
21 entomologische berichten
	 71	(1)	2011

Nieuwtjes
De Grote Spinnententoonstelling

Bang	voor	spinnen?	Helemaal	niet	nodig!	
Spinnenangst	is	vaak	een	geval	van	
‘onbekend	maakt	onbemind’.	Daar	gaat	
het	Natuurmuseum	Fryslân	iets	aan	
doen.	Vanaf	half	november	2010	is	daar	
de	Grote	Spinnententoonstelling	te	zien.	

Spinnen	in	terraria,	spinnen	op	sterk	
water,	foto’s,	filmpjes	en	modellen	laten	
de	wereld	van	de	spin	zien.	Die	zit	vol	
verrassingen.	Kom	kijken	hoe	wonderlijk	
een	spin	in	elkaar	zit,	met	acht	poten,	
acht	ogen,	zes	spintepels	en	twee	gif-	
kaken	om	prooien	te	doden.	Ervaar	de		
listige	manieren	die	spinnen	gebruiken	
om	prooien	te	vangen,	van	plakdraden	
tot	boobytraps	en	van	valdeur	tot	hinder-
laag.	Ontdek	dat	de	ene	spin	de	andere	
niet	is:	wereldwijd	zijn	er	meer	dan	

40.000	verschillende	soorten,	in	allerlei	
maten,	vormen	en	kleuren.	Er	bestaan	
bijvoorbeeld	wolfspinnen,	kogelspinnen,	
waterspinnen,	springspinnen	en	vogel-	
spinnen.

Al	die	spinnen	vangen	enorme	hoe-
veelheden	insecten,	zodat	het	leven	op	
aarde	een	beetje	draaglijk	blijft,	ook	voor	
mensen.	Het	is	daarom	maar	goed	dat	
vrouwtjesspinnen	eieren	leggen	waar	
weer	nieuwe	spinnen	uit	komen,	maar	
daarvoor	moet	er	nog	wel	even	gepaard	
worden.	Dat	is	niet	zonder	gevaar	als	je	
een	mannetjesspin	bent:	hoe	benader	je	
een	giftig	vrouwtje	zonder	het	leven	te	
laten?	De	tentoonstelling	geeft	tips.	Als	je	
dan	na	alles	gezien	te	hebben	nog	steeds	
bang	bent	voor	spinnen,	weet	je	tenmin-
ste	precies	waarvoor	je	bang	bent!	

Meer	info	op	www.natuurmuseum-
fryslan.nl.

Promoties
Optimization of formulation and deli-
very technology of entomopathogenic 
fungi for malaria vector control
Ladslaus L. Mnyone, Wageningen Universiteit, 

promotiedatum 15 december 2010

Fungi	that	can	infect	and	kill	insects,	
entomopathogenic	fungi,	have	demon-
strated	potential	to	complement	existing	
vector	control	methods.	This	thesis	
aimed	at	developing	fungal	formulations	
and	delivery	techniques,	which	can	be	
used	to	effectively	infect	and	kill	malaria	
mosquitoes	in	village	settings.	Laboratory	
research	followed	by	small	scale	field	tri-
als	were	conducted	at	Ifakara,	Tanzania.	
Fungi	were	effective	at	concentration	as	
low	as	2×1010	conidia	m-2	and	exposure	
time	as	short	as	15	min.	Conidia	on	
papers	remained	infective	up	to	28	days	

after	application.	Mosquitoes	aged	
between	2-12	days	equally	succumbed	to	
fungus	infection,	with	them	being	more	
susceptible	when	non-blood	fed.	Fungi	
exhibited	no	repellency	to	mosquitoes.	
Fungi	were	more	effective	when	applied	
on	mud	and	cotton	cloth	than	on	polyes-
ter	netting.	In	a	small	scale	field	trial,	up	
to	75%	of	house-entering	mosquitoes	
became	infected	with	fungi	by	means	of	
either	cotton	cloth	eave	baffles	or	strips	
hung	next	to	a	bed	net.	In	addition,	
model	estimates	indicated	that	fungi	
alone	can	reduce	malaria	transmission	
risk	by	more	then	75%.	These	findings	
provide	baseline	information	highly	rele-
vant	for	designing	and	conducting	large-
scale	field	trials.

