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Mycorrhiza:samenwerkingonderdegrond
Enige tijd geleden werd aan een wereldberoemde landbouwuniversiteiteenhoogleraarontbodendoorzijnhoogste
baas.Dezebaaskwammethetverzoekom doormiddelvan
wetenschappelijk onderzoek deteeltvan eenbepaaldgewas
tebevorderen. Datgewaswasnamelijk nogalprijzigen-wat
wellicht nogergerwas-werdvoornamelijk geproduceerd in
landenwaarmeedeverhoudingen nietaltijd vriendschappelijk waren. Enige tijd later berichtte de hoogleraar over dit
onderzoekineenwetenschappelijk tijdschrift [1].Hijmelddegrotevooruitgang geboekt te hebben bij het fundamenteleonderzoek.Maarhetwashem ookduidelijk dat detoepassing van die kennis, in overeenstemming met dat verzoek, nog wel enige tijd op zich zou laten wachten.
Ongetwijfeld zal hij daarom ook om extra onderzoeksgeld
gevraagdhebben.
Dezewaargebeurde geschiedenis speeldezich niet afin de
eenentwintigste eeuw in de stad van de levenswetenschappen in de Nederlandse voedselvallei. De gebeurtenis vond
plaats aan de Koninklijke Landbouwhogeschool in Berlijn
rond 1880. De hoofdrolspelers waren Albert Bernhard
Frank, hoogleraar in de plantenfysiologie, en de minister
van Landbouw, Domeinen en Bossen, wiens naam inmiddels in de vergetelheid geraakt is. Het verzoek van de
ministerwasgericht op deteelt van truffels inhet koninkrijk Pruisen.Truffels zijn devruchdichamen (depaddestoelen) van bepaalde zwammen. De beroemde witte of

Piemontetruffel (Tubermagnatum) kostopditmomentongeveer 1250 € per kilo, terwijl u voor de iets minder beroemde zwarte of Périgordtruffel (Tuber melanosporum)
slechtszo'n 500€ perkilokwijt bent. Uitdieprijzen kunt
u alopmaken dat devooruitgang in de truffelteelt de laatsteeeuwnogal beperkt isgeweest [2].
Frank steldevast dat truffels alleen voorkomen bij levende
bomen zoals haagbeuk, eik, hazelaar, tamme kastanje en
beuk. Hij namwaardatereenverbindingbestaattussende
truffels, hun mycelium (het netwerkvan schimmeldraden)
en de worteltoppen van deze bomen. Deze worteltoppen
waren met het blote oog nogal verschillend van normale
plantenwortels.Bijmicroscopischestudieblekendeworteltoppen heterogeen samengesteld. Het centraledeelbestond
uit plantencellen (de eigenlijke wortel) omgeven door een
mantel van schimmelweefsel die dewortel alseen sok omgeeft en de vorming van wortelharen onderdrukt. Ook
werd schimmelweefsel tussen de buitenste cellen van de
plantenwortel aangetroffen - maar de schimmel drong de
wortelcellen niet binnen.

Fig.1.Ectomycorrhizavantruffel [1]

Frankconcludeerdedathiersprakeisvanééngemeenschappelijkorgaan,dathijschimmelwortelofmycorrhizanoemde.
Frank gafdaarnaast argumenten voor zijn hypothese dat de
schimmel niet alleen niet schadelijk isvoor de boom, maar
integendeel voor de boom juist essentieel is,doordat hij de
boomvoorzietvanplantenvoedendestoffen. Dezepublicatie
vanFrankmarkeerthetbeginvanhetonderzoeknaardebiologievanmycorrhiza (deschimmelwortel) en debeidepartners in dit samenlevingsverband, de mycorrhizavormende
plant endemycorrhizavormende schimmel.
Niet allemycorrhiza'szijngelijk
Erbestaanverschillendetypenmycorrhiza [3].Dietypenverschilleninhun morfologie, indesoortenschimmelsenplantendiedittypemycorrhizavormen,enookinhun fysiologie
en ecologie.Ik concentreer mehier opde twee belangrijkste
typen, ectomycorrhiza (waaraan Frank zijn ontdekkingen
deed) en arbusculaire mycorrhiza. Bij dat type speelde een
Nederlandse onderzoeker een belangrijke rol. Janse (1896)
onderzocht plantenwortels indeplantentuinvan Buitenzorg
in Nederlands Indiëen namwaar dat dewortelsvan vrijwel
allegezondeplantengekoloniseerdwarendoorschimmelsdie
zich in de wortelcellen bevonden. Ook voor Janse was het
duidelijk dat deze schimmels voor de plant nuttig, en misschienzelfsessentieel,zijn.Hijspeculeerdeuitgebreidoverde
rol die dezeschimmels zouden spelen bij de stikstofvoorzieningenprobeerdedat,zondersuccesoverigens,experimenteel
aantetonenbijkoffieplanten [4].
In dezeoratie zal ikvoorbeelden uit beide typen behandelen,en dusvoornamelijk uitgaanvanhun gemeenschappelijke eigenschappen. Maartochwiliknietvoorbij gaanaan
hunfysiologische enecologischeverschillen.Dieverschillen

kunjeeigenlijk alleenonderzoeken aan één schimmelsoort
die verschillende typen mycorrhiza kan vormen, of één
plantensoort die verschillende typen mycorrhiza kan vormen. Zulke planten zijn zeldzaam. Eenvoorbeeld van een
plantmettweetypenmycorrhiza iskruipwilg{Salixrepens).
Bij deze plant toonde Liesbeth van der Heijden aan dat
ectomycorrhizaschimmels vooralvanbetekeniszijn voorde
opnamevanstikstof,terwijl arbusculaire-mycorrhizaschimmelsvooral van betekenis zijn voor deopname van fosfaat
[5]. Doordat de behoefte van de plant aan dezevoedingsstoffen in deloopvanhet seizoenverschuift, hebben beide
typen schimmels ook een verschillende periode in het seizoenwaarinzehetmeestactiefzijn. Datverschilinhunbetekenis voor de stikstof- en fosfaatvoeding zal verderop
terugkomen, als ik inga op de vraag hoe menselijke activiteiten het functioneren van mycorrhiza beïnvloeden.
Eenbelangrijk verschiltussen beidetypenmycorrhiza heeft
temakenmetdesoortenrijkdom. Erzijn ongeveer 200.000
plantensoorten die arbusculaire mycorrhiza vormen met
ongeveer 200 soorten schimmels - een verhouding van
1000 op 1.Daarnaast zijn erongeveer2.500 soorten plantendieectomycorrhizavormenmetvermoedelijk meerdan
10.000soortenschimmels,eenverhoudingvan 1 op4.Dat
opvallende verschil kan niemand verklaren. Sterker nog,
niemand weet hoe we dat tot een onderzoekbare vraag
moetenmaken. Heeft datverschiltemakenmetverschillen
in soortvormingsprocessen tussen planten en schimmels?
Of met verschillen in soortvormingsprocessen tussen
ectomycorrhizaschimmels en arbusculaire-mycorrhizaschimmels? Of met verschillen in verbreidingsmogelijkheden tussen planten enschimmelsoftussen
verschillende typen schimmels? Zo lang we de vraag niet

opgesplitst hebben in onderzoekbare en toetsbare deelvragen [6],zullen we geen vooruitgang boeken bij de verklaringvan dit zeeropvallendeverschil.
Welisenigevooruitgang geboekt inhet onderzoek naar de
evolutionaire oorzaken en ecologische consequenties van
soortenrijkdom binnen ectomycorrhizaschimmels en arbusculaire-mycorrhizaschimmels. Ik ben oorspronkelijk
opgeleid alspaddestoelentaxonoom enben altijd geïnteresseerd geweest in soortvormingsprocessen bij ectomycorrhizapaddestoelen.Uitonderzoekisduidelijk geworden dat degrotesoortenrijkdom maarzeerbeperkt samenhangt met de gastheerspecificiteit: juist na wisseling van
gastheer treedt vaaksoortvorming op grote schaal op.Een
gevolg daarvan is dat nauw-verwante soorten ecologisch
vaak equivalent lijken en dezelfde ecologische nis bezetten
[7]. In zulke gevallen is er dan ook geen reden om aan te
nemen dat verschillen in soortenrijkdom van mycorrhizapaddestoelen consequenties hebben voor het functioneren
van ecosystemen. Het is daarom beter om niet te kijken
naar soortendiversiteit maar naar functionele diversiteit en
nisdifferentiatie vanmycorrhizaschimmels. Belangrijke factoren dieecologischeverschillen tussen soorten ectomycorrhizaschimmels veroorzaken zijn te vinden zowel in de
plant (voorkeur voor jonge of oude planten; verhouding
tussen kosten en batenvoor deplant) alsin debodem (gevoeligheid voor strooisel, verticale verdeling) [8]. Op dat
niveau blijken erwelpositieveverbanden te bestaan tussen
diversiteit en ecosysteemfuncties zoalsproductiviteit envariabiliteit,zowelvoorectomycorrhizaschimmelsalsvoorarbusculaire-mycorrhizaschimmels [9].Wel ishet noodzakelijk om het begrip functionele diversiteit operationeel te
maken. Daarvoor is zowel taxonomisch als ecologisch
onderzoek nodig.

