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Mykorrhizas betydning for planters
sundhed
Plantegavnlige mikroorganismer som AM-svampe spiller en central rolle i planteproduktionen. En
mere indgående viden om AM-svampes funktion i forhold til plantesundhed kan hjælpe til at udnytte AM-svampe som en naturlig økosystemservice.
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Mikroorganismer, der er knyttet til planterødderne, spiller en
central rolle i planters vækst
og sundhed og påvirker derved
planteproduktionen. På grund
af udbyttetab og forringet kvalitet forårsaget af plantepatogener
er der udført intensiv forskning
i biologien hos og bekæmpelse
af jordbårne patogener i planteproduktionen. Mens det er velkendt, at plantegavnlige mikroorganismer som Rhizobium og
Arbuskulære Mykorrhizasvampe (AM-svampe) kan påvirke
næringsstofoptagelse, vækst og

sundhed hos de planter, de er
knyttet til, har de øvrige mikroorganismer, der er associerede
med AM-svampe, og som er nyttige for planterne i forhold til udbytte og kvalitet, været genstand
for mindre opmærksomhed.
AM-symbiose
Størstedelen (ca. 80%) af de afgrøder, der dyrkes på markerne,
danner på naturlig vis en symbiose med AM-svampe. Forholdet mellem plante og (a)biotisk
jordmiljø er derfor for de fleste
planters vedkommende baseret

på et samspil mellem AM og
jordmiljø (Smith et al., 2011).
AM-symbiose er funktionelt
blevet karakteriseret som den
gensidige udveksling af næringsstoffer mellem symbionterne: svampen er obligat biotrof
og modtager kulstof fra planten,
mens planten modtager uorganiske næringsstoffer, især fosfor,
fra AM-svampen (Smith et al.,
2011). AM-svampe kan betragtes som en økosystemservice for
planteproduktion (Smith et al.,
2011), og adskillige undersøgelser har påvist, at AM-svampene

Fakta
Det mikrobielle samfund i rhizosfæren spiller en central rolle i planters vækst og sundhed ved enten direkte at påvirke planternes optagelse af næringsstoffer eller ved at forårsage/forhindre sygdomme eller indirekte via mikrobielle vekselvirkninger
i rhizosfæren. Størstedelen (ca. 80%) af de afgrøder, der dyrkes på marken, danner på naturlig måde en symbiose med
Arbuskulære Mykorrhizasvampe (AM-svampe); forholdet mellem rodpatogener og størstedelen af de planter, der vokser
under markforhold, er således en vekselvirkning mellem AM og patogener. AM-symbiosen er funktionelt blevet karakteriseret som den gensidige udveksling af næringsstoffer mellem symbionterne: svampen er obligat biotrof, mens planten
modtager uorganiske næringsstoffer fra AM-svampene. Imidlertid er det også påvist, at AM-svampene kan øge planternes
modstandsdygtighed over for en række jordbårne patogener, men de tilgrundliggende mekanismer er uafklarede. Både direkte konkurrence om næringsstoffer/plads eller antibiose er blevet foreslået, ligesom indirekte konkurrence fra AM-svampe, ændringer i plantens rodstruktur, rodeksudation, næringsstofoptagelse og vækst såvel som AM-svampenes aktivering
af plantens eget forsvar er blevet undersøgt. Desuden er det påvist, at der er en speciel bakteriel population, der er knyttet til AM-strukturer, og nogle af disse bakterier har vist sig at kunne regulere/bekæmpe rodpatogener. Dette fremkalder et
spørgsmål om, hvorvidt det er AM-svampe eller de dertil knyttede bakterier, der bekæmper patogenerne. Hidtil har man
ikke identificeret en generel mekanisme, der regulerer jordbårne patogener, men en kombination af flere mekanismer og
vekselvirkningerne mellem dem kan være svaret. Det er imidlertid en kendsgerning, at AM-svampene er en naturlig økosystemservice, der har en afgørende gavnlig betydning for planteproduktion.