The development of microbial pest con-
trol products for control of arthropods: 
a critical evaluation and a roadmap to 
success
W.J. Ravensberg, Wageningen Universiteit,  

promotiedatum 7 September 2010

Microbial	pesticides	have	been	developed	
for	a	hundred	years,	but	many	of	these	
biological	crop	protection	products	have	
not	been	successful	in	the	market.	This	is	
illustrated	by	the	history	of	microbial	
pest	control	products	and	the	biopesti-
cide	companies	producing	those.	The	
need	for	a	model	that	would	facilitate	the	
development	and	commercialization	of	
biopesticides	based	on	entomopatho-
genic	bacteria,	fungi,	viruses,	and	nema-
todes	was	recognized.	The	aim	of	this	
thesis	was	to	develop	a	rational	and	
structured	approach	that	will	increase	
the	chances	of	achieving	success	with	
microbial	pest	control	products	for	con-
trol	of	arthropods.	

The	first	step	is	finding	a	microbial	
pest	control	agent	which	has	the	poten-
tial	to	control	the	pest.	The	search	for	a	
new	agent	is	directed	by	an	elaborate	
description	of	the	pest	problem.	The	first	
level	of	selection	is	on	the	type	of	ento-
mopathogen,	potentially	bacteria,	fungi,	
viruses,	protozoa,	and	entomopathogenic	
nematodes.	The	second	level	is	at	the	
species	and	strain	level.	Ravensberg	iden-
tified	three	decisive	selection	criteria	for	
a	commercial	microbial	insecticide:	mor-
tality,	production	efficiency,	and	safety		
to	humans	and	the	environment.	The	
selection	process	should	deliver	determi-
native	information	on	which	one	or	at	
the	most	three	to	four	strains	are	chosen	
for	further	development.	

The	next	phase	is	the	investigation		
of	the	feasibility	of	economic	mass	pro-
duction	of	the	selected	strain(s)	and	the	
development	of	a	stable	product.	Two	
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phases	are	distinguished.	The	first	is	the	
development	of	the	production	process,	
including	medium	development	and	
downstream	processing.	The	second	
phase	is	the	development	of	the	prod-
uct,	including	formulation,	packaging	
and	field	testing.	The	critical	technical	
and	economic	factors	are	identified	and	
evaluated	for	the	four	types	of	
pathogens.	

A	stable	product	requires	a	formula-
tion.	The	four	main	objectives	in	formu-
lating	the	infective	propagules	are:	to		
stabilize	the	propagules,	to	create	a	user-
friendly	product,	to	protect	the	propagule,	
and	to	minimize	risks	of	exposure	to	the	
applicator.	Formulation	considerations	
and	recommendations	are	presented	in	
this	thesis,	per	formulation	function	as	
well	as	per	type	of	pathogen.	Field	testing	
links	all	steps	in	the	developmental		
process.	It	provides	information	on	the	
efficacy	of	the	selected	strain,	on	the	
quality	of	the	produced	propagules,	on	
the	formulation,	and	on	the	optimal	
application	strategy.	Results	from	field	
tests	provide	a	continuous	circle	of	feed-
back	that	allows	improvement	of	each	of	
the	steps	of	the	entire	developmental	
process.

The	price	of	a	product	is	an	essential	
element	and	a	cost	price	model	for	
biopesticides	is	presented	in	this	thesis.	
Economy	of	scale,	full	use	of	the	produc-
tion	capacity,	and	capacity	planning	are	
pivotal	factors	to	keep	the	costs	low.	
Quality	control	provides	feedback	on	the	
production	and	formulation	processes,	
and	on	the	final	product.	The	continuous	
process	of	improvements	will	ultimately	
decrease	costs	and	improve	performance	
of	the	production	system	and	the	prod-
uct.	Quality	control	is	also	required	for	
registration.	Biocontrol	companies	should	
ensure	that	product	quality	is	main-
tained	through	the	whole	distribution	
chain	and	that	end-users	receive	high	
quality	products.	