Een derde gebied waarop ectomycorrhizaschimmels en arbusculaire-mycorrhizaschimmels van elkaar verschillen is
datvanhun gevoeligheid voorverstoringdoor demens.Ik
heb alaangegeven dat ectomycorrhiza vooral van belangis
voor de stikstofvoeding, arbusculaire mycorrhiza voor de
fosfaatvoeding. In samenhang daarmee blijkt dat ectomycorrhizaschimmels gevoeligzijn voor mineraal stikstof (die
via de lucht in aanzienlijke hoeveelheden op natuurlijke
ecosystemen terecht komt), terwijl arbusculaire-mycorrhizaschimmelsachteruitgaan door overmaat aan fosfaat [10].
Die gevoeligheid en achteruitgang voor stikstofdepositie is
goed gedocumenteerd voor de Nederlandse ectomycorrhizaschimmels. Volgens de Rode Lijst van bedreigde en
kwetsbare paddestoelen in Nederland moeten van de 700
goed bekende soorten ectomycorrhizaschimmels in
Nederland meer dan 75%alsbedreigd beschouwd worden
[11]!Weliswaarlijkt hethetlaatstedecenniumweerietsbetertegaan,maaronderzoeknaareffectgerichte maatregelen
tenbehoevevanhet behoud,beheerenherstelvandezebelangrijke groep organismen blijft dringend geboden [12].
Gevenennemen
Na dezekorteopmerkingen oververschillen tussen mycorrhizatypen wil ik terugkeren naar hun gemeenschappelijke
eigenschappen. Gemeenschappelijk aan (vrijwel) alletypen
mycorrhiza isdat dit eenverbinding betreft van wederzijds
voordeel. Door het aangaan van dezeverbinding wordt de
schimmel voorzien van energierijke koolstofverbindingen.
Deplantwordtvoorzienvanvoedingsstoffen uitdebodem,
met namediewaarvan debiologische beschikbaarheid laag
is.
Uit deze korte karakteristiek blijkt dat een mycorrhizaonderzoeker dus zowelgeworteld moet zijn in bodemkun-

digealsinplantkundige disciplines,ofinelkgevaleen netwerk moet hebben waarin specialisten in beide disciplines
aanwezigzijn.Wat dat betreft isWageningen nogniet zo'n
slechte plek...
De precieze formulering van de vorige alinea kostte mij
nogalwat hoofdbrekens.Want termenals wederzijdsvoordeel' en 'voorzien worden van' zijn niet uitsluitend neutraal-wetenschappelijke beschrijvingen van processen en
hun uitkomsten. Het vóórkomen van mutualisme, wederzijds voordelige associaties, is niet voor elke bioloog vanzelfsprekend. Ineenberoemdestudieuit 1973toondeMay
niet alleen aan dat soortenrijkere modelecosystemen juist
minderstabielzijndansoortenarmere,maarookdat mutualisme,interactiesvanwederzijdsvoordeel,bijdraagt tothet
destabiliseren vanzijn modelecosystemen. Mayschreefdan
ook 'het isverleidelijk om te speculeren dat overwegingen
vanstabiliteit tot gevolghebben datinlevensgemeenschappen predator-prooi-interacties algemener zijn dan mutualistische.' En May citeerde daarnaast Williamson die
schreef: 'Mutualisme is een fascinerend onderwerp in de
biologie,maarzijn betekenisvoor populaties isoverhetalgemeenklein'.Weliswaarkwalificeerde Mayzijn boudebeweringen in het nawoord bij de tweede druk enigszins,
maar ook daar schreef hij 'terwijl het waar is dat mutualisme verhoudingsgewijs onbelangrijk is in gematigde en
boreale ecosystemen..., zijn mutualistische interactieswezenlijke elementen van tropische levensgemeenschappen'
[13].Letwel:wespreken bijmycorrhiza overeensymbiose
dievermoedelijk bij90%vanalleplantensoorten voorkomt
(ook in gematigde en boreale ecosystemen), die essentieel
was voor het ontstaan van plantengroei op het land, zo'n
500-600 miljoen jaar geleden, en daarmee voor de atmos-

ferische zuurstof waar wij mensen van afhankelijk zijn, en
waarvoor geldt dat de meeste planten zonder die symbiose
onder omstandigheden van natuurlijke bodemvruchtbaarheid hun levenscyclus niet kunnen voltooien. Het is voor
mij onmogelijk te geloven geloven dat mutualisme ecosystemen destabiliseert. Ik denk dat we eerder moeten concluderendatonzemodellenvanmutualismeniet realistisch
zijn. Dat de huidige modellen niet deugen, hangt samen
metdetweede,dubbelzinnigetermuitdedefinitie vanmycorrhiza, namelijk 'voorzien worden van'. Betekent dat
'krijgenvan' of 'nemenvan'?Modellen die uitgaanvan het
eerste,leideninderdaad niettotstabiliteit.Maarerzijnaanwijzingen dat het beter is te spreken van 'nemen van'. Zo
zetten de schimmels de suikers van de plant om in andere
suikersdievoordeplantonherkenbaar enonbruikbaar zijn.
Volgendopdemycorrhizavormingverlaagteenplantdeactiviteit van haar koolstoftransporteiwitten, terwijl de
schimmel juist de activiteit van zijn eigen koolstoftransporteiwitten opvoert [14]. Sommige mycorrhizaschimmels
schakelen het fosfaatopnamesysteem van de plant uit en
makendeplantdusvolledigafhankelijk vandemycorrhizaschimmel, ook zonder dat de plant extra fosfaat binnen
krijgt [15]. Ik vermoed dat modellen die 'nemen van' als
uitgangspunt hanteren, wat dat betreft realistischer zijn.
Maar ongetwijfeld zaluiteindelijk blijken dathet noch uitsluitend 'nemen' of uitsluitend 'geven' is, waar een vorm
van ruilen waarbij telt welke relatieve controle beide partnershebben omdewisselkoers (koolstofvandeplant tegen
voedingsstoffen viadeschimmel uit debodem) en de fluctuaties daarvan inde tijd vastte stellen.
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Misleidende illustraties
Hoehet ookzij,het resultaatvan diesymbiose isvoorbeidepartijen gewoonlijk voordelig.Dit resultaatkangetoond
worden aandehand vanplaatjes vanhet type 'kleine plant
- groteplant'. Iklaat uhiervan tweevoorbeelden zien. Het
eersteplaatje heeft betrekking op degroeivan Stengelui of
Grove bieslook {Alliumfistulosum)in de kas in grond met
laagenhoogstikstofgehalte indeafwezigheid enaanwezigheid van mycorrhizaschimmels. Het tweede plaatje betreft
een veldproef waar grond gesteriliseerd is,waarnaverschillende gewassen geplant zijn, waar deels mycorrhizaschimmelsaanzijn toegevoegd.Commentaar isoverbodigenhet
belangvandestudievanmycorrhiza isevident, zolijkt het.
Maar toch
Ikhebtweeproblemenmetdezeplaatjes [16].Aandehand
vandezetweeproblemenwilikuuideggenwatvoormijde
uitdagingenvanhetmycorrhiza-onderzoek zijn.Ikzaldaarbijzowelhet fundamentele onderzoekalstoegepasteaspecten de revue laten passeren. Hoe kan het ook anders met
een vakgebied dat zijn ontstaan dankt aan de bevordering
van toegepast onderzoek.
Phytocentrischeenmycocentrischevooroordelen
Het eerste probleem is dat dit plaatje niet compleet is.
Immers,alleendeplantisaanwezig.Nuzouukunnen denken dat het ook wel heel lastig is om de mycorrhizaschimmel af te beelden, omdat het schimmelnetwerk onzichtbaar in de bodem is,of hoogstens zichtbaar isalseen
ongedifferentieerd plukje watten. Dat argument is echter
weinigovertuigend, zoalsuit hetvolgende plaatje blijkt.
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Fig. 2. De ectomycorrhizavormende schimmel en de
ectomycorrhizavormende plant [17]
Ik wil de Stelling verdedigen dat onderzoek naar mycorrhiza vaak eenzijdig is. De plant krijgt vrijwel alle aandacht,
terwijl de schimmel uit het zicht verdwijnt. In ons jargon
zeggenwe dan dat mycorrhiza-onderzoekphytocentrisch is.
Soms wordt de schimmel uitsluitend gezien als uitbreiding
van het wortelstelsel van de plant. Zo'n eenvoudige benadering kan helpen als we verbanden bestuderen tussen de
omvang van het schimmelnetwerk en de opname van
plantenvoedende stoffen, maar we zullen verderop zien dat
zo'n verband maar een beperkte geldigheid heeft [18].
Ik heb al aangegeven dat ikvanuit mijn opleiding allereerst
schimmelkundige, mycoloog, ben. Daarom bepleit ik een
mycocentrische benadering en wil ik benadrukken dat de
schimmel een zelfstandig organisme is met zijn eigen 'belangen'. Alswe dat simpele feit over het hoofd zien, zal ons
begrip van mycorrhiza altijd incompleet blijven.
12

