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Promoties
Living apart together – interactions 
between aboveground grazers, plants 
and soil biota
Ciska Veen, Rijksuniversiteit Groningen,  

promotiedatum 29 april 2011

Organismen die onder- en bovengronds 
leven, beïnvloeden elkaar doordat ze via 
planten met elkaar in verbinding staan. 
Planten leveren voedingsstoffen voor or-
ganismen die organisch materiaal verte-
ren en voor onder- en bovengrondse 
planteneters (herbivoren), plantpatho- 
genen en mutualisten. Op hun beurt heb-
ben onder- en bovengrondse organismen 
een invloed op de groei van planten en  
de samenstelling van de plantengemeen-
schap, omdat ze plantenmateriaal eten, 
zorgen dat planten een betere toegang 
hebben tot voedingsstoffen of omdat ze 
de nutriëntenkringloop in de bodem kun-
nen veranderen. Dit samenspel tussen 
onder- en bovengrondse organismen be-
paalt hoe goed planten het doen in een 
gemeenschap en dat heeft belangrijke 
gevolgen voor de soortensamenstelling 
in de plantengemeenschap en voor het 
functioneren van terrestrische ecosys- 
temen.

In de meeste studies zijn de effecten 
van het samenspel tussen ondergrondse 
en bovegrondse organismen op één spe-
cifieke plantensoort onderzocht, of zijn 
interacties tussen onder- en bovengrondse 
ongewervelde (invertebrate) organismen 
onderzocht. Er is veel minder bekend 
over de gecombineerde invloed van  
gewervelde (vertebrate) herbivoren en 
bodemorganismen op de soortensamen-
stelling en structuur van een planten- 
gemeenschap. Een belangrijk verschil 
tussen bovengrondse vertebraten en bo-
demorganismen is de schaal waarop ze 
planten en plantengemeenschappen  
beïnvloeden. Bodemorganismen zijn 
meestal kleiner en leven in een wereld 
die bestaat uit een netwerk van bodem-
deeltjes gevuld met water en lucht. Ze 
zijn daardoor beperkt in hun mobiliteit 
en blijven hun hele leven vooral in de 
buurt van een enkele plant. Vertebrate 
hebivoren kunnen daarentegen binnen 
één dag meerdere kilometers afleggen, 
waardoor hun invloed op de plantenge-
meenschap zich over veel grotere afstan-
den uitstrekt. Deze verschillen in mobi- 
liteit en schaal van invloed kunnen in 
grote mate bepalen hoe bovengrondse 
vertebrate herbivoren en bodemorganis-
men reageren op elkaars veranderingen 
in groei en soortensamenstelling van 
planten.

Begrazing door vertebrate herbivoren 
speelt een sleutelrol bij het vormen van 

graslanden wereldwijd. Aan de ene kant 
eten ze bovengronds plantenmateriaal 
en dat verandert de concurrentiepositie 
van plantensoorten. Aan de andere kant 
veranderen ze bodemfysische eigen-
schappen en de kringloop van voedings-
stoffen in de bodem doordat ze de bodem 
vertrappen, mest en urine uitscheiden, 
wortelexudatiepatronen veranderen en 
de kwaliteit en hoeveelheid dood plan-
tenmateriaal beïnvloeden. Veranderingen 
in bodemfysische condities en in de soor-
tensamenstelling van planten hebben 
een groot effect op de soortensamenstel-
ling van bodemorganismen. Bodemor- 
ganismen komen voor in een bepaald  
milieu, maar het is ook bekend dat ze 
soortspecifieke associaties vormen met 
planten. Begrazing door koeien en konij-
nen verandert de lokale soortensamen-
stelling van nematoden (aaltjes) in de  
bodem door bodemfysische condities te 
wijzigen of door de soortensamenstelling 
van planten te beïnvloeden. Het onder-
zoek liet zien dat begrazing door verte-
braten een groot effect heeft op zowel  
bodemfysische factoren als de soorten- 
samenstelling in de plantengemeenschap. 
Echter, alleen de veranderingen in de 
plantengemeenschap bepalen de nema-
todensoortensamenstelling, terwijl ver-
anderingen in bodemfysische eigen-
schappen geen effect hebben. Daarom  
lijken soortspecifieke associaties tussen 
planten en bodemorganismen belang- 
rijker voor het bepalen van de lokale 
soortensamenstelling in de bodemge-
meenschap in ons veldexperiment dan de 
fysische eigenschappen van de bodem.

Veranderingen in de bodemgemeen-
schapsamenstelling, maar ook in de bo-
demfysische eigenschappen, hebben op 
hun beurt een invloed op de groei en de 

concurrentiepositie van planten. Dit pro-
ces wordt ook wel plant-soil feedback 
(plant-bodemterugkoppeling) genoemd. 
Aan de ene kant beïnvloeden onder-
grondse herbivoren, pathogenen en mu-
tualisten planten direct door het verwij-
deren van plantenmateriaal of door het 
aanleveren van limiterende voedings-
stoffen. Aan de andere kant hebben orga-
nismen die plantenmateriaal verteren 
een indirect effect op plantengroei. Zij 
sturen de nutriëntenkringloop aan en be-
invloeden daarbij de beschikbaarheid 
van voedingsstoffen in de bodem. Effec-
ten van plant-bodemterugkoppeling  
kunnen zeer soortspecifiek zijn, doordat 
bepaalde bodemorganismen en planten-
soorten specifieke associaties vormen 
met elkaar. De effecten kunnen variëren 
van positief tot negatief, afhankelijk van 
de balans tussen voordelige en schade- 
lijke organismen in de bodem.

