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gemeenschappen van mycorrhiza-schimmels 

(Nederlandse samenvatting) 

 

 

 

 

 

Bodemorganismen zijn verantwoordelijk voor veel aspecten van bodemkwaliteit, 

zoals voedingsstoffenvoorziening van planten, bodemstructuur, infiltratie van 

water, en het vasthouden van voedingsstoffen. Daarom zijn deze organismen 

belangrijk voor het behoud van vruchtbaarheid en duurzaamheid van agrarische 

systemen. Ze zijn echter ook gevoelig voor landbouwpraktijken, en dus moet er 

zorg voor worden gedragen dat het functioneren van deze organismen niet te 

sterk wordt verstoord. 

 

Genetische Modificatie (GM) is op dit moment een van de belangrijkste 

ontwikkelingen in de landbouwtechnologie. Deze techniek houdt in dat er 

nieuwe plantenvariëteiten worden gecreëerd met eigenschappen die normaal 

niet in deze plantensoorten voorkomen. Voorbeelden van eigenschappen die op 

deze manier gestimuleerd kunnen worden zijn droogteresistentie, 

herbicideresistentie, of weerstand tegen plantenetende insecten. GM-gewassen 

worden nu al geteeld op ongeveer 9% van de landbouwgrond, en dit areaal zal 

naar verwachting de komende decennia sterk toenemen. 

 

Veel van de eerder genoemde gunstige bodemfuncties worden (voor een deel) 

uitgevoerd door arbusculaire mycorrhiza (AM) schimmels. Deze schimmels gaan 

een nauwe interactie aan met planten, waarbij ze zowel in plantenwortels als in 

de bodem een netwerk van schimmeldraden vormen. Hiermee voorzien ze 

planten van voedingsstoffen uit de bodem in ruil voor suikers, wat leidt tot een 
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wederzijds voordeel; een symbiose. Er zijn meerdere soorten binnen deze groep 

schimmels, waarvan er vaak veel samen te vinden zijn in een bepaald gebied, of 

zelfs in één plantenwortel. Er zijn aanwijzingen dat bij een hogere AM-schimmel 

diversiteit het functioneren van deze schimmels toeneemt. 

 

Daarom was het centrale doel van dit onderzoek om de diversiteit van AM-

schimmels te bestuderen onder verschillende landbouwmethoden, en deze 

kennis te gebruiken om mogelijke veranderingen in AM-

schimmelgemeenschappen in reactie op GM-planten te interpreteren. Het is 

voorheen geopperd dat biologische landbouw AM-schimmeldiversiteit kan 

verhogen, en daarom hebben we ervoor gekozen om biologische- met gangbare 

landbouw te vergelijken. Hiertoe hebben we de AM-schimmelgemeenschap -

samenstelling bepaald door DNA-analyse van 26 akkers (13 paren van 

biologische- en gangbare akkers) en vijf halfnatuurlijke graslanden, allemaal op 

zandgrond. 

 

We vonden dat het gemiddelde aantal AM-schimmelsoorten het hoogst was in 

graslanden, iets lager in biologisch akkers, en het laagst in gangbare akkers. 

Bovendien nam de AM-schimmelrijkdom significant toe met de tijd sinds de 

omschakeling naar biologische landbouw. AM -schimmelsoortensamenstellingen 

van biologische akkers waren minder "uniform" en leken ook meer op die van 

natuurlijke graslanden dan die van gangbare akkers. Deze resultaten impliceren 

dat AM-schimmels inderdaad gevoelig zijn voor landbouwmethoden. 

 

Onze volgende aanpak was om te zoeken naar specifieke kenmerken van AM- 

schimmelgemeenschappen. Mogelijk kunnen deze namelijk gebruikt worden als 

indicatie van "stress" die gemeenschappen ondervinden, en dus ook om te kijken 

of schimmels stress ondervinden onder invloed van GM-planten. Om dit te doen 

hebben we ons onderzoek uitgebreid naar 40 akkers en zowel bodem als 

plantenwortels bemonsterd, met als doel een nog meer omvattend beeld van de 

AM- schimmelgemeenschappen te krijgen. We vonden dat de gemeenschappen 

van soortenarme akkers subsets waren van die in soortenrijkere akkers, wat 

aangeeft dat soorten op een geordende manier “verdwijnen” bij verlaging van 
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diversiteit. Bovendien vonden we dat soortenarme gemeenschappen werden 

gekenmerkt door een bijzonder hoge dominantie van een AM-schimmelsoort, 

wat dus mogelijk een kenmerk is van verstoring of stress. De sterkste 

voorspellers van AM-schimmeldiversiteit waren bodemfosforconcentratie en de 

mate waarin eerdere jaren gras of een mengsel van grasklaver verbouwd 

werden. 

