli 
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en de pathogene E. coli. De niet-pathogene E. coli is terug te vinden in de darmflora bij mensen 

en dieren. Deze zijn meestal niet ziekteverwekkend (Devlieghere et al, 2016). 

 

De groep van de pathogene E. coli bezitten virulentiegenen. De infectiedosis van de pathogene 

E. coli kan zeer laag zijn van 10 tot 100 kve. Binnen de groep pathogene E. coli bestaan er 

verschillende klassen gebaseerd op de virulentiegenen (of op de symptomen die deze genen 

veroorzaken) of het serotype. Dit om de verschillende bacteriële stammen onder te verdelen 

(Devlieghere et al, 2016). 

 

Wanneer de onderverdeling gedaan wordt aan de hand van virulentiegenen dan worden vier 

klassen bekomen zoals weergegeven in Figuur 4. 

 

 
Figuur 4: schematisch overzicht van de genetische en symptomatische relatie tussen enteropathogene E. coli (EPEC), 

enterohemorragische E. coli (EHEC), STEC en enteroaggregatieve E. coli (EAggEC)met Eae = gen voor intimine, stx = gen 

voor shigatoxine, pAA = virulentie plasmide (gebaseerd op Kuijper et al., 2011)   

 

De virulentiegenen die voor het pathogeen karakter zorgen van E. coli zijn: stx1, stx2, eae en 

pAA. Indien enkel het eae-gen aanwezig is, behoort de bacteriële stam tot de EPEC-klasse. 

Wanneer enkel het stx-gen aanwezig is, wordt de stam tot STEC geclassificeerd. Als het eae-

gen en het stx-gen samen voorkomen dan behoort de stam tot EHEC. Ten slotte als enkel het 

pAA-gen aanwezig is, wordt het de EAggEC-klasse (Kuijper et al., 2011).  
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Het eae-gen codeert voor intimine dat zorgt voor de aanhechting van de bacterie aan de 

darmwand. In de meeste gevallen zijn de stammen die het eae-gen bevatten ook drager van het 

ehxA-gen. Dit gen codeert voor een enterohemolysin dat zorgt voor destructie van de rode 

bloedcellen (Devlieghere et al, 2016). 

 

Stammen die behoren tot de klasse EHEC veroorzaken enterohemorragische colitis (bloederige 

diarree) en koorts. Bij ouderen en kinderen die tot de risicogroep behoren kan de infectie met 

EHEC lijden tot HUS. Hierbij worden rode bloedcellen afgebroken en de nieren geïnactiveerd. 

In bepaalde gevallen kan dit leiden tot de dood (Devlieghere et al, 2016). 

 

Naast de indeling via virulentiegenen is er ook één via het serotype. Serotypering houdt in dat 

de H- en O- antigenen in kaart gebracht worden. Deze antigenen, die tot de groep van eiwitten 

behoren, bevinden zich respectievelijk op de flagel en het buitenmembraan van de bacterie.  

De meest voorkomende stam is E. coli O157:H7. Dit is de belangrijkste ziekteverwekker binnen 

de pathogene STEC. Besmetting van deze stam kan lijden tot bloederige diarree en/of HUS. E. 

coli O157:H7 wordt voornamelijk aangetroffen bij vers vlees, vermalen vlees, 

vleesbereidingen, rauwe melk en afgeleide producten, yoghurt, salami, gekiemde zaden (alfalfa, 

radijsscheuten), appels en ongepasteuriseerd appelsap. Besmet water kan ook een bron zijn. 

Mensen kunnen ook een besmetting oplopen door in contact te komen met dieren of hun 

uitwerpselen. E. coli kan ook van persoon tot persoon overgedragen worden (Devlieghere et al, 

2016). 

 

Ook serotypes O111, O145, O26 en O103 kunnen hemorragische collitis veroorzaken 

(Devlieghere et al, 2016). 

 

E. coli O104:H4 is een ongewoon serotype dat de uitbraak in 2011 veroorzaakte in Duitsland. 

De stam bevat het shigatoxine 2a-gen (stx2a-gen). Het eae-gen dat voor intimine codeert was 

afwezig maar het bevatte wel het saa-gen dat codeert voor ahesin. Ahesin zorgt net zoals het 

eae-gen voor de aanhechting van de bacterie aan de darmwand. Daarnaast bevat de stam ook 

het aggR-gen. Dit is een transcriptionele regulator gen dat voorkomt bij EaggEC. M.a.w. de 

stam O104 vertoont meer eigenschappen van een andere groep pathogene E. coli namelijk 

EaggEC en heeft via horizontale gentransfer de shigatoxinegenen opgenomen. Serotype 

O104:H4 is bijgevolg een atypische EHEC-stam en krijgt de naam E. coli (EaggEC) O104:H4. 

Dit was de reden waardoor deze stam tijdens de uitbraak van 2011 niet kon worden aangetoond 

met de standaard opsporingstechnieken voor pathogene STEC. Vanaf dan werden er specifieke 

DNA-methoden ontwikkeld om E. coli O104:H4 en zijn virulentiefactoren op te sporen aan de 

hand van specifieke karakteristieken (antibioticaresistentie, serotype-specifieke DNA-

sequenties) voor deze kiem die toen voorhanden waren (Devlieghere et al, 2016). 
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Net zoals bij Salmonella wordt E. coli niet afgedood door in te vriezen. In de voedingsindustrie 

wordt hoofdzakelijk een verhitting van 2 minuten bij 70°C gehanteerd om de afwezigheid van 

deze pathogeen te hanteren. De groei-inhibitie dient bevorderd te worden en door de lage 

infectiedosis is ook overleving ongewenst (Devlieghere et al, 2016). 

 

 Wetgeving microbiologische controle  

Om de voedselveiligheid van kiemgroenten te garanderen werd de Europese Verordening (EG) 

Nr. 2073/2005 waarin het bemonsteringsplan voor detectie van Salmonella wordt beschreven 

specifiek aangepast voor kiemgroenten. Een monster moet vijf deeleenheden bevatten en 

Salmonella moet afwezig zijn in 25 g van het monster. De detectie gebeurt a.d.h.v. EN/ ISO 

657915. In de aanpassing van deze verordening ((EU) Nr. 209/2013) worden eveneens criteria 

voor detectie van STEC O157, O26, O111, O103, O145 en O104:H4 opgenomen, deze moeten 

eveneens afwezig zijn in 25 g kiemgroenten. Het monster moet ook hier vijf deeleenheden 

bevatten. De detectiemethode wordt uitgevoerd a.d.h.v. CEN/ISO TS 13136. Daarbij staat 

vermeld dat er rekening moet gehouden worden met de meest recente aanpassing door het 

referentielaboratorium van de Europese Unie voor de detectie van STEC O104:H4.  

In deze aanpassing worden eveneens de criteria vermeld wanneer de monsters genomen moeten 

worden tijdens de productie van kiemgroenten. De monstername moeten plaatsvinden in het 

groeistadium waar de kans het grootst is om STEC en Salmonella spp. te vinden. Dit is in geen 

geval vóór 48 uur na het begin van het kiemproces. De bemonstering moet minstens één keer 

per maand plaatvinden. Indien er voor het bemonsteren gebruik wordt gemaakt van het 

verbruikte irrigatiewater worden er vijf monsters van 200 ml gehanteerd. Salmonella en STEC 

moeten bijgevolg afwezig zijn in 200 ml gebruikt irrigatiewater.  

De bedrijven die kiemgroenten produceren moeten volgens deze aanpassing eveneens een 

voorbereidende test uitvoeren volgens op een representatief monster van alle partijen zaden. 

Een representatief monster omvat ten minste 0,5% van het gewicht van de partij zaden en moet 

genomen worden uit deelmonsters van 50 g. De zaden van het representatief monster worden 

op dezelfde manier ontkiemd als de rest van de partij. 

Indien de bevoegde autoriteit er zeker van is dat de voedselveiligheid onder controle is dan kan 

het bedrijf ten slotte vrijgesteld worden van de bemonstering. Een vrijstelling kan ook worden 

ook toegekend indien uit historische gegevens blijkt dat, gedurende minstens zes 

opeenvolgende maanden vóór de verlening van de vergunning, alle partijen geproduceerde 

kiemgroenten voldoen aan de voedselveiligheidscriteria van Verordening (EU) Nr. 209/2013 

en Verordening (EG) nr. 2073/2005. 

Kant-en-klare producten zoals kiemgroenten moeten ook op Listeria monocytogenes getest 

worden. Dit dient regelmatig te gebeuren maar hoeft niet voor elke partij te worden uitgevoerd. 

De test wordt ook gebruikt als verificatie van goede praktijken. In Verordening (EG) nr. 

2073/2005 staan er twee criteria vermeld i.v.m. de detectie van Listeria monocytogenes.  
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Voor het eerste criterium mag Listeria monocytogenes maximaal met 100 kve/g aanwezig zijn 

en wordt gedetecteerd volgens EN/ISO 11290-2. Het monster moet vijf eenheden bevatten. Dit 

criterium is van toepassing indien de producent kan aantonen dat het product gedurende de hele 

houdbaarheidstermijn aan de grenswaarde van 100 kve/g zal voldoen.  

Het tweede criterium geldt voor producten die het bedrijf verlaten voordat het onderworpen 

werd aan een interne controle. Hierbij kan de producent niet aantonen dat het product gedurende 

de hele houdbaarheidstermijn aan de grenswaarde van 100 kve/g zal voldoen. In dit geval moet 

Listeria monocytogenes afwezig zijn in 25 g bij het verlaten van het bedrijf. Dit criterium wordt 

gedetecteerd volgens EN/ISO 11290-1.  

De frequentie van het testen van STEC, Salmonella spp. en Listeria monocytogenes moet door 

de exploitant worden vastgesteld en op risico gebaseerd zijn. Als een partij zaden voor het eerst 

getest wordt dan mogen de kiemgroenten alleen in de handel gebracht worden als de resultaten 

voldoen aan de wettelijk opgelegde microbiologische criteria. 

 

 Alternatieve decontaminatiemethoden 

Wereldwijd vragen wetgevende instanties een 5 log reductie van pathogenen (bv. Salmonella 

en EHEC) op zaden bestemd voor kiemgroenten (Butscher et al., 2016). De U.S. Food and 

Drug Administration adviseert een behandeling van 20 000 parts per million 

calciumhypochlorietoplossing vooraleer de zaden ontkiemd worden. Helaas wordt met een 

behandeling die op chloor gebaseerd is, slechts een reductie bekomen van 1 tot 3 log. Bovendien 

kan het negatieve gevolgen hebben voor de gezondheid van de mensen en het milieu omdat 

bepaalde organische substanties kunnen combineren met chloor en potentiële 

kankerverwekkende bijproducten kan vormen zoals trihalomethanen. Om die reden worden er 

alternatieve methoden onderzocht voor de decontaminatie van kiemgroenten en hun zaden 

waaronder chemische (ozon, organische zuren, geëlektrolyseerd water), biologische 

(beschermende culturen, bacteriocinen, bacteriofagen) en fysisch (thermische inactivering, 

bestraling, uv-licht, hoge druk, superkritische CO2-behandeling). Er wordt aangeraden om de 

zaden te decontamineren vooraleer het kiemproces begint omwille van de hogere efficiëntie en 

lagere contaminatiegraad. Op die manier wordt ook vermeden dat pathogenen in het weefsel 

van de kiemgroenten kunnen nestelen. Daarnaast is het belangrijk dat de zaadbehandeling de 

ontkiemingseigenschappen behoudt (Butscher et al., 2016). 

 

2.5.1. Chitosan 

2.5.1.1. Beschrijving  

Chitosan (poly β- (1-4) N-acetyl-D-glucosamine) is een natuurlijke antimicrobiële verbinding. 

Het is een gedeacetyleerde vorm van chitine. Chitine kan verkregen worden uit schaaldieren 

(krabben, garnalen en rivierkreeften) door chemische of microbiologische processen. Het kan 
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ook geproduceerd worden door sommige schimmels (Aspergillus niger, Mucor rouxii, 

Penecillium notatum). Afhankelijk van de bereidingsmethoden kunnen er verschillen zijn in de 

deacetyleringsgraad, de verdeling van acetylgroepen, de ketenlengte en de conformationele 

structuur van chitosan. Dit heeft een invloed op o.a. de oplosbaarheid en de antimicrobiële 

activiteit (Devlieghere et al., 2004). 

Naast chitosan zelf zijn er verschillende chitosanderivaten bekend om hun antimicrobiële 

activiteit b.v. zuurvrij-wateroplosbaar chitosan, gesulfoneerd chitosan en N-

carboxybutylchitosan (Devlieghere et al., 2004). 

 

De chitinestructuur kan worden gewijzigd d.m.v. een chemische hydrolyse in geconcentreerde 

alkalische oplossing bij verhoogde temperatuur om een gedeacetyleerde vorm te produceren. 

Het verschil in structuur tussen chitine en chitosan is weergegeven in Figuur 5 (Goñi et al., 

2013). 

 
Figuur 5: chemische structuren van chitine en chitosan (Goy et al., 2009) 

Wanneer de fractie van geacetyleerde aminegroepen wordt verlaagd tot 35-40%, wordt het 

resulterende copolymeer aangeduid als chitosan (Goñi et al., 2013). 

 

Chitine en chitosan hebben relevante antimicrobiële eigenschappen, maar hun toepassingen zijn 

beperkt omdat beiden niet wateroplosbaar zijn. Wateroplosbare chitosanderivaten kunnen 

verkregen worden door permanente positieve ladingen in de polymeerketens in te brengen. Dit 
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resulteert in een kationisch polyelektrolyt karakter dat onafhankelijk is van de pH van het 

waterige medium. Dit kan worden bereikt door de quaternisering van de stikstofatomen van de 

aminogroepen. Om dit te bekomen is een uitgebreide methylatie van chitosan vereist die wordt 

uitgevoerd in suspensie van dimethylsulfaat, NaOH en NaCl resulterend in N, N, N-

trimethylchitosan zoals te zien is in Figuur 6 (Goy et al., 2009). 

 

 
Figuur 6: Schematische voorstelling van de reactie dat leidt tot quaternisatie van de aminogroepen van chitosan resulterend 

in N, N, N-trimethylchitosan (Goy et al., 2009) 

Er wordt een breed scala aan mogelijkheden geopend om wateroplosbare chitosan toe te passen 

vanwege het groot pH-bereik en het breed remmingsspectrum voor bacteriën (Gram-positief en 

Gram-negatief) maar ook voor gisten en schimmels (Goy et al., 2009; Goñi et al., 2013). 

 

Chitosan heeft drie antibacteriële mechanismen die mogelijks tegelijkertijd plaatsvinden met 

verschillende intensiteiten (Goy et al., 2009): 

1. De interactie tussen het polykationische chitosan en de elektronegatieve ladingen op de 

celoppervlakken leidt tot lekkage van intracellulaire elektrolyten en eiwitachtige 

bestanddelen (Goñi et al., 2013). 

2. De remming van het mRNA en de eiwitsynthese via de penetratie van chitosan in de cel 

van de micro-organismen (Goy et al., 2009). 

3. De vorming van een externe barrière waardoor de opname van essentiële 

voedingsstoffen voor microbiële groei onderdrukt worden (Goy et al., 2009). 

 

De antimicrobiële activiteit van chitosan is afhankelijk van de bacteriestam, de structuur van 

het polymeer, de pH van de chitosan oplossing, het soort chitosan (deacetyleringsgraad en 
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molecuulgewicht) dat wordt gebruikt, oplosbaarheid, de temperatuur, de aanwezigheid van 

verschillende voedselcomponenten. Bovendien kunnen bacteriën in verschillende groeifasen 

verschillende gevoeligheid voor chitosan hebben (Goñi et al., 2013; Devlieghere et al., 2004). 

 

Het antimicrobieel effect is groter bij een lager molecuulgewicht en een lagere 

acetyleringsgraad. Bij chitosanderivaten speelt de alkylgroep ook een belangrijke rol in de 

antimicrobiële activiteit, nl. hoe groter de alkylgroep, hoe hoger de antimicrobiële activiteit 

(Goy et al., 2009). 

 

2.5.1.2. Wetgeving 

Chitosan is door de Amerikaanse Food and Drug Admistration in 2005 erkend als Generally 

Regarded As Safe. Daarom wordt chitosan beschouwd als de biocompatibele, niet-toxische en 

veilige grondstof voor gebruik op groenten en fruit (Xing et al., 2016). 

 

Chitosan voldoet aan de goedkeuringscriteria van basisgrondstoffen (artikel 23 van 

Verordening (EG) nr. 1107/2009) (European Commission, 2005). 

 

Chitosan werd opgenomen in Verordening (EG) 432/2012 tot de lijst van toegestane 

gezondheidsclaims voor levensmiddelen, waarbij het aanbevolen gebruik 3 g chitosan is als 

dagelijkse inname voor volwassen wordt gehandhaafd. Chitosan zorgt ervoor dat het normale 

LDL-cholesterolgehalte in het bloed stabiel blijft (European Commission, 2005). 

 

2.5.2. Bacteriofagen  

2.5.2.1. Beschrijving  

Bacteriofagen zijn bacteriële virussen en kunnen gebruikt worden als natuurlijke antimicrobiële 

middelen. Fagen infecteren alleen hun specifieke gastheren, vermenigvuldigen zich daarin, 

verstoren het bacteriële metabolisme en laat de bacterie lyseren (Kolar & Yadav, 2017; Luo et 

al., 2012). Bacteriofagen kunnen een lytische of lysogene cyclus volgen. Een lytische 

bacteriofaag zorgt ervoor dat de bacteriële cel wordt gescheurd en afsterft wanneer de virussen 

worden vrijgegeven uit de gastheercel. Een lysogene bacteriofaag incorporeert zijn DNA in het 

genoom van de gastheer waar het kan worden gerepliceerd wanneer de gastheercel deelt. 

Extrinsieke factoren zoals vb. stress, kan de faag de lytische cyclus induceren (Food Standards 

Agency, 2016). 

 

De fagen hebben een hoge specificiteit, een snelle amplificatie (100-10 000 in 30-40 minuten) 

en een lage kostprijs. Bovendien repliceren de fagen op de plaats van infectie en verstoort het 

de microflora niet indien toegepast bij dieren of mensen. Ook belangrijk, de bacteriofagen 
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hebben geen effect op smaak, textuur, geur en kleur van voedsel (Luo et al., 2012; Kolar & 

Yadav, 2017; Hagens & Loessner, 2010). 

 

Fagen hebben slechts een klein gastheercelbereik, vereisen een groot aantal doelbacteriën en 

kunnen zorgen voor de ontwikkeling van faag-resistente bacteriemutanten. Daarbij komt ook 

dat de consument een negatieve perceptie heeft tegenover het gebruik van de termen “virussen” 

of “virulente fagen” in voeding (Kolar & Yadav, 2017; Hagens & Loessner, 2010). 

 

De overleving van de fagen hangt af van de pH en temperatuur. De meeste fagen zijn stabiel 

bij pH 4-10 (Kolar & Yadav, 2017). Fagen zijn meer thermotolerant dan hun gastheerbacterie 

waardoor de fagen overleven wanneer de gastheerbacterie is gedood. Bij koeltemperaturen kan 

de groei van enterische pathogenen veel lager zijn en zal de infectiecyclus van de bacteriofaag 

langer zijn (BIOHAZ Panel, 2009). 

 

2.5.2.2. Wetgeving  

Commerciële bacteriofagen zijn goedgekeurd als Generally Regarded As Safe (GRAS) en 

worden in de VS gebruikt als voedseladditieven en in delen van Europa als technische 

hulpstoffen. De producten worden gebruikt om Listeria monocytogenes, Salmonella enterica 

en E. coli O157:H7 te reduceren op o.a. gevogelte, vis, schaal- en schelpdieren, kant-en-klaar-

voedsel en verwerkt fruit en groenten (Food Standards Agency, 2016). 
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3. MATERIAAL EN METHODEN 

Vooraleer de methoden van de experimenten besproken zullen worden, wordt een overzicht 

gegeven van de gebruikte zaadbatchen en pathogene stammen. Vervolgens worden de gebruikte 

media weergegeven en het overzichtsschema van de uitgevoerde testen, dat als leidraad 

gebruikt wordt voor de verdere bespreking van de experimenten. 

 

 Overzicht zaadbatchen en pathogene stammen 

In onderstaande tabellen wordt een overzicht gegeven van de gebruikte zaadbatchen (Tabel 4), 

de gebruikte pathogenen (Tabel 5). De stam E. coli O157:H7 die in de experimenten werd 

gebruikt, was een van nature niet shigatoxineproducerende stam en werd beschreven in (Dinu 

& Bach, 2011).  