In natuurlijke ecosystemen werken 
de invloeden van vertebrate herbivoren 
en plant-bodemterugkoppelingen vaak 
gelijktijdig. Onder- en bovengrondse or-
ganismen kunnen de sterkte en richting 
van elkaars effect op de plantengemeen-
schap veranderen. Daardoor kan de op-
telsom van de afzonderlijke effecten van 
herbivoren en bodemorganismen op de 
plantengemeenschap verschillen van  
het effect dat ze hebben in combinatie. 
Om dit te onderzoeken heb ik in een  
gecombineerd kas- en veldexperiment 
(Junner Koeland) gekeken hoe voor vier 
plantensoorten de plant-bodemterug-
koppelingen de dynamiek in de planten-
gemeenschap controleren in de aan- en 
afwezigheid van bovengrondse vertebra-
te herbivoren. In de kas heb ik vier domi-
nante plantensoorten uit het Junner Koe-
land laten groeien in bodems afkomstig 
uit proefvlakken begraasd door koeien en 
konijnen en uit proefvlakken die niet 
werden begraasd door deze herbivoren. 
De helft van deze bodems was eerder  
begroeid door soortgenoten, terwijl de 
andere helft was begroeid door andere 
plantensoorten. Onafhankelijk van de  
begrazingshistorie van de bodem groei-
den alle planten slechter in bodems 
waarop soortgenoten hadden gegroeid, 
dan in bodems waarop andere planten-
soorten hadden gegroeid. Dit betekent 
dat alle plantensoorten beïnvloed wer-
den door negatieve plant-bodemterug-
koppelingen en dat deze terugkoppelin-
gen over het algemeen niet werden ver-
anderd door de historie van bovengrond-
se begrazing. In het veld vond ik een der-
gelijke dynamiek, waar verschillende 
soorten elkaar afwisselen in de tijd en 
ruimte, in onbegraasde situaties, terwijl 
begrazing de soortensamenstelling van 
de vegetatie stabiliseerde. Hieruit blijkt 
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dat vertebrate herbivoren de negatieve 
effecten van plant-bodemterugkoppelin-
gen teniet kunnen doen. Waarschijnlijk is 
de invloed van vertebrate herbivoren op 
de plantengemeenschap in het veld zo 
sterk dat bodemorganismen weinig kan-
sen krijgen om de plantensamenstelling 
te sturen.

Het is moeilijk om effecten van bode-
morganismen op de plantengemeen-
schap te kwantificeren in het veld, omdat 
er heel veel soorten bodemorganismen 
zijn, omdat een groot deel van die bodem- 
organismen nog niet is geïdentificeerd en 
omdat het lastig is om ondergrondse ge-
meenschappen experimenteel te mani-
puleren. Effecten van ondergrondse so- 
ciale insecten, zoals gele weidemieren 
(Lasius flavus), op de plantengemeen-
schap zijn makkelijker te bestuderen in 
het veld, omdat die zich vaak afspelen op 
een grotere schaal en een grote invloed 
hebben op de ruimtelijke variatie in  
plantensoortensamenstelling. Gele wei-
demieren zijn ecosystem engineers (ecosys-
teembouwers: organismen die hun om-
geving zelf creëren of sterk veranderen). 
Ze leven ondergronds en hebben een gro-
te invloed op de biotische en abiotische 
eigenschappen van hun omgeving. Om 
nestbulten te bouwen graven ze zand op. 
Dit zorgt voor open plekken in de plan-
tengemeenschap waar nieuwe soorten 
zich kunnen vestigen. Daarnaast veran-
deren graafwerkzaamheden de doorluch-
ting van de bodem en de hoeveelheid 
voedingsstoffen, vocht, organisch mate- 
riaal en wortelpathogenen in de bodem. 
Verder houden de mieren actief wortel-
luizen, ondergrondse planteneters, in 
hun nestbulten. Ze ‘melken’ de luizen 
voor hun honingdauw, een belangrijke 
voedselbron voor de mieren, en in ruil 
beschermen ze de luizen in hun nest. 
Mieren beïnvloeden de plantengemeen-
schap daarom zowel via de fysieke struc-
tuur van de nestbulten als via het effect 
van hun aanwezigheid op het welzijn van 
de wortelluizen. In een kasexperiment 
heb ik bestudeerd hoe nagebootste begra-
zing (door middel van wegknippen van 
bovengronds plantenmateriaal), de aan-
wezigheid van nestbulten van gele wei-
demieren en de aanwezigheid van gele 
weidemieren zelf de structuur en soor-
tensamenstelling in de plantengemeen-
schap beïnvloeden. Op de korte termijn 
(na 3 maanden) werd de biomassapro-
ductie van planten bepaald door de com-
binatie van nagebootste begrazing en de 
aanwezigheid van mierenbulten. Als de 
planten niet werden geknipt was de  
biomassaproductie hoger op dan naast 
mierenbulten, terwijl er geen verschil  
in productie was als planten wel wer- 
den geknipt. Daarentegen, werden de 

soortenrijkdom en de soortensamenstel-
ling in de plantengemeenschap op de 
lange termijn (na 9 maanden) alleen be-
invloed door nagebootste begrazing en 
niet door de aanwezigheid van mieren-
bulten. De aan- of afwezigheid van de 
mieren zelf had geen effect op biomassa-
productie, soortenrijkdom en soorten- 
samenstelling. Dit experiment laat zien 
dat mieren lokale variatie in biomassa-
productie kunnen aansturen, maar dat 
begrazing deze effecten teniet kan doen. 
Als begrazing intensief is, of voor lange 
tijd afwezig is, verdwijnen effecten van 
bodemorganismen op de plantenge-
meenschap. Deze resultaten bevestigen 
dat grote, bovengrondse, vertebrate her-
bivoren effecten van bodemorganismen 
op de planten- 
gemeenschap teniet kunnen doen.

De schalen waarop onder- en boven-
grondse organismen opereren verschillen 
sterk.. Hierdoor zullen de meeste bode-
morganismen de plantengemeenschap 
lokaal beïnvloeden, terwijl effecten van 
grote herbivoren zich op een grotere 
schaal uiten. Dergelijke schaalverschillen 
kunnen verklaren waarom grote, minder 
selectieve grazers plant-bodemterug- 
koppelingen teniet kunnen doen. Op de 
kwelder van Schiermonnikoog heb ik de 
plantengemeenschap op en naast mie-
renbulten van gele weidemieren onder-
zocht onder begrazing door hazen en on-
der gecombineerde begrazing door hazen 
en koeien. Kleine herbivoren, zoals ha-
zen, zijn afhankelijk van een hoge voed-
selkwaliteit. Ze selecteren hun voedsel 
heel precies en maken keuzes op een 
kleine schaal. Koeien daarentegen zijn 
afhankelijk van grote hoeveelheden 
voedsel. Ze zijn minder selectief en ma-
ken hun voedselkeuze op een grotere 
schaal. Bovendien zijn ze minder selec-
tief omdat ze een grotere bek hebben. 
Hazen en koeien kunnen daarom ver-
schillend reageren op vegetatiepatronen 
die worden gemaakt door gele weidemie-
ren. Ik heb laten zien dat de soortensa-
menstelling van de plantengemeenschap 
op en naast mierenbulten sterk verschilt 
wanneer alleen hazen voorkomen. Op de 
bulten is de bedekking van zeekweek 
sterk afgenomen, terwijl de bedekking 
van rood zwenkgras was toegenomen. 
Hazenbegrazing was intensiever op mie-
renbulten dan ernaast, waarschijnlijk 
doordat de voedselkwaliteit op de bulten 
hoger was. Wanneer hazen en koeien  
samen voorkwamen, was de soortensa-
menstelling van planten op en naast 
mierenbulten vergelijkbaar en was er 
overal een hoge bedekking van rood 
zwenkgras. De begrazingsintensiteit op 
en naast mierenbulten was even hoog. 
De resultaten van dit veldexperiment  