Regulations	for	microorganisms	are	
reviewed	in	the	thesis.	Microorganisms,	
except	nematodes,	need	to	be	registered	
as	plant	protection	products.	Registration	
is	perceived	as	the	main	hurdle	to	the	
development	of	a	biopesticide.	The	proce-
dures	in	the	EU	are	presented	and	diffi-
culties	discussed.	Various	import	and	
export	regulations	affect	the	use	of	
microorganisms,	and	the	need	for	har-
monization	is	emphasized.	The	Conven-
tion	of	Biological	Diversity	may,	through	
Access	and	Benefit	Sharing,	create	a	fur-
ther	impediment	for	biocontrol.

The	patentability	of	an	entomopath-	
ogen	is	discussed	as	well	as	the	criteria	
for	granting	a	patent:	novelty,	inventive	
step,	and	industrial	applicability.	Also	

costs	and	other	considerations	whether	
to	apply	for	a	patent	for	a	biopesticide	are	
discussed.

The	implementation	strategy	of	the	
product	in	an	integrated	pest	manage-
ment	(IPM)	programme	is	a	basic	element	
of	the	use	of	any	microbial	pest	control	
product.	Three	phases	are	distinguished:	
the	optimal	application	strategy	of	the	
product,	the	incorporation	of	the	micro-
bial	pest	control	product	in	an	IPM	sys-
tem,	and	a	carefully	designed	adoption	
strategy.	Determinative	parameters	for	
each	phase,	and	for	each	type	of	product	
were	identified.	These	phases	require	a	
considerable	amount	of	research	which	
should	be	conducted	before	market	
launch.	Successful	implementation	of	a	
microbial	pest	control	product	depends	
on	how	well	relevant	interactions	are	
studied	and	translated	into	practical	rec-
ommendations	for	the	grower.	This	phase	
continues	after	market	introduction.	

Commercialization	is	the	final	and	
most	difficult	step	in	the	development	
and	the	market	introduction	of	a	micro-
bial	pest	control	product.	The	critical	fac-
tors	that	determine	success	or	failure	
were	identified	for	a	company	as	well	as	
for	a	product,	and	recommendations	
were	provided	that	will	facilitate	success.	
Companies	which	contemplate	the	
development	and	commercialization	of		
a	biopesticide	need	realistic	data	on	five	
key	aspects	to	make	their	decision:	mar-
ket	demand,	market	size,	profit	margin,	
time	to	market,	and	time	to	volume.	The	
biggest	mistake	companies	still	make	
today	is	a	misjudgement	of	the	potential	
market	size	and	the	expected	market	
adoption	rate.	The	use	of	a	stage-gate	
process	with	objective,	quantifiable,	and	
transparent	tools	in	decision-making	is	
proposed.	The	business	model	that	per-
forms	best	at	present	seems	to	be	a	small	
company	which	follows	an	incremental	
and	manageable	growth	of	the	organiza-
tion.	Total	developmental	costs	and	time	
to	market	are	significant	factors	of	a	
company’s	success.	

Ravensberg	demonstrated	that	the	
development	of	a	microbial	pest	control	
product	requires	a	structured	project	
plan.	The	building	blocks	of	the	entire	
process	are	defined	and	essential	factors	
emphasized.	Diagrams	illustrate	the	
stepwise	approach	of	the	entire	process,	
the	selection	phase,	the	product	develop-
ment	phase,	and	the	implementation	
phase.	According	to	Ravensberg,	the	
biopesticide	industry	has	reached	a	suf-	
ficient	level	of	maturity	and	critical	mass	
to	form	a	base	for	further	expansion.		
This	will	allow	the	biopesticide	market		
to	steadily	grow.	The	roadmap	proposed	
in	the	thesis	will	assist	developers	of	

biopesticides	in	accomplishing	their	
goals	in	a	cost-	and	time-effective	way,	
which	will	result	in	successful	and		
sustainable	products	and	expanding		
biocontrol	companies.