Een van debelangrijke milieuveranderingen die zich thans
voordoet is de toename van het atmosferisch koolzuurgehalte. Die toename leidt tot verschillende gevolgen waarin
het versneldebroeikaseffect en deopwarmingvan deaarde
veel aandacht krijgen. Voor een mycorrhiza-onderzoeker is
interessantwatdeverhogingvanhet CC^-gehaltevoorhet
functioneren van mycorrhiza betekent. Odair Alberton
heeft de literatuur op dit gebied samengevat [19]. Op
grond van dit onderzoek bleekinhet gevalvan ectomycorrhiza dat een verdubbeling van het koolzuurgehalte leidde
tot 25%extrabovengrondsegroeivoordeplant,terwijl het
netwerk van schimmeldraden met 57% toenam. De totale
hoeveelheid opgenomen nutriënten (stikstof en fosfaat)
bleek echter maar met 16% en 7% gestegen. Economisch
gesproken: bij een zeersubstantiële investering in koolstof,
behaalde deplant slechtseen marginaal rendement invoedingsstoffen. Devoordehandliggendeverklaringisdathet
netwerk van schimmeldraden al uitgebreid genoeg is (gezienvanuithet perspectiefvandeplantvoordenutriëntenopname), en dat vergroting van de hoeveelheid koolstof
weliswaar leidt tot een voordeel voor deschimmel, zonder
dat hij de plant extra voedingsstoffen verschaft. Die conclusie is ook aannemelijk alsweweten dat er in één gram
grond gemakkelijk een paar honderd meter schimmeldraden aanwezigkan zijn. Eengroter netwerk kanzelfsleiden tot een verminderde beschikbaarheid van nutriënten
voordeplant eneenslechteregroei [20].In dit experiment
issprakevan30-500meterschimmeldraad pergramgrond,
vergeleken met 10-20meterpergramgrond zoalsindevorigestudie.Dit bevestigteenwaarheiddieweallenkennen:
meer isniet altijd beter...
Helaas ontbreken goede modellen om het verband tussen
de dichtheid en architectuur van het netwerk en dekosten
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en baten daarvan kwantitatief te onderbouwen. De promovendi Odair Alberton en Glaciela Kaschuk zijn beiden
bezig met de ontwikkeling van modellen van koolstof en
nutriënten in mycorrhiza.
Lijmen
Het isniet gemakkelijk omje voor te stellen dat een gram
grond tientallen tot een paar honderd meter schimmeldraden van mycorrhizaschimmels kan bevatten. Toch betekenendiegegevensdathoogstensenkeleprocentenvandeorganischestofindegrond gevormdwordendoordelevende
mycorrhizaschimmel. 95%of meer van de organische stof
bestaat uit dood plantenmateriaal (humus) en resten van
andere dode organismen. Maar ook na hun dood spelen
mycorrhizaschimmels een rol.Recentisontdekt datarbusculaire-mycorrhizaschimmelseen eiwit-koolhydraten-complex, glomaline genaamd, produceren en afzetten aan het
oppervlak van de celwanden. Glomaline wordt zeer langzaam afgebroken en kan daardoor een belangrijke bijdrage
leveren tot de koolstofvoorraad in de bodem. Glomaline
heeft eenaantalbijzondere eigenschappen.Simpelgezegdis
glomaline een soort van lijm, waardoor bodemdeeltjes aan
elkaar gekit worden en de bodem zijn structuur krijgt en
behoudt [21]. Ook andere soorten schimmels scheiden
lijmachtige verbindingen uit die bijdragen tot de bodemstructuur, maar doordat deze uitscheidingsproducten een
veel kortere levensduur hebben, is hun bijdrage tot de
structuurvorming ook beperkter. De komende jaren wilik
met collega bodembiologen en bodemscheikundigen
onderzoekverrichtenaanderolvanglomalineenderolvan
anderbodemlevenbij hetmaken,handhaven enook afbrekenvan bodemstructuur.
Glomaline isookinandereopzichten mogelijk interessant.