laten zien dat selectieve vertebrate herbi-
voren lokale heterogeniteit in de planten-
gemeenschap kunnen stimuleren door 
selectief te reageren op effecten van 
plant-bodemterugkoppelingen. Grote 
grazers daarentegen maken hun voedsel-
keuze op een veel grotere schaal en doen 
de effecten van bodemorganismen teniet, 
waardoor de lokale plantengemeenschap 
homogener wordt.

In dit proefschrift heb ik laten zien 
dat bovengrondse vertebrate herbivoren 
de soortensamenstelling in de bodemge-
meenschap beïnvloeden door de soorten-
samenstelling in de plantengemeen-
schap te veranderen. Zulke veranderin-
gen in de bodemgemeenschap kunnen 
op hun beurt de groei en soortensamen-
stelling van planten veranderen. Plant-
bodemterugkoppelingen hebben daar-
door een belangrijke invloed op de dyna-
miek en ruimtelijke patronen in de soor-
tensamenstelling van de plantenge-
meenschap. In begraasde graslanden 
kunnen vertebrate herbivoren het effect 
van plant-bodemterugkoppelingen op de 
plantengemeenschap echter veranderen. 
Aan de ene kant kunnen ze ruimtelijke 
patronen, die bodemorganismen creëren, 
versterken als ze selectief reageren op  
lokale veranderingen in de plantenkwali-
teit of de soortensamenstelling die wor-
den veroorzaakt door bodemorganismen. 
Aan de andere kant kunnen vertebrate 
herbivoren effecten van bodemorganis-
men teniet doen als ze op een grotere 
schaal opereren en de vegetatie intensief 
en homogeen begrazen. De potentie van 
bodemorganismen om de structuur en 
soortensamenstelling van een planten-
gemeenschap in een grasland te bepalen 
is daarom voor een groot deel afhankelijk 
van de aanwezigheid, selectiveit en be-
grazingsintensiteit van bovengrondse 
vertebrate herbivoren.

Colonization of eucalyptus in Brazil by 
an insect herbivore and its enemies – 
Herbivores find enemy-free space on a 
novel host plant
Amir Grosman, Universiteit van Amsterdam, 

promotiedatum 11 november 2011

In het begin van de 20e eeuw zijn meer 
dan tien eucalyptussoorten (familie Myr-
taceae) geïntroduceerd in Brazilië vanuit 
Australië. Inmiddels is er ruim 7 miljoen 
ha aangeplant met eucalyptus, zowel in 
grote plantages, als kleinschalig door 
boeren voor brand- en bouwhout. Euca-
lyptus produceert veel gifstoffen, ter ver-
dediging tegen vraat door herbivoren.  
De verwachting was dan ook dit gewas in 
Brazilië te kunnen telen zonder veel last 
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te hebben van plagen. Maar al gauw werd 
duidelijk dat men zich daarin sterk had 
vergist. Diverse plantenetende insecten 
hebben eucalyptus gekoloniseerd – tien-
tallen soorten motten, maar ook kevers, 
bladsnijdermieren en termieten. Som- 
mige van deze soorten zijn plagen gewor-
den van eucalyptus – ze richten grote 
schade aan in eucalyptusplantages. Een 
van de meest beruchte plaagsoorten, de 
mot Thyrinteina leucocerae Ringe (Lepidop-
tera: Geometridae), speelt de hoofdrol in 
dit proefschrift.

Thyrinteina leucocerae komt oorspron-
kelijk voor op inheemse planten uit de-
zelfde familie als eucalyptus, bijvoor-
beeld guava (Psidium guajava). Deze mot 
is niet bekend als plaag van guava of an-
dere inheemse plantensoorten. Eigenlijk 
was de soort onbekend totdat hij euca-
lyptus koloniseerde en één van zijn meest 
schadelijke plagen werd. Evenals euca-
lyptus komt guava in Brazilië voor in com-
merciële plantages, maar ook in kleine 
boomgaarden. Wilde rassen van guava 
komen spontaan voor in ongecultiveerde 
gebieden. Eucalyptus en guavabomen  
komen vaak naast elkaar voor, waardoor 
het overstappen van insecten van guava 
naar eucalyptus in principe makkelijk is. 
Toch roept de grootschalige en – in het 
geval van T. leucocerae – zeer succesvolle 
kolonisatie van eucalyptus tal van ecolo-
gische vragen op.

Hoe kan het dat een plant die bekend 
staat als giftig zo snel gekoloniseerd 
wordt door planteneters? Herbivore in-
secten eten niet zomaar iedere plant  
die ze tegenkomen. Ze zijn meestal kies-
keurig en eten maar van een beperkt 
aantal soorten, soms maar één, of zelfs 
alleen een specifiek deel van die plant. 

De meest geaccepteerde verklaring voor 
die kieskeurigheid luidt: niet elke plant 
vormt een geschikt dieet voor de plan-
teneter. Soorten verschillen van elkaar in 
nutriëntensamenstelling maar ook in de 
gifstoffen en structuren (haren, doorns, 
enzovoort) die ze gebruiken als verdedi-
ging tegen herbivoren. Een planteneter 
kan zich alleen goed ontwikkelen op een 
bepaalde soort nadat hij zich heeft aan-
gepast aan deze verdediging. De relatie 
tussen plant en planteneter is een proces 
van co-evolutie waarbij de plant steeds 
nieuwe verdedigingstechnieken gebruikt 
en de planteneter zich steeds aanpast om 
zich ook tegen die laatste wapens te ver-
weren.

