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Nieuwtjes
Promotie
Genetics of arrhenotokous and  
thelytokous reproduction in Venturia 
canescens (Hymenoptera)
Irene Mateo Leach, Rijksuniversiteit Gro- 

ningen, promotiedatum 4 december 2009

Ontwikkeling	van	onbevruchte	eieren	
vindt	bij	alle	Hymenoptera	plaats.	De	
meeste	soorten	reproduceren	door	arrhe-
notokie,	waarbij	onbevruchte	eieren	zich	
tot	haploïde	mannetjes	ontwikkelen	en	
bevruchte	eieren	tot	diploïde	vrouwtjes.	
Bij	thelytoke	reproductie	ontwikkelen	
vrouwtjes	zich	uit	onbevruchte	eieren.	
Cytologische	mechanismen	zijn	hierbij	
verantwoordelijk	voor	het	handhaven	of	
het	herstellen	van	diploïdie.	Er	is	weinig	
tot	niets	bekend	over	de	genetische	regu-
latie	van	deze	processen.	Deze	informatie	
is	echter	nodig	om	de	evolutionaire	dyna-
mica	van	parthenogenese	en	de	paradox	
van	de	tweevoudige	kosten	van	seks	te	
kunnen	begrijpen.	

Reproductie	door	thelytokie	heeft		
enkele	belangrijke	implicaties	voor	de	
genetische	‘make-up’	van	individuen	en	
voor	de	hoeveelheid	en	de	structuur	van	
genetische	variatie	in	populaties.	De	al-
gemene	gedachte	is	dat	alle	vormen	van	
automixis	de	homozygotie	van	indivi-
duen	en	van	populaties	doet	toenemen.	
Toch	staan	we	slechts	aan	het	begin	van	
het	begrip	van	de	interactie	tussen	de		
genetische	gevolgen	van	het	cytologische	
mechanisme	van	thelytokie	en	de	pro-
cessen	op	populatieniveau	welke	de		
genetische	variatie	van	thelytoke	popu-	
laties	bepalen.	Hiervoor	zijn	meer	gede-
tailleerde	populatiegenetische	studies	
nodig,	vereist	met	een	breder	scala	aan	
thelytoke	soorten.

Onderzoek	aan	Venturia canescens 
heeft	een	aantal	basale	verschillen	in	
life-history	eigenschappen	tussen	arrhe-
notoke	en	thelytoke	individuen	aan	het	
licht	gebracht,	die	het	naast	elkaar	voor-
komen	van	deze	voortplantingsvormen	
vergemakkelijken.	Er	is	echter	weinig	
aandacht	geweest	voor	de	genetische	
basis	van	thelytokie	en	voor	de	gene-	
tische	structuur	van	arrhenotoke	en		
thelytoke	populaties.	Dit	proefschrift	
gaat	hier	dieper	op	in	en	verschaft	een	
aantal	tools	om	verdere	genetische	stu-
dies	aan	Venturia canescens	te	stimuleren.

Symbiose van trips en darmbacteriën
Egbert de Vries, Universiteit van Amsterdam, 

promotiedatum 4 februari 2010

Wanneer	twee	soorten	baat	hebben	bij	
symbiose	is	er	sprake	van	mutualisme,	
indien	de	één	van	de	ander	profiteert	is	
er	parasitisme.	De	laatste	jaren	realiseren	
we	ons	steeds	meer	dat	een	symbiose	
ook	afwisselend	mutualistisch	of	para-	
sitair	kan	zijn,	afhankelijk	van	de	milieu-
omstandigheden	en/of	het	voedselaan-
bod	van	de	gastheer	en	de	symbiont.	