 

Tabel 4: overzicht gebruikte zaadbatchen waarbij L = preizaden 

Zaadbatch Leverancier Herkomst Lotnummer Verpakt 

L1 Rem Seeds Italië 148403 4/02/2014 

L2 Rem Seeds Niet gekend 139365 4/02/2014 

L3 Suba Seeds Niet gekend 64 Niet gekend 

L4 Niet gekend Niet gekend 143 Niet gekend 

L5 Rem Seeds Italië 160064 08/2017 

 

Tabel 5: overzicht gebruikte pathogene stammen 

Pathogene stammen Stamnummer Resistentie 

Salmonella Thompson 5 
Nalidixinezuur (NAL) 

50 µg/ml 

Salmonella Typhimurium groen fluorescent 

proteïne (GFP) 
13 

Kanamycine (KAN) 

100 µg/ml 

E. coli O157:H7 GFP BRMSID 188 14 
Kanamycine (KAN) 

100 µg/ml 

Generische E. coli geïsoleerd van zaadbatch L4 15 / 

Salmonella enterica Enteritidis PT 30 S1023 / 

Salmonella enterica Montevideo S1024 / 

Salmonella enterica Senftenberg 775 W S1025 / 

Micreos Salmonella Enteritidis wild type (WT) Micreos WT / 

Micreos Salmonella Enteritidis 
Micreos 

STREP 

Streptomycine (STREP) 

200 µg/ml 
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 Overzicht media 

In onderstaande tabellen worden de gebruikte media opgesomd die nodig waren voor de experimenten. Tabel 6 geeft de vaste en half vaste media 

weer die als strijkplaat gebruikt worden, Tabel 7 de vaste en half vaste media die als gietplaat gebruikt worden en Tabel 8 geeft de vloeibare media 

weer. Aan sommige media werden supplementen en/of antibiotica toegevoegd en een aantal media werden ook overgoten met een top agar laag. 

Dit wordt verderop besproken, net zoals de methode voor het uitplaten van giet- en strijkplaten. 

 

Tabel 6: vaste en half vaste media die als strijkplaat gebruikt worden 

Media Media afkorting Merk Incubatie Micro-organisme Uitzicht kolonies 

Xylose Lysine Deoxycholate XLD Oxoid 
37°C 

24 u 
Salmonella Zwart 

Sorbitol–MacConkey SMAC Oxoid 
37°C 

18 u 
E. coli O157:H7 Beige  

Tryptone Soya Agar TSA Oxoid 
37°C 

24 u 
Alle bacteriën Beige  

Yeast Extract Glucose Chloramphenicol YGC Bio-Rad 
30°C 

72 u 
Gist en schimmel 

Gisten: beige 

Schimmel: harig, grijs, wit 

RAPID’E. coli 2 agar REC Oxoid 
42°C 

24 u 
E. coli Paars 

Pseudomonasagar F PAF Oxoid 
30°C 

72 u  
Pseudomonas Beige  

Luria Broth LB  Invitrogen  
22°C 

18 u 
/ / 

Modified Semi-solid Rappaport-Vassiliadis 
MSRV 

Half vast 
Oxoid 

41,5°C 

24 u 
Salmonella Grijswit met halo 
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Tabel 7: vaste en half vaste media die als gietplaat gebruikt worden 

Media Media afkorting Merk Incubatie Micro-organisme Uitzicht kolonies 

Violet red bile glucose VRBG Oxoid  
37°C 

48 u 
Enterobacteriën Paars 

Plate Count Agar PCA Oxoid 
30°C 

72 u 

Totaal aeroob mesofiel 

kiemgetal  
Gevarieerd  

Man, Rogosa and Sharpe agar MRS Oxoid 30°C 

72 u 

Anaeroob 

Melkzuurbacteriën  Beige  

Reinforced Clostridial Agar RCA Oxoid Anaerobe bacteriën Beige  

Bacteriologische agar (samen met LB) / Oxoid  22°C 

18 u 

/ / 

Agar (samen met LB voor soft agar) / Sigma-Aldrich / / 

 

Tabel 8: vloeibare media 

Media 
Media 

afkorting 
Merk Functie 

Buffered peptone water BPW Oxoid 

Dit is een bouillon gebruikt als vooraanrijking vooraleer 

Salmonella en E. coli O157:H7 selectief worden 

uitgeplaat. De bouillon zorgt ook voor de juiste 

omstandigheden om beschadigde cellen te laten herstellen. 

Physiological Peptone Solution PPS 

NaCl Sigma-Aldrich 

Verdunningsvloeistof  Geneutraliseerd 

bacterieel pepton 
Oxoid 

Tryptic Soy Broth TSB Oxoid Groeien van bacteriën 
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 Supplementen 

Bij SMAC en MSRV werd een supplement, cefixime tellurite (CT) (Oxoid) en novobiocine 

(Oxoid) respectievelijk toegevoegd. De gevriesdroogde supplementen werden opgelost met 2 

ml steriel gedestilleerd water (SDW) en op steriele wijze toegevoegd aan het medium dat een 

temperatuur had van ± 48°C. Bij PAF werd ook een supplement toegevoegd, nl. Pseudomonas 

CFC (Oxoid). Daarnaast werd ook glycerol toegevoegd (Sigma-Aldrich) bij PAF. 

 Antibiotica 

Aan XLD en CT-SMAC werden soms antibiotica (AB)-oplossingen toegevoegd om de 

selectiviteit te verhogen wanneer met antibioticaresistente pathogenen werd gewerkt. Hiervoor 

diende 1 ml van de AB-oplossing toegevoegd te worden aan 500 ml medium van ± 48°C. De 

gebruikte oplossingen waren 2,5 m/V % nalidixine (Sigma-Aldrich) en 5 m/V % kanamycine 

(Sigma-Aldrich). Bij de bereiding van nalidixine werd 1 molair NaOH (Sigma-Aldrich) 

toegevoegd totdat een heldere oplossing werd verkregen. Beide oplossingen werden 

gesteriliseerd door een spuitfilter en in Eppendorf tubes bewaard bij -20°C. 

 Top agar laag (TAL) 

Bij CT-SMAC en XLD werd een top agar laag gegoten (TAL) van TSA nadat de platen met 

het selectieve medium gestold waren. Deze laag zorgt ervoor dat de beschadigde bacteriën 

kunnen herstellen (Kang & Fung, 2000; Yuste et al., 2003). De platen werden na het gieten van 

TAL als volgt afgekort indien er ook antibioticum aanwezig was in het medium: XLD + AB + 

TAL en CT-SMAC + AB + TAL. Deze platen werden gebruikt om kwantitatieve tellingen uit 

te voeren van Salmonella en E. coli O157:H7 zonder aanrijkingsstap. 

 

 Methode uitplaten giet- en strijkplaten 

Voor gietplaten werd 1 ml van een 10-voudige verdunning van het uit te platen staal in de 

petriplaat gedaan om vervolgens te overgieten met het medium. De plaat werd lichtjes heen en 

weer bewogen om te mengen. Bij VRBG werd nog een toplaag van VRBG gegoten nadat de 

eerste laag gestold was (micro-aerofiel incubatie). Voor strijkplaten werd voor de -1-

verdunning 1 ml verdeeld over drie platen en uitgestreken. Voor de hogere verdunning werd 

100 µl geënt en uitgestreken. Alle geïnoculeerde platen werden ondersteboven geïncubeerd 

tenzij anders vermeld. Om betrouwbare resultaten te hebben werden enkel de platen geteld 

vanaf 10 kve t.e.m. 300 kve. Indien lagere waarden werden bekomen, werd dit aangeduid in de 

data volgens de internationaal vastgelegde regels die weergegeven zijn in Bijlage 1.  
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 Overzichtsschema experimenten 

Onderstaande Figuur 7 geeft het overzicht van de experimenten die zijn beschreven bij “Materiaal en Methoden” en bij “Resultaten en Discussie” 

en de bijhorende zaadbatchen die daarvoor werden gebruikt.  

 

 
Figuur 7: overzichtsschema experimenten 
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 Testen microbiële besmetting  

Vooraleer er testen werden uitgevoerd met de decontaminatiemiddelen chitosan en 

bacteriofagen werd er nagegaan wat de microbiële besmetting was op de niet geïnoculeerde 

preizaden en de kunstmatig geïnoculeerde preizaden. 

 

3.4.1. Niet geïnoculeerde preizaden  

De microbiële besmetting werd nagegaan op de niet geïnoculeerde preizaden van batch L1, L2 

en L3 na 3 jaar bewaring en batch L4 na 1 jaar bewaring. 

 

Hiervoor werd 25 g zaden afgewogen op een steriele manier in een stomacherzak met 

horizontale filter. Daaraan werd PPS toegevoegd totdat het gewicht in 10-voud bekomen werd. 

Vervolgens werd de zak 1 min. gestomacherd. Elke zaadbatch werd uitgeplaat in tienvoudige 

verdunningen op MRS, PCA, PAF, RCA, REC, YGC en VRBG. Alle platen werden 

geïncubeerd volgens de temperaturen en tijden die weergegeven zijn in Tabel 6 en Tabel 7. 

 

Zaadbatch L4 werd aangekocht van een bedrijf dat de aanwezigheid van commensale E. coli 

vaststelde tijdens het groeien van de kiemgroenten. Na analyse (24 uur aanrijking in BPW bij 

37°C, isolatie op REC bij 42°C) bleken de zaden laag besmet met commensale E. coli (2/10 

aanrijkingen van 25 g zaden waren positief voor E. coli). Om dit te bevestigen werd een 

identificatietest uitgevoerd m.b.v. de BBL Crystal kit (BD) die in Figuur 8 geïllustreerd is. 

 

 
Figuur 8: BBL Crystal kit (BD, 2018) 
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4. Geïnoculeerde preizaden 

Een deel van zaadbatch L1, L2 en L3 werd 3 jaar geleden kunstmatig geïnoculeerd met 

Salmonella en E. coli O157:H7. Deze zaden werden bewaard bij 50% relatieve vochtigheid en 

15°C. Deze zaden werden gebruikt in de experimenten om het effect van stress door 

bijvoorbeeld uithongering en droogte na te bootsen. Om een idee te hebben van de microbiële 

besmetting op de geïnoculeerde zaden na 3 jaar bewaring werden twee methoden toegepast, 

enerzijds de directe uitplatingmethode en anderzijds de mini most probable number (MPN)-

methode. De keuze van de gebruikte methode werd bepaald op basis van de vorige 

uitplatingsresultaten (ongeveer één jaar eerder). Er werd ook nagegaan hoeveel pathogenen 

gemiddeld aanwezig waren per zaadje, dit voor de bepaling hoeveel zaden er toegevoegd 

mochten worden voor de weekexperimenten.  

 Methode directe uitplating 

Op een steriele manier werd 2,5 g geïnoculeerde preizaden afgewogen in een stomacherzak met 

horizontale filter. Daaraan werd 22,5 g PPS toegevoegd (indien geen mini MPN-methode) of 

BPW (indien wel mini MPN-methode) om daarna 1 min. te stomacheren. Indien BPW werd 

toegevoegd, werd de directe uitplating of de mini MPN-methode meteen gestart. Dit was nodig 

om groei te vermijden van de pathogenen. De vereiste verdunningen werden uitgeplaat op de 

selectieve platen XLD + NAL+TAL, XLD + KAN + TAL en CT-SMAC + KAN + TAL voor 

respectievelijk Salmonella stam 5 en stam 13 en E. coli stam 14. De platen werden geïncubeerd 

volgens de incubatietijd en -temperatuur in Tabel 6.  

 Mini MPN-methode Salmonella 

Het begin verliep analoog als de directe uitplatingsmethode. Voor de MPN-methode werd altijd 

BPW gebruikt. Na het stomacheren werd de mini MPN-methode uitgevoerd zoals Figuur 9 

illustreert.  
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Figuur 9: illustratie proefopzet mini MPN-methode voor Salmonella met bovenaan de BPW-12-well plaat, onderaan de MSRV-

12-well plaat en rechts een XLD + AB +TAL-plaat 

In de bovenste 12-well-plaat werd in de eerste kolom 2,5 ml staal toegevoegd uit de 

stomacherzak, dus drie herhalingen per staal. Daarna werd telkens horizontaal een 1/5- 

verdunning uitgevoerd van het staal. Uiteindelijk bevatte elke well 2 ml verdund staal. De 12-

well plaat werd voor minstens 18 uur geïncubeerd bij 37°C. Daarna werd van elke well van de 

BPW-12-well plaat 20 µl overgeënt naar de overeenkomstige well op de MSRV-12-well plaat. 

De druppel werd tegen de rand van de well toegevoegd. De MSRV-12-well plaat werd volgens 

de gebruikelijke incubatietijd en -temperatuur geïncubeerd.  

Verdachte wellen toonden een grijswitte kleur en een troebele zone die zich uitstrekte van de 

geïnoculeerde druppel. De troebele zone werd gekenmerkt door een witte halo met een duidelijk 

gedefinieerde rand. Indien minstens één van de welletjes geen verdachte groei toonde, werd de 

plaat opnieuw geïncubeerd. 

Er werd van de cultuur van de verdachte MSRV-wellen per kolom een isolatie-enting 

uitgevoerd op XLD + AB + TAL-platen. De platen worden geïncubeerd volgens de 

gebruikelijke tijd en temperatuur. Indien de niet-verdachte MSRV-wellen na 48 uur incuberen 

ook een grijswitte kleur en troebele zone hadden, werden er ook isolatie-entingen uitgevoerd.  
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Het aantal positieve isolatie-entingen die per verdunning op de selectieve plaat werden 

aangebracht werden geteld en het MPN werd berekend. Er werden willekeurig acht kolonies in 

totaal bevestigd met de Salmonella agglutinatietest (Oxoid). Indien alle wellen negatief waren 

maar de aangerijkte oorspronkelijke oplossing (-1-verdunning) was positief voor Salmonella 

spp. na bevestiging, kan het resultaat gerapporteerd worden als: Salmonella spp. aanwezig in 

het aantal geteste staal (vb. 2,5 g), maar minder dan de laagste detectielimiet van de mini MPN-

methode (0,2 log kve/g). Voor de berekening van het MPN zijn formules gegeven in ISO 7218. 

Deze kunnen gebruikt worden aangezien er geen "standaard" MPN-tabellen beschikbaar zijn 

voor de gebruikte verdunningen. Het MPN werd berekend met het softwareprogramma in Excel 

dat in de ISO/TS 6579-2-methode wordt beschreven dat tot tien niveaus van seriële 

verdunningen aankan (http://standards.iso.org/iso/ts/6579/-2/). 

 

 Mini MPN-methode E. coli O157:H7 

De methode voor E. coli was gelijkaardig als deze voor Salmonella behalve dat er geen MSRV-

12-well platen gebruikt werden en dat er na de BPW-12-well plaat direct overgeënt werd op 

CT-SMAC + KAN + TAL-platen i.p.v. de selectieve XLD-platen. Het aantal positieve isolatie-

entingen die per verdunning op een CT-SMAC + KAN + TAL-plaat werden aangebracht 

werden geteld en het MPN werd berekend zoals hierboven beschreven. Minstens elke 

verschillende kolonie van elke well werd bevestigd met de agglutinatietest voor E. coli 

O157:H7 (Oxoid). Het werd al aangetoond dat niet-E. coli’s zoals Pseudomonas aeruginosa 

kunnen groeien op CT-SMAC + KAN + TAL-platen.  

 

 Aanrijking E. coli O157:H7 

Voor de stalen van E. coli O157:H7 werd ook het resterende overschot in de stomacherzak 

geïncubeerd. De stomacherzakken werden daarvoor in een afgesloten vacuüm zak geplaatst en 

werden gedurende 24 uur bij 37°C geïncubeerd. De zakken werden na de incubatie bij 4°C 

bewaard zolang het nodig was. Wanneer de mini MPN-methode geen E. coli detecteerde, werd 

een isolatie-enting uitgevoerd van de aangerijkte stomacherzak met BPW op CT-SMAC + 

KAN +TAL-platen. Deze werden geïncubeerd volgens de gebruikelijke temperatuur en tijd. De 

vermoedelijke kolonies werden getest met de agglutinatietest voor E. coli O157:H7. 

 

 Aanwezigheid pathogenen op één zaad 

Dit experiment werd uitgevoerd om te bepalen hoeveel pathogene zaden er toegevoegd mochten 

worden om bij benadering 10 kve/250 g toe te voegen aan de niet geïnoculeerde zaden voor het 

chitosan weekexperiment en 10 kve/g voor het bacteriofagenexperiment. Dit werd getest op 

zaden van Salmonella stam 5 en E. coli stam 14 in een Eppendorf tube (in duplo) met 1 ml PPS. 

Dit werd 30 seconden gevortext. Daarvan werd 500 µl uitgeplaat over 2 platen. Voor 

Salmonella stam 5 was dit op XLD + NAL + TAL en voor E. coli stam 14 op CT-SMAC + 

http://standards.iso.org/iso/ts/6579/-2/
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KAN + TAL. Het aantal zaden dat per Eppendorf tube toegevoegd werd, is weergegeven in 

Tabel 9 in de laatste kolom. Het theoretische aantal zaden dat 10 kve bevat, werd berekend op 

basis van de tellingen bekomen in 5.1.2. (log kve/g) en op basis van het gemiddeld aantal zaden 

per gram (reeds eerder bepaald). Voor het aantal zaden per gram te bepalen werd acht keer 100 

zaden afgewogen op een analytische balans. Op basis daarvan werd het gemiddelde aantal 

zaden per gram berekend.  

 

Tabel 9: bepaling theoretisch aantal pathogene zaden die toegevoegd werden aan de Eppendorf tube om 10 kve/250 g zaden 

te bekomen 

Zaadbatch Stam 
Bacteriën/g 

(log kve/g) 
Zaden/g Bacteriën/zaad 

Theoretisch 

aantal zaden 

voor 10 

kve/250 g 

L1 

5 

3,2 372,1 4,1 2 

L2 2,4 381,2 0,7 15 

L3 2,9 310,6 2,9 3 

L1 

14 

2,9 372,1 2,1 5 

L2 1,5 381,2 0,1 123 

L3 2,9 310,6 2,3 4 

L1 13 3,7 372,1 13,4 1 

 

 Testen decontaminatiemethoden  

Eerst zal de decontaminatiemethode, waarbij chitosan (wateroplosbaar, ChitoPlant®, ChiPro 

GmbH) gebruikt werd, besproken worden. Vervolgens, de methode die gebruikt maakt van 

bacteriofagen. Beide decontaminatiemiddelen werden toegepast in de weekstap. Voor het luik 

van chitosan werd eerst het effect op bacteriën nagegaan en vervolgens het effect op de zaden.  

 

4.1.1. Chitosan 

4.1.1.1. Effect op bacteriën 

Voordat het effect in vivo (weekexperiment) werd bepaald, werd eerst een voortest uitgevoerd, 

nl. het effect in vitro. De resultaten van het weekexperiment werden statistisch verwerkt.  

 

 In vitro effect: autoclaveren chitosanoplossing 

Het doel was om het effect te bepalen van geautoclaveerde en niet geautoclaveerde 

chitosanoplossing (1 g/l of 0,1%) op generische E. coli geïsoleerd van zaadbatch L4 (stam 15) 

en nagegaan wanneer de groei van E. coli stam 15 werd geïnhibeerd. 
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Om dit allemaal na te gaan werd eerst het inoculum bereid. E. coli stam 15 werd met een steriele 

oognaald afgenomen van een slant buis (TSA, bewaard bij 4°C), werd in 9 ml TSB gebracht en 

geïncubeerd voor 6 uur bij 37°C. Vervolgens werd 100 µl van het inoculum toegevoegd aan 9 

ml TSB en 18 uur bij 37°C geïncubeerd. Daarna werd het inoculum tweemaal gewassen. 1 ml 

van het inoculum werd gecentrifugeerd voor 10 min. bij 2900 g (MicroCL 17 centrifuge, 

Thermo scientific), het supernatans werd verwijderd, dezelfde hoeveelheid SDW werd 

toegevoegd en de pellet werd heropgelost. Het staal werd opnieuw gecentrifugeerd (zelfde 

conditites) en supernatans werd nog eens verwijderd. De pellet werd opnieuw opgelost in 1 ml 

SDW.  