Hebben dan zoveel insectensoorten 
in Brazilië zich in één eeuw al kunnen 
aanpassen aan eucalyptus? En waarom 
doen planteneters het zo goed op euca-
lyptus, vaak nog beter dan op de inheem-
se plantensoorten? Een mogelijke verkla-
ring wordt geboden door de ‘enemy-free 
space’ (EFS) hypothese: planteneters kie-
zen hun waardplant niet alleen op basis 
van de voedselkwaliteit, maar ook op  
basis van het risico dat ze lopen om zelf 
opgegeten te worden op de plant. Volgens 
de EFS-hypothese kunnen herbivore in-
secten aan hun natuurlijke vijanden 
(predatoren en parasitoïden) ontsnappen 
door een alternatieve waardplant te kie-
zen, ook al is de plant minder geschikt 
als dieet. Het nadeel dat herbivoren erva-
ren door minder geschikt voedsel te eten 
wordt dan gecompenseerd door het voor-
deel van een lager predatierisico.

Is de EFS-hypothese de verklaring 
voor de grootschalige kolonisatie van eu-
calyptus door plantenetende insecten in 
Brazilië? Hebben deze herbivoren aan 
hun natuurlijke vijanden kunnen ont-
snappen door voor eucalyptus te kiezen? 
En zo ja, hebben natuurlijke vijanden dan 
moeite om eucalyptus te koloniseren? 
Dit zijn de centrale vragen in dit proef-
schrift. Om deze te bestuderen heb ik 
veldlocaties in Brazilië gekozen waar gu-
ava en eucalyptus naast elkaar voorko-
men: twee plantages van iedere planten-
soort op een afstand van 0.5-2 km van el-
kaar. In die boomgaarden heb ik T. leuco-
cerae-rupsen verzameld van guava en eu-
calyptus (verder genoemd de ‘guava-lijn’ 
en de ‘eucalyptus-lijn’) en iedere lijn 
doorgekweekt op zijn eigen waardplant. 
In diezelfde plantages heb ik waarne-
mingen en experimenten uitgevoerd om 
T. leucocerae en zijn natuurlijke vijanden 
te kunnen bestuderen en het predatie-
risico te vergelijken op beide planten-
soorten.

Het onderzoek liet zien dat insecten 
van beide lijnen het evengoed deden op 
beide planten, en dat voor beide guava de 

betere waardplant bleek te zijn: de insec-
ten ontwikkelden zich daar sneller en be-
reikten een hoger lichaamsgewicht. Als 
eucalyptus een slechter dieet is dan gua-
va, waarom gebruikt T. leucocerae deze 
waardplant dan en waarom bereikt hij er 
hoge populatiedichtheden? Om hierop 
een antwoord te vinden heb ik het risico 
van predatie en parasitisme vergeleken 
op beide waardplanten tijdens de gehele 
ontwikkeling van T. leucocerae (de ei-, 
rups- en popstadia). De verschillen ble-
ken niet uniform te zijn tijdens de ont-
wikkeling – predatie van eieren en rup-
sen was lager op eucalyptus, maar para-
sitisme van rupsen en predatie van pop-
pen waren vergelijkbaar op beide waard-
planten. Al met al bleek eucalyptus een 
veiliger waardplant te zijn voor T. leuco-
cerae, maar minder geschikt als voedsel-
bron. Daardoor levert de kolonisatie van 
eucalyptus door T. leucocerae steun voor 
de EFS hypothese.

Maar waarom is eucalyptus een veili-
ger waardplant? Gedurende twee jaar 
heb ik wekelijks in naast elkaar gelegen 
boomgaarden van eucalyptus en guava 
waarnemingen gedaan aan de aanwezig-
heid van natuurlijke vijanden. Alle groe-
pen van natuurlijke vijanden die T. leuco-
cerae aanvallen op guava bleken ook voor 
te komen op eucalyptus, maar in verschil-
lende mate. De aanwezigheid van mie-
ren, spinnen en roofwantsen was lager 
op eucalyptus, maar de aanwezigheid 
van roofwespen was vergelijkbaar op bei-
de waardplanten. Parasitoïden kwamen 
meer voor op eucalyptus.

Tijdens mijn waarnemingen kreeg ik 
de indruk dat mieren en spinnen zeer be-
langrijke vijanden waren van T. leucocerae 
op guava. Ze waren aanwezig op prak-
tisch alle guava-bomen, vaak in grote 
aantallen in vergelijking met andere na-
tuurlijke vijanden en vielen de eieren, 
rupsen en poppen van T. leucocerae aan. 
De geringere aanwezigheid van mieren 
en spinnen, maar ook van roofwantsen 
lijkt de meest waarschijnlijke verklaring 
voor het lagere predatierisico op eucalyp-
tus. De vraag is dan waarom de aantallen 
en soorten natuurlijke vijanden op de 
beide waardplantsoorten verschillen. On-
dervinden mieren, spinnen en roofwant-
sen moeilijkheden bij het koloniseren 
van eucalyptus?

Predatoren zouden verschillende pro-
blemen kunnen hebben met het koloni-
seren van eucalyptus. Rupsen die euca-
lyptus eten bevatten de gifstoffen die eu-
calyptus produceert als verdediging en 
kunnen daarmee minder eetbaar worden 
voor predatoren. Maar de waardplant 
waarop T. leucocerae gekweekt was bleek 
geen effect te hebben op het predatierisi-
co in het veld. Als het niet aan de prooi 



245 entomologische berichten
 72 (4) 2012

ligt, ligt het dan wellicht aan eigenschap-
pen van de waardplant zelf? Tijdens de 
veldwaarnemingen kreeg ik de indruk 
dat predatoren meer alternatief voedsel 
en schuilplaatsen hebben op guava dan 
op eucalyptus. Mieren gebruiken holtes 
in guavastammen als nestplaats en spin-
nen gebruiken de gekrulde bladeren van 
guava als schuilplaats. Roofwantsen en 
roofwespen voeden zich met de vruchten 
van guava. Predatoren zouden zich moei-
lijker kunnen handhaven op eucalyptus 
vanwege een lagere beschikbaarheid van 
alternatieve voedselbronnen en schuil-
plaatsen. Ook zouden predatoren euca-
lyptus minder aantrekkelijk kunnen vin-
den dan guava omdat ze er hun prooien 
minder goed kunnen vinden.