This thesis will also be printed as: A Roadmap 

to the Successful Development and Commer-

cialization of Microbial Pest Control Products 

for Control of Arthropods, W.J. Ravensberg  

(in press, Springer, Dordrecht)

Behaviour and community ecology of 
competing predators that feed on each 
other
Marta Montserrat, Universiteit van Amster-

dam, promotiedatum 27 januari 2011

Het	onderverdelen	van	dieren	naar	hun	
voedsel	is	moeilijk	omdat	veel	soorten	
omnivoor	zijn.	Omnivoren	voeden	zich	
met	organismen	van	tenminste	twee	tro-
fische	niveaus,	bijvoorbeeld	met	planten	
en	planteneters.	Een	voorbeeld	van	
omnivorie	is	intraguild-predatie:	één	
soort,	de	intraguild-predator,	voedt	zich	
met	een	andere	soort,	de	intraguild-prooi,	
terwijl	beide	soorten	daarnaast	concur-	
reren	om	gezamenlijk	voedsel.	Intra-	
guild-predatie	komt	veel	voor,	zowel		
in	natuurlijke	ecosystemen	als	in	land-
bouwsystemen.	Populatiemodellen	van	
intraguild-predatie	laten	echter	zien	dat	
het	vóórkomen	van	intraguild-predatie	
nadelig	is	voor	het	gezamenlijk	voort-	
bestaan	van	de	betrokken	soorten.	Vol-
gens	de	theorie	zou	intraguild-predatie	
dus	juist	niet	veel	moeten	voorkomen.	
Deze	tegenstelling	geeft	aan	dat	de	effec-
ten	van	intraguild-predatie	op	het	voort-
bestaan	van	voedselwebben	nog	niet		
duidelijk	zijn	en	dat	meer	onderzoek	
nodig	is	om	te	achterhalen	welke	facto-
ren	belangrijk	zijn	voor	het	voortbestaan	
van	de	betrokken	soorten.

In	dit	proefschrift	probeer	ik	een	bij-
drage	te	leveren	aan	de	verklaring	voor	
het	algemeen	voorkomen	van	intraguild-
predatie	in	levensgemeenschappen.	Ik	
heb	hierbij	voor	een	experimentele	bena-
dering	gekozen	en	benader	het	probleem	
van	twee	verschillende	gezichtspunten	
die	overeenkomen	met	twee	niveaus	van	
organisatie:	die	van	individuen,	in	het	
eerste	deel	van	het	proefschrift,	en	die	
van	populaties	in	het	tweede	deel.

In	het	eerste	deel	kijk	ik	naar	gedrags-
kenmerken	die	de	interactiesterkte	tus-
sen	intraguild-predators	en	-prooien		
beïnvloeden,	en	daardoor	de	dynamica	
van	de	betrokken	soorten	kunnen	ver-	
anderen.	Eén	zo’n	gedragskenmerk	is	
kannibalisme	bij	de	intraguild-predator.	
Dit	kan	de	coëxistentie	van	intraguild-
predators	en	-prooien	bevorderen,	door	
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een	afname	van	het	aantal	intraguild-
predators,	met	als	gevolg	een	geringere	
predatie	en	minder	concurrentie	om	het	
gezamenlijke	voedsel.	In	hoofdstuk	2	laat	
ik	zien	dat	wanneer	kannibalistische		
predators	in	staat	zijn	om	onderscheid		
te	maken	tussen	soortgenoten	en	andere	
soorten	predators,	de	voorkeur	voor	het	
aanvallen	van	soortgenoten	of	individu-
en	van	de	andere	soort	afhangt	van	de	
relatieve	voedselkwaliteit	van	beide	
prooien.	In	mijn	experimentele	systeem	
hadden	de	kannibalistische	predators	
een	voorkeur	voor	prooien	van	de	andere	
soort	omdat	deze	prooien	van	hogere	
kwaliteit	waren	dan	soortgenoten.	Kan-
nibalisme	zal	daarom	in	mijn	systeem	
coëxistentie	waarschijnlijk	niet	bevor-	
deren.