14

Weweten niet wat het voordeel voor deschimmel iswanneerdieonder bepaaldeomstandigheden glomaline produceert. Men heeft gedacht dat diestof degroei door debodem vergemakkelijkt (glomaline als lijm en smeermiddel)
ofdat diestofvraatdoor bodemdieren tegengaat. Enderde
mogelijkheid isdatglomaline bijdraagt tot de bescherming
van het chemischemilieu rondom deschimmeldraden. Zo
wordt ermeerglomaline geproduceerd ingronden diemet
zware metalen verontreinigd zijn of in gronden waar door
de hoge zuurgraad het risico van aluminiumvergiftiging
aanwezigis.Wanneerweinhetlaboratoriumglomalineisoleren,blijkt datrelatiefgrotehoeveelhedenijzertebevatten.
Het isniet bekend waar dat ijzer vandaan komt, maar een
mogelijke verklaring is dat dat ijzer afkomstig isvan ijzerfosfaat-verbindingen in de bodem. Door ijzer te binden
zoudenarbusculaire-mycorrhizaschimmels daardoor fosfaat
vrij kunnen maken en voor de plant kunnen opnemen.
Berekeningen van Irene Cardoso hebben laten zien dat het
verschil in fosfaatopname door maïsplanten met en zonder
mycorrhiza van dezelfde grootteorde is als de hoeveelheid
fosfaat die uit ijzer-fosfaat-verbindingen vrijgemaakt kan
worden [22].Maar het isgoed te bedenken dat cijfers die
in overeenstemming zijn met een theorie allesbehalve een
kritische test vormen voor die theorie. Op die waarschuwingkom iknogterug.
Ondergrondse communicatie
Naast hun rol in de vergroting van de opname van voedingsstoffen endeverbeteringvan debodemstructuur spelen mycorrhizaschimmelsnog meer rollen. Eén daarvan is
dat zij de plant kunnen beschermen tegen ziekten en plagen.Datkangebeurendoordatplantenmetmycorrhizaeen
betere voedingstoestand hebben en daardoor meer weer-
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stand hebben tegen belagersvan buiten, ofdoordat schimmels die op of in dewortel zitten kunnen voorkomen dat
belagers diezelfde plekken koloniseren, of doordat de
schimmels gifstoffen uitscheiden die hun belagers doden.
Mycorrhizaschimmels kunnen planten ook beschermen
doordat ze de chemische samenstelling van de uitscheidingsproducten van plantenwortels veranderen, waardoor
belagersdeplant nietofmindergoedwetentevinden [23].
Dat mechanisme werkt niet alleen tegen bacteriën, schimmels en aaltjes, maar ook tegen parasitaire planten. Striga
hermonthica is een zeer belangrijke parasitaire plant op
graangewassen zoalsmaïs,kafferkoren (sorghum) enparelgierst (millet) in desavannegebieden vanWest-Afrika. Laat
uniet misleiden doordemooiebloemen:StrigaisinAfrika
verantwoordelijk voor meer oogstverlies van graan dan
sprinkhanen!Venasius Lendzemo deed onderzoek naar de
vraagofmycorrhizaschimmels een rolzouden kunnen spelen bij de beheersing van Striga.Voor Striga geldt, evenals
verwante parasitaire en half-parasitaire planten als bremraap, ratelaar en ogentroost, dat ze zelf geen mycorrhiza
vormt. Op basis van waarnemingen, dat wortels van
grasachtigen met mycorrhizaschimmels gelerzijn dan wortelszondermycorrhiza,voerdehijeenexperiment uitwaarbij uitscheidingsproducten van sorghumplanten met en
zonder mycorrhiza werden getest op hun vermogen om de
kieming van Striga te beïnvloeden. Dat effect bleek er inderdaad te zijn - een tolerant sorghumras bleek in aanwezigheidvanmycorrhizadekiemingvanStrigavrijwelvolledig te onderdrukken. Dat effectwerd in het laboratorium
gevonden. In eenveldproef in Noord Kameroen bleektoevoegingvanmycorrhizaschimmels eveneensteleidentotlagereopkomstvan Striga- zijhet dat het effect kleinerwas
dan onder degecontroleerde en homogene conditiesinhet
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lab [24]. Natuurlijk warenweookgeïnteresseerd indeaard
van de stoffen die voor dit effect verantwoordelijk zijn.
Daarhebbenwenogweinigvooruitgang geboekt—hetgele pigment is niet water-oplosbaar en kan dus niet rechtstreeksverantwoordelijk zijn voor het effect. Maarvoorlopersindesynthesevandatgelepigment spelenookeenrol
alskiemstimulantiavanStriga [25].Recentonderzoek heeft
aangetoond dat Striga gebruik (of liever misbruik) maakt
van de communicatie op moleculair niveauwaarmee planten en mycorrhizaschimmels elkaar herkennen [26].
Daardoor kunnen granen zicheigenlijk niet verdedigen tegenStrigadoordestof,diedekiemingvanStrigainduceert,
niet meer uit te scheiden (want dan zouden ze ook geen
mycorrhiza kunnen vormen). Maar als een mycorrhizaschimmeleerderbijdeplantisdandeparasiet,verandertde
schimmel wel de uitscheidingsproducten van de plant met alseersteeffect dat kolonisatie vandezelfde plant door
anderemycorrhizaschimmels geremdwordt [27] (want dat
isvoordeligvoordeeerstaankomendeschimmel—ookhier
weer blijkt het dus van belang om een mycocentrisch perspectieftehanteren),maarmetditeffect opStrigaalstweede gevolg [27].De komende jaren wil iksamen met postdocVenasius Lendzemo en collega'svan de Kenniseenheid
Plant (AadvanAst, Harro Bouwmeester) nader onderzoek
doen aan dezedriehoeksrelatie en de bijdragen die mycorrhizaschimmels kunnen leveren tot een geïntegreerde bestrijding van Striga.
Overigenshoeft hetafluisteren vandemoleculairecommunicatie tussen planten en mycorrhizaschimmels niet altijd
slechtaftelopen.Sterkernog:hetafluisteren envervolgens
modificeren van dezecommunicatie wasessentieelvoor de
evolutie van stikstofbindende bacteriën en vlinderbloemigen [28]. De moleculaire communicatie tussen vlinder-
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bloemigeenrhizobium isgebaseerdopdeevolutionairveel
oudere (500miljoen tegenover 150 miljoen jaar) communicatie tussen de oerplant en de eerste mycorrhizaschimmels. Dat gegeven, en de onderscheiden rollen die
rhizobiaenarbusculaire-mycorrhizaschimmels spelenbijde
voorziening metstikstof en fosfaat voor vlinderbloemigen,
maakt eenstudie vandeze driehoeksrelatie, gericht opde
rolvanbeideondergrondsepartnersinde koolstofhuishouding van het systeem, erg interessant. Hoe zit het in dit
systeem metdevoordelen endekosten? Kunjedieonafhankelijk vanelkaar beschouwen en zijn kosten en baten
additief? Of is er een interactie tussen rhizobia en
mycorrhizaschimmelswaardoorersynergiezoukunnenoptreden? Deze vraag wordt thans experimenteel en modelmatig bestudeerd door Glaciela Kaschuk, mede begeleid
doorcollega'svandeKenniseenheid Plant(KenGiller,Peter
LefFelaar).
Hetondergrondseparadijs
Nietinallegevallenspeeltmycorrhizaeenzelfderolbijbladgroenloze planten. Andere bladgroenloze planten vormen
namelijkwelmycorrhiza.Ditdoetzichbijvoorbeeldvoorbij
stofzaad (zowel de Europese Monotropa hypopithys) alsde
Amerikaanse eenbloemig stofzaad (Af. uniflord), die beide
mycorrhiza's hebben. Dat ismerkwaardig, want hoekomt
de schimmel aan zijn koolhydraten bij een bladgroenloze
plant? Isditeenwederzijds voordeligesamenlevingofparasiteert deplant opdeschimmel? Hier blijkt sprakevaneen
ménageàtrois,waareenmycorrhizaschimmel,eenboomen
stofzaad ineeninnigesymbioseleven.Eenectomycorrhizavormendeboomlevertsuikersaande ectomycorrhizaschimmel, deschimmel levert nutriënten aande boom, enstofzaad neemt nutriënten vandeschimmel ensuikersvan de
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boomviadeschimmel. Erisdusgeendirect contact tussen
stofzaad enboom. Deboomkannietzonderectomycorrhizaen kan zich dus niet verdedigen tegen de bedrieger stofzaad. De schimmel lijkt ook te profiteren doordat stofzaad
slechts de ontwikkeling van één mycorrhizaschimmelsoort
toelaat [29].De vraagishoe algemeen dit soort driehoeksrelatiesiswaarbijdeeneplantvandeanderekan profitereren,
met de mycorrhizaschimmel als go-between. Treedt dit
verschijnsel alleenopbijbladgroenlozeplanten,vroegerhumussaprophyten genoemd?Ofkennenandereplanten,zelfs
als ze bladgroen hebben en deels voor hun eigen koolstof
kunnen zorgen, dit truukje ook? Dievraagheeft tot heftige
debatten geleid, en opnieuwbleken stilzwijgende veronderstellingenover'nemen'en 'geven'vankoolstof,en eenzijdigheden,waarbij het functioneren van demycorrhiza uitsluitend vanuit het perspectief van de plant werd beschouwd,
belangrijk tezijn [30].
Dat mycorrhizaschimmels ondergrondse netwerken kunnenvormenwaarmeeverschillende plantenvandezelfde of
van verschillende soorten zijn verbonden, is vastgesteld
voor zowel ectomycorrhizaschimmels als arbusculaire-mycorrhizaschimmels [31]. Want meestal zijn mycorrhizaschimmels niet zo specifiek dat zij slechts met één plantensoort een associatie aan kunnen gaan. In zo'n netwerk
kan de schimmel koolstof en plantenvoedende stoffen
transporteren. De vraag is nu of dat transport in dat
mycorrhizanetwerk onder controle staat van en uitsluitend
ten voordele komt aan de schimmel, of dat ook de plant
daar invloed op uitoefent envoordeel van ondervindt, bijvoorbeeldzaailingenindediepeschaduwvaneenbos,waar
de lichthoeveelheid onvoldoende is,die door (hun) ouderplantenwordengevoed.Alsinzulkenetwerken stoffen van
plant naar plant getransporteerd worden, en alsdat trans-
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port bepaald wordt door de 'behoefte' van de plant, isdat
dan niet een aantrekkelijk alternatief voor een ecologische
visiewaarin concurrentie en predator-prooi-relaties de sturende kracht in de natuur (enwellicht ook in desamenleving)zijn?Zijn zulkenetwerkenwellichteenvoorbeeldvan
het marxistische paradijs onder de grond (van ieder naar
zijn mogelijkheden, aan ieder naar zijn behoeften) of een
ander paradijs [32]? U ziet het: opnieuw kan een wetenschappelijk debat niet gemakkelijk los gezien worden van
opvattingen en vooronderstellingen over hoe de wereld en
desamenlevingeruit zieten hoort tezien.
Hoewelhetonderzoekenhetdebatnoglangnietbeëindigd
zijn, kunnen we in ieder geval constateren dat men in het
geval van netwerken te gemakkelijk en te vanzelfsprekend
vanuit het perspectief van de plant geredeneerd heeft. Het
isveelwaarschijnlijker dat in veel gevallen zulke bewegingeninhetnetwerkdoordeschimmelgecontroleerdworden
[33]. Natuurlijk geldt dat niet voor stofzaad, die wel de
koolstofstroom teneigenbatekanmanipuleren.Zijn datde