Door middel van kooiproeven heb ik 
het zoekgedrag bestudeerd van Podisus 
nigrispinus (Dallas) (Heteroptera: Pentato-
midae), een roofwants die T. leucocerae 
aanvalt op eucalyptus en guava. De roof-
wantsen (oorspronkelijk verzameld in 
eucalyptusplantages) hadden een voor-
keur voor guava, boven eucalyptusplan-
ten met of zonder prooien. Ook bleken de 
roofwantsen guavaplanten die door rup-
sen waren aangevreten aantrekkelijker te 
vinden dan schone guavaplanten, maar 
ze maakten geen onderscheid tussen eu-
calyptusplanten met en zonder rupsen. 
De roofwantsen vinden guava dus aan-
trekkelijker dan eucalyptus en zijn beter 
in staat om guavaplanten met prooien te 
vinden dan eucalyptus. Dit kan de lagere 
aanwezigheid van predatoren en het la-
gere predatierisico op eucalytus verklaren.

Parasitoïden zijn gevoelig voor preda-
tie door predatoren die hun gastheer 
aanvallen. Een kleiner predatierisico en 
de geringere aanwezigheid en zoekeffici-
entie van predatoren op eucalyptus kan 
behalve op T. leucocerae ook invloed heb-
ben op zijn parasitoïden. De sluipwesp 
Glyptapanteles sp. is een gregaire endo-
parasitoid: een volwassen vrouwelijke 
wesp legt meerdere eieren in een rups. 
De eieren komen uit, de larven voeden 
zich en ze verlaten de gastheer pas als ze 
klaar zijn om te verpoppen. Nadat de lar-
ven van Glyptapanteles sp. uit T. leucocerae-
rupsen komen om te verpoppen veran-
dert het gedrag van de rups. De rups 
stopt met eten, blijft dicht bij de poppen 
en spint draden om de poppen te bevesti-
gen aan het blad of de tak waarop ze lig-
gen. Gedurende het hele popstadium van 
de parasitoïden blijft de rups leven. Als 
predatoren de poppen naderen verjaagt 
de rups ze of beukt ze van de plant af met 
harde kopstoten. Na het uitkomen van de 
poppen sterft de rups, meestal binnen 
een dag. 

Niet-geparasiteerde rupsen vertonen 
dit gedrag niet. Het gedrag van geparasi-

teerde rupsen verandert daadwerkelijk 
en de rups fungeert als lijfwacht van de 
poppen van zijn vijand. Op guavabomen 
in het veld resulteerde de aanwezigheid 
van geparasiteerde rupsen in een halve-
ring van de sterfte van parasitoïdenpop-
pen. Het gedrag lijkt dus geïnduceerd te 
worden door parasitisme en is alleen 
voordelig voor de parasitoïden. Het voor-
deel van deze gedragsverandering is be-
perkt tot guava – op eucalyptus had de 
aanwezigheid van de rups geen effect op 
de overleving van de parasitoïden. Moge-
lijk worden de predatoren die de poppen 
aanvallen op eucalyptus minder afge-
weerd door de beschermende rups. Wat 
de reden ook is, het is duidelijk dat het 
effect van de gedragsverandering van de 
gastheer op de overleving van de parasi-
toïden afhankelijk is van de ecologische 
context.

Deze studie laat zien dat T. leucocerae 
EFS vindt op eucalyptus: eucalyptus is 
weliswaar als voedselbron van lagere 
kwaliteit, maar het is wel een veiliger 
waardplant voor T. leucocerae. EFS is de 
meest waarschijnlijke verklaring voor  
het feit dat T. leucocerae eucalyptus heeft 
gekoloniseerd en een plaag is geworden. 
In algemenere zin laat deze studie zien 
dat, in overeenstemming met de EFS hy-
pothese, herbivoren inderdaad (gedeelte-
lijk) aan hun natuurlijke vijanden kun-
nen ontsnappen op een nieuwe waard-
plant. EFS kan daarmee de kolonisatie 
van een nieuwe waardplant vergemakke-
lijken, vooral wanneer de waardplant een 
minder geschikte voedselbron is.

Studies naar de EFS hypothese heb-
ben tot dusver de situatie vooral bekeken 
vanuit het perspectief van de planten-
eter: is er sprake van een lager predatieri-
sico op de alternatieve waardplant? Wel-
ke van de waardplanten is een beter di-
eet? Deze studie laat zien dat het belang-
rijk is om de situatie ook vanuit het per-
spectief van de natuurlijke vijanden te 
bekijken. Thyrinteina leucocerae vindt EFS 
op eucalyptus, maar we zien ook dat de 
ontsnapping aan de natuurlijke vijanden 
niet volledig is. Natuurlijke vijanden vol-
gen T. leucocerae naar de nieuwe waard-
plant, maar sommige vijanden zijn min-
der effectief op deze nieuwe waardplant. 
Of natuurlijke vijanden zich aanpassen 
aan de nieuwe waardplant, waardoor ze 
bijvoorbeeld in de loop der tijd effectiever 
planten met prooien kunnen vinden, is 
nog weinig bestudeerd. Ook is onbekend 
of de moeilijkheden die bepaalde natuur-
lijke vijanden ervaren op de nieuwe 
waardplant de kolonisatie door andere 
vijanden makkelijker maakt, bijvoorbeeld 
door lagere (intraguild) predatie of con-
currentie. Dit zal EFS op de nieuwe waard-
plant kunnen verkleinen. Meer inzicht in 

deze aspecten zal helpen om te bepalen 
hoelang herbivoren op nieuwe waard-
planten aan hun vijanden kunnen ont-
snappen en daarmee ons inzicht in het 
belang van EFS voor waardplantkeuze 
door plantenetende insecten vergroten.