 

De optische densiteit (OD) bij 650 nm werd gemeten van 100 µl gewassen inoculum met een 

spectrofotometer (VersaMax Microplate Reader, Molecular devices) en de geschikte 

verdunningen werden gemaakt om 100 ml SDW te inoculeren om een bacterielevel van log 3,5 

kve/ml te bekomen.  

De volgende vergelijking werd gebruikt: 𝑂𝐷 = 3 × 10−10𝑥 + 0,1534 met 𝑥 =  𝑘𝑣𝑒 𝑚𝑙⁄  

 

De 0,1% chitosanoplossing werd bereid in het medium dat in Tabel 10 weergegeven is. Na het 

autoclaveren van werden deze twee oplossingen gekoeld tot kamertemperatuur. 

 
Tabel 10: verschillende chitosanoplossingen voor effect in vitro 

Medium Chitosan 
Autoclaveren van chitosanoplossing  

(15 min. 121°C) 

SDW 

0,1% 

Ja 

TSB Nee 

Steriel 

TSB 

Ja 

Nee 

SDW / Nee 

 

Er werden vier steriele buizen gevuld met 10 ml van elke (chitosan)oplossing. Drie van de vier 

buizen werden geïnoculeerd met 3,5 log kve/ml gewassen E. coli. De vierde buis was een blanco 

staal. Alles werd in duplo uitgevoerd. De buizen werden één voor één bereid en uitgeplaat 

binnen 5 min. op REC. De platen werden geïncubeerd volgens de gebruikelijke temperatuur en 

tijd. De buizen werden na het uitplaten bewaard bij 22°C. Na 24 uur en na 5 dagen werden 

opnieuw uitplatingen gedaan op REC zoals op de dag zelf.  
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 In vivo effect: weekexperiment 

Vooraleer preizaden te kiemen dienen deze eerst geweekt te worden zodat de zaadhuid zachter 

wordt en de zaden opzwellen. Voor het weken werd SDW als controle gebruikt en een 

chitosanoplossing om na te gaan of het een reducerend effect had op de groei van pathogenen. 

 

Voor de uitvoering van dit experiment werd per steriele literfles 250 g niet geïnoculeerde zaden 

gedaan en werd 500 ml SDW of chitosanoplossing toegevoegd. Bij de flessen gevuld met zaden 

van batch L1, L2 en L3 werden er geïnoculeerde zaden bij gedaan. Batch L4 is van nature 

gecontamineerd met generische E. coli, daaraan werden geen geïnoculeerde zaden toegevoegd. 

De opzet van het experiment is weergegeven in Tabel 11.  

 

Tabel 11: proefopzet weekexperiment met chitosanoplossing 

Oplossing Zaadbatch 

Aantal toegevoegde 

pathogene zaden 

stam 5  

Aantal toegevoegde 

pathogene zaden  

stam 14  

SDW 
L1, L2, L3 5 30 

L4 / / 

Chitosanoplossing 

0,1% 

L1, L2, L3 5 30 

L4 / / 

 

Eens de oplossing bij de zaden toegevoegd was, werd de fles gedurende 24 uur geïncubeerd bij 

22°C. Na het incuberen werd de inhoud (voornamelijk het weekwater) overgegoten in een 

stomacherzak met horizontale filter. Het weekwater werd uitgeplaat op XLD + NAL + TAL, 

CT-SMAC + KAN + TAL en REC zowel voor de -1- en -2-verdunning. De incubatietijden en 

-temperaturen worden in Tabel 6 weergegeven. Na het uitplaten werd 25 ml van het weekwater 

overgebracht naar een gewone stomacherzak en werd er aangelengd met BPW tot 250 ml zodat 

de bacteriën kunnen aanrijken. De zakken werden bij 37°C geplaatst voor 24 uur. Na de telling 

van de geïncubeerde platen, werd er van de negatieve stalen nog een isolatie-enting van het 

aangerijkte weekwater uitgevoerd op de selectieve platen die vervolgens geïncubeerd werden 

volgens hun gebruikelijke temperatuur en tijd. Indien op de isolatie-uitplating groei aanwezig 

was van Salmonella en/of E. coli O157:H7 dan betekende dit dat de bacteriën in te lage aantallen 

aanwezig waren of te gestresseerd waren om te kunnen groeien op het medium bij de eerste 

uitplatingen. Bij de isolatie-uitplatingen wordt E. coli O157:H7 bevestigd met uv-licht, 

aangezien deze E. coli fluorescent gelabeld is met GFP. Bij de eerste herhaling werd ook een 

agglutinatietest voor E. coli O157:H7 uitgevoerd om zeker te zijn dat het om de juiste bacteriën 

ging. Voor Salmonella werden steekproefsgewijs agglutinatietesten uitgevoerd. 
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 Statistische verwerking weekexperiment 

Bij deze test werden statistische analyses uitgevoerd met het programma SPSS Statistics 25 om 

na te gaan of er significante verschillen waarneembaar waren tussen de controle en de te testen 

oplossing. Het significantieniveau bedroeg steeds 5%.  

 

Er werd per batch een gepaarde t-test uitgevoerd omdat het zaden van dezelfde batch waren die 

de experimenten ondergingen m.a.w. de zaden waren gerelateerd aan elkaar. Er werd statistiek 

gedaan op het verschil tussen de controle en de geteste oplossing. Het was niet de bedoeling 

om statistiek uit te voeren om de batchen onderling te vergelijken aangezien de 

inoculatieniveaus niet gestandaardiseerd waren. Indien de voorwaarde, een normaal verdeelde 

populatie van de verschillen, niet voldaan was, werd overgegaan naar de Wilcoxon signed rank 

test. Dit is een niet-parametrisch test waarbij gekeken wordt naar de populatiemediaan van de 

verschillen i.p.v. het populatiegemiddelde van de verschillen.  

 

De nulhypothese voor de parametrische testen luidde: populatiegemiddelde controle is gelijk 

aan populatiegemiddelde van de te testen oplossing. De alternatieve hypothese was: 

populatiegemiddelde controle is groter dan populatiegemiddelde van de te testen oplossing 

(éénzijdige hypothesetest). 

 

Voor de niet-parametrische test was dit voor de nulhypothese: populatiemediaan controle is 

gelijk aan populatiemediaan van de te testen oplossing. De alternatieve hypothese was: 

populatiemediaan controle is groter dan populatiemediaan van de te testen oplossing (éénzijdige 

hypothesetest). 

 

4.1.1.2. Effect op zaden 

Voordat het effect van verschillende concentraties chitosanoplossingen bij het weekexperiment 

werd bepaald, werd eerst een blanco controle en een voortest uitgevoerd bij batch L4. De 

resultaten van het weekexperiment werden statistisch verwerkt.  

 

 Effect autoclaveren chitosanoplossing: batch L4 

Alvorens de weekstap van preizaden met chitosan uitgevoerd werd, werd eerst een blanco 

controle met SDW ingezet om na te gaan of de preizaden van batch L4 wel kiemen en hoe lang 

de scheuten werden. Ook om te testen of er geen schimmelvorming plaatsvond tijdens het 

kiemen. Om dit allemaal na te gaan werd filtreerpapier met 50 plooien in een aluminium schaal 

gelegd. Per plooi werden twee zaden los van elkaar gelegd. Vervolgens werd zorgvuldig 45 ml 

SDW langs de zijwanden van de schaal toegevoegd. De zaden mochten daardoor niet uit de 

plooien gaan of vlak naast elkaar komen te liggen. De bijhorende deksels werden op de schalen 

geplaatst met de reflectiezijde naar boven en werden in een hersluitbare zak bij 22°C 
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geïncubeerd gedurende 6 dagen. Daarna werd het aantal gekiemde zaden geteld met een lengte 

groter dan 1 cm. Er werd ook een foto genomen van 30 willekeurig genomen scheuten die 

langer waren dan 1 cm om de lengte te analyseren met het softwareprogramma ImageJ.  

 

Nadat de blanco controle was uitgevoerd, kon de voortest met chitosan ingezet worden op 

preizaden van batch L4. De bedoeling van dit experiment was om na te gaan of de gebruikte 

chitosan steriel was en of de chitosanoplossing geen negatieve invloed had op de kiemkracht 

van de zaden en de lengte van de scheuten. De methode voor de blanco werd uitgevoerd met de 

te testen behandeling i.p.v. SDW. De behandelingen zijn weergegeven in Tabel 10 bij “Effect 

op bacteriën”.  

Daarnaast werden 10-voudige verdunningen van de oplossing van SDW en de niet 

geautoclaveerde chitosanoplossing uitgeplaat op PCA. De platen werden geïncubeerd voor 5 

dagen bij 22°C om na te gaan of chitosan steriel was of niet. 

 

 Effect verschillende concentraties weekexperiment: batch L5 

Uit economisch standpunt bekeken is het beter om zo laag mogelijk concentraties te gebruiken 

aangezien dit goedkoper is voor de bedrijven die kiemgroenten kweken. Naast de 

oorspronkelijke 0,1% concentratie werd hier ook 0,01% en 0,001% chitosanoplossing getest en 

nagegaan of deze even effectief zijn als de oorspronkelijke 0,1% op vlak van kiemkracht en 

lengte van de scheuten.  

 

Hiervoor werden in steriele bekers 10 g zaden afgewogen van batch L5 waaraan een 0,1%, 

0,01% of 0,001% chitosanoplossing, die telkens in SDW zijn bereid, werd toegevoegd. Deze 

bekers werden voor 24 uur geïncubeerd bij 22°C, de weekstap. Nadien werden de zaden in 

aluminium trays gelegd en werd de methode uitgevoerd zoals bij de blanco controle werd 

beschreven. Hier werd gekozen voor versere zaden (batch L5), aangezien deze een betere 

kiemkracht hadden. 

 

 Statistische verwerking weekexperiment 

De resultaten voor de kiemkracht en de kiemlengte werden statistisch beoordeeld met het 

programma SPSS Statistics 25. Aangezien de voorwaarden, normaal verdeelde populaties en 

gelijke varianties van de populaties, niet voldaan waren voor one-way-ANOVA werd de niet-

parametrische Kruskal-Wallis test uitgevoerd voor de kiemkracht waarbij naar de 

populatiemedianen gekeken wordt i.p.v. het populatiegemiddelde. De nulhypothese luidde als 

volgt: populatiemedianen van SDW, chitosan 0,1%, chitosan 0,01% en chitosan 0,001% zijn 

gelijk aan elkaar. De alternatieve hypothese was: er is minstens één afwijkende mediaan. Indien 

er een mediaan significant afwijkend was, werd een post-hoc analyse uitgevoerd met de Dunn 
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test om na te gaan waar de verschillen zaten m.a.w. welke oplossing was significant 

verschillend. Dit werd getest met een significantieniveau van 5%. 

 

Voor de kiemlengte werd de one-way-ANOVA uitgevoerd. De populaties waren normaal 

verdeeld en hadden gelijke varianties. De nulhypothese luidde: populatiegemiddelden van 

SDW, chitosan 0,1%, chitosan 0,01% en chitosan 0,001% zijn gelijk aan elkaar. Voor de 

alternatieve hypothese was dit: er is minstens één afwijkend gemiddelde. Indien er een 

gemiddelde significant afwijkend was, werd een post-hoc analyse uitgevoerd met de Tukey test 

om na te gaan waar de verschillen zaten. Dit werd getest met een significantieniveau van 5%. 

 

4.1.2. Bacteriofagen  

Eerst zullen de algemene protocollen beschreven worden die meermaals gebruikt werden en 

waarnaar verwezen wordt bij de voortesten en het weekexperiment, vervolgens worden de 

voortesten beschreven en als laatste het weekexperiment met de bacteriofagen. 

 

4.1.2.1. Algemene protocollen 

De protocollen die beschreven worden, zijn de gevoeligheidstest, de test voor 

antibioticaresistentie na te gaan, het kwantitatief en semi-kwantitatief titreren van de 

fagenoplossing, het bepalen van het aantal kve Salmonella in een staal met zowel fagen als 

bacteriën en de aanrijkingsmethode van het laatstgenoemde. 

 

 Gevoeligheidstest  

Om na te gaan welke bacteriestammen gevoelig waren voor de commerciële bacteriofagenmix 

werd 30 µl van de fagenmix (SalmonelexTM, Micreos) gespot aan de rand van een LB-plaat. De 

plaat werd daarna verticaal gehouden zodat de druppel naar de andere kant van de plaat kon 

lopen in één rechte lijn. Vervolgens werd met een oognaald een bacteriële suspensie op de plaat 

geënt door een lijn te trekken loodrecht op de lijn van fagen zoals geïllustreerd in Figuur 10. 

De bacteriële suspensie was een overnachtcultuur waarvan een oognaald met kolonies 

gesuspendeerd werd in MS-buffer (samenstelling van confidentieel protocol Micreos).  
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Figuur 10: illustratie uitvoering gevoeligheidstest (zwarte lijn: bacteriofagenmix, blauwe lijnen: bacteriële suspensies) 

Na de inoculatie werd de plaat rechtop geïncubeerd volgens de temperatuur en tijd die 

weergegeven zijn in Tabel 6. Wanneer de bacteriële inoculatielijn onderbroken was op de plaats 

waar fagenmix werd aangebracht dan was de bacteriële suspensie gevoelig voor de fagen. De 

fagen hadden de bacteriën gelyseerd.  

 

 Antibioticaresistentie 

Om de antibioticaresistentie te controleren van de bacteriestammen werden de stammen eerst 

opgegroeid om vervolgens een isolatie-enting uit te voeren op LB, LB + NAL, LB+KAN en 

LB + STREP. De platen werden geïncubeerd volgens de gebruikelijke temperatuur en tijd. Er 

werd verwacht dat elke stam zal groeien op LB. Daarnaast zouden resistente stammen ook 

moeten groeien op de overeenkomstige antibioticum selectieve plaat waartegen de stam 

resistent is.  

 

 Titreren van de fagenoplossing – kwantitatief 

Om de titer te bepalen van de commerciële fagenmix werd een kwantitatieve titratie van de mix 

in duplo uitgevoerd. Hiervoor werden 100-voudige verdunningen gemaakt in MS-buffer, 

gaande van -2 t.e.m. -10. Vervolgens werd 150 µl van een bacteriestam gemengd met 150 µl 

van de fagenverdunning. Dit werd geïncubeerd gedurende 5 min. op kamertemperatuur. Daarna 

werd 200 µl van het fagen-bacteriemengsel in een falcon gedaan dat 4 ml soft agar bevatte 

(samenstelling soft agar van confidentieel protocol Micreos). De inhoud van de falcon werd 

kort, zacht gemengd en uitgegoten op de LB-plaat. Vervolgens werden de platen voor minstens 

18 uur geïncubeerd bij 22°C. Hierna werden de heldere zones of plaques geteld op de platen. 

Van degene die tussen 30 en 300 plaques hadden werd het initieel plaque forming unit (PFU) 

bepaald. 

 

 Titreren van de fagenoplossing – semi-kwantitatief 

Een snellere methode voor het titreren van de fagenoplossing was via een spotplaat, een semi-

kwantitatieve bepaling die steeds in duplo uitgevoerd werd om betrouwbare resultaten te 



 

49 
 

bekomen. Eerst werd een bacteriestam opgegroeid in TSB (minstens 18 uur bij 37°C). Van deze 

bacteriecultuur werden twee Eppendorf tubes gevuld met 1 ml. Deze werden gecentrifugeerd 

bij 2900 g gedurende 5 min. om daarna het supernatans af te nemen en de pellet op te lossen 

met 1 ml MS-buffer. Deze bacterieoplossing bevatte ongeveer 109 bacteriën/ml. Vervolgens 

kon 100 µl bacterieoplossing toegevoegd worden aan de falcon dat 4 ml soft agar bevatte. De 

inhoud van de falcon werd kort, zacht gemengd en werd uitgegoten op een LB-plaat. Nadat de 

geïnoculeerde soft agar gestold was, werden verdunningen van de fagenmix gespot (10 µl) van 

-2 t.e.m. -10 zoals geïllustreerd in Figuur 11. De verdunningen werd uitgevoerd in 1x-MS-

buffer.  

 

 
Figuur 11: illustratie spotplaat met bacteriofagen 

De spotplaten werden 24 uur geïncubeerd bij 22°C. De plaatsen waar fagen gespot waren, 

vormden een helder zone, een inhibitiezone. De reden hiervoor was dat de fagen de 

bacterieoplossing herkenden die in de soft agar aanwezig was en vervolgens deze lyseerden 

waardoor geen groei meer mogelijk was.  

 

 Bepalen aantal kve Salmonella in een staal met zowel fagen als bacteriën 

Na de weekstap van het weekexperiment werden 10-voudige verdunningen van de stalen 

gemaakt in MS-buffer. Daarna werd aan elke verdunning 100 µl van de Salmonella werkstam 

toegevoegd en 5 min. geïncubeerd. Tijdens de incubatie zullen de fagen de werkstam, die in 

overmaat aanwezig was, lyseren waardoor de Salmonella die aanwezig was op de geïnoculeerde 

zaden overblijven. Hierna werd uitgeplaat op XLD + AB + TAL. Voor de -1-verdunning werd 

1,1 ml geënt, voor de hogere verdunningen was dit 110 µl. De platen werden na het enten bij 

30°C gezet i.p.v. 37°C (door labo-uitrusting) en dit gedurende 48 uur i.p.v. 24 uur.  

 

 Aanrijking Salmonella in een staal met zowel fagen als bacteriën 

Voor het aanrijkingsexperiment werd eerst de proefopzet gevolgd van het weekexperiment dat 

in Tabel 13 weergegeven is. Na de weekstap werd het aanrijkingsexperiment ingezet. Dit 

gebeurde onafhankelijk van de bepaling van het aantal kve Salmonella aangezien het een 
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contaminatiegevoelig protocol was. Na het weken werden de stalen aangerijkt met BPW totdat 

het gewicht in tienvoud bekomen werd. Vervolgens werd 100 µl van de Salmonella werkstam 

toegevoegd en werd 5 min. geïncubeerd. Tijdens het incuberen zullen de fagen binden aan de 

werkstam die in overvloed aanwezig was in vergelijking met de Salmonella van de 

geïnoculeerde zaden. Na deze incubatie werd het gewenst volume antibioticum (nalidixine of 

kanamycine) toegevoegd (1 ml voor 500 ml oplossing). Dit zorgde ervoor dat de werkstam 

afgedood werd waardoor de fagen niet meer konden vermenigvuldigen, wat de bedoeling was. 

De te testen Salmonella van op de geïnoculeerde zaden was resistent tegen AB en zal op de 

platen met XLD + AB + TAL groeien. 

De aanrijkingen werden 48 uur geïncubeerd bij 30°C. De aanrijking gaf de kans aan de bacteriën 

om te groeien en was bedoeld om na te gaan of Salmonella al dan niet aanwezig was in het staal 

na langere incubatietijd van de weekstap. Na 48 uur incuberen werd een isolatie-enting 

uitgevoerd van de stalen op XLD + AB + TAL. Deze platen worden terug geïncubeerd voor 48 

uur bij 30°C. Na de laatste incubatiestap werden de platen waarop Salmonella was gegroeid 

bevestigd met de Salmonella agglutinatietest. Er werd verwacht dat er Salmonella aanwezig 

was bij de positieve controle. Bij de negatieve controle werd er geen groei verwacht. 

 

4.1.2.2. Voortesten  

Alvorens het weekexperiment werd uitgevoerd, werden eerst een aantal voortesten gedaan. 

Eerst werd bepaald welke bacteriestam die op de geïnoculeerde preizaden aanwezig waren de 

beste was om daarmee het weekexperiment uit te voeren. Vervolgens werd de Salmonella 

werkstam geselecteerd. Als laatste werd een test gedaan op de overleving van de fagen in 

leidingwater en MS-buffer. 

 

 Testen op de bacteriestammen die aanwezig waren op de zaden  

De voortesten bestonden uit een gevoeligheidstest, een test op antibioticaresistentie en een 

spotplaatmethode. 

 

 Gevoeligheidstest 

De gevoeligheid van de fagenmix zal getest worden op Salmonella stam 5 en 13 en E. coli stam 

15. Deze stammen waren aanwezig op de geïnoculeerde preizaden. Het was de bedoeling dat 

de fagen de bacteriën op de zaden herkennen en deze bacteriën lyseren, terwijl de fagen zich 

multipliceren. Het was dus belangrijk dat de bacteriestammen gevoelig waren voor de 

fagenmix. Het protocol om dit na te gaan wordt weergegeven in “Gevoeligheidstest” bij 

“Algemene protocollen”. 
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 Antibioticaresistentie 

De antibioticaresistentie van Salmonella stam 5 en 13 en E. coli stam 15 werd gecontroleerd 

om te weten welk antibioticum toegevoegd mocht worden aan de XLD-platen bij het 

weekexperiment. Indien dit niet meer volgens de verwachtingen was (een bijkomende 

resistentie of niet meer resistent) dan kon deze stam niet gebruikt worden. Het protocol om dit 

te controleren wordt beschreven in “Antibioticaresistentie” bij “Algemene protocollen”.  