uitzonderingen diede regel bevestigen ofzijn dat alleende
extremen in een reeks van mogelijkheden? Het feit dat er
groene planten zijn die slecht groeien in afwezigheid van
andere plantensoorten (zoals gentianen en duizendguldenkruid) suggereert dat dit verschijnsel algemener is [34].
Maaraandeanderekant:alsditverschijnsel echtalgemeen
is,zouden bedriegers (planten die nemen maar nietgeven)
veelalgemener moetenzijn: natuurlijke selectieleidtzelden
tot het paradijs, marxistisch ofanderszins.
Kanmycorrhizaallesverklaren?
Deherontdekkingvanhet belangvanmycorrhiza indevegetatie-ecologie heeft devraag opgeroepen naar de betekenisbijhet bepalenvansamenstellingenrelatieve talrijkheid
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vanplantensoorten invegetaties.Wanneerjedievraagwilt
bestuderen,dandoetzichdevraagvoornaarde specificiteit
vanmycorrhizaschimmels (zijnschimmelsspecifiek aanéén
plantensoort gebonden of gaan ze verbindingen aan met
meersoorten),naarhetfunctioneren vannetwerken (alsdeze bestaan worden er dan in significante hoeveelheden
koolstof en nutriënten van plant naar plant getransporteerd?),ennaardeaardvandeassociatie(alsersprakeisvan
voorkeurenvindenwedandecombinatieplant- schimmel
dievoorbeidehet besteis,ofisdecombinatie voor deene
partnerweliswaaroptimaal,maardannietvoordeandere?).
Elkvandezetheoretischemogelijkheden isgeopperd alsbelangrijk voor de rolvan mycorrhizaschimmels op devegetatiesamenstelling. En elke theorie kan dezelfde patronen
verklaren!Hierverklaartmycorrhizadusalles,enmisschien
ookwelniets...
DegenenonderudievorigjaardeoratievanprofessorWim
van der Putten hebben bijgewoond, zullen zich wellicht
herinneren dat hij dezelfde patronen kan verklaren vanuit
de ecologie van pathogenen (ziekteverwekkende aaltje en
schimmels) in de bodem [35].Blijkbaar hebben vegetatieecologen een probleem, in die zin dat geheel verschillende
ecologische theorieën en onderliggende mechanismen probleemloosdezelfde patronen kunnen verklaren.Mijn collegaRondeGoedeenikhebben ineenoverzichtsartikelover
de rol van bodemorganismen in de vegetatie-ecologie een
schemagepresenteerd datgevallenvanpositieveennegatieve terugkoppeling van bodemorganismen op plantensoorten kanverklaren,en dat evenzeervantoepassingisop
de vrienden (mycorrhizaschimmels) als vijanden (aaltjes,
parasitaireschimmelsenbacteriën) vandeplant [36].Voor
het begrijpen van de onderliggende mechanismen lijkt het
erdusnietveeltoetedoen naarwelkegroepvan bodemorganismenwe kijken.
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U bent natuurlijk geïnteresseerd wie er eigenlijk gelijk
heeft. Het zou te gemakkelijk zijn te beweren dat beiden
weleenbeetje gelijk hebben endat dewaarheid welergens
in het midden ligt. Immers, zon verklaring verklaart niets
- want dan doet zichmeteen devraagvoor ofbeide partijen evenveel gelijk hebben, of dat het belang van mutualistische en antagonistische bodemorganismen afhangt van
deeigenschappenvandeplanten ofvegetatie,ofvandebodem. En hoe kunnen we dan generaliseren [37]? Of moeten we accepteren dat ecologie een zogenaamde provincialistische wetenschap isdie alleen maar uitspraken met een
beperkte geldigheid kan opleveren [38]? Het kan geen
kwaad erop tewijzen dat in nogalwat gevallen deexperimenten en waarnemingen, die we gedaan hebben, wel in
overeenstemming zijn met, maar geen kritische test zijn
voor onzefavoriete hypothese. Nogal eenshebbenweonze
experimenten gedaan met planten en in bodems die bevooroordeeld zijn t.o.v. beide theorieën. Hier ligt dus nog
een belangrijke uitdagingvoor de bodemecologie.
Toepassingen
Laten we opnieuw kijken naar afbeeldingen van het type
'kleineplant - grote plant'.
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Fig.3.Voorbeelden vanhet verschijnsel 'kleineplant (L: zonder
mycorrhiza)-groteplant(R:metmycorrhiza)'.
Ikzeiudat iktweeproblemen hebmetzulkeplaatjes. Het
tweede probleem heeft te maken met onze beeldcultuur.
Wij lezen teksten van links naar rechts, maar wij interpreteren ook afbeeldingen van links naar rechts, als ware
het een weergave van een tijdsvolgorde of causaliteit.
Daardoor sluipt ereenverborgen boodschap in dezeplaatjes. Ze suggereren welke extra plantaardige opbrengst je
kunt bewerkstelligenwanneerjemycorrhizaschimmelstoevoegt. Maar we zouden deze plaatjes ook van rechts naar
linkskunnenlezen.Danvertellenzeonswelkrisicovanopbrengstverlieserdreigtalsweonzebodemsbeherenopeen
manier die nadelig isvoor mycorrhizaschimmels; enwelke
maatregelen we dan moeten nemen (via extra meststoffen
of pesticiden) om toch van een redelijke opbrengst verzekerd te zijn.
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Wemoeten daarom onsdevraagstellenhoewedezeplaatjes moeten lezen: van links naar rechts of van rechts naar
links? In zijn algemeenheid, d.w.z. onder natuurlijke omstandigheden, ishetantwoordeenvoudig.Deaanwezigheid
van planten met mycorrhiza isdenorm enhet vóórkomen
en overleven van plantensoorten zonder mycorrhiza is de
afwijking die juist verklaard moet worden. Het doen van
proeven in het labmet planten, die inhet veld mycorrhiza
vormen,inafwezigheid vanmycorrhizaleidtgewoonlijk tot
artefacten dievoordetheorievormingindeecologieweinig
betekenishebben. Enhoezithet inagro-ecosystemen? Iser
daar een tekort aan (of zelfs een ontbreken van) mycorrhizaschimmels te verwachten, dat wevia toevoegen moeten repareren?
Een recente meta-analyse liet zien dat toevoegen van mycorrhiza-inoculum in laboratorium- en veldproeven leidde
tot hogere kolonisatie in de wortels en tot betere plantengroei.Maar beheersmaatregelen, waarvan verwacht mag
worden dat ze de activiteit van mycorrhizaschimmels bevorderen, hadden vergelijkbare effecten. Wanneer de bodemvruchtbaarheid relatief hoog was of het inoculumpotentiaal in de grond hoog was, had toevoegen van mycorrhiza-inoculum over het algemeen een zeer beperkt effect
[39].Erzijn dusspecifieke condities (ernstigebodemdegradatie door erosie waarbij de toplaag verdwenen is; introductie van planten in een nieuw werelddeel) waarbij de
hoeveelheid mycorrhizaschimmels in hetveld beperkend is
en inoculatie dus essentieel is.Maarzulkeconditieszijn de
uitzonderingen diederegelbevestigen.Vakerishet hetgeval dat het specifieke bodembeheer heeft geleid tot achteruitgang in de hoeveelheid of in het functioneren van de
mycorrhizaschimmels. En tegen minder geschikt beheer
helpt inoculatie uiteraard niet.
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Wat betekent nu dezeconclusievoor het toegepaste mycorrhiza-onderzoek? De conclusie is geen pleidooi om alleen
het fundamentele onderzoek naar mycorrhiza na te streven
zonder oog tehebben voor de toepassingskanten. Zo'n pleidooi zou ook geen recht doen aan de geschiedenis van het
vakgebied, waar altijd de interactie tussen fundamenteel en
meer toegepast onderzoek verantwoordelijk isgeweest voor
de wetenschappelijke vooruitgang. Ik wil er voor pleiten
om niet te snel naar het simpele antwoord van toevoegen
van mycorrhizaschimmels over tegaan. Laat ikde bezwaren
daartegen eerst samenvatten.
Productie van mycorrhiza-inoculum op grote schaal is
duur.Arme boeren in de tropen doen er zeker beter aan om
hun geld te besteden aan meststoffen dan aan het kopen
van mycorrhiza-inoculum. Bovendien is het vaak onduidelijk welk inoculum we moeten gebruiken. Kiezen we voor
elk gewas een eigen mycorrhiza-soort ofvariëteit of gebruiken we standaardinoculum? Kiezen we voor één isolaat of
geven we de voorkeur aan een soortenmengsel, vanuit het
gegeven dat functionele diversiteit van mycorrhizaschimmels een positief verband toont met de productiviteit van
(agro-)ecosystemen? Hoe wegen we de gunstige effecten
van soorten op de nutriëntenopname af tegen de gunstige
effecten van andere soorten op de bodemstructuur? Hoe reguleren we de concurrentie tussen de inheemse soorten en
het toegevoegde inoculum? Hoe voorkomen we dat ons inoculum uiteindelijk bestaat uit snel groeiende, concurrentiekrachtige, maar minder efficiënte soorten [40]? Ook hier
lijkt het dat we al verondersteld hebben dat de schimmel
die het onder bepaalde omstandigheden het beste doet ook
wel het beste effect op de plant zal hebben [41].
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Ikwilweleenpleidooi houden vooronderzoek hoeweonze plantkeuze en ons bodembeheer zo kunnen optimaliseren dat mycorrhizaschimmels daarvan een integraal deel
uitmaken.Allereerstplantkeuzeofraskeuze.Indeliteratuur
is gesuggereerd dat de huidige veredeling op groei onder
goed bemeste omstandigheden heeft geleid tot een situatie
waarinplantenmindergemakkelijk reagerenopofvoordeel
hebben vanmycorrhiza, ofminder goed instaatzijn bijlage bodemvruchtbaarheid nutriënten op te nemen [42].
Intuïtieflijkt dat plausibel,hoewel dit soort onderzoekwel
enkele methodologische problemen heeft. Want alsweselecteren op opbrengststabiliteit (d.w.z. lage variatie in opbrengst bij verschillende externe condities), selecteren we
daarmee dan ook indirect op een lage respons op mycorrhiza [43]? Moeten we onze veredeling nu omdenken en
voor een meer duurzame vorm van landbouw rassenselecteren die een grotere respons op mycorrhiza tonen? Is het
denkbaardatveredelingdieleidttotlagerevatbaarheidvoor
ziekteverwekkende schimmelsookkan leiden tot rassendie
minder reageren op mycorrhiza [44\iEn hoe belangrijk is
deresponsopmycorrhiza (derelatievetoenamevan deopbengst) ten opzichte van de absolute opbrengst? Hier ligt
een belangrijk vraagstuk met fundamentele en toegepaste
kanten voor mycorrhiza-onderzoekers en (biologische)
plantenveredelaars [45].
Dan bodembeheer. Daargaathet om devraagofwedebodem zo kunnen beheren dat bodemleven, inclusief mycorrhizaschimmels,bevorderdworden. Gezienhetgrotebelang
vanstructuurbederf indebodem,enderoldiemycorrhizaschimmelsenanderbodemlevenspelenbijcreërenenhandhaven van bodemstructuur, acht ik onderzoek naar andere
vormen van landbouw, zoals conservation agriculture, van