Het	vermijden	van	predatie	is	een	an-
der	gedragsaspect	dat	coëxistentie	van	
intraguild-predators	en	-prooien	kan		
bevorderen,	vooral	wanneer	zulk	gedrag	
de	scheiding	van	populaties	van	de	twee	
soorten	in	de	ruimte	tot	gevolg	heeft.	In	
hoofdstuk	3	laat	ik	een	mechanisme	zien	
waardoor	zulke	ruimtelijke	scheiding	kan	
optreden:	intraguild-prooien	leggen	min-
der	eieren	als	ze	zijn	blootgesteld	aan		
intraguild-predators	die	op	de	jonge		
intraguild-prooien	kunnen	voeden.	Ze	
doen	dit	door	hun	eieren	in	hun	lichaam	
te	houden,	waarbinnen	deze	al	enigszins	
ontwikkelen.	Dit	flexibele	eileg-gedrag	
leidt	ertoe	dat	de	intraguild-prooi	meer	
tijd	heeft	om	een	veilig	plekje	voor	haar	
eieren	te	vinden,	waardoor	het	predatie-
risico	voor	haar	nakomelingen	afneemt.	
Hoofdstuk	5	gaat	over	andere	manieren	
waarop	de	intraguild-prooi	aanvallen	van	
de	intraguild-predator	kan	voorkómen.	
De	prooi	gebruikt	geuren	om	van	een		
afstand	waar	te	nemen	of	intraguild-	

predators	op	een	plant	aanwezig	zijn.	
Dergelijke	planten	worden	vervolgens	
vermeden	door	de	intraguild-prooi.	Ook	
laat	ik	zien	dat	prooien	minder	actief	zijn	
wanneer	intraguild-predators	aanwezig	
zijn,	hetgeen	waarschijnlijk	ook	tot	la-	
gere	predatie	leidt.	Beide	reacties	blijken	
afhankelijk	van	het	dieet	van	de	intraguild-	
predators.	

In	hoofdstuk	4	bestudeer	ik	het	effect	
van	de	kwaliteit	van	de	plant	en	het	ef-
fect	van	toevoeging	van	alternatieve	
prooien	en	schuilplaatsen	op	een	sys-
teem	met	intraguild-predatie.	Het	blijkt	
dat	het	effect	van	toevoeging	van	alter-
natieve	prooien	afhankelijk	is	van	de	
kwaliteit	van	de	plant	en	de	aanwezig-
heid	van	schuilplaatsen.	In	een	populatie-	
model	bestudeer	ik	de	mogelijke	con-	
sequenties	van	deze	interacties	op	de		
dynamica	van	de	soorten.	Daaruit	blijkt	
dat	vooral	de	kwaliteit	van	de	plant	een	
groot	effect	kan	hebben.

