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Bacteriën die plantenwortels koloniseren en de plantengroei bevorderen 
worden plantengroei-bevorderende rhizobacteriën (PGPR) genoemd. Ver-
schillende studies hebben een toename in gezondheid en productiviteit 
van verschillende plantensoorten aangetoond door de toepassing van PGPR 
onder zowel normale als stressvolle omstandigheden. De toepassing van 
PGPR kan de wereldwijde afhankelijkheid van gevaarlijke landbouwche-
micaliën verminderen die biologische levensgemeenschappen vernietigen 
en het agro-ecosysteem destabiliseren. Van alle PGPR is Bacillus een van de 
meest bestudeerde soorten vanwege zijn competitieve kolonisatie van de 
wortels en grote weerstand tegen zware omstandigheden. De mechanis-
men voor plantengroeibevordering door Bacillus betreffen directe effecten 
(toename in de beschikbaarheid van nutriënten voor de plant) en / of indi-
recte effecten (antagonistische effecten tegen pathogenen). Initiële experi-
menten door onze collega’s toonden aan dat Bacillus mycoides overvloedig 
aanwezig is in gezonde aardappelwortels, en zelfs verblijft in wortelweef-
sel als endofytische bacterie. Bovendien is er een grote diversiteit tussen de 
stammen afkomstig van de rhizosfeer en endosfeer. Andere onderzoekers 
hebben ook de biocontrole en stikstoffixatie-activiteit laten zien van B. my-
coides geïsoleerd uit verschillende plantensoorten. Dit proefschrift was be-
doeld om de moleculaire mechanismen onderliggende de B. mycoides-plant 
interacties te begrijpen. Hiervoor werd een multidisciplinaire aanpak toe-
gepast en werden nieuwe moleculair genetische hulpmiddelen ontwikkeld.

B. mycoides is alomtegenwoordig in aarde en rhizosfeer. Sommige stam-
men hebben het vermogen om plantenweefsel binnen te dringen en een 
endofytische levensfase te starten. In hoofdstuk 2 & 3 gebruikten we ver-
gelijkende genoom en transcriptoom benaderingen om de genetische de-
terminanten van de endosfeer (plant-geassocieerde) stammen ten opzichte 
van bodem (niet plant-geassocieerde) stammen te identificeren. De fylo-
genetische stamboom die gebaseerd was op de genoom sequenties van drie 
endofytische stammen en drie bodem stammen toonde aan dat de endofy-
tische stammen geclusterd zijn, wat aangeeft dat de endofytische stammen 
enkele gemeenschappelijke kenmerken hebben. Bovendien vertoonde de 
endofytische stam meer actieve of gerichte reacties tegen exsudaat van 
aardappelwortel dan de bodemstam. De verhoogde expressie van genen 
gerelateerd aan het aminozuurmetabolisme, verschillende proteolytische 
enzymen en O-glycosylhydrolasen wijzen op een specifieke aanpassing aan 
de ecologische niche en een goede rhizosfeer fitheid van de endofytische 
stam. Ter vergelijking: de voedingsbron voor de bodem stam lijkt beperkt 
te zijn tot suikers, wat het kolonisatievermogen en de proliferatie snelheid 
in de rhizosfeer zou kunnen belemmeren.

Voor milieu-geïsoleerde bacteriën is het gebrek aan een efficiënte trans-
formatiewerkwijze een knelpunt om genetische manipulatiesystemen op 
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