 

 Spotplaatmethode  

Van Salmonella stam 5 en 13 en E. coli stam 15 werd de spotplaatmethode uitgevoerd die bij 

“Algemene protocollen” beschreven staat onder “Titreren van de faagoplossing – semi-

kwantitatief”. De bacteriestam welke een inhibitiezone bekwam in de hoogste verdunning, was 

de meest gevoelige stam. Hoe hoger de verdunning hoe groter de kans dat de bacteriestam 

gevoelig was voor beide fagen in de mix. 

 

 Selectie van Salmonella stam die gebruikt zal worden als werkstam 

Dezelfde voortesten werden ook hier uitgevoerd. 

 

 Gevoeligheidstest 

Om een eerste selectie te maken voor de werkstam werd een gevoeligheidstest uitgevoerd om 

na te gaan welke stammen gevoelig waren voor de fagenmix. Het protocol wordt beschreven in 

“Gevoeligheidstest” bij “Algemene protocollen”. De bacteriestammen die getest werden, 

worden weergegeven in Tabel 12. Daarnaast werd E. coli stam 15 ook getest op gevoeligheid 

aangezien in de mix twee fagen zaten waarvan één ervan ook bepaalde E. coli’s kon infecteren. 

De experimenten dienden uitgevoerd te worden op de mix en niet op één van de twee fagen.  

 

 Antibioticaresistentie 

De tweede selectie voor het bepalen van de werkstam was het nagaan van de 

antibioticumresistentie. Indien dit niet volgens de verwachtingen was (resistentie bijgekomen 

of verloren), werd deze stam niet meer verder getest voor het weekexperiment. De 

bacteriestammen die in aanmerking kwamen om de werkstam te worden zijn in Tabel 12 

weergegeven. 

 

Tabel 12: selectie bacteriestammen voor weekexperiment met commerciële bacteriofagenmix  

Bacteriestam  Resistentie tegen antibioticum Medium Verwacht resultaat 

Salmonella stam 5 Nalidixine 

LB 
Groei 

LB + N 

LB + K Geen groei  
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LB + S 

Salmonella stam 13 Kanamycine  

LB Groei 

LB + N Geen groei  

LB + K Groei  

LB + S Geen groei 

Salmonella S1023 Geen  

LB Groei  

LB + N 

Geen groei LB + K 

LB + S 

Salmonella S1024 Geen  

LB Groei  

LB + N 

Geen groei LB + K 

LB + S 

Micreos  

Salmonella WT 
Geen  

LB Groei  

LB + N 

Geen groei 

LB + K 

LB + S 

XLD + N 

XLD + K 

Micreos  

Salmonella STREP 
Streptomycine  

LB Groei  

LB + N 
Geen groei 

LB + K 

 

 Spotplaatmethode  

Het derde selectiecriterium voor het bepalen van de werkstam bestond uit het uitvoeren van de 

spotplaatmethode die bij “Algemene protocollen” beschreven staat onder “Titreren van de 

faagoplossing – semi-kwantitatief”. De bacteriestam met een inhibitiezone in de hoogste 

verdunning was de meest gevoelige stam.  

 

 Testen overleving fagen in leidingwater/ MS-buffer 

Deze test was noodzakelijk om uit te voeren aangezien bij het kiemen in de trommels enkel 

leidingwater gebruikt wordt en er geen verschil mag zijn in de overleving van de fagen met 

MS-buffer waarmee de voortesten en de weekstap gebeurden. Om dit te testen werd in een 

falconbuis 9 ml leidingwater gedaan waaraan 1 ml fagenmix werd toegevoegd. Dit werd ook 

gedaan voor MS-buffer. De falconbuizen werden 24 uur geïncubeerd bij 22°C. Nadien werd 

het protocol uitgevoerd van “Titreren van de faagoplossing – kwantitatief” met het verschil dat 

hier een verdunningsreeks aangelengd werd tot -8. De falconbuis zelf was de -1-verdunning. 

 



 

53 
 

4.1.2.3. Weekexperiment  

Het weekexperiment werd uitgevoerd om na te gaan of bacteriofagen een invloed hadden op de 

groei van Salmonella tijdens het weken van preizaden. Dit werd getest voor drie verschillende 

concentraties fagen vanwege het economisch standpunt dat eerder al aangehaald werd bij 

chitosan.  

In een steriele beker werden de niet geïnoculeerde preizaden van batch L1 gedaan. Daaraan 

werden de geïnoculeerde zaden van batch L1 toegevoegd. Daarna werd een bepaald volume 

fagenmix toegevoegd, afhankelijk van de gewenste concentratie (10, 9 of 8 log PFU/ml), en 

verder aangevuld met SDW zodat een totaal volume van 10 ml werd bekomen. Er werden ook 

twee controles meegenomen, een positieve controle waarbij enkel Salmonella (van de 

geïnoculeerde zaden) werd toegevoegd, en een negatieve controle waarbij enkel de fagen 

werden toegevoegd. De proefopzet wordt in Tabel 13 weergegeven. De stalen werden 

vervolgens bij 22°C geplaatst gedurende 24 uur. Tijdens de weekstap zullen de fagen de 

Salmonella’s lyseren die aanwezig waren op de zaden.  

 

Tabel 13: proefopzet weekexperiment met commerciële bacteriofagenmix 

 

Negatieve controle 

fagen  

(F) 

Positieve 

controle 

Salmonella 

 (S) 

Fagen met Salmonella 

(F+S) 

Fagenmix 

10 log PFU/ml fagenmix 

/ 

10 log PFU/ml fagenmix 

9 log PFU/ml fagenmix 9 log PFU/ml fagenmix 

8 log PFU/ml fagenmix 8 log PFU/ml fagenmix 

Geïnoculeerde 

zaden 
/ 

Stam 5: 5 zaden 

of 

Stam 13: 1 zaad 

Stam 5: 5 zaden 

of 

Stam 13: 1 zaad 

Zaden 1 g 1 g 1 g 

SDW 
Aanvullen  

tot 10 ml 
10 ml 

Aanvullen  

tot 10 ml 

Totaal 10 ml 10 ml 10 ml 

Verwacht 

resultaat  

Selectieve XLD  

Geen groei van 

Salmonella stam 5 of 13 

Groei van 

Salmonella stam 

5 of 13 

Minder of geen groei van 

Salmonella stam 5 of 13 

Verwacht 

resultaat LB 
Inhibitiezones 

Geen 

inhibitiezones 
Inhibitiezones  

 

Na de incubatietijd werd het protocol uitgevoerd dat beschreven staat bij “Bepalen aantal kve 

Salmonella in een staal met zowel fagen als bacteriën”. Salmonella stam 5 werd geënt op XLD 



 

54 
 

+ NAL+ TAL en Salmonella stam 13 op XLD + KAN + TAL. Er werd verwacht dat de 

negatieve controle geen aanwezigheid van Salmonella vertoonde terwijl dit wel verwacht werd 

bij de positieve controle.  

 

Naast de selectieve XLD-platen werden ook LB-platen gespot van de verschillende stalen na 

de weekstap. Het protocol hiervoor is weergeven bij “Titreren van de faagoplossing – semi-

kwantitatief”. De LB-platen vormden een controle om te zien of de fagen nog aanwezig waren 

na de weekstap en afwezig waren in de positieve controle. Indien dit niet het geval was, waren 

de XLD-platen niet betrouwbaar en werden deze niet geanalyseerd. 

 

Voor de positieve controle werden geen inhibitiezones verwacht, voor de negatieve controle 

wel. Als extra controle werd een LB-plaat bedekt met geïnoculeerde soft agar, zonder 

aangebrachte spots, meegenomen. Dit werd gedaan om er zeker van te zijn de soft agar niet 

gecontamineerd was met fagen. Op deze plaat werden geen spots verwacht. 

 

 Statistische verwerking weekexperiment 

De resultaten voor het weekexperiment met de verschillende contracties bacteriofagen werden 

statistisch verwerkt met het programma SPSS Statistics 25. Aangezien de voorwaarden, 

normaal verdeelde populaties en gelijke varianties van de populaties, niet voldaan waren voor 

one-way-ANOVA werd de niet-parametrische Kruskal-Wallis test uitgevoerd waarbij naar de 

populatiemedianen gekeken wordt i.p.v. het populatiegemiddelde. De nulhypothese luidde als 

volgt: populatiemediaan van de positieve controle, fagenconcentraties 10, 9 en 8 log PFU/ml 

fagenmix zijn gelijk aan elkaar. De alternatieve hypothese was: er is minstens één afwijkende 

mediaan. Indien er een mediaan afwijkend was, werd een post-hoc analyse uitgevoerd met de 

Dunn test om na te gaan waar de verschillen zaten. Dit werd getest met een significantieniveau 

van 5%.  
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5. RESULTATEN EN DISCUSSIE 

Als eerste worden resultaten van de microbiële besmetting op de niet geïnoculeerde zaden 

beschreven, vervolgens de resultaten van de kunstmatig geïnoculeerde preizaden met de 

pathogenen Salmonella en E. coli O157:H7. In het laatste deel wordt het effect van 

verschillende decontaminatiemethoden aangehaald.  

 

 Testen microbiële besmetting 

5.1.1. Niet geïnoculeerde preizaden 

De resultaten van de natuurlijke microbiële besmetting van de niet geïnoculeerde preizaden van 

batch L1, L2 en L3 na 3 jaar bewaring en batch L4 na 1 jaar bewaring worden in Tabel 14 

weergegeven. Dit experiment werd in enkelvoud uitgevoerd.  

 

Tabel 14: microbiële besmetting van niet geïnoculeerde preizaden na 1 jaar bewaring voor batch L4 en na 3 jaar bewaring 

voor batch L1, L2 en L3 (NC = niet telbaar, N = 1, limit of detection (LOD) strijkplaat = 2,0, LOD gietplaat = 1,0, weergave 

° en * zie Bijlage 1) 

 Microbiële besmetting (log kve/g) 

 Zaadbatch  Mungboonzaden Radijszaden 

Bacterie L1 L2 L3 L4 Weiss et al., 2007 

Enterobacteriën (1,0)° 1,7* 3,2 (1,0)° < 2 3,9 

Totaal aeroob kiemgetal 5,8* 5,8* 4,1 4,3 2,5 5,5 

Gisten en schimmels NC NC (2,3)° (2,0)° Niet bepaald Niet bepaald 

E. coli < 2,0 < 2,0 < 2,0 < 2,0 Niet bepaald Niet bepaald 

Melkzuurbacteriën NC 4,5 (2,0)° 2,6 < 1 2 

Anaerobe bacteriën 5,4 5,4 4,0 4,3 Niet bepaald Niet bepaald 

Pseudomonas 4,3 4,7 4,4 4,3 < 1 5,2 

 

Bij batch L1 zorgden het totaal aeroob kiemgetal en de anaerobe bacteriën voor het grootste 

aandeel in de microbiële besmetting met respectievelijk 5,8 log kve/g en 5,4 log kve/g. De 

enterobacteriën met 1,0 log kve/g en E. coli met < 2,0 log kve/g zorgden voor het laagste 

aandeel. Batch L2 vertoonde hetzelfde patroon als batch L1 voor het grootste en laagste aandeel 

in de microbiële besmetting met het enige verschil dat de enterobacteriën met 1,7 log kve/g 

aanwezig waren. Bij batch L3 was de microbiële besmetting het meest vertegenwoordigd door 

Pseudomonas met 4,4 log kve/g en het totaal aeroob kiemgetal met 4,1 log kve/g. E. coli met < 

2 log kve/g en de melkzuurbacteriën met 2,0 log kve/g droegen het minst bij aan de microbiële 

besmetting. De microbiële besmetting bij batch L4 was gelijkaardig aan batch L1 en L2, 

namelijk het totaal aeroob kiemgetal en de anaerobe bacteriën die elk met 4,3 log kve/g 

aanwezig waren. Daarnaast was Pseudomonas ook met 4,3 log kve/g vertegenwoordigd. De 
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laagste aantallen waren ook afkomstig van de enterobacteriën met 1,0 log kve/g en E. coli met 

< 2 log kve/g. Algemeen bekeken waren de totaal aeroben, de anaerobe bacteriën en 

Pseudomonas het meest vertegenwoordigd op de preizaden van alle batchen. 

 

Bij batch L1 en L2 waren de gisten en schimmels aanwezig maar niet telbaar omdat deze 

overgroeid waren door schimmels. Bij batch L1 waren de melkzuurbacteriën eveneens 

aanwezig maar niet telbaar om dezelfde reden. Bij elke batch werd E. coli niet gedetecteerd in 

100 µl van de -1-verdunning. De waarden zijn weergeven als lager dan de detectielimiet van 2 

log kve/g. Na aanrijking van 25 g zaden van elke batch, vertoonde enkel batch L4 een positief 

resultaat voor E. coli op REC (test niet zelf uitgevoerd). Deze E. coli (stam 15) werd verder 

getest met de BBL Crystal kit. 

 

Uit literatuurgegevens van Weiss et al. (2007) benaderen de enterobacteriën enkel voor batch 

L4 de hoeveelheid die voorkomen op radijszaden met 3,9 log kve/g, de andere batchen leunen 

dichter aan bij de mungboonzaden die < 2 log kve/g enterobacteriën bevatten. Het totaal aeroob 

kiemgetal leunt voor alle batchen dicht aan bij de radijszaden waarbij het totaal aeroob 

kiemgetal 5,5 log kve/g bedraagt. De hoeveelheid melkzuurbacteriën aanwezig op de zaden van 

batch L3 en L4 komt overeen met de 2 log kve/g op radijszaden. Batch L2 ligt hoger dan de 

radijszaden en de mungboonzaden. Pseudomonas ligt lager dan de 5,2 log kve/g op 

radijsscheuten en veel hoger dan < 1 kve/g op de mungboonzaden. De gisten en schimmels, E. 

coli en anaerobe bacteriën konden niet vergeleken worden, aangezien deze niet werden bepaald 

in het onderzoek van Weiss et al. (2007). 

Algemeen kan geconcludeerd worden dat de hoeveelheid van de verschillende natuurlijk 

voorkomende bacteriën op de preizaden eerder aanleunen bij de radijszaden dan bij de 

mungboonzaden en overeenkomstig aantallen hebben behalve de melkzuurbacteriën van batch 

L2 die wat hoger liggen. 

 

Het resultaat van de BBL Crystal kit om de commensale E. coli te bevestigen die aanwezig was 

op de natuurlijk besmette batch L4 wordt weergegeven in Bijlage 2. Na het ingeven van de 

resultaten in het bijhorende softwareprogramma was het geïdentificeerde organisme E. coli 

biotype 1 met een betrouwbaarheidsfactor 0,9999. Bij de te testen parameter GGL was er een 

twijfel of dit wel positief was, maar zelfs met het invullen van een negatieve waarde werd 

hetzelfde organisme gegeven maar met een iets lagere betrouwbaarheidsfactor. Deze test gaf 

de bevestiging dat het om de commensale E. coli ging en verdere testen konden hiermee 

uitgevoerd worden. 
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5.1.2. Geïnoculeerde preizaden 

De resultaten van de microbiële besmetting van de zaden uit batch L1, L2 en L3 die 3 jaar 

geleden werden geïnoculeerd zijn weergegeven in Figuur 12, Figuur 13 en Figuur 14 op p. 59.  

Deze test werd éénmalig uitgevoerd in 2015 en 2017. Er werden geen aanrijkingen uitgevoerd 

voor E. coli O157:H7 omdat via de mini MPN-methode overal groei werd vastgesteld.  

In 2015 hadden alle batchen ongeveer 4,5 log kve/g Salmonella Thompson aanwezig op de 

zaden. Twee jaar later, in 2017 was de grootste daling van Salmonella Thompson te zien bij 

batch L2 met 2,0 log kve/g. Batch L1 had de kleinste reductie met 1,2 log kve/g. De 

aanwezigheid van Salmonella Typhimurium lag in 2015 voor batch L1 en L2 op 5,0 log kve/g 

dat iets hoger is dan bij Salmonella Thompson en voor batch L3 op 4,3 log kve/g, een beetje 

lager dan bij Salmonella Thompson. Batch L1 en L3 toonden in 2017 een 1,3 log kve/g reductie 

terwijl batch L2 een hogere reductie vertoonde met 1,7 log kve/g. De grootste reductie was 

zowel bij Salmonella Thompson als bij Salmonella Typhimurium te zien bij batch L2 met 

respectievelijk 2,0 en 1,7 log kve/g.  

De aanwezigheid van E. coli was in 2015 4,4 log kve/g voor batch L1, wat overeenkomt met 

de aantallen van Salmonella Thompson en 4,0 log kve/g voor batch L2 en L3, dat lager ligt dan 

de Salmonella stammen. De grootste afname was een 2,5 log kve/g reductie bij batch L2. Dit is 

de grootste afname vergeleken met de stammen van Salmonella. Batch L1 toonde een 1,5 log 

kve/g reductie, wat ook een grotere afname was vergeleken met Salmonella stammen. De 

laagste afname was bij batch L3 met een 1,1 log kve/g reductie. Dit was de laagste afname 

vergeleken met Salmonella Thompson en Salmonella Typhimurium. 

 

Algemeen kan besloten worden dat er in 2017 1,1 tot 2,5 log kve/g minder pathogenen waren 

uitgegroeid in vergelijking met de eerste testen die in 2015 werden uitgevoerd waarbij 4,0 tot 

5,0 log kve/g pathogenen aanwezig waren. Bij batch L2 hadden de pathogenen minder 

overlevingskans en in het bijzonder E. coli O157:H7 die het minste aantal overlevende bacteriën 

vertoonde met 1,5 tot 2,9 log kve/ml.  

 

De resultaten van het aantal pathogenen dat per zaad aanwezig was, zijn weergegeven in Tabel 

15 en werd één keer in duplo uitgevoerd. Het gemiddeld aantal kve/ml dat bekomen werd, lag 

ver onder de 10 kve. Op basis van deze tellingen werd een lager aantal pathogenen 

teruggevonden dan theoretisch werd verwacht. In een tweede methode (niet zelf uitgevoerd, 

gebaseerd op Van der Linden et al. (2013)) werden twaalf zaadjes van elke geïnoculeerde 

zaadbatch individueel aangereikt en getest voor aan- en afwezigheid van de pathogeen (semi-

kwantitatief resultaat).  

Op basis van deze data werd een idee verkregen van het percentage van de zaden dat nog besmet 

was met minimaal één pathogene bacterie. Het vergelijken van beide resultaten leidde tot 

tegenstrijdigheden. Dit wees er waarschijnlijk op dat de bacteriën niet homogeen over de zaden 



 

58 
 

verspreid waren. Omwille van methodologische eenvoud werd besloten om per pathogeen een 

vast aantal zaden toe te voegen per experiment: vijf voor zaden geïnoculeerd met Salmonella 

Thompson, 30 voor zaden geïnoculeerd met E. coli O157:H7 BRMSID 188 en één voor zaden 

geïnoculeerd met Salmonella Typhimurium.  

 

Tabel 15: gemiddeld kve/aantal geteste zaden en percentage aantal zaden besmet met minstens één pathogene bacterie (*Niet 

in duplo getest) 

Zaadbatch Stam 
Theoretisch aantal zaden 

voor 10 kve  

Gemiddeld 

kve/aantal 

geteste zaden 

Percentage 

zaden besmet 

met min. één 

pathogene 

bacterie 

L1  

5 

 

2 < 1 ± 0 58,3 

L2 15 4 ± 0 100 

L3 3 < 1 ± 0 100 

L1  

14 

 

5 < 1 ± 0 16,7 

L2 123 2 ± 0 33,3 

L3 4 < 1 ± 0 50,0 

L1 13 1 52* 100 
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Figuur 12: overleving van Salmonella Thompson op geïnoculeerde preizaden in functie van de 

tijd (N = 1, LOD directe uitplating = 2,0 log kve/g, mini MPN: LODmin= 0,2 log kve/g, LODmax 

= 2,9 log kve/g) 

 

Figuur 13: overleving van Salmonella Typhimurium op geïnoculeerde preizaden in functie van 

de tijd (N = 1, LOD directe uitplating = 2,0 log kve/g, mini MPN: LODmin= 0,2 log kve/g, 

LODmax = 2,9 log kve/g) 

 

Figuur 14: overleving van E. coli O157:H7 op geïnoculeerde preizaden in functie van de tijd (N 

= 1, LOD directe uitplating = 2,0, mini MPN: LODmin= 0,2 log kve/g, LODmax = 2,9 log kve/g) 
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 Testen decontaminatiemethoden 

Eerst zullen de resultaten van de decontaminatie met chitosan beschreven worden en vervolgens 

de resultaten van de methode met bacteriofagen. In het luik van chitosan komt eerst het effect 

op de bacteriën aan bod en daarna het effect op de zaden.  