Het	tweede	deel	van	het	proefschrift	
gaat	over	populatiedynamische	experi-
menten,	waarbij	getracht	is	voorspel-	
lingen	van	de	huidige	theorie	over		
intraguild-predatie	te	toetsen.	Deze		
theorie	voorspelt	dat	coëxistentie	van		
intraguild-predators	en	-prooien	afhan-
kelijk	is	van	de	productiviteit	van	de	om-
geving,	en	dat	bij	hoge	productiviteit	de	
intraguild-prooi	altijd	wordt	uitgesloten.	
In	hoofdstuk	6	laat	ik	zien	dat	deze	voor-
spelde	patronen	van	coëxistentie	niet		
gevonden	werden	in	mijn	experimentele	
systeem.	In	plaats	daarvan	bleek	dat		
welke	soort	werd	verdrongen	bij	hoge	
productiviteit	sterk	afhankelijk	was	van	
de	aanvangsdichtheden	van	de	twee		
populaties,	waarbij	vaak	de	populatie		
die	vanaf	het	begin	in	lagere	aantallen	
aanwezig	was	werd	uitgesloten.	Hieruit	
voorspelde	ik	dat	de	uitsluiting	van	in-
traguild-predators	bij	hoge	productiviteit	
werd	veroorzaakt	doordat	onvolwassen	
intraguild-predators	kwetsbaar	zijn	voor	
aanvallen	door	volwassen	intraguild-
prooien.	Om	deze	voorspelling	te	toetsen,	
heb	ik	het	effect	van	leeftijdstructuur	op	
de	invasie	en	coëxistentie	van	intraguild-
predators	en	-prooien	onderzocht.	Aller-
eerst	bevestig	ik	in	hoofdstuk	7	dat		
intraguild-prooien	inderdaad	in	staat	zijn	
jonge	intraguild-predators	te	doden	en	
zich	ermee	voeden.	Deze	rolomdraaiing	
laat	zien	dat	het	systeem	ingewikkelder	
is	dan	we	tot	dan	toe	vermoedden	vol-
wassen	dieren	van	beide	predators	kun-
nen	jonge,	kwetsbare	stadia	van	de	ande-
re	soort	aanvallen,	er	is	sprake	van	zoge-
naamde	wederkerige	intraguild-predatie.	
In	mijn	experimentele	systeem	is	deze	
wederkerige	intraguild-predatie	sterk	
asymmetrisch:	de	ene	soort	(voorheen	de	
intraguild-prooi)	doodt	veel	minder	jonge	

dieren	van	de	andere	soort	dan	anders-
om.	Daarna	laat	ik	zien	dat	de	leeftijd-
structuur	van	de	aanwezige	populatie	
sterk	van	invloed	is	op	de	kans	dat	de		
andere	populatie	kan	invaderen	en	de	
eerste	soort	kan	verdringen.	Als	een	aan-
wezige	populatie	van	intraguild-prooien	
groot	genoeg	is	en	voldoende	volwassen	
dieren	bevat,	kan	een	kleine	populatie	
van	intraguild-predators	niet	invaderen,	
omdat	al	hun	nakomelingen	door	de	vol-
wassen	intraguild-prooien	worden	ge-
dood.	Dit	wijst	op	het	belang	van	leeftijd-
structuur	voor	de	populatiedynamica	van	
systemen	met	wederkerige	intraguild-
predatie.	Dit	resultaat	is	dus	in	tegen-
spraak	met	het	algemeen	voorkomen	van	
intraguild-predatie,	want	het	laat	zien	
dat	de	invasie	van	een	bestaande	popula-
tie	door	individuen	van	de	andere	soort	
bemoeilijkt	wordt	door	leeftijdstructuur	
en	wederkerige	intraguild-predatie.

Een	factor	die	coëxistentie	van	intra-	
guild-predators	en	-prooien	kan	bevor-	
deren	is	ruimtelijke	structuur	van	het		
habitat.	Het	is	bekend	dat	ruimtelijke	
structuur	ontsnappingsmogelijkheden	
biedt	aan	prooien	doordat	ze	zich	kunnen	
verbergen	en	doordat	ruimtelijke	struc-
tuur	de	ontmoetingskans	tussen	preda-
tors	en	prooien	kan	verkleinen.	In	het	
laatste	hoofdstuk	onderzoek	ik	of	dit	ook	
kan	gelden	voor	soorten	die	betrokken	
zijn	bij	intraguild-predatie.	Hiervoor		
gebruik	ik	een	meta-analyse	van	gege-
vens	uit	de	literatuur.	Deze	analyse	levert	
sterke	aanwijzingen	op,	dat	intraguild-
prooien	en	het	gezamenlijke	voedsel	van	
intraguild-predators	en	-prooien	minder	
predatie	ondergaan	wanneer	een	habitat	
meer	ruimtelijke	structuur	heeft.	Ruim-
telijke	structuur	kan	dus	de	effecten	van	
intraguild-predatie	reduceren	en	kan	
daarom	bijdragen	aan	de	verklaring	voor	
het	algemeen	voorkomen	van	
intraguild-predatie.