One predator - two prey systems:  
Individual behaviour and population 
dynamics
Roos van Maanen, Universiteit van Amster-

dam, promotiedatum 18 januari 2012

In dit proefschrift bestudeer ik de inter-
acties tussen twee prooien en hun geza-
menlijke rover. In systemen met twee 
prooien en één rover kunnen indirecte 
interacties via deze gezamenlijke rover. 
Theorieën voorspellen dat, wanneer een 
populatie van een prooisoort wordt toe-
gevoegd aan een systeem dat bestaat uit 
één roversoort en één prooisoort, de 
evenwichtsdichtheid van de al aanwezige 
prooisoort zal dalen, zelfs als de twee 
prooisoorten niet elkaars concurrenten 
zijn. Dit komt doordat de evenwichts-
dichtheid van de rover-populatie zal stij-
gen met het toenemen van de dichtheid 
van de prooipopulatie die aan het sys-
teem werd toegevoegd. Deze interactie, 
die in het Engels apparent competition ge-
noemd wordt (er is geen goede Neder-
landse term), kan zelfs leiden tot zo’n 
sterke afname van de dichtheid van de 
oorspronkelijke prooi dat deze soort ver-
dwijnt uit het systeem. Op kortere ter-
mijn, als een evenwichtsituatie nog niet 
bereikt is, kunnen twee prooisoorten die 
een gezamenlijke rover hebben, elkaar 
ook positief beïnvloeden, omdat een 
stijging in de dichtheid van de populatie 
van de ene prooi kan leiden tot verzadi-
ging van de rovers, waardoor die minder 
kunnen eten van de andere prooisoort. 
Deze interactie wordt apparent mutua-
lism genoemd (ook hier is geen goede  
Nederlandse term voor). In de biologische 
bestrijding is een interactie als apparent 
competition wenselijk, omdat het resul-
teert in lagere plaagdichtheden. Dit in te-
genstelling tot apparent mutualism, waar-
bij plaagdichtheden juist omhoog gaan.

Biologische bestrijding, met name in 
kassen, biedt de ideale mogelijkheid om 
interacties tussen soorten te bestuderen, 
omdat deze bestaan uit relatief weinig 
soorten waarbij de soortensamenstelling 
makkelijk te beïnvloeden is. Het systeem 
waar ik het meest onderzoek aan heb 
verricht, bestaat uit een generalistische 
roofmijt Amblyseius swirskii, verscheidene 
plaagsoorten (kaswittevlieg, Californi-
sche trips en spintmijt) en komkommer-
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planten. Ik heb zowel de directe interac-
ties tussen de plagen onderzocht als de 
indirecte interacties via de rover, om in-
zicht te krijgen in de populatiedynamica 
van plagen. In het bijzonder heb ik on-
derzocht of deze dynamica positief dan 
wel negatief is voor biologische bestrij-
ding. Ik heb ook naar het effect van het 
gedrag van de rover en de prooi op deze 
interacties gekeken. Een generalistische 
rover kan namelijk een voorkeur hebben 
voor een van de twee prooisoorten, waar-
door de andere prooisoort tijdelijk kan 
ontsnappen (apparent mutualism). Een an-
der voorbeeld is dat van gemengde dië-
ten over het algemeen bekend is, dat zij 
een positief effect hebben op de repro-
ductie van sommige roversoorten, wat 
maakt dat het toevoegen van een nieuwe 
soort aan een systeem dat bestaat uit één 
rover en één plaag, dan niet meer simpel-
weg staat voor het toevoegen van meer 
voedsel. Een gemengd dieet kan dan na-
melijk leiden tot een hogere groeisnel-
heid van de roverpopulatie en dientenge-
volge zullen de plaagpopulaties afnemen 
(apparent competition). 

Ik laat zien dat de dichtheid van de 
roverpopulatie veel hoger wordt in aan-
wezigheid van twee prooisoorten dan in 
aanwezigheid van één prooisoort en dat 
dit al gebeurt in acht weken tijd. Dit leidt 
tot de daling van de dichtheid van één 
van de twee prooisoorten (de kaswitte-
vlieg), terwijl de dichtheid van de andere 
prooi al laag was, onafhankelijk van de 
aanwezigheid van de nieuwe prooi. Kort-
om, de bestrijding van kaswittevlieg gaat 
beter in aanwezigheid van de andere 
plaagsoort (Californische trips), terwijl de 
laatste altijd succesvol bestreden wordt. 

Laboratoriumexperimenten met de 

rover A. swirskii laten zien dat de hogere 
dichtheden van de roverpopulatie die 
waargenomen werden in de kassen, ge-
deeltelijk veroorzaakt worden door hoge-
re juveniele overleving en hogere ontwik-
kelingssnelheid van de roversoort op een 
gemengd dieet van trips en wittevlieg. 
Bovendien bleek dat trips een betere 
voedselbron vormen dan wittevlieg, maar 
dat een mengsel van de twee plaagsoor-
ten het beste dieet voor de rovers is.

Twee prooisoorten die een gezamen-
lijke rover hebben, blijken elkaars dicht-
heden ook positief te kunnen beïnvloe-
den. Deze interactie (apparent mutualism) 
is onwenselijk voor biologische bestrij-
ding. De rover en de prooi moesten een 
aantal generatiecycli doorlopen voordat 
de positieve effecten op de prooidicht-
heid teniet werden gedaan door de nega-
tieve effecten op de prooidichtheid (appa-
rent competition).

Daarna heb ik onderzocht of de hoge 
roverdichtheid die veroorzaakt werd 
door het gemengde dieet ook invloed 
had op de populatie van een plaagsoort 
waarop de rover een klein per capita ef-
fect heeft. Ik heb daartoe naast trips en 
wittevlieg ook spintmijt (Tetranychus urti-
cae), een minder geschikte plaagsoort, 
toegevoegd. In aanwezigheid van witte-
vlieg en trips werd er minder schade 
door spintmijt waargenomen, wat waar-
schijnlijk veroorzaakt wordt door de ho-
ge aantallen rovers in aanwezigheid van 
trips en wittevlieg (meer dan 50 keer ho-
gere populatiedichtheid). Dit laat zien 
dat effecten van een interactie zoals  
apparent competition ook van invloed zijn 
op de populaties van soorten die be-
schouwd worden als ongeschikt voor  
de rover. Het laat ook zien dat diversiteit 
aan plaagsoorten de biologische bestrij-
ding verbetert door de toename van de 
dichtheid van de populatie van de rover. 
De goede bestrijding van plagen wordt 
dus niet alleen veroorzaakt door de stij-
ging van de hoeveelheid aanwezige 
prooi, maar ook door het positieve effect 
van een gemengd dieet op de groei van 
de roverpopulatie. 