groot belang [46].Ik wil dan ook graag bijdragen via my-
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corrhiza-onderzoek aan het recent gestarte WOTROprogramma over de interaaie tussen bodemleven en bodemstructuur en deverbeteringvan deefficiëntie waarmee
gewassenwater en nutriënten kunnen verwerven.
Meer nadruk op duurzamer vormen van bodembeheer is
ook gunstig, doordat compenserende maatregelen die we
anders moeten nemen in geval van een mycorrhizatekort,
vaakophun beurtweernegatief uitwerken op mycorrhizaschimmelsen anderevormen van bodemleven [47].
De socialekantvanhet bodemleven
Vooreenmycorrhiza-onderzoeker ishet dus belangrijk om
te netwerken met onderzoekers op het gebied van bodem
ènplant.Vanuitmijn eigenbelangstellingvindikheteveneensbelangrijk eennetwerktehebbenmetonderzoekersop
het gebied van de sociale wetenschappen. Niet alleen etymologisch is er sprake van verwantschap tussen bodemkundigen en beoefenaren van de menswetenschappen.
Immers, de woorden vruchtbare aarde (humus), nederigheid (humilitas) enmens(Homo) zijn vanhetzelfde woord
afgeleid [48].Maar belangrijker nog, de bodem als object
van onderzoek krijgt zijn betekenis mededoor het gebruik
daarvan door de mens en door de sociale betekenis die dat
landvoordemensheeft. Ikprijs mijdaarom indegelukkige positie deel te nemen aan een onderzoekprogramma in
Benin en Ghana getiteld "Convergence of Sciences" [49]
waaronderzoekersmetnatuurwetenschappelijke ensociaalwetenschappelijke achtergrond samenwerken met als doel
tekomen tot eenmeerduurzamevormvanbeheervanbodem en gewas. Uit dat project wordt duidelijk dat keuzes
voorbodemvruchtbaarheidsbeheer (Watzijn effectieve vormen van bodemvruchtbaarheidsbeheer? Hoe hangt dit beheersamenmetgewaskeuze? Hoehangt gewaskeuzesamen
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met arbeid in deverschillende velden?) niet begrepen kunnen worden dan in de context van de instituties die landgebruiksrechten bepalen en dievan invloed zijn op debeschikbaarheid van arbeid. In dit spannende project lijkt
mycorrhiza-onderzoek misschien wat naar de achtergrond
teverdwijnen; maarmycorrhizakomtweldegelijkaanbod:
niet alleen als kapstok voor het belang van bodemleven
voor de bodemvruchtbaarheid, maar ook bij onderzoek
naar de vraag hoe de extensieve teelt van cassava kan bijdragen tot een hogere nutriëntenbeschikbaarheid voor het
volggewasmaisviahet mycorrhizanetwerk [50].
Erisnogeentweedeproject overbodemgebruikwaarikbij
betrokken ben enwaar eveneensde inbrengvan desociale
wetenschappen belangrijk is. Dit betreft een project over
zwarte aarde in tropisch Zuid-Amerika [51]. Ik noem dit
project ook,omdathet eeninitiatiefisvanstudenten,enzij
er in geslaagd zijn om een klein beetje onderzoeksgeld (in
onsjargon seed moneygenoemd, geld datje uitzaait in de
hooplaterviaeengroterproject tekunnen oogsten) teverkrijgen omeenprogrammavoortebereiden.Gelukkigvind
je dat nog aan Wageningen Universiteit: ambitieuze studenten met multidisciplinaire belangstelling; en een financieringssysteem waar ook zij toegang tot vinden. Het gaat
hier om door de mens gemaakte vruchtbare, zwarte gronden inhetAmazonegebied,waardebodemsvan natureerg
onvruchtbaar zijn.
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Fig.4.Natuurlijkeonvruchtbarebodem(L-oxisol)envruchtbaredoordemensgemaaktebodems(R- TerraPrêtaofAmazonian
DarkEarth)[51]
Het gaat om een technologie van de inheemse bevolking,
voordathetAmerikaansecontinent door Columbus en anderenwerdontdekt engekoloniseerd. Hetgaatookomeen
technologiedieuitgestorvenlijkt, enwaarvanslechtsbijbenadering bekend is hoe ze werkt. Want in een warm en
vochtig klimaatwordt organische stof zeersnel afgebroken
zodat toevoegen van organische stof alleen geen duurzame
bodemverbeteringkanoproepen.Toepassingvanhoutskool
(zwarte koolstof) lijkt een belangrijke factor. Dat zulke
grondvoorbodembiologen (mycorrhiza-onderzoekers,bacteriologen, bodemzoölogen) grote verrassingen zal opleveren,staatvoormijvast.Overhetvoorkomen vanmycorrhizaschimmels in die gronden is nog niets bekend. Zijn
deze gronden wellicht te rijk aan fosfaat? Kan die fosfaat-
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rijkdom enschaarste aan mycorrhizaschimmels (indien dat
optreedt) wellicht een verklaring vormen voor het soms
waargenomen zinkgebrek? Enhoereageren dezeschimmels
opdezwartekoolstof? Maardathet begrijpen vandietechnologie niet mogelijk iszonder inbreng van socialewetenschappen isvoormij evenzeer evident.Want het gaatevenzeer om vragen als:Zijn dezegronden bewust gemaakt en
beheerd ofniet?Wist men voorwelkegewassen dezegronden geschiktwaren ofniet?Wat isde economischebetekenis van zulke gronden? Ik hoop de komende jaren op het
gebiedvanvruchtbarezwartebodems,dienietalleeninhet
Amazone-gebied maar ook in West Afrika voorkomen,
nieuw onderzoek te ontwikkelen.
Totslot
Aanhet eindvanhetwetenschappelijk deelvandezeoratie
gekomen,wilikgraagnogenkelewoordenvan persoonlijke
aard uitspreken.
Damesenherenstudenten,Uhebthopelijkgemerkthoemateloosspannendikonderzoekaanmycorrhizavindenhoeveel
vreugdeikdaaraanbeleef.Ikzouzonderalteveelproblemen
ooknogwelenigetijd doorkunnen gaanmetdezeopenbare
les. Bij de vreugden van dewetenschap [52] heb ik mij beperkt tot het onderzoek (het ambacht, het spel, het ontdekken, het inzicht). Hoewel ik geen formele leeropdracht
heb(endusstriktgenomenprofessorinnietsben),geldtvoor
mij dat dielijst vanvreugden incompleet iszonderdevreugden van het wetenschappelijk onderwijs (de overdracht van
dat inzicht,hetwegenwijzen aanstudenten en promovendi)
te noemen. Ik hoop dat jullieook met plezier kenniswillen
nemenvandezeondergrondsesamenlevingsvormenlaterook
dekennisoverdelevendebodemverantwoordwillentoepassen.Ikwildaargraagbijbehulpzaam zijn.
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IkwilhetCollegevanBestuurvanWageningenUniversiteit
bedanken voor mijn benoemingtot persoonlijk hoogleraar.
Mijn dank gaat daarbij ook uit naar deleden van het College voor Promoties, de toetsingscommissie en de onderzoekschool PE&RCvoorhun steun envertrouwen.
Hoewel dit vandaag mijn' dag is, moge duidelijk zijn dat
eenwetenschappelijke loopbaan ingebed isin een netwerk
van relaties:het gezin thuis,waar mijn belangstelling voor
de biologie zowel door mijn vader als mijn moeder gestimuleerd is- ik ben daarom blij dat mijn moeder dezedag
kan meemaken; de Katholieke Jeugdorganisatie voor
Natuurstudie, en met name EefArnolds,diemij met mijn
eerste stappen op het gebied van de paddestoelenstudie
heeft geholpen; mijn leermeesters aan de Katholieke
Universiteit Nijmegen, en met name Marinus Werger, die
mijn belangstelling voor ecologisch onderzoek heeft gestimuleerd; het Rijksherbarium Leiden, en met name Kees
Bas,die mijn mycologische interesse een systematische basisheeft helpen geven; de medewerkers van het Biologisch
Station Wijster - ik blijf het jammer vinden dat dit laatste
veldbiologische station in Nederland gesloten moest worden, ook al heeft de overplaatsing naar Wageningen mij
nieuwe kansen gegeven; de promovendi die ik mede heb
mogen begeleiden; de medewerkers van de sectie
Bodemkwaliteit.
Beste Lijbert Brussaard, Willem van Riemsdijk en overige
medewerkers van de sectie Bodemkwaliteit. In een tijd
waarin iedereen spreekt over samenwerking en synergie,
maar onze bestuurlijke en administratieve instituties nog
onvoldoendetoegerust zijnomsamenwerkingwerkelijkgestalte te geven, laten wij zien dat het gewoon kan. Ikwerk
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dan ookmetveelplezierbijdesectieBodemkwaliteit,waar
intensieve samenwerkingtussen bodembiologie en bodemscheikunde op het gebied van onderwijs en onderzoek de
dagelijksepraktijk is.Ikbenervanovertuigddatindenieuweonderzoeksplannen naar de rolvan bodemleven in ontstaan en handhaven van bodemstructuur ook schimmels
een prominente rol zullen spelen. Ik lever daartoe graag
mijn bijdrage.
Hooggeleerde collegae. Uit mijn rede moge duidelijk zijn
datdestudienaarmycorrhizainterdisciplinair moetzijn,en
dat in elkgevalbodemkundige en plantkundige disciplines
daarbij essentieelzijn. Zonder dezedisciplineskaneenmycorrhiza-onderzoeker niet functioneren. Schotten, tussen
kenniseenheden of tussen centra in kenniseenheden, zijn
wellichtzichtbaarvanuiteenbovengrondsperspectief,maar
het ondergrondse netwerk wordt daar gelukkig niet door
belemmerd. Ik prijs mij gelukkig dat deWUR in dat opzicht vele mogelijkheden biedt enjullie ook belangstelling
hebben voor mycorrhiza-onderzoek. Wie, zoals ik, toegepast mycorrhiza-onderzoek in een breder kaderwilzien en
daarbij mycorrhiza als ondergrondse samenwerkingsvorm
alsvoorbeeld wil gebruiken voor duurzaam beheer van de
levendebodem,diezalsamenwerkingmetonderzoekers op
het gebied van de sociale wetenschappen evenzeer belangrijkvinden.Ookdaarvoorbiedtdezeuniversiteit kansenen
ikhoop dezekansen samen metjullie tekunnen benutten.
Ali.JehebtjeeigenrolbijWageningenUniversiteit,almeer
dan dertig jaar. Daarop mag je trots zijn. Onze rollen en
arbeidsplekken zijn -jij zou zeggen: gelukkig- bijna altijd
gescheiden geweest. Daarom zou het voor ons beiden een
plezierigmoment zijn indien ookvandaagnogmensen,die
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jou en mij afzonderlijk kennen, onzewederzijds voordelige
samenlevingsvorm ontdekken.Ikwilhieralleenzeggen: gelukkigzijnwij beiden niet met onswerkgetrouwd en blijft
er dus genoeg tijd over voor elkaar, onze families en ons
netwerkvanvrienden.
En nu het allerlaatste. Mijn vakgebied, de mycologie of
schimmelkunde, is ook om andere redenen belangwekkend. De eerste vrouwelijke hoogleraar in Nederland,
Johanna Westerdijk, was mycologe. In haar instituut, het
phytopathologisch lab in Baarn, heeft zij haar motto aangebracht. Endatmottokan,meteengeringeparafrase, ook
dienenalsmijn laatstewoordenalsaktieveopwekkingvoor
het volgendedeel:
(Net-)Werken enfeesten vormtschonegeesten.
Ik hebgezegd.