An acarine herbivore interferes with  
direct and indirect plant defences
Renato de Almeida Sarmento, Universiteit van 

Amsterdam, promotiedatum 1 februari 2011

Plantenpathogenen	en	herbivoren	indu-
ceren	verdedigingsmechanismen	in	
planten.	Er	zijn	sterke	aanwijzingen	dat	
sommige	pathogenen	deze	verdediging	
kunnen	onderdrukken	door	te	interfere-
ren	met	de	chemische	signaalroutes	die	
betrokken	zijn	bij	het	aanschakelen	van	
de	plantendefensie.	Zulke	evidentie	is	
echter	schaars	in	geval	van	herbivoren.	
Dit	proefschrift	behandelt	een	voorbeeld	
van	een	herbivoor	die	interfereert	met	de	
defensie	van	tomatenplanten.	Daarnaast	
heb	ik	de	gevolgen	van	deze	interferentie	
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voor	concurrentie	met	een	andere	herbi-
voor	onderzocht.	Mijn	onderzoek	aan	de	
invasieve	spintmijt	Tetranychus evansi	laat	
zien	dat	deze	herbivoor	de	verdediging	
van	tomatenplanten	op	een	tot	nu	toe	
onbeschreven	manier	beïnvloedt.	Ik		
heb	gevonden	dat	deze	spintmijt	de	
inductie	onderdrukt	van	de	jasmonzuur-	
en	salicylzuur-signaalroutes,	in	tomaten-
planten	de	voornaamste	routes	voor	de	
inductie	van	verdediging.	Dit	resulteert		
in	een	afname	van	de	activiteit	van	indu-
ceerbare	defensieve	stoffen,	zoals	prote-
inaseremmers,	tot	niveaus	die	lager	zijn	
dan	in	planten	die	niet	door	herbivoren	
zijn	aangevallen.	Ten	gevolge	hiervan	
waren	de	eilegsnelheid	en	de	overleving	
van	de	mijten	hoger	op	planten	die	eer-
der	waren	aangevallen	door	soortge-	
noten	dan	op	planten	die	niet	eerder	
waren	aangevallen.	

Tetranychus evansi	blijkt	ook	de	pro-
ductie	van	vluchtige	plantenstoffen	te	
beïnvloeden.	Wanneer	planten	worden	
aangevallen	door	herbivoren	scheiden		
ze	vaak	vluchtige	stoffen	af,	die	een	rol	
spelen	bij	de	verdediging	van	de	planten	

en	die	aantrekkelijk	zijn	voor	de	natuur-
lijke	vijanden	van	de	herbivoren.	Toma-
tenplanten	die	aangevallen	werden	door	
T. evansi	leken	echter	dezelfde	vluchtige	
stoffen	af	te	scheiden	als	planten	die	niet	
door	herbivoren	werden	aangevallen.	
Verrassend	genoeg	werden	T. evansi	en	
drie	soorten	natuurlijke	vijand	wel	aan-
getrokken	door	de	geuren	van	planten	
die	werden	aangevallen	door	T. evansi,	
hetgeen	dus	in	tegenspraak	is	met	de	
analyse	van	de	vluchtige	stoffen.	De	
gedragsproeven	wijzen	erop	dat	er	vluch-
tige	stoffen	worden	aangemaakt	door		
het	plant-herbivoor-complex,	maar	deze	
stoffen	werden	niet	aangetroffen	bij	de	
chemische	analyse.	De	identiteit	van	
deze	vluchtige	stoffen	is	daarom	nog	niet	
bekend.	