 

5.2.1. Chitosan 

5.2.1.1. Effect op bacteriën 

De eerste resultaten zijn afkomstig van de voortest, het effect in vitro. Als tweede zijn de 

resultaten van het weekexperiment vermeld, het effect in vivo. 

 

 In vitro effect: autoclaveren chitosanoplossing 

Het effect van de al dan niet geautoclaveerde 0,1% chitosanoplossing (met SDW als medium) 

op de overleving van de commensale E. coli is weergegeven in Figuur 15. De ruwe data hiervan 

zijn te vinden in Bijlage 3. Het experiment werd drie keer onafhankelijk uitgevoerd met telkens 

drie herhalingen. De chitosanoplossingen die TSB als medium hadden, konden niet gebruikt 

worden vanwege klontervorming na toevoegen van chitosan waardoor geen homogeen medium 

werd bekomen. 

 

Bij de niet geautoclaveerde chitosan was er een reductie na 1 dag met gemiddeld 1,8 log kve/ml 

en na 5 dagen gemiddeld 2,6 log kve/ml. Dit was hoger dan bij de controle met SDW waarbij 

na 1 dag een gemiddelde reductie werd bekomen van 0,5 log kve/ml en na 5 dagen gemiddeld 

1,5 log kve/ml. De geautoclaveerde chitosan toonde na 1 dag een gemiddelde afname met 2 log 

kve/ml, maar er werd wel een grotere variatie waargenomen. Na 5 dagen was dit gemiddeld een 

2,7 log reductie. Ook hier werd een hogere reductie dan de controle met SDW waargenomen. 

 

Algemeen kon geconcludeerd worden dat de chitosanoplossing, zowel de geautoclaveerde als 

de niet geautoclaveerde, een reducerend effect heeft op de overleving van commensale E. coli 

en dit al na 1 dag met gemiddeld een 1,8 en 2,0 log kve/ml reductie t.o.v. een 0,5 log kve/ml 

reductie bij SDW. Na 5 dagen was het effect nog meer uitgesproken met gemiddeld een 2,6 en 

2,7 log kve/ml reductie t.o.v. een daling van 1,5 log kve/ml bij SDW. Het verschil tussen de 

geautoclaveerde en de niet geautoclaveerde chitosanoplossing was minder uitgesproken. Beide 

oplossingen vertoonden hetzelfde patroon. Aangezien de 0,1% chitosanoplossing opgelost in 

SDW geen microbiële groei toonde na uitplaten en incuberen op PCA, werd de 

chitosanoplossing als steriel beschouwd en was autoclaveren niet echt noodzakelijk. Uit het 

standpunt van bedrijven werd eveneens besloten om niet verder te gaan met de geautoclaveerde 

chitosan wegens praktisch moeilijk uit te voeren. 
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Figuur 15: gemiddelde overleving commensale E. coli in functie van de tijd in de aan- of afwezigheid van al den niet 

geautoclaveerde chitosan (N = 9, LOD= 1,0 log kve/ml, weergave ° en * zie Bijlage 1) 

 

 In vivo effect: weekexperiment 

De grafieken (Figuur 16 t.e.m. Figuur 21) die weergegeven zijn op p. 62 en p. 66 geven een 

visueel beeld van de invloed van de 0,1% en 0,01% chitosanoplossingen op de bacteriële groei. 

De experimenten waren onafhankelijk van elkaar uitgevoerd met telkens drie herhalingen die 

elk op een andere dag werden ingezet. De ruwe data zijn terug te vinden in Bijlage 4 en 5. 

Indien de aanrijking positief was, werd het resultaat weergegeven op detectielimiet van 0,3 log 

(kve+1)/ml weekwater. Indien de aanrijking negatief was, werd het resultaat weergegeven 

onder detectielimiet (waarde 0,0 log (kve+1)/ml).  

 

Om er zeker van te zijn dat chitosan geen antimicrobieel effect had bij de uitplating werd er een 

membraanfiltratie uitgevoerd zodat de chitosanoplossing doorliep en de bacteriën op de filter 

bleven. Deze filter werd dan geïncubeerd en er werd ook geen groei op vastgesteld. Dit duidde 

erop dat er geen interferentie was van de chitosan met het groeiplaat medium. Chitosan zorgde 

dus degelijk voor een reducerend effect. 

 

De resultaten van de statistische verwerking die met een 95% betrouwbaarheidsinterval 

uitgevoerd waren, worden hieronder weergegeven. Eerst zal het effect op de generische E. coli 

besproken worden, vervolgens het effect op E. coli O157:H7 en als laatste het effect op 

Salmonella. Daarna zal een algemeen besluit gevormd worden voor deze desinfectiemethode.  

 

 Effect op generische E. coli 

Bij de zaden batch L4 waarvan de generische E. coli werd geïsoleerd was er een afname van 

gemiddeld 1,4 log (kve+1)/ml weekwater bij de 0,1% chitosanoplossing zoals te zien is in 
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Figuur 16. Er was een significant verschil tussen de controle (mean (M) = 1,67; standard 

deviation (SD) = 0,72) en chitosanoplossing 0,1% (M = 0,30; SD = 0,00) met t (2) = 3,27; p = 

0,041 (éénzijdig). 

 

 
Figuur 16: gemiddelde uitgroei van generische E. coli 

aanwezig op preizaden na 24 uur weken bij 22°C in de 

aanwezigheid van 0,1% chitosanoplossing (N = 3, LOD = 0,3 

log (kve+1)/ml weekwater, a en b wijzen op significant 

verschillend van elkaar met p < 0,05) 

 
Figuur 17: gemiddelde uitgroei van generische E. coli 

aanwezig op preizaden na 24 uur weken bij 22°C in de 

aanwezigheid van 0,1% chitosanoplossing (N = 3, LOD = 

0,3 log (kve+1)/ml weekwater, a wijst op niet significant 

verschillend van elkaar met p < 0,05, weergave * zie 

Bijlage 1) 

 

Figuur 17 geeft de resultaten weer voor het effect op de generische E. coli behandeld met 0,01% 

chitosanoplossing. Er was geen significant verschil tussen de controle (M = 2,27; SD = 0,93) 

en chitosanoplossing 0,01% (M = 1,27; SD = 0,38) met t (2) = 1,38; p = 0,15 (éénzijdig). Bij de 

0,01% chitosanoplossing was er een daling met gemiddeld 1 log (kve+1)/ml weekwater, dat 

was iets minder dan bij de hogere concentratie. 

 

 Effect op E. coli O157:H7 

De resultaten van het effect van de 0,1% chitosanoplossing op E. coli O157:H7 zijn 

weergegeven in Figuur 18. De grootste gemiddelde afname was te zien bij batch L1 en L3 met 

respectievelijke afname van gemiddeld 3,0 log (kve+1)/ml weekwater en 3,5 log (kve+1)/ml 

weekwater. Terwijl batch L2 een daling vertoonde van gemiddeld 0,7 log (kve+1)/ml 

weekwater. De reden voor de lagere daling was te wijten aan de uitgroei van E. coli O157:H7 

bij de controle die gemiddeld 2,4 log (kve+1)/ml weekwater lager lag dan batch L1 en 2,8 log 

(kve+1)/ml weekwater dan batch L3 waardoor een grote afname niet bekomen kon worden. 

 

Bij batch L1 was er een significant verschil tussen de controle (M = 3,33; SD = 0,72) en 

chitosanoplossing 0,1% (M = 0,30; SD = 0,00) met t (2) = 7,26; p = 0,009 (éénzijdig). Bij batch 

L2, dat met de Wilcoxon signed rank test werd uitgevoerd, was er geen significant verschil 
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tussen de controle (median (Mdn) = 0,30; SD = 1,04) en chitosanoplossing 0,1% (Mdn = 0,30; 

SD = 0,17) met Z = -1,00; p = 0,16 (éénzijdig). De laatste batch L3 vertoonde een significant 

verschil tussen de controle (M = 3,77; SD = 0,23) en chitosanoplossing 0,1% (M = 0,20; SD = 

0,17) met t (2) = 17,6; p = 0,002 (éénzijdig). 

 

Figuur 19 geeft de resultaten weer van het effect van de 0,01% chitosanoplossing op E. coli 

O157:H7. Hier was geen afname meer te zien maar een toename bij batch L2 en L3 en dit met 

respectievelijk gemiddeld 1,3 en 0,7 log (kve+1)/ml weekwater. Bij batch L1 was er een lichte 

daling met gemiddeld 0,1 log (kve+1)/ml weekwater, veel minder dan bij de hogere 

chitosanconcentratie waar de grootste afname gemiddeld 3,5 log (kve+1)/ml bedroeg. Ook hier 

had batch L2 een lagere microbiële uitgroei bij de controle zoals bij de 0,1% chitosanoplossing, 

maar hier was slechts een verschil van gemiddeld 1,1 log (kve+1)/ml in vergelijking met L1 en 

0,3 log (kve+1)/ml in vergelijking met L3. De uitgroei van E. coli O157:H7 bij de controle voor 

de zaadbatchen L1 en L3 lagen rond gemiddeld 3,5 log (kve+1)/ml weekwater, dit zowel bij de 

0,1% als 0,01% chitosanoplossing. Batch L2 had telkens een lager aantal met 0,9 log 

(kve+1)/ml weekwater voor de 0,1% oplossing en 2,7 log (kve+1)/ml weekwater voor de 0,01% 

oplossing. 

 

Er was geen significant verschil voor batch L1 tussen de controle (M = 3,80; SD = 0,36) en 

chitosanoplossing 0,01% (M = 3,70; SD = 0,70) met t (2) = 0,18; p = 0,44 (éénzijdig). Batch L2 

gaf een significant verschil tussen de controle (M = 2,70; SD = 0,89) en chitosanoplossing 

0,01% (M = 3,97; SD = 0,84) met t (2) = 8,72; p = 0,007 (éénzijdig). Dit was tegenstrijdig met 

de verwachting waarbij een afname verwacht werd en geen toename van de bacteriële groei. 

Batch L3 toonde geen significant verschil tussen de controle (M = 3,03; SD = 0,93) en 

chitosanoplossing 0,01% (M = 3,67; SD = 0,58) met t (2) = 2,71; p = 0,057 (éénzijdig).  

 

 Effect op Salmonella Thompson 

De resultaten van het effect op Salmonella Thompson met de 0,1% chitosanoplossing zijn 

weergegeven in Figuur 20. De grootste gemiddelde afname was te zien bij batch L3 met een 

afname van gemiddeld 2,6 log (kve+1)/ml weekwater. Batch L1 en L2 vertoonden een lagere 

reductie van respectievelijk gemiddeld 1,4 log (kve+1)/ml weekwater en 0,6 log (kve+1)/ml 

weekwater. De reden voor de lagere reductie was te wijten aan de lagere uitgroei van 

Salmonella Thompson bij de controles van batch L1 en L2 die respectievelijk gemiddeld 1,2 

log (kve+1)/ml weekwater en 2 log (kve+1)/ml weekwater lager lag dan batch L3 waardoor een 

grote afname niet bekomen kon worden. Ook hier had L2 de laagste uitgroei van Salmonella 

Thompson bij de controle.  
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Bij batch L1, uitgevoerd met de Wilcoxon signed rank test, was er geen significant verschil 

tussen de controle (Mdn = 2,00; SD = 1,08) en chitosanoplossing 0,1% (Mdn = 0,30; SD = 0,17) 

met Z = -1,41; p = 0,079 (éénzijdig). Batch L2 toonde geen significant verschil tussen de 

controle (M = 0,80; SD = 1,14) en chitosanoplossing 0,1% (M = 0,20; SD = 0,17) met t (2) = 

0,96; p = 0,22 (éénzijdig). Bij batch 3, uitgevoerd met de Wilcoxon signed rank test, werd geen 

significant verschil waargenomen tussen de controle (Mdn = 2,70; SD = 0,57) en 

chitosanoplossing 0,1% (Mdn = 0,30; SD = 0,17) met Z = -1,63; p = 0,051 (éénzijdig). 

 

Figuur 21 geeft de resultaten weer voor het effect op Salmonella Thompson met de 0,01% 

chitosanoplossing. Er was geen reductie te zien bij batch L1 en L2 maar een toename en dit met 

respectievelijk gemiddeld 0,2 en gemiddeld 1,3 log (kve+1)/ml weekwater. Bij batch L3 was 

er wel een daling met gemiddeld 1,1 log (kve+1)/ml weekwater, iets lager dan bij de hogere 

chitosanconcentratie waar de afname gemiddeld 2,6 log (kve+1)/ml bedroeg bij batch L3. De 

uitgroei van Salmonella Thompson bij de controles van de zaadbatchen L1 en L2 waren 

respectievelijk gemiddeld 1,9 log(kve+1)/ml weekwater en 1,3 log (kve+1)/ml weekwater, 

waarbij L2 terug het laagste aantal had. Dit kwam overeen met de controles voor batch L1 en 

L2 bij de 0,1% chitosanoplossing maar dan met een toename van gemiddeld 0,7 log (kve+1)/ml 

weekwater bij de 0,01% oplossing. L3 had een hogere uitgroei van Salmonella Thompson met 

gemiddeld 4,1 log kve/ml. 

 

Batch L1 had geen significant verschil tussen de controle (M = 1,90; SD = 2,13) en 

chitosanoplossing 0,01% (M = 2,07; SD = 1,17) met t (2) = -0,093; p = 0,47 (éénzijdig). Ook 

batch L2 toonde geen significant verschil tussen de controle (M = 1,27; SD = 1,00) en 

chitosanoplossing 0,01% (M = 2,67; SD = 1,55) met t (2) = -1,00; p = 0,21 (éénzijdig). Batch 

L3, uitgevoerd met de Wilcoxon signed rank test, vertoonde eveneens geen significant verschil 

tussen de controle (Mdn = 4,20; SD = 0,31) en chitosanoplossing 0,01% (M = 3,40; SD = 1,19) 

met Z = -1,63; p = 0,051 (éénzijdig). 

 

 Algemeen besluit 

Wanneer de vergelijking werd gemaakt tussen uitgroei van E. coli O157:H7 en Salmonella 

Thompson voor beide chitosanoplossingen na 24 uur weken bij 22°C, viel het op dat de 

controles met Salmonella vaak lager waren met gemiddeld 1 à 2 log (kve+1)/ml weekwater in 

vergelijking met de controles van E. coli O157:H7 behalve bij batch L3 die een uitschieter had 

met 4,1 log (kve+1)/ml weekwater. De uitgroei van E. coli bedroeg gemiddeld 3,3 log 

(kve+1)/ml weekwater waarbij L2 een lagere waarde van 0,9 log (kve+1)/ml weekwater 

vertoonde bij de 0,1% oplossing. Daardoor was de kans op een significante afname kleiner bij 

Salmonella Thompson. Dit gold ook voor de generische E. coli waarbij de controles gemiddeld 

1 à 2 log (kve+1)/ml weekwater bevatten. Wat betreft de bacteriële uitgroei na behandeling met 
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chitosanoplossing kan besloten worden dat de 0,1% oplossing de beste werking had en voor 

een mindere uitgroei van de pathogenen zorgde. Bij de generische E. coli was dit ook het geval, 

maar niet zo uitgesproken als bij de pathogenen. Ook was de bacteriële uitgroei van de controle 

laag waardoor het effect van chitosan kleiner werd. 

 

Opmerkelijk was ook de variatie van de uitgroei van E. coli bij de controles van batch L2. Bij 

0,1% chitosanoplossing bedroeg de uitgroei 0,9 log (kve+1)/ml weekwater en bij 0,01% 

chitosanoplossing was dit hoger met 2,7 log (kve+1)/ml weekwater. Een reden hiervoor kan 

zijn dat de experimenten van 0,1% en 0,01% oplossing onafhankelijk werden uitgevoerd met 

een verschil van 1 à 2 weken. Een tweede verklaring kan zijn dat de bacteriën in exponentiële 

groeifase zaten bij de 0,01% en dat dit niet het geval was bij de 0,1%. De controles en de te 

testen behandeling werd per batch steeds parallel uitgevoerd. 

 

Het antimicrobieel effect van chitosan werd in de literatuur meermaals beschreven, 

voornamelijk de antifungale werking. Zo werd er een studie uitgevoerd door Chien & Chou 

(2006) om de antifungale activiteit van 0,1% chitosan aan te tonen op de Tankan citrusvrucht 

tegen de schimmels Penicillium digitatum, Penicillium italicum, Botrydiplodia lecanidion en 

Botrytis cinerea. Dit onderzoek toonde na 5 dagen kweken bij 24°C een afname in de groei 

weer van minstens 50% voor Penicillium digitatum, minstens 71,4% voor Penicillium italicum, 

minstens 53,3% voor Botrydiplodia lecanidion en minstens 34,7% voor Botrytis cinerea. 

Hieruit kan geconcludeerd worden dat de verminderde uitgroei afhangt van het soort micro-

organisme. Een tweede studie over de antifungale activiteit van verschillende concentraties 

chitosan werd uitgevoerd door Liu et al. (2007) op tomaten om het effect op de sporenkieming 

van Botrytis cinerea en Penicillium expansum na te gaan. De tomaten werden bewaard bij 25°C 

voor 3 dagen en 21 dagen bij 2°C. Voor beide bewaarcondities werd een significante remming 

waargenomen in de sporenkieming van Penicillium expansum bij alle chitosanconcentraties 

(0,01%, 0,05%, 0,1%, 0,5% en 1%). Botrytis cinerea werd enkel significant geremd indien de 

concentratie hoger was dan 0,01%. Hieruit kan hetzelfde besluit genomen worden dat de 

gevoeligheid voor chitosan afhangt van het soort micro-organisme. Daarnaast hangt het ook af 

van de gebruikte concentratie, hoe hoger de concentratie, hoe minder kans op uitgroei van het 

micro-organisme. Dit komt overeen met de resultaten die in deze thesis werden aangetoond 

waarbij het effect van 0,1% chitosan een grotere invloed had op de bacteriële uitgroei dan de 

0,01% chitosanoplossing en dat dit afhangt van de geteste bacterie. E. coli O157:H7 toonde 

namelijk minder uitgroei in vergelijking met Salmonella Thompson. Een derde onderzoek van 

Devlieghere et al. (2004) waarbij aardbeien en sla werden behandeld met chitosan als 

antimicrobiële film werd een duidelijke antimicrobiële activiteit aangetoond, maar de 

toepasbaarheid was laag vanwege de uitgesproken bittere smaak die werd ontwikkeld door de 

behandeling. Er wordt hieruit meegenomen dat smaak ook een parameter is om te testen. 
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Figuur 18: gemiddelde uitgroei van E. coli O157:H7 aanwezig op preizaden na 24 uur weken 

bij 22°C in de aanwezigheid van 0,1% chitosanoplossing (N = 3, LOD = 0,3 log (kve+1)/ml 

weekwater, a en b wijzen op significant verschillend van elkaar met p < 0,05, weergave ° zie 

Bijlage 1) 

 
Figuur 19: gemiddelde uitgroei van E. coli O157:H7 aanwezig op preizaden 24 na uur weken 

bij 22°C in de aanwezigheid van 0,01% chitosanoplossing (N = 3, LOD = 0,3 log (kve+1)/ml 

weekwater, a en b wijzen op significant verschillend van elkaar met p < 0,05, weergave * zie 

Bijlage 1) 

 
Figuur 20: gemiddelde uitgroei van Salmonella Thompson aanwezig op preizaden na 24 uur 

weken bij 22°C in de aanwezigheid van 0,1% chitosanoplossing (N = 3, LOD = 0,3 log 

(kve+1)/ml weekwater, a wijst op significant verschillend van elkaar met p < 0,05)  

 
Figuur 21: gemiddelde uitgroei van Salmonella Thompson aanwezig op preizaden na 24 uur 

weken bij 22°C in de aanwezigheid van 0,01% chitosanoplossing (N = 3, LOD = 0,3 log 

(kve+1)/ml weekwater, a wijst op significant verschillend van elkaar met p < 0,05, weergave * 

zie Bijlage 1) 
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5.2.1.2. Effect op zaden 

De resultaten die eerst beschreven worden, is van het effect van de al dan niet geautoclaveerde 

chitosanoplossing, daarna wordt het weekexperiment beschreven. 

