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SAMENVATTING

Samenvatting
Symbiotische interacties zijn fundamenteel voor het leven zoals we dat nu kennen en heeft 
geleid tot de evolutie van nieuwe complexe organismen die kunnen overleven in omgevingen 
buiten hun eigen bereik (hoofdstuk 1).

Om samen te kunnen werken in een symbiose, moeten organismen kunnen communiceren. 
Ik onderzoek de evolutionaire aspecten van eerlijke signalen en leg uit waarom signalen 
gevoelig kunnen zijn voor fraude. Ik geef voorbeelden over hoe planten en arbusculaire 
mycorrhiza schimmels specifieke informatie overbrengen en hoe zij een relatief robuust 
communicatiesysteem behouden. Ik toon belangrijke, recentelijk gepubliceerde onderzoeken 
over onoprechte signalen en evalueer vragen over de evolutie van eerlijke signalen (hoofdstuk 
2). 

Plantenwortels zijn omgeven door miljoenen grondmicroben, waarvan er veel schimmels 
zijn. Ik evalueer hoe zoveel verschillende schimmelsoorten hebben kunnen evolueren 
en overleven in dezelfde ecosystemen. Ik beschrijf strategieschema’s die voorheen zijn 
gebruikt in plantenecologie en evolutie en of deze ook kunnen worden gebruikt om de 
schimmelbiodiversiteit in samenlevende schimmels te kunnen begrijpen. Ik bediscussieer 
welke strategieën verschillende schimmelgroepen kunnen gebruiken om nutriënten te 
bereiken, een netwerk te bouwen of om nutriënten te verkrijgen over ruimte en tijd. Ik 
evalueer de open vragen in het onderzoeksveld van schimmelbiologie (hoofdstuk 3).

Handel van producten is fundamenteel in mutualistische interacties. Terwijl we weten dat de 
selectie van de handelspartner evenals het belonen dan wel straffen van de handelspartner 
essentieel zijn in het behouden van stabiele mutualistische interacties, blijft de open vraag hoe 
individuen in symbiotische interacties reageren op veranderingen in omgevingscondities. Hoe 
passen individuen hun handel aan wanneer nutriënten onregelmatig verdeeld zijn, nutriënten 
veranderen over tijd, er zich verschillende handelpartners aandoen of zij moeten competeren 
met andere symbionten? Kunnen ze zich zo aanpassen dat er nog steeds voordeel is? Ik heb 
deze vragen beantwoord in de hoofdstukken 4-9 met de arbusculaire myccorrhiza symbiose. 
Ik heb geholpen met het ontwikkelen van een nieuwe techniek, waarin fosfor gelabeld is met 
fluoriserende kwantumdeeltjes om de nutriëntuitwisseling tussen arbusculaire mycorrhiza en 
planten te volgen. Ik laat zien dat arbusculaire mycorrhiza schimmels hun handelsstrategieën 
kunnen veranderen afhankelijk van de omgevingsfactoren. Wanneer zij zijn blootgesteld aan 
een omgeving waar nutriënten onregelmatig verdeeld zijn, bewaart de schimmel minder fosfor 
en ruilt meer met de gastheerplant. De schimmel is in staat te evalueren waar in het netwerk 
de meeste winst behaald kan worden en verandert de handelsstrategieën naar behoeven: de 
schimmel handelt meer waar de meeste winst behaald kan worden (hoofdstuk 4).

Ook variatie in beschikbare nutriënten over tijd beïnvloedt de handelsstrategieën van 
arbusculaire mycorrhiza schimmels. Ik evalueer hoe we deze patronen kunnen voorspellen 
met de ‘biologische markt theorie’. Ik laat zien hoe arbusculaire mycorrhiza schimmels 
kunnen compenseren voor een daling in nutriënt beschikbaarheid, kunnen kapitaliseren op 
een instroom van nutriënten, en hun handelsstrategieën veranderen om hun eigen voordeel te 
vergroten (hoofdstuk 5).

Het broeikaseffect vergroot de intensiteit van extreme weersomstandigheden, wat grote 
effecten heeft op planten, schimmels en nutriëntbeschikbaarheid. Ik laat zien dat de interactie 
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met een arbusculaire mycorrhiza schimmel de gastheerplant niet altijd helpt om de negatieve 
effecten van de stressor te verminderen (hoofdstuk 6).

Ondergronds zijn arbusculare mycorrhiza tegelijkertijd verbonden met meerdere 
gastheerplanten. Ik laat zien hoe arbusculaire mycorrhiza schimmels fosfor ruilen wanneer 
zij met meerdere planten van verschillende leeftijden zijn verbonden en hoe de handel 
verandert wanneer de nutriëntbeschikbaarheid van de gastheerplant verschilt. Ik laat zien dat 
de schimmel meer fosfor transporteert naar planten die meer fosfor nodig hebben (hoofdstuk 
7).

In de arbusculare mycorrhiza symbiose zijn planten en schimmels in staat om de 
nutriëntopname en nutriëntenruil van hun partners te beïnvloeden. Ik bestudeer hoe de 
gastheerplant het foerageren naar nutriënten van schimmeldraden kan beïnvloeden. Ik laat zien 
dat de nutriëntcondities van de plantwortel het schimmelnetwerk en het reproductiegedrag 
van de arbusculaire mycorrhiza schimmels verandert (hoofdstuk 8).

Niet alleen abiotische factoren, als de nutriëntbeschikbaarheid, maar ook biotische factoren 
kunnen symbiotische interacties beïnvloeden. Ik test de prestatie van genetisch verschillende 
schimmels in een netwerk. Ik laat zien dat genetisch minder gerelateerde schimmelnetwerken 
meer competitie en minder coöperatie hebben en dat dit de symbiose met de gastheerplant 
negatief beïnvloedt (hoofdstuk 9).

Ik eindig met een algemene discussie, ik bediscussieer de hoofdbevindingen van elk hoofdstuk 
en hoe de hoofdstukken zijn verbonden onder algemene onderwerpen en concludeer de 
grootste ontdekkingen van mijn thesis (hoofdstuk 10). 