Vervolgens	heb	ik	onderzocht	hoe	de	
effecten	van	T. evansi	op	de	verdediging	
van	tomatenplanten	een	andere	spint-
mijt	beïnvloeden,	de	verwante	soort	
Tetranychus urticae	–	heeft	het	effect	van	
T. evansi	invloed	op	de	concurrentie	tus-
sen	de	twee	soorten?	Ik	vond	dat	T. urticae	
inderdaad	ook	beter	groeide	op	planten	
die	eerder	werden	aangevallen	door		
T. evansi.	Anders	dan	T. evansi,	induceert	
T. urticae	wél	plantenverdediging	waar-
door	planten	die	eerder	door	deze	soort	
werden	aangevallen	van	geringere	kwali-
teit	zijn	dan	planten	die	niet	werden	aan-
gevallen.	Deze	zogenaamde	resistentie	
wordt	door	veel	herbivoren	geïnduceerd.	
Ik	laat	zien	dat	T. evansi	gevoelig	is	voor	
de	resistentie	geïnduceerd	door	T. urticae:	
ze	groeien	langzamer	op	planten	die	eer-
der	door	T. urticae	werden	aangevallen	
dan	op	planten	zonder	herbivoren.	Dien-
tengevolge	beïnvloeden	de	twee	mijten-
soorten	elkaars	groeisnelheid	via	hun	
waardplant:	T. evansi	heeft	een	positief	
effect	op	de	groeisnelheid	van	T. urticae,	
terwijl	T. urticae	een	negatief	effect	heeft	
op	T. evansi.	De	vraag	is	dan,	welke	van	de	
twee	soorten	profiteert	van	het	gezamen-
lijk	aanvallen	van	dezelfde	plant.	Concur-
rentie-experimenten	op	tomatenplanten	
lieten	zien	dat	T. evansi	wint,	ondanks	het	

positieve	effect	van	deze	soort	op	haar	
concurrent.	De	volgende	vraag	dient	zich	
aan:	hoe	speelt	T. evansi	het	klaar	om	de	
concurrentieslag	desondanks	te	winnen?

Een	opvallend	kenmerk	van	T. evansi	
is	de,	in	vergelijking	met	andere	spint-
mijtsoorten,	overvloedige	productie	van	
web.	Algemeen	wordt	aangenomen	dat	
het	web	van	spintmijten	dient	ter	verde-
diging	tegen	predators,	die	veelal	moeite	
hebben	het	web	binnen	te	dringen.	Ik	laat	
in	dit	proefschrift	zien	dat	het	web	gepro-
duceerd	door	T. evansi	een	negatieve	
invloed	heeft	op	de	populatiegroei	van		
T. urticae,	en	dat	T. evansi	dichter	web	pro-
duceert	wanneer	ze	blootstaat	aan	signa-
len	die	geassocieerd	zijn	met	T. urticae.	
Het	lijkt	er	daarom	op,	dat	T. evansi	de	
bladeren	waarop	ze	groeit	en	waarin		
ze	de	plantendefensie	uitschakelt,	be-	
schermt	door	ze	te	bedekken	met	een	
dicht	web,	waardoor	concurrenten	wor-
den	gehinderd.	De	productie	van	web	
lijkt	overigens	niet	te	worden	beïnvloed	
door	de	aanwezigheid	van	predators.	Wel	
legde	T. evansi	in	aanwezigheid	van	sig-
nalen	geassocieerd	met	predators	vaker	
haar	eieren	in	het	web,	in	plaats	van	op	
het	bladoppervlak	onder	het	web.	Deze	
eieren	in	het	web	werden	minder	vaak	
aangevallen	door	predators	dan	de	eieren	
op	het	bladoppervlak.	Dus	door	de	positie	
van	de	eieren	te	veranderen	kunnen		
de	spintmijten	de	overleving	van	hun	
nakomelingen	verhogen.	Het	web	gepro-
duceerd	door	T. evansi	dient	dus	ter	pro-
tectie	tegen	predators,	maar	ook	tegen	
concurrenten.	Deze	laatste	functie	van	
het	web	is	nog	niet	eerder	gerapporteerd.	

Concluderend	kan	worden	vastge-
steld	dat	de	plantenetende	mijt	T. evansi	
op	een	fundamenteel	andere	manier		
lijkt	om	te	gaan	met	de	verdedigingsme-
chanismen	van	de	plant	dan	andere		
herbivoren	doen.	De	resultaten	van	dit	
proefschrift	werpen	een	nieuw	licht	op	
plant-herbivoor	interacties,	plantenver-
dediging,	concurrentie	tussen	herbivoren	
en	de	resistentie	van	planten	tegen	een	
invasieve	soort.


