Micro-organismen zijn
overal in het voedselsysteem

Diverse microbiële gemeenschappen zoals schimmels,
bacteriën, protozoa en andere micro-organismen
bestaan in alle lagen van ons voedselsysteem. Ze zijn
essentieel voor het functioneren van ons
voedselsysteem, voor de gezondheid, voedselzekerheid
en tegengaan van klimaatverandering.

Bodem
De samenstelling van microbiële gemeenschappen
in de bodem wordt beïnvloed door het bodemtype
en de aanwezige plantensoorten. Schimmels vormen
en uitgebreid netwerk in de bodem en verbinden
planten met elkaar. Bacteriën zijn meer lokaal
geconcentreerd rond plantenwortels.

Onder sommige omstandigheden kunnen enkele
soorten micro-organismen schadelijk zijn voor
planten, mensen dieren. In lage aantallen zijn deze
microben echter een natuurlijk onderdeel van de
microbiële gemeenschap.

Dieren en ziekten
Planten
Microben leven zowel op als in planten
en dragen bij aan de gezondheid van de plant.

Pathogenen, zoals de veroorzaker van tuberculose, komen
vaak voor in de microbiële gemeenschap die bijdraagt aan
de gezondheid van de gastheer. De ziekteverwekker wordt
alleen schadelijk wanneer het afweersysteem verzwakt is.
Antibioticaresistentie kan worden doorgegeven van dier
naar mens via het voedsel dat we eten.

Waterdieren

Microben op voedsel
Gefermenteerd voedsel zoals yoghurt is rijk aan
bacteriën die bijdragen aan de gezondheid van
mensen. La melkzuurbacteriën en biﬁdobacteriën
zijn voorbeelden hiervan. Fermentatie vindt plaats
doorgisten en bacteriën die van nature op ons
voedsel voorkomen. Deze micro-organismen
vermenigvuldigen zo sterk dat de microben die
bederf veroorzaken in de minderheid zijn. Op deze
manier kunnen we ons voedsel langer bewaren.

Vissen hebben eigen microbioom in het
verteringstelsel, in de kieuwen en op de huid.
Deze micro-organismen bevorderen de opname
van nutriënten en de gezondheid van de vis.

Menselijke omgeving
Mensen hebben hun eigen microbiële gemeenschappen
op de huid, in het verteringsstelsel en in de slijmvliezen.
Deze gemeenschappen dragen bij aan de fysieke en
mentale gezondheid en bevorderen de opname van
nutriënten uit ons voedsel en de afweer tegen
ziektekiemen. Micro-organismen in ons maag-darm
stelsel worden sterk beïnvloed door het voedsel dat
we eten.

Waterige omgeving
De vissen die wij eten voeden zich met microben
die phytoplankton genoemd worden.

Schaaldieren en ziekte
Mensen en ziekten

Wanneer phytoplankton wordt opgegeten door
schaaldieren kan het stoffen afgeven die ophopen
in het schaaldier. Deze stoffen zijn giftig voor
mensen en kunnen voedselvergiftiging veroorzaken.

Microben die normaal onderdeel zijn van de
microbiële gemeenschap kunnen schadelijk
worden wanneer het afweersysteem verzwakt is.

Eencellige algen
Phytoplankton bestaat uit eencellige algen.
Deze algen kunnen dienen als voedselbron
(bijvoorbeeld Chlorella en Spirulina).

Microben in voedsel

Planten en ziekten
Landbouwgrond
Stikstof ﬁxerende bacteriën en andere groei
bevorderende bacteriën rondom de wortels
van planten verhogen de opbrengst en helpen
de plant te beschermen tegen pathogenen.

Speciﬁeke soorten micro-organismen die
van nature rond planten voorkomen kunnen
plantenziekten en voedselverliezen veroorzaken
wanneer de omgevingsfactoren in hun voordeel zijn.

Dierlijke omgeving
Dieren hebben hun eigen microbiële gemeenschappen
in hun darmen, pens, slijmvliezen en op hun huid.
Deze micro-organismen hebben een vergelijkbare
rol als bij mensen: ze dragen bij aan de opname van
nutriënten en de werking van het immuunsysteem.

Voedsel bederft wanneer het te lang of onder de verkeerde
omstandigheden (te warm of te nat) wordt bewaard.
Micro-organismen die bederf veroorzaken zoals schimmels
nemen de natuurlijke microbiële gemeenschap over.
Deze microben zijn vaak schadelijk voor mensen en
kunnen de oorzaak zijn van voedselvergiftiging.

Voedselverspilling
Het verrottingsproces van voedsel is gunstig bij het
recyclen van etensresten. Microben composteren
etensresten zodat de nutriënten terugvloeien naar
de bodem of het water zodat planten, dieren en
micro-organismen er weer gebruik van kunnen maken.
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