In	dit	onderzoek	is	gekeken	naar	een	
voorbeeld	van	een	dergelijke	situatie:		
de	symbiose	tussen	Californische	trips	
Frankliniella occidentalis	en	zijn	darmbac-
teriën	van	het	geslacht	Erwinia.	Tripsen	
zijn	kleine,	ongeveer	1,5	mm	lange	insec-
ten,	die	van	planten	eten	en	vaak	een	
plaag	zijn	in	de	landbouw.	Niet	alleen	de	
vraatschade	van	de	trips	op	bladeren	en	
bloemen,	maar	ook	de	overdracht	van	
plantenvirussen	betekent	een	enorme	
schadepost	in	de	landbouw.	Het	is	dan	
ook	van	groot	belang	om	planten	te	ont-
wikkelen	die	minder	gevoelig	zijn	voor	
tripsschade.	Daartoe	is	een	beter	begrip	
van	de	factoren	nodig,	die	een	rol	spelen	
in	de	wisselwerking	tussen	planten	en	
tripsen.	In	een	groot	onderzoekspro-
gramma	is	gestart	met	het	ontwikkelen	
van	planten	die	resistent	zijn	–	en	blijven	
–	tegen	tripsvraat.	Binnen	dit	programma	
is	onderzoek	gedaan	naar	(1)	variatie	in	
het	gedrag	van	tripsen	op	gevoelige	en	
resistente	plantenrassen,	(2)	variatie	in	
de	mate	van	overdracht	van	het	planten-
virus	TSWV	(tomato-spotted	wilt	virus),	
en	(3)	variatie	met	betrekking	tot	darm-
bacteriën	die	in	symbiose	leven	met	de	
tripsen.	Dit	proefschrift	handelt	over	dit	
derde	deelproject.

In	electronenmicroscopische	studies	
waren	al	eens	bacteriën	waargenomen	in	
de	darmen	van	Californische	trips,	een	
veel	onderzochte	soort.	Tripsen	hebben	
een	stabiele	darmflora.	Alle	larven	raken	
er	vroeger	of	later	mee	besmet:	jonge	
larfjes	hebben	nog	maar	weinig	bacteriën	

en	er	is	enige	variatie	in	bacterietypes,	
maar	oudere	larven	hebben	allemaal	veel	
bacteriën	die	allemaal	behoren	tot	het	
geslacht	Erwinia.	Dit	bacterietype	komt	
veel	voor	op	waardplanten	en	wordt	ook	
regelmatig	aangetroffen	in	de	darmen	
van	andere	insectensoorten.	De	symbiose	
tussen	tripsen	en	deze	darmbacteriën	is	
dus	niet	uniek.	Sterker	nog,	wij	hebben	
een	sterk	vergelijkbare	Erwinia	soort	als	
vaste	darmbacterie	gevonden	in	een	ver-
wante	trips,	de	uientrips	Thrips tabaci.	De	
variatie	tussen	de	bacteriën	van	Califor-
nische	tripsen	blijkt	gering,	zelfs	als	je	
tripspopulaties	vergelijkt	uit	ver	van	el-
kaar	liggende	landen.	Allemaal	hebben	
ze	Erwinia	bacteriën,	die	allemaal	sterk	
op	elkaar	lijken	als	je	ze	op	DNA-niveau	
vergelijkt.	De	veronderstelling	dat	de	bac-
teriën	pas	bij	het	kweken	van	tripsen	in	
het	lab	in	de	tripsen	terechtgekomen	
zijn,	konden	we	ontkrachten	door	bac-	
teriën	te	bestuderen	van	tripsen	die	
rechtstreeks	uit	de	kassen	in	Aalsmeer	
kwamen:	alle	waren	van	hetzelfde	type.

Het	is	uiteraard	van	belang	te	weten	
hoe	het	nu	komt	dat	de	jonge	tripslarven	
steeds	opnieuw	met	dezelfde	darmbac-	
teriesoort	worden	besmet.	Besmetting	
gaat	niet	vanzelf	omdat	ze	deze	bacteriën	
niet	al	in	het	ei	of	via	de	moeder	mee-	
krijgen.	In	het	onderzoek	werd	ontdekt	
dat	tripslarven	een	sterke	voorkeur	heb-
ben	voor	het	eten	van	bladeren	op	plek-
ken	waar	andere	tripsen	al	hebben	zitten	
eten.	Dat	lijkt	het	eten	te	vergemakkelij-
ken	(het	blad	is	al	beschadigd),	maar	het	
betekent	ook	dat	de	kans	veel	groter	is	
dat	je	via	het	blad	besmet	raakt	met		
dezelfde	darmbacteriën.	De	bedoelde		
Erwinia	bacteriën	kunnen	heel	goed	over-
leven	op	een	plantenblad.	Sterker	nog:	
een	flink	aantal	Erwinia	bacterietypes	is	



67 entomologische berichten
	 70	(2)	2010

ook	plantpathogeen,	zodat	het	eenvou-	
dig	is	via	deze	route	jonge	larfjes	te	be-	
smetten.	