Se PowerPoint-show med indlæg på www.plantekongres.dk

256

TEMA: BIOLOGI
Planter og mikroorganismer - venner eller fjender II

kan øge planternes modstandsdygtighed over for jordbårne patogener (Whipps, 2004).
AM-svampe øger plantens
modstandsdygtighed over
for jordbårne patogener
(antagonisme)
AM-svampe har vist sig at have
et antagonistisk potentiale over
for oomyceter (ægsporesvampe)
som f.eks. Pythium sp., Phytophthora sp. og Aphanomyces
sp. i forskellige afgrøder (Thygesen et al., 2004; Carlsen et al.,
2008; Li et al., 2007; Larsen et
al., 2012). I overensstemmelse
hermed er der blevet påvist en
negativ korrelation mellem AMsvampe i rødder og sygdomsgrad hos ærteplanter (Yu et al.,
2012). Carlsen et al. (2008) påviste f.eks., at en AM-svamp,
Glomus mosseae, fuldstændigt
udelukkede Pythium ultimum
fra kløverrødder. Imidlertid er
de(n) mekanisme(r), der ligger
til grund for AMs antagonistiske
potentiale over for oomyceter,
stadig til diskussion.
Mekanismer for AMs antagonistiske potentiale over
for oomyceter
Der er fremsat adskillige hypoteser, der forklarer AMs bekæmpelse af jordbårne patogener. For
eksempel er der påvist direkte
konkurrence mellem AM-svampe og Aphanomyces eutheichus
(Thygesen et al., 2004) eller Pythium ultimum (Larsen et al.,
2003), der resulterer i mindsket
sygdomsangreb. Desuden er der
blevet opstillet den hypotese, at
AM-svampes aktivering af plantens forsvarssystem med derpå
følgende øget plantetolerance
over for patogener kan forklare AM-svampes bekæmpelse/

Figur 1. Figurerne viser AM-svampe i forhold til forekomst af sygdom i ærterødder dyrket i
fire forskellige markjorde (øverste figur er forekomsten af AM-svampe målt ved molekylære
metode; nederste med mikroskop).

regulering af jordbårne patogener. Imidlertid påviste Carlsen
et al. (2008), at produktionen af
adskillige stoffer i AM-kløver,
der var smittet med P. ultimum,
var afhængig af kombinationen
af kløversort og AM-svampeart
i symbiosen, hvilket fremhæver vanskeligheden ved at drage
konklusioner om AM-svampes
aktivering af planteforsvar som
en generel mekanisme. Endelig
er det blevet påvist, at det bakterielle samfund, der er knyttet til
AM-rødder, er forskelligt fra det
bakterielle samfund, der er knyttet til miljøet hos ikke-mykorrhizarødder (Mansfeld-Giese et
al., 2002), og der blev opstillet
den hypotese, at disse AM-tilknyttede bakterier spiller en rolle i AM-svampes antagonistiske

potentiale mod jordbårne patogener. Li et al. (2007) studerede
effekten af AM-tilknyttet Paenibacillus sp. (bakterier) over for
P. aphanidermatum i agurkerødder (rodråd) og fandt en biologisk bekæmpelseseffekt, der
antyder, at AM-svampens potentiale til at bekæmpe rodråd
kan sættes i forbindelse med de
AM-tilknyttede bakterier.
Konklusion
Plantegavnlige mikroorganismer som AM-svampe spiller
en central rolle i planteproduktionen. En mere indgående viden om AM-svampes funktion
i forhold til plantesundhed kan
hjælpe til at udnytte AM-svampe som en naturlig økosystemservice.

Se PowerPoint-show med indlæg på www.plantekongres.dk

257

61

TEMA: BIOLOGI

61 Planter og mikroorganismer - venner eller fjender II

Foto 1. Majsrod med AM svamp (intern mycelium, vesikler og arbuskler).

Foto 2. Majsrodceller med arbuskler.
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■

Foto 3. Majsrødder med eksternt mycelium med AM svampesporer.
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