Een ander, en minder voor de hand 
liggend, voordeel van een gemengd dieet 
voor generalistische rovers is dat zij een 
hogere predatiesnelheid kunnen berei-
ken op de kwalitatief beste prooi. Veel 
prooisoorten kunnen namelijk chemi-
sche signalen, afkomstig van rovers, her-
kennen en deze signalen induceren ge-
dragsveranderingen in de prooi. Deze  
gedragsveranderingen verminderen het 
predatierisico voor de prooi. Voorbeelden 
van zulk anti-rovergedrag zijn: een te-
genaanval inzetten, schuilen, stil blijven 
zitten of aggregeren. Prooien moeten het 
predatierisico in kunnen schatten om zo 

hun gedrag af te stemmen op het aan- 
wezige gevaar. Veel prooisoorten kunnen 
onderscheid maken tussen chemische 
signalen van verschillende rovers, maar 
ook bijvoorbeeld tussen rovers die soort-
genoten van deze prooi gegeten hebben 
en rovers die een andere soort gegeten 
hebben; de prooien reageren sterker op 
de eerstgenoemde rovers. Dit is begrijpe-
lijk want rovers die soortgenoten van de 
prooi gegeten hebben, vormen een groter 
gevaar dan rovers die een andere soort 
hebben gegeten. Echter, in de literatuur is 
tot nu toe onderbelicht gebleven dat ro-
vers hier ook hun voordeel mee zouden 
kunnen doen. Gesteld dat prooien onder-
scheid kunnen maken tussen gevaarlijke 
en niet gevaarlijke rovers door middel 
van prooigerelateerde signalen van een 
rover, dan zouden rovers zichzelf kunnen 
“vermommen” door tijdelijk een andere 
prooisoort te eten. Hiermee reduceren ze 
het anti-rovergedrag, en dus kan de pre-
datiesnelheid op die plaag stijgen. 

Heeft een rover daadwerkelijk een 
grotere kans om een prooi te pakken als 
hij in aanraking is geweest met chemi-
sche signalen van een andere prooisoort? 
Ik heb roofmijten gemerkt met lichaams-
vloeistoffen van wittevlieg danwel van 
trips en daarna heb ik deze gemerkte ro-
vers dezelfde prooisoort aangeboden of 
juist de andere prooisoort. Rovers die ge-
merkt waren met trips, aten significant 
minder tripslarven dan rovers die ge-
merkt waren met wittevlieg. Bovendien 
schuilden meer tripslarven in aanwezig-
heid van rovers die gemerkt waren met 
trips, dan wanneer de rovers gemerkt 
waren met wittevlieg. Ik veronderstel 
daarom dat rovers inderdaad hun preda-
tiesnelheid op een prooi kunnen verhogen 
door een gemengd dieet te selecteren.

Concluderend: de resultaten van dit 
onderzoek laten zien dat de dichtheid 
van een gezamenlijke rover veel meer 
kan toenemen in aanwezigheid van twee 
plaagsoorten dan wanneer er maar één 
van de twee aanwezig is. Dit kan behalve 
de grotere hoeveelheid aanwezig voedsel, 
ook verklaard worden door een hogere 
ontwikkelingssnelheid en juveniele over-
leving van de rover op een gemengd di-
eet. Een ander verklaring kan zijn dat ro-
vers hogere predatiesnelheid kunnen be-
reiken op de kwalitatief beter prooi door 
afwisselend twee prooisoorten te eten, 
en zich daarmee chemisch te vermom-
men. 

In het licht van biologische bestrij-
ding veronderstel ik dat het gebruiken 
van één soort natuurlijke vijanden tegen 
verschillende plaagsoorten op korte ter-
mijn kan leiden tot een minder goed ef-
fect op de bestrijding van deze plagen, 
maar op de langere termijn (acht weken) 
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een goed effect heeft op de bestrijding 
van de plagen. Omdat de meeste produc-
tiecycli van gewassen langer is dan deze 
periode, denk ik dat biologische bestrij-
ding verbeterd kan worden door juist  
generalistische natuurlijke vijanden te 
gebruiken.

Generalist predators, food web com-
plexities and biological pest control in 
greenhouse crops
Gerben Messelink, Universiteit van Amster-

dam, promotiedatum 5 juni 2012

Planten in agrarische teeltsystemen wor-
den vaak belaagd door verschillende 
soorten plantenetende insecten en mij-
ten. Biologische bestrijding van deze 
plagen kan met zowel specialistische  
als generalistische natuurlijke vijanden. 
Gedurende lange tijd werden voorname-
lijk specialistische natuurlijke vijanden 
gebruikt voor biologische bestrijding, om-
dat deze sterk zijn aangepast aan hun 
prooi. Een nadeel van specialistische vij-
anden is echter dat ze zich slecht vesti-
gen in een gewas wanneer hun prooi niet 
of in lage dichtheden aanwezig is. Hier-
door zijn doorgaans meerdere introduc-
ties van de vijanden nodig waardoor de 
kosten hoog kunnen oplopen. Bovendien 
is het resultaat sterk afhankelijk van de 
juiste timing en de kwaliteit van de inge-
zette natuurlijke vijanden. Generalisti-
sche predators vestigen zich over het al-
gemeen beter in gewassen en kunnen 
meerdere soorten plagen bestrijden. Ech-
ter, generalisten zijn, meer dan specialis-
ten, betrokken bij allerlei interacties tus-
sen soorten, en deze interacties kunnen 
zowel positief als negatief uitpakken voor 
de plaagbestrijding.

Een van deze interacties treedt op 
omdat generalisten indirecte interacties 
tussen plagen veroorzaken. Plagen kun-
nen elkaar direct beïnvloeden door con-
currentie om plantmateriaal, maar ze 
kunnen ook indirect effect op elkaar heb-
ben doordat ze de dichtheden van een 
gezamenlijke predator beïnvloeden. The-
oretische modellen voorspellen dat de 
evenwichtsdichtheid van de gezamenlijke 
predator toeneemt en dat van de prooi 
afneemt wanneer een nieuwe prooisoort 
wordt toegevoegd aan een systeem van 
één predator en één prooisoort. Dit wordt 
‘apparent competition’ genoemd (in het 
Nederlands zoiets als ‘schijnbare concur-
rentie’), omdat de populatiedynamica 
van de twee prooien lijkt op de effecten 
van concurrentie om voedsel, terwijl dit 
feitelijk wordt veroorzaakt door de geza-
menlijke predator. Op de korte termijn, 
wanneer dichtheden nog niet in even-

wicht zijn, kan deze indirecte interactie 
tussen plagen ook omgekeerde effecten 
veroorzaken, doordat toevoeging van een 
prooisoort tot verzadiging leidt van de 
predators. In dat geval heeft de ene prooi-
soort dus voordeel bij de toevoeging van 
een andere prooisoort en is er sprake ‘ap-
parent mutualism’, oftewel ‘schijnbaar 
mutualisme’. Deze effecten kunnen ook 
op de lange termijn optreden in predator-
prooi-systemen die geen evenwicht be-
reiken maar waar populaties sterk fluctu-
eren. Generalistische predators kunnen 
dus interacties tussen plagen veroorza-
ken die gunstig zijn voor de bestrijding 
van deze plagen, maar in sommige geval-
len kan dit de bestrijding ervan vermin-
deren.