 

In een volgend experiment hebben we direct het effect gemeten van twee GM-

plantvariëteiten op de AM-schimmelgemeenschappen. We hebben zowel DNA 

(als een maat voor de aanwezigheid) als RNA (wat alleen aanwezig is in actieve 

organismen) in de bodem rond deze planten geanalyseerd. AM-schimmels 

bleken talrijk te zijn: hun aandeel was 30% van het RNA en 8% van het DNA van 

alle schimmels tijdens het volwassen plantenstadium. Dit betekent dat AM-

schimmels een behoorlijk actieve schimmelgroep zijn, wat bevestigt dat het 

belangrijk is dat ze meegenomen worden in risico-evaluaties. Er waren geen 

significante verschillen in de AM-schimmelgemeenschappen tussen GM- en niet-

GM-planten. Een vergelijking met 'natuurlijke' veldgemeenschappen bevestigde 

dat GM-gerelateerde variatie in AM-schimmelgemeenschappen lager was dan 

seizoensgebonden variatie of variatie tussen verschillende akkers. Deze 

benadering, het vergelijken van GM-gerelateerde veranderingen met 

“natuurlijke” variatie, is een geschikte methode om mogelijke GM-effecten te 

wegen. Onze waarnemingen wijzen erop dat de onderzochte GM-eigenschap (Bt 

in maïs) geen risico vormt voor deze nuttige bodemschimmels. 

 

In een laatste reeks van experimenten hebben we geprobeerd om verschillen in 

het functioneren van AM-schimmelgemeenschappen te bepalen. Daartoe 

hebben we maïsplanten in de kas geïnoculeerd met aarde uit drie biologische en 

drie gangbare maïsvelden. Daarna hebben we zowel plantengroei als uitspoeling 

van voedingsstoffen onder gesimuleerde regen gemeten. Hierbij wilden we 

bepalen of productiviteit en verlies van voedingsstoffen samenhangen met AM- 

schimmeldichtheid of -soortensamenstelling. Onze hypothese was dat 

bodemleven van biologische akkers maïsgroei zou verbeteren en de uitspoeling 

van nutriënten zou verminderen in vergelijking met bodem van gangbare akkers. 
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In tegenstelling tot onze verwachting was plantengroei hoger in controles (dus in 

steriele bodems) en het laagst met inoculum van biologische akkers. Echter, 

inoculatie verminderde het uitspoelen van fosfaat, en deze vermindering was 

sterker bij een verhoogde schimmeldichtheid, en was gerelateerd aan de AM- 

schimmelsoortensamenstelling. Dit suggereert dat dichtheid van AM-schimmels 

en hun gemeenschapssamenstelling mogelijk indicatief kunnen zijn voor 

fosforuitspoeling, maar niet altijd positief voor de plantengroei. 

 

De resultaten in dit proefschrift geven aan dat AM-schimmels in akkers talrijk en 

divers kunnen zijn, maar dat dit gedeeltelijk afhangt van landbouwpraktijken. 

Een lage diversiteit werd gevonden in intensieve "gangbare" landbouw met 

continue monoculturen en hoge voedingsstoffenniveaus. In onze experimenten 

ging toename van AM-schimmels gepaard met een verminderde uitspoeling van 

nutriënten en plantengroei, wat aangeeft dat het stimuleren van deze schimmels 

mogelijk gunstig is voor het milieu, maar niet noodzakelijkerwijs de plantengroei 

verhoogt. We hebben geen effecten gevonden van GM-planten op AM-

schimmels door middel van een uitgebreide vergelijking met de “natuurlijke” 

gemeenschapsvariatie. Deze nieuwe aanpak is geschikt om effecten van 

toekomstige GM-variëteiten op niet-doelwit bodemorganismen te testen.