33

Referenties ennoten
1. Frank, B. 1885. Ueber die auf Wurzelsymbiose
beruhende Ernährung gewisser Bäume durch unterirdischer Pilze. Berichte der deutschen botanischen
Gesellschaft 3: 128-145. Ook beschikbaar viawww.biologie.uni-hamburg.de/b-online/fo33/frank/frank.htm.
Een bewerkte en vertaalde versie is recentelijk gepubliceerd als: Frank, B. 2005. On the nutritional dependenceofcertaintreesonrootsymbiosiswithbelowground fungi. Mycorrhiza 15:267-275.
2. Recentelijk bracht een reuzenexemplaar van de witte
truffel (gewicht 1,2 kilo) op een veiling in Londen het
recordbedrag opvan 95.000 € (NRC Handelsblad, 14
november 2005).
3. Het standaardwerk voorde mycorrhiza-onderzoeker is:
Smith, S.E. & DJ. Read 1997.Mycorrhizal symbiosis,
2nd edition.Academie Press,SanDiego.
4. Janse,J.M. 1896. Lesendophytes radicauxdequelques
plantes javanaises. Annales du Jardin botanique de
Buitenzorg 14:53-212.Jansewees op de overeenkomsten tussen de door hem waargenomen endophytische
schimmel enstikstofbindende bacteriën (Rbizobium)en
actinomyceten (Frankia). Hij veronderstelde dat de
schimmel facultatief aëroob is, in de wortelcellen leeft
vanwege de lage zuurstofbeschikbaarheid, en daar
luchtstikstof kan binden.
5. VanderHeijden, E.W.2001. Differential benefitsofarbuscular mycorrhizal and ectomycorrhizal infection of
Salixrepens. Mycorrhiza 10:185-193.
34

6. Dit is uiteraard geen pleidooi voor een naief reductionisme.Zievoordeverhoudingtussenholismeenreductionisme (endedivergerendekrachten in deecologie): Van Groenendael, J.M. Tussen gen en Gaia: oecologie in dilemma. Oratie, Katholieke Universiteit
Nijmegen; 42 pp.
7. Aanen, D.K., Th.W. Kuyper, T. Boekhout & R.F.
Hoekstra 2000.Phylogeneticrelationships in thegenus
Hebeloma based on ITS1 and 2 sequences,with special
emphasis on the Hebelomacrustuliniforme complex.
Mycologia 92: 269-281; Den Bakker, H.C., G.C.
Zuccarello,Th.W. Kuyper & M.E. Noordeloos 2004.
Evolution and host specificity in the ectomycorrhizal
genusLeccinum. New Phytologist 163:201-215.
8. Van der Heijden, E.W. & Th.W. Kuyper 2003.
Ecological strategies of ectomycorrhizal fungi ofSalix
repens: root manipulation versus root replacement.
Oikos 103:668-680;Baar,J.,WA. Ozinga,I.L.Sweers
&Th.W. Kuyper 1994.Stimulatory and inhibitoryactivityofneedlelitter andgrassextractsonthegrowthof
some ectomycorrhizal fungi. Soil Biology and
Biochemistry 26: 1073-1079; Rosling, A., R.
Landeweert, B.D. Lindahl, K.-H. Larsson, Th.W.
Kuyper,A.F.S.Taylor & R.F.Finlay2003.Verticaldistribution of ectomycorrhizal fungal taxa in a podzol
profile. New Phytologist 159:775-783.
9. Baxter, J.W. & J. Dighton 2001.Ectomycorrhizal diversity alters growth and nutrient acquisition of grey
birch (Betula populifolia)seedlings in host-symbiont
cultureconditions.NewPhytologist 152:139-149.Van

35

der Heijden, M.GA., J.N. Klironomos, M. Ursic, P.
Moutoglis, R. Streitwolf-Engel, T. Boller,A.Wiemken
& LR. Sanders 1998. Mycorrhizal fungal diversitydetermines plant biodiversity, ecosystem variability and
productivity. Nature 396:69-72.
10.Arnolds, E. 1991.Decline of ectomycorrhizal fungi in
Europe.Agriculture, Ecosystems and Environment 35:
209-244;Oehl,F.,E.Sieverding,K.Ineichen,P. Mäder,
T. Boller & A.Wiemken 2003. Impact ofland use intensity on the species diversity of arbuscular mycorrhizal fungi in agroecosystems of central Europe.
Applied and Environmental Microbiology 69: 28162824.
11.Arnolds,E.J.M. & G.VanOmmering 1996.Bedreigde
en kwetsbare paddestoelen in Nederland. Toelichting
op de Rode Lijst. Rapport IKC Natuurbeheer 24: 1119.
12.Kuyper.Th.W.,H.H. Bartelink,H.F.VanDobben,J.M.
Klap& H.Weersink2004.Behoudvan natuurwaarden
in droge, voedselarme bossen: hoe effectief zijn effectgerichte maatregelen? In:G.-J. van Duinen et al.(eds),
Duurzaam natuurherstel voor behoud van biodiversiteit, p. 15-31. ECLNV,Ede.
13.May, R.M. 1974. Stability and complexity in model
ecosystems, 2nd edition. Princeton, Princeton
University Press.De citaten staan resp.op p.73,73en
224.

36

l4.Nehls, U., S. Mikolajewski, E. Magel & R. Hampp
2001. Carbohydrate metabolism in ectomycorrhizas:
gene expression, monosaccharide transport and metaboliccontrol. New Phytologist 150: 533-541.
15.Smith, S.E., EA. Smith & I. Jakobsen 2003.
Mycorrhizal fungi can dominate phosphate supply to
plants irrespective of growth responses. Plant
Physiology 133:16-20.
16.Het is natuurlijk niet zo dat de foto's niet kloppen.
Maar illustratieshebben vaakook eenverborgen boodschap.Het zouoverigensinteressant zijn om nategaan
in hoeverre de opkomst van presentatie-technieken als
powerpoint geleid hebben tot verschuivingen in onderwijsinhoud, van nadruk op theorieën naar nadruk op
observaties. Vergelijk Lynch, M. 1991. Science in the
age of mechanical reproduction: moral and epistemic
relations between diagrams and photographs. Biology
and Philosophy 6:205-226.
17.Links: Piloderma croceum (www.hortsorb.com/images/DiaPilodermaRhizotron.jpg); Rechts:Suillus bovinus (Leake, J.R., D. Johnson, D.P. Donnelly, G.E.
Muckle, L. Boddy & D.J. Read 2004. Networks of
power and influence: the roleofmycorrhizal mycelium
in controlling plant communities and agroecosystem
functioning. Canadian Journal of Botany 82: 10161045.
18.Munkvold,L.,R.Kjoller, M.Vestberg,S.Rosendahl &
I. Jakobsen 2004. High functional diversity within
species of arbuscular mycorrhizal fungi. New

