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Växternas underjordiska byteshandel 
 
Under ängar och skogar grenar sig ett nät av svamprötter, så kallade hyfer, som kopplat 
sig samman med växternas rötter. Detta för att få tillgång till produkter som ett ensamt 
liv under jord aldrig kan ge dem. Växterna binder genom fotosyntesen kolföreningar i 
sina blad som de sedan kan använda sig av för att byta sig till andra ämnen från 
svamphyferna. Svamparna å sin sida har med sina tunna, rikligt förgrenade hyfer 
tillgång till en mycket större upptagsyta av fosfor och kväve som växterna gärna vill 
komma åt. På detta vis sker ett utbyte av varor mellan svampar och växter. Denna 
byteshandel kallas i biologiska termer för mykorrhiza. 
 
I mina experiment har jag undersökt hur mykorrhiza påverkas av olika tillsatser och 
förhållanden i marken. Att fosfor är en viktig bytesvara för svampen är väl känt, men om 
kväves roll i utbytet vet vi mindre. Därför ville jag ta reda på mer om hur förändringar i 
kvävetillgång för växten och svampen påverkar deras byteshandel.  
 
Att samarbeta med svampar är inget ovanligt i växtvärlden utan faktum är att de allra 
flesta växter har mykorrhiza. Detta samarbete tros gå tillbaka så långt i tiden som till när 
de första växterna tog sig upp på land. Det finns flera olika sorters mykorrhiza. Träd har 
oftast vad som kallas ekto-mykorrhiza, där utbytet sker genom att svamphyferna bildar 
ett yttre skikt kring trädrötternas celler, så tätt att näringsämnen kan transporteras 
emellan dem. De flesta gräs och blommor däremot ingår i arbuskulär mykorrhiza, i 
vilken svamphyferna tränger in i växtrotens celler, förgrenar sig och bildar små kapslar. 
Utbytet sker där inuti växtens rotceller. 
 
Jag planterade groddade majsfrön tillsammans med svampsporer från arten Glomus 
interradices i hopp om att skapa ett fungerande mykorrhizasytem likt det i naturen.  
Glomus interradices är en känd arbuskulär mykorrhizasvamp som ofta används i 
experiment. När fröna växt upp till stadiga plantor satte jag i små påsar gjorda av ett 
mycket finmaskigt nylonnät som endast hyferna kan tränga in i. I vissa av påsarna hade 
jag stoppat tillsatser av malen alfalfa och i andra jästextrakt. Båda dessa är kväverika 
organiska material. För att kontrollera effekten av de olika materialen hade jag även en 
påse med bara jord och sand i varje kruka att jämföra med.  
 
Eftersom alfalfa och jästextrakt är kväverika material antog jag att svamphyferna skulle 
växa in mer i dessa för att hämta kväve till sig själv och växten. Hälften av krukorna 
vattnades även med extra mycket kväve, för att jag skulle se om det påverkade 
svampens påspreferens. Resultaten visade att både kväverika organiska material och 
tillsatser av kväverik näringslösning påverkade svamptillväxten positivt. Av detta kan vi 
ana att tillgången inte bara på fosfor, utan även kväve, är betydelsefull för 
mykorrhizasvamparna. Om de behöll allt kväve för sig själva eller bytte bort det med 
majsplantan fick vi dock aldrig veta. 
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Does nitrogen content determine the effect of organic materials on  
arbuscular mycorrhizal fungal growth? 

 
The effects of introducing different sources of nitrogen (N) and organic material (OM) into an 
arbuscular mycorrhizal system were investigated. The in-growth of arbuscular mycorrhizal 
fungi (AMF) into mesh bags was measured through analyses of phospholipid fatty acids 
(PLFA) and neutral lipid fatty acids (NLFA). 
Pot cultures of Zea mays were inoculated with spores of Glomus interradices and mesh bags 
with different amendments of OM were introduced to the system. The amendments consisted 
of two gradients of alfalfa (A) and yeast extract (Y). In order to compare the effect of the 
OMs, the amendments were calibrated to have equivalent N-contents (0.03% for A1 & Y1 
and 0.08% for A2 & Y2). A second treatment was also introduced by giving half of the plants 
a nutrient solution with a higher N-concentration. 
All mesh bag amendments resulted in a significant increase in AMF (FA16:1ω5) in 
comparison to the un-amended controls. This was true for both PLFA and NLFA. The 
concentration and physical structure of the different amendments did not affect the degree of 
colonisation in the amended mesh bags in NLFA results but showed a difference between Y1 
and Y2 in PLFA16:1ω5. The plants treated with the N-rich nutrient solution did not grow 
larger, but generated a significantly larger AMF growth (in both PLFA16:1ω5 and 
NLFA16:1ω5) than the plants given a regular nutrient solution. These results support a recent 
theory, brought forward by Johnson (2010): in phosphorus (P)-poor systems, an N-enrichment 
will generate increased AMF growth as the plants seek more P-supply in order to produce 
more biomass. 
AMF are essential for plant nutrient uptake and improve the soil structure, creating a more 
accessible environment for plant growth. These features make the AMF especially beneficial 
in ecosystems with degraded soils or those highly exposed to erosion. By studying these fungi 
and learning more about their functions and roles in ecosystems we can also improve the way 
we use land and handle plants in agriculture and nature conservation.  
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