 

 Effect autoclaveren chitosanoplossing: batch L4 

Het testen van de kiemkracht van de preizaden van batch L4 werd in drievoud uitgevoerd voor 

de blanco controle en op dezelfde dag ingezet. Volgend gemiddeld kiemkrachtpercentage werd 

bekomen 57,67 ± 4,04%. Hieruit kan besloten worden dat de zaden waren gekiemd en dat de 

herhaling aanvaardbaar was met een standaarddeviatie kleiner dan 10%. Bovendien was er geen 

schimmel aanwezig op het filtreerpapier of op de kiemgroenten. Deze mogelijks inhiberende 

factor voor de kiemkracht of de lengte van de scheuten was uitgesloten. De lengte van de 

preischeuten was gemiddeld 3,0 ± 0,8 cm. De waarden die uit de blanco controle kwamen, 

vormden de referentie voor de verdere experimenten. De ruwe data voor kiemkracht en 

kiemlengte zijn in Bijlage 6 weergegeven. 

 

Doordat de eerste voortesten (in enkelvoud uitgevoerd) met chitosan onbetrouwbare resultaten 

gaven vanwege de blanco controle die 21,67% onder de referentie zat, werd besloten om de 

voortest met de al dan niet geautoclaveerde chitosan opnieuw te doen maar in drievoud. In de 

industrie mag namelijk maximaal 10% verschil zitten in de gemiddelde kiemkracht 

(mondelinge mededeling Inge Van der Linden). Alles werd op dezelfde dag ingezet. De 

resultaten hiervan zijn weergegeven in Tabel 16. De ruwe data voor kiemkracht en kiemlengte 

zijn in Bijlage 6 weergegeven. 

 

Tabel 16: gemiddeld aantal gekiemde zaden uit batch L4 na 6 dagen kiemen bij 22°C in de aan- of afwezigheid van al dan 

niet geautoclaveerde chitosanoplossing met bijhorende kiemlengte 

Medium Chitosan Autoclaveren 
Gemiddelde 

kiemkracht (%) 

Gemiddelde 

kiemlengte (cm) 

SDW 0,1% Ja 60,00 ± 3,00 2,7 ± 0,9 

SDW 0,1% Nee 53,67 ± 10,26 2,8 ± 0,8 

SDW / Nee 67,67 ± 3,21 3,3 ± 1,3 

 

Uit de resultaten kan besloten worden dat de 0,1% geautoclaveerde chitosanoplossing en de 

controle met SDW een aanvaardbare herhaling hadden met een gemiddelde kiemkracht van 

respectievelijk 60,00 ± 3,00% en 67,67 ± 3,21%. De niet geautoclaveerde 0,1% 

chitosanoplossing lag op de grens van aanvaardbare herhaling met een gemiddelde kiemkracht 

van 53,67 ± 10,26%. De blanco controle met SDW kwam overeen met de referentie van 

gemiddeld 57,67 ± 4,04% en is zelfs beter. Dit waren wel betrouwbare resultaten. Hieruit kon 
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besloten worden dat de geautoclaveerde chitosan een beter resultaat leverde dan de niet 

geautoclaveerde chitosanoplossing maar iets minder was dan de blanco controle.  

 

Wat betreft de lengte van de preischeuten van deze voortest vertoonden de met chitosan 

behandelde zaden een kortere lengte met gemiddeld 2,7 ± 0,9 cm voor de geautoclaveerde 

oplossing en 2,8 ± 0,8 cm voor de niet geautoclaveerde oplossing in vergelijking met de controle 

die een lengte had van gemiddeld 3,3 ± 1,3 cm. De controle kwam ongeveer overeen met de 

referentie die een lengte had van 3,0 ± 0,8 cm. Tussen de geautoclaveerde en de niet 

geautoclaveerde chitosan was nauwelijks verschil merkbaar.  

 

 Effect verschillende concentraties weekexperiment: batch L5 

Verschillende concentraties chitosanoplossingen werden getest in het weekexperiment met 

zaden van batch L5, die beter kiemen dan de zaden van batch L4. In dit experiment werden de 

zaden geweekt in de niet geautoclaveerde chitosanoplossing en nadien gekiemd in SDW, een 

andere proefopzet dan het vorige. Deze test werd in drievoud uitgevoerd waarvan elke herhaling 

op een andere dag werd ingezet. De visuele weergave van het resultaat van de kiemkracht is 

weergegeven in Figuur 22 waarvan de resultaten statistisch werden geanalyseerd. De ruwe data 

zijn in Bijlage 7 weergegeven.  

 

 
Figuur 22: gemiddeld aantal gekiemde zaden uit batch L5 na 6 dagen kiemen bij 22°C in de aan- of afwezigheid van 

chitosanoplossing (N = 100) 

 

Uit de statistische analyse met de Kruskal-Wallis test kan voor de kiemkracht met 95% 

betrouwbaarheid besloten worden dat er geen significant verschil is tussen de medianen van de 

blanco controle (Mdn = 67,0; SD = 7,00), de 0,1% chitosanoplossing (Mdn = 69,0; SD = 3,46), 
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de 0,01% chitosanoplossing (Mdn = 71,0; SD = 2,52) en de 0,001% chitosanoplossing (Mdn = 

70,0; SD = 5,57) met χ² (3, N = 12) = 3,65; p = 0,30.  

 

Een lichte stijging was merkbaar van het aantal zaden dat ontkiemde die met chitosan behandeld 

waren, maar niet voldoende voor een significante toename. De reden van de stijging had 

vermoedelijk te maken met de groeibevorderende werking van chitosan. Lee et al. (2005) 

rapporteerde dat chitosan stimulerend was voor de groei en opbrengst van verschillende 

gewassen zoals sojabonen, aardappelen, tomaten en kool waardoor de kwaliteit van groenten 

verbeterde. Het mechanisme van de toename van de plantengroei door chitosan is nog 

onbekend.  

In het onderzoek van Goñi et al. (2013) werden slazaden behandeld met verschillende m/V % 

chitosanoplossingen, daarbij werd het kiemingspercentage ook weinig beïnvloedt.  

Cho et al. (2008) voerde een onderzoek uit op zonnebloemzaden die behandeld werden met 

wateroplosbare chitosan. De controle met water had een kiemkracht van gemiddeld 73,91 ± 

3,30% en de 0,1% chitosanoplossing een kiemkracht van 76,02 ± 2,49%. Dit was een 

gemiddelde toename van 2,11% en was eveneens niet significant. Dit komt overeen met de 

resultaten die in deze thesis werden aangetoond waarbij eveneens een lichte, maar geen 

significante toename werd waargenomen van de preizaden behandeld met de 0,1% oplossing. 

 

De kiemlengte van de verschillende behandelingen wordt per herhaling weergegeven in Figuur 

23. Hierbij werd voor elke behandeling per herhaling een grote variatie vastgesteld op de lengte 

van de scheuten. Er werden per herhaling 30 lengtes gemeten. Bij de controle met SDW lagen 

over alle herhalingen heen 50% van de waarden tussen 3,3 cm (eerste kwartiel) en 5,8 cm (derde 

kwartiel). Dit was ook zo voor alle herhalingen van de 0,1% chitosanoplossing. De derde 

herhaling daarbij vertoonde een nauwer 50%-interval tussen 4,2 en 5,9 cm. Bij de 0,01% 

chitosanoplossing was het ruimste 50%-interval van de tweede herhaling met 3,2 cm tot 5,8 cm 

bijna identiek aan het ruimste interval van de controle. De andere herhalingen bij de 0,01% 

oplossing hadden een nauwer interval. Bij de 0,001% chitosanoplossing was er meer variatie. 

Bij de eerste herhaling lag het grootste 50%-interval tussen 3,2 en 6,4 cm, ruimer dan bij de 

controle. De tweede herhaling vertoonde het nauwste interval van alle herhalingen over alle 

behandelingen tussen 3,9 en 5,5 cm. De derde herhaling had het tweede grootste 50%-interval 

tussen 4,0 en 7,1 cm en was daarmee ook ruimer dan de controle.  

 

Wanneer de minimumwaarden vergeleken werden, was er een stijgend verloop merkbaar bij de 

controle en bij 0,001% chitosan. Bij de 0,1% en 0,01% chitosanoplossing werd een ander 

patroon weergegeven waarbij de tweede herhaling een hogere minimumwaarde vertoonde. De 

kortste kiemlengte was 1,1 cm bij de controle. Bij de 0,1% en 0,001% chitosanoplossing was 

dit 1,4 cm en bij de 0,01% oplossing was dit 1,3 cm.  
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Bij het vergelijken van de maximumwaarden werd geen bepaald verloop vastgesteld tussen de 

herhalingen per behandeling. De langste kiemlengte bij de controle was 9,1 cm. Bij de 0,1 % 

en 0,01% chitosanoplossingen was dit respectievelijk 9,0 en 8,4 cm. Een hogere kiemlengte 

werd waargenomen bij de eerste herhaling van de 0,001% chitosanoplossing met 11,8 cm. De 

tweede langste kiemlengte daarbij was 9,8 cm. Voor de statistische verwerking werd de waarde 

van 11,8 cm meegenomen zodat voor elke behandeling 30 waarden per herhaling waren. 

 

 
Figuur 23: gemiddelde lengte van gekiemde zaden uit batch L5 na 6 dagen kiemen bij 22°C in de aan- of afwezigheid van 

chitosanoplossing per herhaling weergegeven (N = 30 per herhaling) 

 

In Figuur 24 wordt de grafiek weergegeven die bekomen werd van de drie herhalingen samen 

per behandeling. De controle met SDW vertoonde een kiemlengte van gemiddeld 4,7 ± 1,7 cm. 

Voor de 0,1% chitosanoplossing was dit gemiddeld 4,7 ± 1,6 cm, gelijkaardig dan de controle. 

De 0,01% chitosanoplossing vertoonde gemiddeld 4,5 ± 1,5 cm, een beetje lager dan de 

controle. Een gemiddelde van 5,0 ± 1,9 cm werd bekomen bij de 0,001% chitosanoplossing. 

Dit ligt hoger dan bij de controle en heeft de hoogste variatie zoals hiervoor reeds aangehaald 

werd.  
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Figuur 24: gemiddelde lengte van gekiemde zaden uit batch L5 na 6 dagen kiemen bij 22°C in de aan- of afwezigheid van 

chitosanoplossing (N = 90, a wijst op significant verschillend van elkaar met p < 0,05) 

De statistische verwerking werd per behandeling uitgevoerd op de drie gemiddelde waarden 

van telkens 30 metingen per herhaling, waardoor de standaarddeviaties verschillen. Er kon met 

95% betrouwbaarheid besloten worden dat de kiemlengte van de zaden van batch L5 na de 

weekstap met de controle (M = 4,73; SD = 0,15), de 0,1% chitosanoplossing (M = 4,73; SD = 

0,31), de 0,01% chitosanoplossing (M = 4,50; SD = 0,20) en de 0,001% chitosanoplossing (M 

= 5,00; SD = 0,36) volgens one-way-ANOVA niet significant verschillend waren van elkaar met 

F (3,8) = 1,75; p = 0,24. Dit resultaat voldeed aan de verwachtingen om zeker geen reducerend 

effect te bekomen door gebruik te maken van chitosan. In het onderzoek van de 

zonnebloemzaden, uitgevoerd door Cho et al. (2008), had de controle met water een kiemlengte 

van gemiddeld 5,52 ± 0,24 cm en de 0,1% chitosanoplossing (wateroplosbare chitosan) een 

kiemlengte van 6,59 ± 0,14 cm. Er was dus een significante toename in lengte in dit onderzoek 

wat tegenstrijdig is met de aangetoonde resultaten op preizaden in deze thesis waarbij geen 

significante toename werd vastgesteld in de lengte van de preischeuten indien deze werden 

behandeld met chitosan.  

 

Wanneer de vergelijking werd gemaakt tussen de kiemkracht en de kiemlengte afkomstig van 

zaden van batch L4 en L5 waren er merkbare verschillen wanneer de zaden werden behandeld 

met 0,1% niet geautoclaveerde chitosan. Batch L5 had een kiemkracht die 17,33% hoger lag 

dan bij batch L4 en de lengte van de preischeuten was 1,9 cm langer in vergelijking met die van 

batch L4. Hiervoor zijn twee verklaringen mogelijk. De eerste verklaring is dat de zaden 

afkomstig van batch L5 een weekstap ondergingen in chitosan en daarna werden gekiemd met 

SDW, terwijl de zaden van batch L4 direct gekiemd werden in chitosan. De weekstap kan dus 
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een invloed hebben op het aantal kiemende zaden en de lengte van de preischeuten. Een tweede 

verklaring is dat de zaden van batch L5 verse zaden waren die een betere kiemkracht hadden.  

In het onderzoek van Kapilan (2015) werd de kiemkracht op zonnebloemzaden nagegaan in 

functie van de tijd. Daarbij werd vastgesteld dat het kiemingspercentage afnam naarmate de 8 

dagen vorderden. Dit was het gevolg van een afname van de enzymactiviteit in de 

zonnebloemzaden. Er werden twee redenen gegeven voor de dalende kiemkracht. Enerzijds kan 

het te wijten zijn aan chromosomale afwijkingen die plaatsvinden tijdens langdurige bewaring 

van zaden. Anderzijds kan het te wijten zijn aan de reductie van α-amylase en andere 

hydrolytische enzymen tijdens langdurige opslag. 

 

Met zicht op het industriële productieproces van kiemgroenten is chitosan een veelbelovend 

desinfecteermiddel. Er werd een betere kiemkracht waargenomen en de kiemlengte werd amper 

beïnvloedt. Dit samen zal voor een economisch voordeel zorgen voor bedrijven. Door het 

gebruik van wateroplosbare niet geautoclaveerde chitosan is het bovendien praktisch haalbaar 

om toe te passen in het bedrijf. Ook belangrijk is het feit dat het een natuurlijk, niet chemisch 

product is waardoor geen bijkomende maatregelen moeten getroffen worden naar veiligheid 

toe. Het draagt daardoor ook niet bij aan milieuvervuiling wat de dag van vandaag een zeer 

belangrijk aspect is. Het enige nadeel is dat lagere concentraties dan 0,1% chitosan minder 

effectief zijn waardoor de economische kosten niet gereduceerd kunnen worden op dit vlak. 

 

5.2.2. Bacteriofagen  

Eerst worden de resultaten van de voortesten besproken, waarbij ook de titer van de fagenmix 

wordt weergegeven en nadien de resultaten van het weekexperiment. In het eerste deel van de 

voortesten worden de resultaten weergegeven van de testen die werden uitgevoerd op de 

bacteriestammen die aanwezig waren op de geïnoculeerde zaden. In het tweede deel van de 

voortesten worden de resultaten getoond van de selectie van de Salmonella werkstam en in het 

laatste deel de test van de fagenoverleving in leidingwater en MS-buffer.  

 

5.2.2.1. Voortesten 

 Titer fagenmix 

Bij de “Algemene protocollen” werd “Titreren van de fagenoplossing – kwantitatief” 

beschreven. De bekomen titer voor de commerciële fagenmix was 11,0 ± 0,1 log PFU/ml. 

 

 Testen op de stammen die aanwezig zijn op de zaden  

De resultaten van de gevoeligheidstest, test voor antibioticaresistentie en de spotplaatmethode 

om de selectie te maken van de bacteriestam die op de geïnoculeerde zaden aanwezig waren, 

zijn in Tabel 17 weergegeven. 
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Tabel 17: selectie bacteriestam aanwezig op geïnoculeerde zaden voor weekexperiment met commerciële bacteriofagenmix 

(groen gekleurde vakken zijn volgens verwachting, rood gekleurde vakken niet) 

Bacteriestam 
Gekende 

resistentie 

Gevoelig 

voor 

fagenmix 

Antibioticaresistentie op  

LB-platen Spotplaat 

NAL KAN STREP Geen  

Stam 5 NAL Ja Groei 
Geen 

groei 

Geen 

groei 
Groei 

Inhibitiezones 

tot in -10 

Stam 13 KAN Ja 
Geen 

groei 
Groei 

Geen 

groei 
Groei 

Inhibitiezones 

tot in -8 

Stam 15 / Nee  Niet getest Niet getest 

 

Er werd besloten om niet verder te werken met E. coli stam 15 aangezien deze niet gevoelig 

was voor de fagenmix. De reden daarvoor was dat in de fagenmix twee soorten fagen aanwezig 

waren waarvan de ene soort fagen hechten aan het acetyl glucosamine, een deel van het 

lipopolysaccharide van de bacteriën. Alle Salmonella’s bevatten dit aminosuiker in hun 

celwand (zie stam 5 en 13), maar niet alle E. coli’s (zie stam 15) (info bij confidentieel protocol 

Micreos).  

 

Op basis van de antibioticaresistentie kon verder gewerkt worden met Salmonella stam 5 en 13 

aangezien de resistentie was zoals verwacht. Bij de spotplaatmethode werden voor stam 5 

inhibitiezones bekomen tot in de -10-verdunning en voor Salmonella stam 13 tot in de -8-

verdunning. Beide stammen zijn dus zeer gevoelig voor de fagenmix. 

 

 Selectie van Salmonella stam die gebruikt zal worden als werkstam 

De resultaten voor de selectie van de werkstam zijn in Tabel 18 weergegeven. Daarin wordt de 

drie selectiecriteria weergegeven nl. de gevoeligheidstest, test op antibioticaresistentie en de 

spotplaatmethode.  

 

Tabel 18: selectie Salmonella werkstam voor het weekexperiment met commerciële bacteriofagenmix (groen gekleurde vakken 

zijn volgens verwachting, rood gekleurde vakken niet) 

Bacteriestam 
Gekende 

resistentie 

Gevoelig 

voor 

fagenmix 

Antibioticaresistentie op  

LB-platen Spotplaat 

NAL KAN STREP Geen  

Stam 5 NAL Ja Groei 
Geen 

groei 

Geen 

groei 
Groei  

Inhibitiezones 

tot in -10 

Stam 13 KAN Ja 
Geen 

groei 
Groei 

Geen 

groei 
Groei 

Inhibitiezones 

tot in -8 

Stam 15 / Nee  Niet getest Niet getest 
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S1023 / Ja 
Geen 

groei 

Geen 

groei 

Geen 

groei 
Groei 

Inhibitiezons 

tot in -8 

S1024 / Ja  
Geen 

groei 

Geen 

groei 

Geen 

groei 
Groei 

Inhibitiezones 

tot in -10 

S1025 / Nee Niet getest Niet getest 

Micreos  

WT 
/ Ja Groei 

 Geen 

groei 

Geen 

groei 
Groei Niet getest 

Micreos 

STREP 
STREP Ja Groei 

Geen 

groei 
Groei Groei Niet getest 

 

Bij de eerste selectie met de gevoeligheidstest waren E. coli stam 15 en stam S1025 niet 

gevoelig voor de fagenmix, waardoor deze niet meer verder getest werden. In de tweede 

selectieronde, die bestond uit het nagaan van de antibioticaresistentie, werden negatieve 

resultaten bekomen voor de Micreos stammen. Bijgevolg konden de Micreos stammen niet 

gebruikt worden als werkstam aangezien deze ook resistent waren tegen nalidixine en hierdoor 

zou de stam interfereren met Salmonella stam 5 die ook nalidixine resistent was. Het laatste 

selectiecriterium was de spotplaatmethode. De bacteriestammen die inhibitiezones in de 

hoogste verdunning bereikten, waren de stammen met het meeste potentieel om als werkstam 

te worden geselecteerd. Aangezien er een ex aequo was tussen Salmonella stam 5 en Salmonella 

S1024 werd gekozen voor de stam die de mooiste, zuiverste, meest heldere inhibitiezones had 

en dat was stam S1024. Deze stam werd gebruikt daar waar werkstam werd vermeld bij 

“Materiaal en methoden”. 

 

 Testen overleving fagen in leidingwater/ MS-buffer 

Vervolgens werd nagegaan of de fagen infectueus bleven na contact met enerzijds leidingwater 

en anderzijds MS-buffer. In beide gevallen was de -8-verdunning de telbare plaat. Voor 

leidingwater werd gemiddeld 11,4 ± 0,0 log PFU/ml bekomen en voor de MS-buffer was dit 

11,4 ± 0,1 log PFU/ml. Dit leunde dicht aan bij de titer van de fagenmix van 11,0 ± 0,1 log 

PFU/ml. Hieruit werd besloten dat leidingwater en MS-buffer geen invloed hadden op de 

overleving van de fagen. Fagen zijn namelijk afhankelijk van de chloorconcentratie. Dit was 

een belangrijk resultaat om op latere termijn over te gaan naar de weekstap in trommels waarbij 

leidingwater gebruikt wordt.  