De	bacteriepopulatie	in	de	tripsdarm	
groeit	een	tijd	lang	exponentieel,	dus	we	
mogen	veronderstellen	dat	die	bacteriën	
er	een	optimaal	leefmilieu	hebben,	maar	
wat	is	hun	effect	op	de	trips?	Dankzij	an-
tibiotica,	maar	ook	door	tripseneieren	uit	
te	laten	komen	op	vers	bladmateriaal,	
kun	je	tripsen	kweken	die	geen	darm-	
bacteriën	hebben.	De	fitness	van	deze	
tripsen	kun	je	goed	vergelijken	met	de	
fitness	van	tripsen	die	wel	darmbacteriën	
hebben.	En	wat	blijkt?	Als	een	trips	geen	
darmbacteriën	heeft,	wordt	de	trips	lang-
zamer	volwassen	dan	een	trips	die	wel	
darmbacteriën	heeft.	Maar	dit	effect	
treedt	niet	altijd	op.	Wel	als	een	trips	op	
een	blad	zit	en	als	larve	daarvan	eet,	
maar	niet	als	het	hoofdvoedsel	van	de	
trips	uit	stuifmeel	bestaat.	Kennelijk	is	
het	verschil	in	voedsel	bepalend	voor	de	
vraag	of	de	trips	nu	wel	of	niet	profiteert	
van	de	aanwezigheid	van	darmbacteriën	
–	en	dus	of	er	sprake	is	van	een	mutualis-
tische	of	parasitaire	relatie.	Ditzelfde	
geldt	voor	het	aantal	eieren	dat	een	trips-
vrouwtje	kan	leggen:	vrouwtjes	zonder	
darmbacteriën	leggen	minder	eieren	in	
een	plantenblad	zonder	bijvoer	van	stuif-
meel,	dan	vrouwtjes	met	darmbacteriën.	
Bijvoeren	van	stuifmeel	heft	dit	effect	op.	
Beide	effecten	maken	dus	dat	de	trips-	
populatie	door	de	darmbacteriën	sneller	
kan	groeien	en	een	grotere	plaag	wordt.	

We	hebben	ook	onderzocht	of	de	
darmbacteriën	effect	hebben	op	de	trans-
missie	van	het	beruchte	plantenvirus	
TSWV	door	Californische	trips,	van	be-
smette	naar	onbesmette	waardplanten.	
Tripsen	die	TSWV	in	hun	lichaam	opne-
men	als	ze	nog	jong	zijn	hebben	een	veel	
grotere	kans	om	als	volwassene	het	virus	
door	te	geven	en	we	dachten	dat	darm-
bacteriën	misschien	de	doorgifte	van	
TSWV	zouden	bemoeilijken	(jonge		
larfjes	hebben	nog	nauwelijks	Erwinia	
darmbacteriën).	Er	bleek	echter	geen		
verschil	in	de	overdracht	van	TSWV-	
virus	door	tripsen	met	of	zonder	darm-	
bacteriën.	

En	wat	betreft	de	vraag	waarmee	het	
onderzoek	begon,	of	darmbacteriën	in-
vloed	hebben	op	het	aanpassingsver-	
mogen	van	trips	aan	resistente	waard-
planten,	kunnen	we	het	volgende	zeggen.		
De	darmbacteriën	zijn	zeker	voordelig	
voor	de	trips,	maar	het	is	sterk	de	vraag	
of	het	effect	waardplantafhankelijk	is.	
Wij	hebben	dezelfde	positieve	effecten	
waargenomen	bij	diverse	soorten	waard-
planten	(chrysant,	komkommer,	boon).		
Er	is	ook	geen	specifieke	relatie	tussen	
bacterietype	en	de	geografische	her-
komst	van	de	tripsen,	en	hun	oorspron-
kelijke	waardplant.	Kortom,	voor	een	
eventueel	negatief	effect	van	de	darm-
bacteriën	op	de	kans	voor	ontwikkelen	
en	behouden	van	resistentie	in	waard-
planten	hebben	wij	geen	aanwijzingen	
gevonden.	