37

Phytologist 164:357-364. Merk op dat de titel misleidend is; het gaat om één functie (fosfaatopname als
functie van hyphenlengte) en genetische en soortdiversiteit.
19.Alberton,O.,Th.W.Kuyper&A.Gorissen2005.Does
mycocentrism make a difference? A meta-analysis of
mycorrhizal plant and fungal responses to elevated
C0 2 . New Phytologist 167:859-868.
20.Alberton O., manuscript in voorbereiding.
21.Rillig, M.C. 2004. Arbuscular mycorrhizae, glomalin,
and soil aggregation. Canadian Journal of Soil Science
84: 355-363.Het onderzoek naar glomaline isookeen
interessantvoorbeeldwaardereductionistischestrategie
(moleculair onderzoek naar de genen betrokken bij de
productie van glomaline) veel minder succesvol is dan
de holistische strategie (het onderzoek naar de ecosysteemeffecten vanglomaline).
22.Cardoso, I.M., CL. Boddington, B.H. Janssen, O.
Oenema & Th.W. Kuyper 2006. Differential access to
phosphoruspoolsofanOxisolbymycorrhizalandnonmycorrhizal maize. Communications in Soil Science
and PlantAnalysis (indruk).
23.Azcon-Aguilar,C. &J.-M.Barea 1996.Arbuscular mycorrhizasandbiologicalcontrol ofsoil-borne pathogens
_ anoverviewofthemechanisms involved. Mycorrhiza
6:457-464.

38

24.Lendzemo, V.W. 2004. The tripartite interaction betweensorghum, Strigahermonthica, andarbuscularmycorrhizal fungi. Proefschrift, Wageningen Universiteit;
112 pp; Lendzemo,V.W, Th.W. Kuyper, M.J. Kropff
& A.VanAst 2005. Field inoculation with arbuscular
mycorrhizal fungi reduces Striga hermonthica performanceoncerealcropsandhasthepotentialto contribute
to integrated Strigamanagement. Field CropsResearch
91:51-61.
25.Strack,D.,T.Fester,B.Hause,W Schliemann &M.H.
Walter 2003.Arbuscular mycorrhiza:biological, chemicaland molecular aspects.Journal ofchemicalEcology
29: 1955-1979; Matusova, R., K. Rani, F.W.A.
Verstappen, M.C.R Franssen, M.H. Beale & H.J.
Bouwmeester 2005. The strigolactone germination
stimulants of the plant-parasitic Striga and Orobanche
spp. are derived from the carotenoid pathway. Plant
Physiology 139:920-934.
26.Akiyama, K., K.Matsuzaki & H. Hayashi 2005. Plant
sesquiterpenes induce hyphal branching in arbuscular
mycorrhizal fungi. Nature435: 824-827.
27.Vierheilig, H., S. Lerat & Y.Piché 2003. Systemic inhibition ofarbuscular mycorrhiza development byroot
exudates of cucumber plants colonized by Glomus
mosseae. Mycorrhiza 13:167-170.
28.Kistner, C. & M. Parniske 2002. Evolution of signal
transduction in intracellular symbiosis.Trends in Plant
Science 7: 511-518; Geurts, R., E. Fedorova & T.
Bisseling 2005. Nod factor signaling genes and their

39

function in the early stages of Rhizobium infection.
Current Opinion in Plant Biology8:346-352.
29.Bidartondo, M.I. 2005. The evolutionary ecology of
myco-heterotrophy. New Phytologist 167: 335-352;
Leake,J.R. 2005.Plants parasitic on fungi: unearthing
the fungi in myco-heterotrophs and debunking the
'saprotrophic' plant myth. Mycologist 19: 113-122.
30.Robison, D. & A.H. Fitter 1999.The magnitude and
control of carbon transfer between plants linked by a
common mycorrhizal network.Journal ofexperimental
Botany50:9-13.
31.Simard, S.W. & D.M. Durall 2004. Mycorrhizal networks: a review of their extent, function and importance.CanadianJournal ofBotany 82: 1140-1165.
32.Marx' beroemde citaat heeft bijbelse wortels, vergelijk
Handelingen 4:35.
33.Fitter,A.H.2001.Specificity, linksandnetworksin the
control of diversity in plant and microbial communities. In: M.C. Press et al. (eds), Ecology: achievement
and challenge,p.95-114. Blackwell Science, Oxford.
34.Sylsorovä, Z., J. Rydlovâ & M. Vosâtka 2003.
Establishment of mycorrhizal symbiosis inGentiana
verna. Foliageobotanica 38: 177-189.
35.Vander Putten,W.H. 2004.Biodiversiteit: onzichtbare
interactiesbelicht. Oratie,Wageningen Universiteit, 36
pp.

40

36.Th.W. Kuyper & R.G.M. de Goede 2004. Interaction
between higher-plants and soil-dwelling organisms. In:
E. Van der Maarel (ed.), Vegetation Ecology, p. 286308. Blackwell, Oxford.
37.Wardle, D A , R.D. Bardgett, J.N. Klironomos, H.
Setälä, W.H. Van der Putten & D.H. Wall 2004.
Ecological linkages between aboveground and belowground biota. Science 304: 1629-1633. In dit artikel
wordt 11maalgewezenopdeonvoorspelbaarheid (context-afhankelijkheid, idiosyncratisch karakter) van de
effecten van ondergrondse organismen.
38.Munson, R. 1975. Is biology a provincial science?
Philosophy of Science 42: 428-447. Een wetenschap
wordt 'provinciaal'genoemd indien haar fundamentele
principeseenbeperktematevangeneraliseerbaarheid en
eensterke matevancontext-afhankelijkheid vertonen.
39.Lekberg, Y. & R. Koide 2005. Is plant performance
limited byabundance of arbuscular mycorrhizal fungi?
Ameta-analysisofstudiespublished between 1988and
2003. New Phytologist 168: 189-204.
40.Hart, M.M. & J.T. Trevors 2005. Microbe management:application ofmycorrhyzal [sic]fungi in sustainable agriculture. Frontiers in Ecology and the
Environment 3:533-539.
41.Kiers,E.T.,SA.West&R.F.Denison 2002.Mediating
mutualisms:farm managementpracticesand evolutionary changes in symbiont co-operation. Journal of appliedEcology39:745-754;Denison, R.F.,E.T.Kiers&

41

S.A.West 2003. Darwinian agriculture:when can humans find solutions beyond the reach of natural selection?The Quarterly ReviewofBiology78: 145-168.
42.Hetrick, B.A.D., G.W.T. Wilson & T.S. Cox 1993.
Mycorrhizaldependenceofmodernwheatcultivarsand
ancestors: a synthesis. Canadian Journal of Botany71:
512-518.
43.Kaeppler,S.M.,J.L. Parke,S.M. Mueller, L.Senior, C.
Stuber &W.F.Tracey2000.Variation amongmaizeinbred lines and detection of quantitative trait loci for
growth at lowphosphorus and responsivenesstoarbuscularmycorrhizal fungi. Crop Science40:358-364.
44.Toth, J.D., D. Toth, D. Starke & D.R. Smith 1990.
Vesicular-arbuscular mycorrhizal colonization of Zea
mays affected by breeding for resistance to fungal
pathogens.CanadianJournalofBotany68:1039-1044.
45.Lammertsvan Bueren,E.T.2005.Biologischeplantenveredeling: een rasechte wetenschap. Oratie,
Wageningen Universiteit; 32pp.
46.Cardoso,LM.&Th.W.Kuyper2006.Mycorrhizasand
tropical soil fertility. Agriculture, Ecosystems and
Environment (geaccepteerd).
47.Matson, PA, W.J. Parton, A.G. Power & M.J. Swift
1997.Agricultural intensification and ecosystem properties.Science277:504-509.

42

48.Hillel,D. 1991. Out oftheearth -Civilization and the
life ofthesoil.UniversityofCalifornia Press,Berkeley;
Harrison, R.P. 2003. The dominion of the dead.
University of Chicago Press, Chicago. Ook het
Hebreeuwse woord Adam (mens) en adamah (aarde)
hebben dezelfde etymologischebasis.
49.D. Hounkonnou, D. Kossou, Th.W. Kuyper, C.
Leeuwis, P. Richards, N. Röling, O. Sakyi-Dawson &
A.Van Huis 2006. Convergence ofSciences:the management of agricultural research for small-scale farmers
in Benin and Ghana. NJAS - Wageningen Journal of
Life Sciences (in druk).
50.Saïdou,A., manuscript in voorbereiding.
51.Glaser, B., L. Haumaier, G. Guggenberger & W. Zech
2001. The 'Terra Prêta' phenomenon: a model for sustainable agriculture in the humid tropics.
Naturwissenschaften 88:37-41. Op deafbeelding hoort,
denkend in termen van causaliteit, de oorspronkelijke
grond links te staan, de door de mens gemaaktezwarte
grond rechts. In het artikel staat de oxisol juist rechts
afgebeeld.
52.De Valk, J.M.M. 1983. De twaalf vreugden van de
wetenschap. Rede,Erasmus Universiteit; 16pp.

43