 

5.2.2.2. Weekexperiment  

Het weekexperiment werd eerst uitgevoerd voor Salmonella stam 5 (zie 4.1.2.3). Eerst worden 

de resultaten van de LB-platen bekeken, vervolgens die van de selectieve XLD-platen met 

bijhorende statistische analyse, daarna de aanrijkingen van het weekexperiment en als laatste 
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de problemen die ondervonden werden. Het tweede luik is het weekexperiment met Salmonella 

stam 13. 

 

  Weekexperiment met Salmonella stam 5 

Vooraleer de bacteriële groei op de selectieve XLD-platen werden bekeken, werden eerst de 

LB-platen gecontroleerd. Er werd telkens het gemiddelde genomen van de bekomen 

concentratie fagenmix op de duplo LB-platen. Tabel 19 geeft per concentratie van de fagenmix 

aan hoeveel keer van de drie herhalingen er inhibitiezones aanwezig waren. De positieve 

controle met Salmonella gaf zoals verwacht nergens een inhibitiezone. De negatieve controle 

met de fagen gaf minstens één inhibitiezone. Bij de te testen stalen, fagen met Salmonella, zijn 

ook telkens inhibitiezones aanwezig wat erop wijst dat de fagen wel degelijk aanwezig waren 

en gewerkt hebben. Bij de 10 log PFU/ml fagenmix waren de plaques ook in hogere 

concentraties van de fagenmix aanwezig in vergelijking met de 8 log PFU/ml fagenmix. Dit 

waren goede en logische resultaten. 

 

Tabel 19: aantal positieve herhalingen van inhibitiezones nadat Salmonella Thompson op preizaden 24 uur hebben geweekt 

bij 22°C in de aan- of afwezigheid van commerciële bacteriofagenmix 

Controles Concentraties fagenmix 

 
3 log 

PFU/ml 

5 log 

PFU/ml 

7 log 

PFU/ml 

9 log 

PFU/ml 

Salmonella 0/3 

10 log PFU/ml fagenmix  3/3   

9 log PFU/ml fagenmix  2/3 1/3  

8 log PFU/ml fagenmix  1/3 1/3 1/3 

Salmonella + 10 log PFU/ml fagenmix 1/3 2/3   

Salmonella + 9 log PFU/ml fagenmix  2/3 1/3  

Salmonella + 8 log PFU/ml fagenmix   3/3  

 

In Figuur 25 wordt het resultaat, afkomstig van de selectieve XLD-platen, voorgesteld van de 

verschillende concentraties van de fagenmix en de positieve controle met enkel Salmonella 

Thompson. De resultaten zijn afkomstig van drie herhalingen die elk op een andere dag werden 

ingezet. De negatieve controle werd niet opgenomen in de grafiek aangezien die geen groei 

vertoonde zoals verwacht. De ruwe data zijn in Bijlage 8 weergegeven.  

 

Bij alle behandelingen met fagen is een daling waarneembaar van de bacteriële groei. In 

vergelijking met de positieve controle werd het grootste effect bekomen met 10 log PFU/ml 

fagenmix waarbij geen bacteriële groei meer werd vastgesteld (detectielimiet van 0,0 log 

kve/ml weekwater). De 9 log PFU/ml fagenmix zorgde voor bacteriële groei van 3,9 log kve/ml 

weekwater en de laagste concentratie met 8 log PFU/ml fagenmix leverde een bacteriële groei 
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van 1,1 log kve/ml weekwater op. De 9 log PFU/ml fagenmix toonde, in tegenstelling tot de 

andere concentraties, een grotere variatie op de metingen. Deze resultaten liggen lager dan de 

resultaten bekomen in het onderzoek van Ye et al. (2010) waarbij met een 6 log PFU/ml 

fagenmix 3,41 log kve/g minder groei van Salmonella Thompson werd vastgesteld in 

vergelijking met de controle waar geen fagen werden toegediend. Dit onderzoek werd echter 

niet op preizaden uitgevoerd, maar op mungboonzaden. Een reden waarom in deze thesis meer 

bacteriële groei werd aangetoond, kan te maken hebben met het ingebed zijn van bacteriën in 

de zaden zodat er minder of geen contact was met de fagen (Food Standards Agency, 2016). 

Het nut van bacteriofagen werd ook bewezen in het onderzoek van Luo et al. (2012) waarbij 

fagen werden aangebracht op het oppervlak van verse slablaadjes. De resultaten toonden aan 

dat het aantal bacteriedoelwitten effectief verminderd waren zowel op het oppervlak met 2,0 

log kve/ml als in de binnenkant van de slablaadjes met 2,5 log kve/ml reductie. 

In de studie van Hagens & Loessner (2010) werd besloten dat de levensduur van de fagen in 

het levensmiddel eerst getest moet worden vooraleer nog meer geïnvesteerd wordt in 

faagkarakterisering. Dit kwam doordat er een hoge reductie werd vastgesteld van Salmonella 

op suikermeloenen, maar bijna geen effect op appelschijfjes. De auteurs schreven dit toe aan de 

lage pH van de appelschijfjes en dat het ook te wijten kan zijn aan componenten afkomstig van 

de plant die snel zijn in het inactiveren van de fagen. 

 

 
Figuur 25:gemiddelde uitgroei van Salmonella Thompson aanwezig op preizaden na 24 uur weken bij 22°C in de aan- of 

afwezigheid van commerciële bacteriofagenmix (N = 3, LOD = 0,0 log kve/ml weekwater, a en b wijzen op significant 

verschillend van elkaar met p < 0,05) 

 

Volgens de Kruskal-Wallis test was er met 95% betrouwbaarheid een significant verschil tussen 

de medianen van de positieve controle (Mdn = 5,00; SD = 0,058), Salmonella met 8 log PFU/ml 

fagenmix (Mdn = 3,80; SD = 0,17), Salmonella met 9 log PFU/ml fagenmix (Mdn = 0,00; SD 

=1,91) en 10 log PFU/ml fagenmix (Mdn = 0,00; SD = < 0,001) met χ² (3, N = 12) = 10,3; p = 
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0,017. Uit de post-hoc analyse kon geconcludeerd worden dat de 10 log PFU/ml fagenmix 

significant lager was dan de positieve controle met p = 0,028.  

 

 Aanrijking Salmonella in een staal met zowel fagen als bacteriën 

De resultaten die in Tabel 20 zijn weergegeven geven het aantal positieve aanrijkingen weer 

van drie herhalingen die werden uitgevoerd na het weekexperiment met Salmonella stam 5. 

Deze werden onafhankelijk uitgevoerd van de uitplatingen. Hieruit kon besloten worden dat 

Salmonella niet overal aanwezig was en dat de negatieve controles met de fagen altijd in orde 

waren, er werd nergens groei vastgesteld van Salmonella zoals verwacht. De teststalen, fagen 

met Salmonella, vertonen meestal nog aanwezigheid van Salmonella na de aanrijking. Dit 

betekent dat de Salmonella’s zeker niet allemaal gelyseerd waren maar dat er ook overlevenden 

waren.  

 

Tabel 20: aantal positieve herhalingen van uitgroei van Salmonella Thompson aanwezig op preizaden na 48 uur 

aanrijken bij 30°C in de aan- of afwezigheid van commerciële bacteriofagenmix 

  
Aantal 

positieve 
herhalingen 

Salmonella  2/3 

Fagenmix 

8 log PFU/ml 0/3 

9 log PFU/ml 0/3 

10 log PFU/ml 0/3 

Fagen en 
Salmonella 

8 log PFU/ml 3/3 

9 log PFU/ml 3/3 

10 log PFU/ml 2/3 

 

Steekproefsgewijs werden agglutinatiestesten uitgevoerd om te bevestigen dat het om 

Salmonella Thompson ging. In het onderzoek van Ye et al. (2010) op mungboonzaden, dat 

eerder al werd aangehaald, werden geen aanrijkingen uitgevoerd aangezien er groei werd 

vastgesteld van Salmonella.  

 

 Problemen bij weekexperiment Salmonella stam 5 

Bij het uitvoeren van het weekexperiment met Salmonella stam 5 werden atypische resultaten 

bekomen. De reden hiervoor was een contaminatie met fagen in één van de gebruikte producten 

en bovendien werden onverwachte resultaten bekomen bij de afhankelijk uitgevoerde 

aanrijkingen. Zo waren er negatieve aanrijkingen waarbij eerder aangetoond werd op selectieve 

XLD-platen dat er effectief Salmonella aanwezig was in het weekwater. Daarom werd besloten 

om het aanrijkingsexperiment onafhankelijk uit te voeren aangezien het protocol 

contaminatiegevoelig was.  
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De fagencontaminatie is een gekend probleem in de zuivelindustrie waar commerciële fagen 

worden ingezet tegen Listeria monocytogenes. De hoofdoorzaak is vaak een fageninfectie van 

melkzuurbacteriën die als startercultuur gebruikt worden voor de fermentatie van onder andere 

yoghurt en kaas (Calendar & Abedon, 2016; Miguéis et al., 2017). Andere besmettingsbronnen 

kunnen materialen en apparatuur zijn die gebruikt worden in het productieproces en de 

oppervlakken waar de processen doorgaan. Doorgaans zijn fagen te vinden op plaatsen waar 

reiniging en desinfectie moeilijk is en waar de omstandigheden voor de groei van hun gastheer 

gunstig zijn. De verspreiding van de fagen wordt versneld door luchtverplaatsingen in de 

productie-omgeving van besmette oppervlakken waardoor de hele fabrieksomgeving 

gecontamineerd kan raken (Escobedo et al., 2017). In de biotechnologiesector wordt de 

fagenproblematiek liever stilgehouden binnen het bedrijf. Van de 34 bevraagde bedrijven gaven 

er 24 aan dat er problemen zijn of waren met fagencontaminatie (Calendar & Abedon, 2016).  

 

 Weekexperiment met Salmonella stam 13 

Het weekexperiment met de commerciële bacteriofagenmix werd ook uitgevoerd met zaden die 

geïnoculeerd waren met Salmonella stam 13. De controles van de LB-platen waren volgens de 

verwachtingen maar op de selectieve XLD-platen werd er nergens groei vastgesteld Salmonella 

en dit voor de drie herhalingen. Zelfs de positieve controle met Salmonella was negatief. 

Bijkomende testen werden uitgevoerd om deze atypische resultaten te verklaren waaronder 

isolatie-entingen op RAPID’Salmonella platen (Bio-Rad) als controle. Dit werd uitgevoerd 

voor de positieve controle, de negatieve controles (9 en 8 log PFU/ml fagenmix) en een te testen 

staal (Salmonella met 10 log PFU/ml fagenmix). Bij aanwezigheid van Salmonella, werden 

paarse kolonies verwacht. Na de incubatie van 48 uur bij 30°C i.p.v. de gebruikelijke 24 uur bij 

37°C werden blauwe kolonies waargenomen bij de positieve controle waarvan de 

agglutinatietest een negatieve bevestiging gaf. Dit betekende dat er effectief geen Salmonella 

aanwezig was op de selectieve XLD-platen. De negatieve controles vertoonden allemaal paarse 

kolonies, wat tegenstrijdig was met de verwachtingen, en negatieve agglutinatietesten. De plaat 

waarop het te testen staal (fagen met Salmonella) werd geënt, vertoonde paarse kolonies maar 

de positieve en negatieve controleplaten waren niet zoals verwacht waardoor dit resultaat 

onbetrouwbaar was. De agglutinatietest kon bovendien niet bevestigen dat het te testen staal 

Salmonella bevatte, wat ook tegenstrijdig was met de waarneming op RAPID’Salmonella plaat. 

De tegenstrijdige resultaten van de bijkomende testen waren onverklaarbaar.  

 

Wat een reden kan zijn van de negatieve resultaten van het weekexperiment op Salmonella stam 

13 was het feit dat er maar één zaadje werd toegevoegd. Daarom werd nagegaan of het mogelijk 

was dat er toevallig geen Salmonella op aanwezig was ondanks dat dit op voorhand werd getest 

hoeveel pathogenen er per zaad aanwezig waren (zie 5.1.2). Om dit na te gaan werd een 

experiment uitgevoerd waarbij het aantal zaden werd toegenomen. Het principe en de 
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proefopzet was zoals de positieve controle met Salmonella. Tabel 21 geeft de resultaten weer 

van dit experiment. Er werden steekproefsgewijs agglutinatiestesten uitgevoerd om te 

bevestigen dat het om Salmonella ging. 

 

Tabel 21:aantal positieve herhalingen van uitgroei van Salmonella Typhimurium aanwezig op één of meerdere preizaden na 

24 uur weken bij 22°C in de afwezigheid van commerciële bacteriofagenmix 

Aantal zaden 1 2 3 4 5 10 

Aantal positieve herhalingen 2/3 3/3 3/3 3/3 3/3 3/3 

 

Een opmerking bij de weergegeven resultaten: indien twee zaden werden toegevoegd waren er 

twee herhalingen die een positief resultaat leverden maar met slechts één of twee kolonies. 

 

Hieruit kan besloten worden dat er een kans bestond dat er geen Salmonella aanwezig was op 

het zaadje, maar dat dit bij drie herhalingen voorkwam was heel toevallig. Het weekexperiment 

zal in de toekomst opnieuw gedaan worden met een hoger aantal toegevoegde zaden van 

Salmonella stam 13. 

 

Met het oog op industriële toepasbaarheid in het productieproces van kiemgroenten zijn 

bacteriofagen een veelbelovend desinfecteermiddel dat praktisch gemakkelijk toepasbaar is. 

Fagen vormen, net zoals chitosan, geen chemisch gevaar aangezien deze in de natuur 

voorkomen en zorgen bijgevolg ook niet voor milieuvervuiling. Een negatief aspect zijn de 

investeringen in maatregelen om het contaminatiegevaar in te perken zodat de fagen niet over 

de volledige productieruimte verspreid worden en andere zaden en eindproducten kan 

contamineren. Indien eindproducten gecontamineerd raken, zullen er terugroepingen zijn en dit 

leidt tot economische verliezen en schade aan het bedrijfsimago (Escobedo et al., 2017; 

PhageGuard, 2018). Bacteriofagen zijn namelijk technische hulpstoffen volgens artikels 2a in 

Verordening (EG) Nr. 1333/2008. Hierdoor hoeven fagen niet vermeld te worden op het etiket. 

Dit zou het probleem oplossen van de vermoedelijke negatieve perceptie van de consument 

tegenover het gebruik van fagen als antimicrobieel middel. De fagen zijn nochtans niet 

schadelijk voor de menselijke gezondheid (Escobedo et al., 2017; PhageGuard, 2018). Een 

laatste economisch nadeel is het feit dat er momenteel hoge concentraties werden toegepast 

voor een klein volume zaden. De invloed op kiemkracht en kiemlengte werd nog niet 

onderzocht, daar kan dus nog geen oordeel over geveld worden.  



 

80 
 

6. ALGEMEEN BESLUIT 

Naar aanleiding van de uitbraak van E. coli O104:H4 op gekiemde fenegriekzaden in Duitsland 

in 2011 startte de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen 

en Leefmilieu het project SEGERI om na te gaan wat de voedselveiligheidsrisico’s zijn op 

zaden en tijdens het productieproces van kiemgroenten. In deze thesis werd nagegaan of 

desinfectiemiddelen, chitosan en bacteriofagen, een invloed hebben op de overleving en groei 

van Salmonella en E. coli (O157:H7) tijdens het productieproces van preischeuten. Dit om te 

vermijden dat er in de toekomst een dergelijke uitbraak ontstaat zoals in Duitsland. De bekomen 

onderzoeksresultaten kaderen binnen dat project.  

 

In het eerste luik werd de microbiële besmetting van de niet geïnoculeerde zaden nagegaan. De 

totaal aeroben, de anaerobe bacteriën en Pseudomonas waren het meest vertegenwoordigd op 

de preizaden. Bij de kunstmatig geïnoculeerde zaden werd er, twee jaar na inoculatie, 1,3 tot 

2,5 log minder overleving van pathogenen Salmonella Thompson, Salmonella Typhimurium en 

E. coli O157:H7 vastgesteld. Bij batch L2 hadden de pathogenen het minst overlevingskans met 

in het bijzonder E. coli O157:H7 die het minst overlevende bacteriën vertoonde. 

 

In het tweede luik werden antimicrobiële middelen wateroplosbare chitosan en bacteriofagen 

getest. Als eerste was er de in vitro test van al dan niet geautoclaveerde chitosan om het effect 

na te gaan op de groei van de generische E. coli. Daarbij werd vastgesteld dat de 

chitosanoplossing, zowel de geautoclaveerde als de niet geautoclaveerde, een reducerend effect 

had op de overleving van commensale E. coli en dit al na 1 dag met gemiddeld een 1,8 en 2,0 

log kve/ml reductie. Na 5 dagen was het effect nog meer uitgesproken met gemiddeld een 2,6 

en 2,7 log kve/ml reductie. Uit het standpunt van bedrijven werd besloten om enkel de niet 

geautoclaveerde chitosan verder te testen. Als tweede was er de in vivo test van verse zaden die 

een weekstap ondergingen met chitosan en nadien werden gekiemd in SDW. Het 

kiemingspercentage van de zaden behandeld met 0,1%, 0,01% en 0,001% niet geautoclaveerde 

chitosanoplossing toonde geen significante verschillen in vergelijking met de onbehandelde 

gekiemde zaden. De behandelde zaden vertoonden echter wel een lichte toename in de 

kiemkracht. De kiemlengte van de preischeuten toonden eveneens geen significante verschillen 

tussen de behandelde en onbehandelde zaden.  

 

Bij het weekexperiment met chitosan op Salmonella Thompson, E. coli O157:H7 en generische 

E. coli leverde chitosan 0,1% minstens een significante 3,0 log reductie op bij E. coli O157:H7, 

voor Salmonella Thompson was dit maximaal een 2,6 log reductie. Bij de generische E. coli 

was dit slechts 1,4 log reductie vanwege de lage microbiële uitgroei op de controle. Wat betreft 

de kiemkracht en kiemlengte werden na de weekstap en 6 dagen kiemen geen significante 

verschillen vastgesteld van de met chitosan behandelde preizaden.  
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Het weekexperiment met de bacteriofagen leverde de 10 log PFU/ml fagenmix een significante 

5,0 log reductie van Salmonella Thompson, er werd geen groei meer vastgesteld. Het 

experiment met Salmonella Typhimurium liep niet zoals gepland en zal opnieuw getest moet 

worden met een meer toegevoegde geïnoculeerde zaden. Daarnaast werden problemen met 

contaminatie van de fagen ondervonden.  

 

Algemeen kan besloten worden dat zowel de commerciële fagenmix als chitosan veelbelovende 

resultaten hadden. Het weekexperiment met de fagenmix zorgde voor het beste resultaat wat 

betreft de uitgroei van de pathogenen maar dit was dan ook in een kleiner volume getest. Een 

negatief aspect van het gebruik van de fagenmix is het feit dat het gemakkelijk voor 

contaminatie kan zorgen en dat maatregelen zullen moeten genomen worden om dit risico in te 

beperken. Daarnaast is er de vermoedelijke negatieve perceptie van de consument over het 

gebruik van dit desinfecteermiddel. Het weekexperiment met chitosan toonde het beste resultaat 

met de 0,1% chitosanoplossing, maar toonde meer uitgroei in vergelijking met de fagenmix. 

Het gebruik van dit antimicrobieel middel zal vermoedelijk beter geapprecieerd worden door 

de consument.  

 

In de toekomst kan de kiemkracht en kiemlengte getest worden van de zaden die het 

weekexperiment met de commerciële fagenmix ondergaan. Ook het testen van andere 

pathogenen met de fagenmix hoort bij de opties. Om te bevestigen dat de commerciële 

bacteriofagenmix voldoet aan de eisen van technische hulpstof is er bijkomstig onderzoek nodig 

om na te gaan hoe lang de fagen blijven leven op de preischeuten en kiemgroenten algemeen. 

