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De Phytotoxkit® test is een plantentest die oorspronkelijk bedoeld is om de fytotoxiciteit van 
terrestrische bodems te evalueren. De Vlaamse Milieumaatschappij zou deze test, die gebaseerd is 
op de kieming van zaden van drie plantensoorten, graag gebruiken binnen het kader van het 
routinematig onderzoek van de waterbodemkwaliteit. 
Omdat de samenstelling van waterbodems en terrestrische bodems niet volledig overeenkomt, 
werd er in dit onderzoek een kritische analyse gedaan van de resultaten van de Phytotoxkit® 
tests. Deze tests werden uitgevoerd op een reeks waterbodems afkomstig van het 
waterbodemmeetnet van de Vlaamse Milieumaatschappij.  
Waterbodems bevatten over het algemeen meer nutriënten ten opzichte van terrestrische bodems. 
De nutriënten oefenen een grote invloed uit op de kieming en de groei van de zaden. De invloed 
van nutriënten en contaminanten op de zaadkieming en de wortelgroei werden eerst statistisch 
onderzocht. 
Om meer specifiek de invloed van de nutriënten op de resultaten van de tests in rekening te 
brengen, werden er referentiebodems gespiket met een fertiliser zodat hun samenstelling beter 
overeenkwam met de samenstelling van waterbodems.  
De statistische analyses van de invloed van de nutriënten en de contaminanten in de waterbodem 
op de Phytotoxkit® tests toonden geen significante verbanden aan tussen zaadkieming en de 
totale concentraties aan zware metalen en/of nutriënten. De toxische werking van de 
contaminanten wordt gemaskeerd door de voedende werking van de nutriënten, en omgekeerd, 
daarom blijkt het niet eenvoudig om de Phytotoxkit® test toe te passen op waterbodems. 
Het toevoegen van fertilisers aan referentiebodems werkte bij hoge concentraties toxisch op de 
kieming en de wortelgroei van de zaden. Het onderzoek naar het meer valide maken van de 
Phytotoxkit® test, toont aan dat de waterbodems niet mogen gedroogd worden voor het uitvoeren 
van de test om de samenstelling van de waterbodem intact te houden.  
 