Life-history evolution in hymenopteran 
parasitoids – the roles of host and  
climate
Majeed Askari Seyahooei, Universiteit Leiden, 

promotiedatum 3 februari 2010

This	thesis	uses	a	comparative	approach	
to	examine	the	evolution	of	life	history	
traits	in	hymenopteran	parasitoids.	It	
was	investigated	to	what	extent	life	his-
tory	traits	evolve	in	response	to	selection	
exerted	by	their	hosts	and	environment.	
First,	it	was	demonstrated	that	closely		
related	species	of	Asobara parasitoids	
manipulated	the	behaviour	of	their		
Drosophila host	in	different	ways.	Parasit-
ism	by	A. tabida	induced	the	Drosophila	
larvae	to	pupate	lower	in	the	rearing	jars	
and	slow	down	their	foraging	activity.	
Parasitism	by	A. citri	on	the	other	hand	
increased	pupation	height,	while	parasit-
ism	by	three	other	species	of	Asobara had	
no	effect.	At	least	some	of	these	changes	
in	host	behaviour	were	adaptive	for	the	
parasitoid.	

The	second	part	of	the	thesis	focuses	
on	the	effects	of	climate	on	life	history	
evolution	of	parasitoids.	Five	species		
of	Asobara from	different	climates	were	
compared.	Many	life	history	traits,		

including	developmental	time,	longevity,	
egg	load,	metabolic	rate	and	lipid	re-
serves,	differed	markedly	between	these	
species.	The	lack	of	lipogenesis	during	
adult	life	in	parasitoids	places	severe	
constraints	on	allocation	of	the	limited	
amount	of	lipids	that	can	be	sequestered	
from	a	single	host.	Different	species	thus	
have	evolved	different	strategies	to	allo-
cate	these	limited	lipid	resources	to	vari-
ous	life	history	components.

A	similar	study	was	conducted	at	the	
population	level,	using	11	strains	of	the	
Drosophila parasitoid	Leptopilina boulardi 
collected	along	a	climatic	cline	in	Iran.	
Again,	substantial	variation	in	life-	
history	traits	was	observed.	A	molecular	
study	revealed	clear	genetic	divergence	
of	these	populations,	which	partially		
reflected	the	pattern	in	life-history	varia-
tion.	Two	climatic	factors,	precipitation	
and	frost,	explained	significant	amounts	
of	the	variance	in	life-history	traits.	
These	findings	suggest	that	natural		
selection	on	life-history	traits	imposed		
by	climate	can	result	in	rapid	evolution		
of	life-history	traits.	Resource	allocation	
and	host	manipulation	in	parasitoids		
is	species	specific	and	highly	diverged	
among	populations	to	fit	habitat	re-	
quirements.

Verenigingsnieuws
Verslag van de 142e 
Winterbijeenkomst

Met	zesenzeventig	handtekeningen	op	de	
presentielijst,	met	een	praatjeslijst	
waarop	twaalf	bijdragen	van	zeer	uiteen-
lopende	aard	werden	aangekondigd	en	
met	al	die	enthousiaste	begroetingen		
en	levendige	gesprekken	in	de	wandel-
gangen,	kon	ook	deze	Winterbijeenkomst	

vanaf	het	begin	al	niet	meer	stuk.	Veel	
bekende	gezichten,	maar	ook	verschil-
lende	deelnemers	die	er	voor	het	eerst	
waren,	en	anderen	die	na	lange	tijd	weer	
eens	waren	gekomen.	Het	was	dan	ook	
weer	een	NEV-activiteit	die	met	voldoe-
ning	kan	worden	bijgeschreven	in	de		
geschiedenis	van	onze	Vereniging.	

Kees den Bieman opende	de	rij	van	spre-
kers	met	een	presentatie	over	Neder-
landse	Bladvlooien.	De	Psylloidea	vormen	

een	tamelijk	vergeten	groep.	Er	zijn	wat	
oudere	publicaties	–	meest	naamlijsten	–	
uit	het	begin	van	de	vorige	eeuw,	maar	er	
wordt	eigenlijk	nauwelijks	naar	deze	
groep	gekeken.	Er	zijn	uit	Nederland	65	
soorten	bekend;	veel	daarvan	veroor-	
zaken	gallen	op	de	planten	waarop	ze	
zuigen.	Van	een	aantal	soorten	en	hun	
gallen	worden	plaatjes	getoond.
André Masseur heeft	twee	verhalen	met	
foto’s.	In	een	aantal	afgezaagde	dennen-
takken	in	zijn	tuin	in	Frankrijk	in	de	