Daarnaast dienen de experimenten voor beide decontaminatiemiddelen opgeschaald te worden 

om te kunnen testen in de trommels. Sensorische analyse van de behandelde preischeuten is 

eveneens een belangrijk aspect om nog een kwalitatief product te hebben zonder 

smaakafwijkingen. Als laatste kan het effect van de desinfecteermiddelen op het microbioom 

van de preischeuten bestudeerd worden.  
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BIJLAGEN 

Bijlage 1 

Richtlijnen weergave resultaten getelde bacteriekolonies 

 

Aantal getelde kve op plaat 
Richtlijnen weergave aantal getelde kve op plaat 

(internationaal en in het labo) 

10 t.e.m. 300 
Berekenen en uitdrukken als een betrouwbaar 

opsommingsresultaat. 

5 tot 9 

Kolonies kunnen nog steeds geteld worden. Berekenen en 

uitdrukken als een (geschatte) opsomming (= hogere 

onzekerheid op de meting). Dit 'opsommingsresultaat' 

weergeven met een asterix (*). 

1 tot 4 

Uitdrukken als detectie (maar geen betrouwbare opsomming). 

Resultaten berekenen en tussen haakjes zetten en aangeven 

met °, dus (°). 

0 

Goed nadenken over gebruikte verdunning. Het is niet 0 kve/g 

of 0 kve/ml... maar < 1 kve/ml of < 10/g of < 100/g… 

afhankelijk van de verdunning die u hebt gebruikt en of u vast 

of vloeibaar voedsel gebruikt. 

> 300 

De bovengrens kan afhangen van de platingmethode en het 

organisme dat gezocht wordt.  De onderzoeker beoordeelt 

wanneer er geen ‘individuele’ kolonies meer zijn en het dus 

‘te veel is om te tellen (TNTC)’.  

 

Wat betreft de bovengrens, soms is 300 misschien echt te veel 

om te tellen bv. gist en schimmels. Dan is een aanbevolen 

boven limiet ca. 150 kolonies. 
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Bijlage 2 

Identificatietest BBL Crystal kit voor preizaden die natuurlijk besmet waren met 

generische E. coli 

 

 A B C D E F G H I J 

4 
ARA MNS SUC MEL RHA SOR MNT ADO GAL INO 

+ + + + + + + - + - 

2 
PHO BGL NPG PRO BPH BXY AAR PHC GLR NAG 

- - + - + - + - + - 

1 
GGL ESC PHE URE GLY CIT MLO TTC ARG LYS 

+? - - - - - - + + + 

Nr. 5 4 6 4 6 4 6 1 7 1 

Oxidase - 

Indool + 

  



 

88 
 

Bijlage 3 

Ruwe data van in vitro effect van 0,1% (geautoclaveerde) chitosanoplossing op de 

overleving van de commensale E. coli 

 

Dag Behandeling  Stam Herhaling 
Uitgeplaat 

(µL) 

Beste 

verdunning 
Telling Log kve/ml 

0 

 

Geautoclaveerde 

chitosan 

15 

1 

100 -1 67 3,8 

100 -1 80 3,9 

100 -1 61 3,8 

/ 100 0 < 1 < 1,0 

Chitosan 
15 

100 -1 78 3,9 

100 -1 44 3,6 

100 -1 68 3,8 

/ 100 0 < 1 < 1,0 

SDW 
15 

100 -1 60 3,8 

100 -1 39 3,6 

100 -1 75 3,9 

/ 100 0 < 1 < 1,0 

1 

 

Geautoclaveerde 

chitosan 

15 

1 

166,5 0 356 3,3 

166,5 0 379 3,4 

166,5 0 475 3,5 

/ 100 0 < 1 < 1,0 

Chitosan 
15 

999 0 14 1,1 

999 0 31 1,5 

999 0 57 1,8 

/ 100 0 < 1 < 1,0 

SDW 
15 

100 0 357 3,6 

100 0 201 3,3 

100 0 226 3,4 

/ 100 0 < 1 < 1,0 

5 

 

Geautoclaveerde 

chitosan 

15 

1 

100 0 < 1 < 1,0 

100 0 < 1 < 1,0 

100 0 7* 1,8* 

/ 100 0 < 1 < 1,0 

Chitosan 
15 

100 0 < 1 < 1,0 

100 0 < 1 < 1,0 

100 0 < 1 < 1,0 

/ 100 0 < 1 < 1,0 

SDW 
15 

100 0 12 2,1 

100 0 < 1 < 1,0 

100 0 5* 1,7* 

/ 100 0 < 1 < 1,0 

0 
Geautoclaveerde 

chitosan 

15 
2 

100 -1 57 3,8 

100 -1 60 3,8 

100 -1 56 3,7 

/ 100 0 < 1 < 1,0 
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Chitosan 
15 

100 -1 44 3,6 

100 -1 45 3,7 

100 -1 24 3,4 

/ 100 0 < 1 < 1,0 

SDW 
15 

100 -1 56 3,7 

100 -1 73 3,9 

100 -1 71 3,9 

/ 100 0 < 1 < 1,0 

1 

Geautoclaveerde 

chitosan 

15 

2 

100 0 < 1 < 1,0 

100 0 5* 1,7* 

100 0 (3)° (1,5)° 

/ 100 0 < 1 < 1,0 

Chitosan 
15 

999 0 146 2,2 

999 0 392 2,6 

999 0 466 2,7 

/ 100 0 < 1 < 1,0 

SDW 
15 

100 -1 46 3,7 

100 -1 14 3,1 

100 -1 35 3,5 

/ 100 0 < 1 < 1,0 

5 

Geautoclaveerde 

chitosan 

15 

2 

100 0 < 1 < 1,0 

100 0 < 1 < 1,0 

100 0 < 1 < 1,0 

/ 100 0 < 1 < 1,0 

Chitosan 
15 

100 0 < 1 < 1,0 

100 0 < 1 < 1,0 

100 0 < 1 < 1,0 

/ 100 0 < 1 < 1,0 

SDW 
15 

100 0 155 3,2 

100 0 13 2,1 

100 0 99 3,0 

/ 100 0 < 1 < 1,0 

0 

Geautoclaveerde 

chitosan 

15 

3 

100 0 394 3,6 

100 0 388 3,6 

100 0 588 3,8 

/ 100 0 < 1 < 1,0 

Chitosan 
15 

100 0 500 3,7 

100 0 358 3,6 

100 0 290 3,5 

/ 100 0 < 1 < 1,0 

SDW 
15 

100 0 590 3,8 

100 0 593 3,8 

100 0 410 3,6 

/ 100 0 < 1 < 1,0 

1 
Geautoclaveerde 

chitosan 
15 3 

999 0 (2)° (0,3)° 

999 0 *6 0,8* 



 

90 
 

999 0 (4)° (0,6)° 

/ 100 0 < 1 < 1,0 

Chitosan 
15 

999 0 10 1,0 

999 0 31 1,5 

999 0 54 1,7 

/ 100 0 < 1 < 1,0 

SDW 
15 

100 0 240 3,4 

100 0 61 2,8 

100 0 166 3,2 

/ 100 0 < 1 < 1,0 

5 

Geautoclaveerde 

chitosan 

15 

3 

100 0 < 1 < 1,0 

100 0 < 1 < 1,0 

100 0 < 1 < 1,0 

/ 100 0 < 1 < 1,0 

Chitosan 
15 

100 0 < 1 < 1,0 

100 0 < 1 < 1,0 

100 0 < 1 < 1,0 

/ 100 0 < 1 < 1,0 

SDW 
15 

100 0 106 3,0 

100 0 15 2,2 

100 0 70 2,8 

/ 100 0 < 1 < 1,0 
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Bijlage 4 

Ruwe data van in vivo weekexperiment met 0,1% chitosanoplossing 

 

Herhaling Behandeling 
Bacteriële 

groei 
Batch 

Uitgeplaat 

(µl) 

Beste 

verdunning 
Telling 

Log 

(kve+1)/ml 

weekwater 

Positieve 

aanrijking 

1 

SDW 

Salmonella 

L1 1000 0 220 2,3 / 

L2 1000 0 1 0,3 Ja 

L3 1000 0 247 2,4 / 

E. coli 

O157:H7 

L1 100 -1 57 3,8 / 

L2 1000 0 112 2,1 / 

L3 200 -1 143 3,9 / 

Chitosan 

0,1% 

Salmonella 

L1 1000 0 1 0,3 Ja 

L2 1000 0 0 0,0 Nee 

L3 1000 0 0 0,0 Nee 

E. coli 

O157:H7 

L1 1000 0 1 0,3 Ja 

L2 1000 0 0 0,0 Nee 

L3 1000 0 0 0,0 Nee 

SDW 
Generische 

E. coli 

L4 1000 0 21 1,3 / 

Chitosan 

0,1% 
L4 1000 

0 
1 0,3 Ja 

2 

SDW 

Salmonella 

L1 1000 0 106 2,0 / 

L2 1000 0 114 2,1 / 

L3 100 -1 28 3,5 / 

E. coli 

O157:H7 

L1 100 -1 44 3,7 / 

L2 1000 0 1 0,3 Ja 

L3 100 -1 28 3,5 / 

Chitosan 

0,1% 

Salmonella 

L1 1000 0 0 0,0 Nee 

L2 1000 0 1 0,3 Ja 

L3 1000 0 1 0,3 Ja 

E. coli 

O157:H7 

L1 1000 0 1 0,3 Ja 

L2 1000 0 1 0,3 Ja 

L3 1000 0 1 0,3 Ja 

SDW 
Generische 

E. coli 

L4 1000 0 317 2,5 / 

Chitosan 

0,1% 
L4 1000 0 1 0,3 

Ja 

3 

SDW 

Salmonella 

L1 1000 0 1 0,3 Ja 

L2 1000 0 0 0,0 Nee 

L3 1000 0 480 2,7 / 

E. coli 

O157:H7 

L1 100 -1 (2)° (2,5)° / 

L2 1000 0 1 0,3 Ja 

L3 100 -1 83 3,9 / 

Chitosan 

0,1% 

Salmonella 

L1 1000 0 1 0,3 Ja 

L2 1000 0 1 0,3 Ja 

L3 1000 0 1 0,3 Ja 

L1 1000 0 1 0,3 Ja 
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E. coli 

O157:H7 

L2 1000 0 1 0,3 Ja 

L3 1000 0 1 0,3 Ja 

SDW 
Generische 

E. coli 

L4 1000 0 14 1,2 / 

Chitosan 

0,1% 
L4 1000 

0 
1 0,3 Ja 
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Bijlage 5 

Ruwe data van in vivo weekexperiment met 0,01% chitosanoplossing 

 

Herhaling  Behandeling  
Bacteriële 

groei 
Batch 

Uitgeplaat 

(µl) 

Beste 

verdunning 
Telling  

Log 

(kve+1)/ml 

weekwater 

Positieve 

aanrijking 

1 

SDW 

Salmonella 

L1 100 -1 145 4,2 / 

L2 1000 0 16 1,2 / 

L3 100 -1 59 3,8 / 

E. coli 

O157:H7 

L1 100 -1 78 3,9 / 

L2 100 -1 8* 3,0* / 

L3 1000 0 96 2,0 / 

Chitosan 

0,01% 

Salmonella 

L1 1000 0 6* 0,8* / 

L2 100 -1 56 3,8 / 

L3 100 -1 27 3,4 / 

E. coli 

O157:H7 

L1 100 -1 8* 3,0* / 

L2 100 -1 297 4,5 / 

L3 100 -1 9* 3,0* / 

SDW 
Generische 

E. coli 

L4 100 -1 20 3,3 / 

Chitosan 

0,01% 
L4 1000 0 9* 1,0* 

/ 

2 

SDW 

Salmonella 

L1 1000 0 0 0,0 Nee 

L2 1000 0 1 0,3 Ja 

L3 100 -1 256 4,4 / 

E. coli 

O157:H7 

L1 100 -1 25 3,4 / 

L2 100 -1 25 3,4 / 

L3 100 -1 20 3,3 / 

Chitosan 

0,01% 

Salmonella 

L1 100 -1 1 2,3 Ja 

L2 100 -1 18 3,3 / 

L3 100 -1 94 4,0 / 

E. coli 

O157:H7 

L1 100 -1 269 4,4 / 

L2 100 -1 252 4,4 / 

L3 100 -1 111 4,0 / 

SDW 
Generische 

E. coli 

L4 1000 0 30 1,5 / 

Chitosan 

0,01% 
L4 1000 0 47 1,7 

/ 

3 

SDW 

Salmonella 

L1 1000 0 34 1,5 / 

L2 1000 0 212 2,3 / 

L3 100 -1 149 4,2 / 

E. coli 

O157:H7 

L1 100 -1 122 4,1 / 

L2 1000 0 49 1,7 / 

L3 100 -1 68 3,8 / 

Chitosan 

0,01% 

Salmonella 

L1 100 -1 11 3,1 / 

L2 1000 0 7* 0,9* / 

L3 1000 0 49 1,7 / 

L1 100 -1 53 3,7  
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E. coli 

O157:H7 

L2 100 -1 9* 3,0*  

L3 100 -1 90 4,0  

SDW 
Generische 

E. coli 

L4 1000 0 97 2,0  

Chitosan 

0,01% 
L4 1000 0 11 1,1  
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Bijlage 6 

Ruwe data van effect op kiemkracht en kiemlengte van al dan niet geautoclaveerde chitosanoplossing op zaden van batch L4 

 

Medium Chitosan Geautoclaveerd Kiemkracht (%) Kiemlengte (cm) 

SDW 

(referentie) 

/ 

(referentie) 

Nee 

(referentie) 

53 2,463 2,491 3,952 2,655 2,95 2,814 5,604 3,016 1,909 1,902 

60 2,492 1,969 3,771 2,595 2,733 2,592 2,897 2,392 2,741 3,853 

60 3,272 3,547 4,08 3,419 2,069 3,95 2,793 3,567 2,574 3,068 

SDW 

0,1% Ja 

57 2,951 3,163 1,969 2,531 2,43 2,396 2,78 1,634 1,533 4,542 

63 2,091 1,799 1,928 4,148 2,747 2,768 3,337 1,676 1,641 3,765 

60 3,195 1,832 2,036 3,683 2,191 1,63 2,495 3,504 4,339 3,595 

0,1% 

Nee 

65 2,368 3,712 2,458 4,572 3,588 1,736 4,429 1,589 2,632 3,48 

45 2,791 2,606 2,016 3,063 1,682 4,051 2,998 2,537 1,744 3,108 

51 2,704 3,564 2,325 2,285 3,146 2,608 3,1 3,394 2,438 1,406 

/ 

64 2,286 4,782 4,812 1,531 2,479 4,995 4,688 2,443 2,745 1,768 

70 2,597 4,852 2,781 3,563 1,284 1,48 2,36 3,877 6,159 2,655 

69 2,78 4,235 3,961 2,14 4,093 2,427 5,535 2,661 4,136 2,455 
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Bijlage 7 

Ruwe data van effect op kiemkracht en kiemlengte van chitosanoplossingen tijdens weekexperiment op zaden van batch L5 

 

Herhaling Behandeling Kiemkracht (%) Kiemlengte (cm) 

1 

SDW 56 

1,868 4,92 6,656 7,085 3,288 4,458 6,364 7,601 5,985 4,873 

2,36 1,081 3,369 3,782 5,246 5,807 1,931 6,304 2,423 5,369 

3,981 7,977 4,54 4,501 5,831 4,029 5,166 5,166 5,653 4,461 

0,1% chito 69 

1,767 3,998 3,002 4,189 2,882 3,935 5,717 1,799 3,412 4,663 

6,196 4,668 2,236 5,69 1,382 7,938 3,979 1,436 5,376 5,552 

4,199 4,681 5,281 3,952 6,643 4,738 7,523 5,613 4,493 4,355 

0,01 % chito 74 

3,943 2,729 2,665 4,239 4,369 5,43 4,749 4,141 2,953 5,22 

4,807 2,857 5,127 4,508 6,593 5,474 5,165 5,585 6,419 3,592 

6,719 3,61 1,998 3,611 3,123 3,734 3,377 5,116 1,344 5,551 

0,001% chito 70 

6,445 6,998 7,304 7,253 7,688 5,932 6,264 4,702 3,287 5,112 

4,001 6,125 3,931 3,588 3,287 6,195 9,77 2,103 1,437 1,808 

3,181 6,163 2,117 3,216 2,862 2,191 11,806 5,39 7,069 4,937 

2 

SDW 69 

2,464 3,604 4,884 3,513 6,219 7,694 3,657 4,518 7,25 5,257 

1,46 4,131 4,08 1,5 2,904 3,597 5,207 5,591 5,401 5,417 

7,306 5,435 4,235 6,371 5,926 4,523 2,2 2,643 5,184 5,582 

0,1% chito 69 

2,085 3,49 2,411 7,212 5,98 3,493 3,764 2,706 4,782 2,348 

7,302 5,102 2,988 3,739 5,096 4,411 4,683 4,985 4,192 3,65 

3,945 2,771 5,344 9,007 5,478 7,678 8,139 5,832 6,734 4,362 

0,01 % chito 69 

3,743 3,692 5,704 6,032 2,339 2,007 4,326 6,486 8,251 5,34 

5,289 3,954 2,35 3,362 2,425 7,004 6,519 3,609 5,93 2,637 

2,362 4,641 5,587 7,048 2,859 5,017 4,887 4,397 4,459 3,925 

0,001% chito 66 

3,98 2,117 3,23 3,955 5,317 4,405 4,391 4,554 5,694 5,366 

6,036 5,748 4,485 2,505 6,507 3,924 5,19 4,593 4,964 1,96 

5,861 3,533 4,81 4,027 6,755 7,662 4,802 5,056 2,577 5,417 
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3 

SDW 67 

3,587 5,839 2,51 5,819 5,303 5,107 5,33 2,055 2,732 4,446 

6,726 4,982 5,355 5,558 6,161 8,484 4,654 4,069 4,525 3,262 

3,062 2,903 5,689 7,637 7,218 2,238 3,238 4,088 4,175 9,074 

0,1% chito 75 

3,587 2,167 5,142 3,918 1,761 3,572 7,12 4,276 4,412 7,154 

7,837 4,342 4,727 5,027 4,875 5,421 5,496 4,959 6,114 4,201 

4,19 6,825 5,221 3,691 4,446 4,21 6,166 6,785 5,111 5,835 

0,01 % chito 71 

5,175 4,096 3,964 2,852 2,21 4,415 3,572 5,878 3,018 4,948 

5,142 5,945 3,818 5,573 8,417 4,268 1,816 4,642 3,8 5,436 

6,114 4,541 6,257 3,967 7,455 5,788 3,111 5,425 6,251 2,757 

0,001% chito 77 

5,175 3,556 7,117 7,261 4,88 8,082 7,654 5,52 4,555 4,877 

2,266 6,19 5,313 7,982 2,992 5,394 7,25 7,414 3,609 7,06 

6,469 2,485 3,893 3,196 4,404 4,546 4,008 4,962 4,84 4,611 
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Bijlage 8 

Ruwe data van weekexperiment met bacteriofagen Salmonella stam 5 

 

Herhaling Behandeling Batch 
Uitgeplaat 

(µl) 

Beste 

verdunning 
Telling  

Log 

kve/ml 

weekwater 

1 

Salmonella 

L1 

100 -2 83 4,9 

Fagen 1000 0 < 1 < 0,0 

Fagen 1000 0 < 1 < 0,0 

Fagen 1000 0 < 1 < 0,0 

Salmonella +  

fagen 10 log PFU/ml 
1000 0 < 1 < 0,0 

Salmonella +  

fagen 9 log PFU/ml 
1000 0 < 1 < 0,0 

Salmonella +  

fagen 8 log PFU/ml 
100 -1 134 4,1 

2 

Salmonella 

L1 

100 -2 97 5,0 

Fagen 1000 0 < 1 < 0,0 

Fagen 1000 0 < 1 < 0,0 

Fagen 1000 0 < 1 < 0,0 

Salmonella +  

fagen 10 log PFU/ml 
1000 0 < 1 < 0,0 

Salmonella +  

fagen 9 log PFU/ml 
1000 0 < 1 < 0,0 

Salmonella +  

fagen 8 log PFU/ml 
100 -1 64 3,8 

3 

Salmonella 

L1 

100 -2 106 5,0 

Fagen 1000 0 < 1 < 0,0 

Fagen 1000 0 < 1 < 0,0 

Fagen 1000 0 < 1 < 0,0 

Salmonella +  

fagen 10 log PFU/ml 
1000 0 < 1 < 0,0 

Salmonella +  

fagen 9 log PFU/ml 
100 -1 20 3,3 

Salmonella +  

fagen 8 log PFU/ml 
100 -1 59 3,8 

 