Een andere vorm van complexiteit in 
voedselwebben met generalistische pre-
dators doet zich voor wanneer deze pre-
dators andere natuurlijke vijanden aan-
vallen en doden. Dit wordt aangeduid als 
‘intraguild predatie’ wanneer de twee 
soorten van natuurlijke vijanden ook 
concurreren om dezelfde prooien. De 
predator die de andere natuurlijke vijand 
dood wordt dan de ‘intraguild predator’ 
genoemd en de andere natuurlijke vijand 
is dan de ‘intraguild prooi’. Evenwichts-
theorie over deze interactie voorspelt dat 
wanneer de natuurlijke vijand (de in-
traguild prooi) die wordt aangevallen 
door de andere natuurlijke vijand (de in-
traguild predator) superieur is als bestrij-
der van de gedeelde plaag, dit uiteindelijk 
zal leiden tot een slechtere bestrijding 
van die plaag. Predators kunnen ook an-
dere natuurlijke vijanden consumeren 
waarmee ze geen prooi delen. Deze inter-
actie typeer ik als hyperpredatie, omdat 

het vergelijkbaar is met hyperparasitisme 
(sluipwespen die geparasiteerde prooien 
parasiteren). Hyperpredatie kan in feite 
worden gezien als apparent competition 
tussen de alternatieve prooi van de hy-
perpredator en de gespecialiseerde na-
tuurlijke vijand. Wanneer hyperpredators 
zich te goed doen aan gespecialiseerde 
natuurlijke vijanden, zal dat de bestrij-
ding van de prooien van de gespeciali-
seerde bestrijders verstoren. Dit effect zal 
sterker zijn wanneer alternatieve prooien 
de dichtheden van de van de hyperpreda-
tors verhogen.

Dit proefschrift gaat over de rol die 
generalistische predators spelen bij de 
bestrijding van meerdere plagen in kas-
teelten van vruchtgroenten. Mijn doel 
was enerzijds te kijken of de patronen 
die door de theorieën over apparent com-
petition, apparent mutualism en intrag-
uild predation voorspeld worden ook te 
herkennen zijn in de populatiedynamica 
van plagen en predators in kasteelten, en 
anderzijds, te bepalen in hoeverre dit 
soort interacties met generalistische pre-
dators de biologische bestrijding van pla-
gen beïnvloedt. De plagen die ik heb be-
studeerd behoren tot de meest schadelij-
ke soorten in de glastuinbouw, namelijk 
de kaswittevlieg, Californische trips, 
spintmijt en bladluis. Het onderzoek 
startte met de selectie en vergelijking 
van verschillende soorten generalistische 
roofmijten voor de bestrijding van trips 
in komkommer. Verschillende roofmijt-
soorten gaven een effectievere bestrij-
ding van trips dan de tot dan toe veelge-
bruikte soort Neoseiulus cucumeris. Opval-
lend was dat de meest effectieve roofmij-
ten Typhlodromalus limonicus, Amblyseius 
swirskii en Euseius ovalis, in andere stu-
dies ook bestrijders van wittevlieg bleken 
te zijn. Een logisch gevolg was te bepalen 
hoe de plaagbestrijding met deze preda-
tors verloopt wanneer zowel trips als wit-
tevlieg in hetzelfde gewas aanwezig zijn.

Ik laat zien dat de generalisten  
A. swirskii en E. ovalis beide kaswittevlieg 
beter bestrijden wanneer ook trips aan-
wezig is. Dit leek een simpele bevestiging 
van de theorie van apparent competition 
te zijn, maar er was meer aan de hand. 
De dichtheden van roofmijten waren op-
vallend hoog bij de aanwezigheid van 
beide plagen. Ik vond dat de roofmijt  
A. swirskii zich sneller ontwikkelde op 
een gemengd dieet van tripslarven en 
wittevliegeieren ten opzichte van een di-
eet van alleen trips of wittevlieg. Boven-
dien was er bij het gemengde dieet nage-
noeg geen sterfte van de onvolwassen 
roofmijtstadia, terwijl bij het dieet van 
alleen wittevliegeieren tot 40% van de 
roofmijten stierf. De effecten van appa-
rent competition lijken dus versterkt te 
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worden door het gunstige effect van het  
gemengde prooidieet op de predatorpo-
pulatie.

Daarna toets ik de hypothese dat de 
interactie tussen twee plagen die een 
predator delen op de korte termijn kan 
leiden tot verhoogde plaagdichtheden 
(apparent mutualism). Dit bleek inder-
daad het geval te zijn: bestrijding van 
trips werd in de eerste drie weken ver-
traagd door de aanwezigheid van kaswit-
tevlieg, maar door de sterke numerieke 
respons van de roofmijten leidde dit uit-
eindelijk tot een betere tripsbestrijding in 
komkommer. Verzadigingseffecten kun-
nen zich herhaaldelijk voordoen wan-
neer prooipopulaties aanhoudend 
schommelen, wat resulteert in het fre-
quent optreden van positieve indirecte 
interacties tussen de prooisoorten. Die 
schommelingen kunnen optreden door-
dat jonge kwetsbare stadia door verzadi-
ging van de predators ontsnappen aan 
predatie waardoor ze zich ontwikkelen 
tot onkwetsbare stadia die weer een 
nieuwe generatie van nakomelingen pro-
duceren. Dit kan op zijn beurt weer resul-
teren in verzadiging van de predators 
waardoor trips en wittevlieg opnieuw 
ontsnappen aan predatie. Ik heb gepro-
beerd dergelijke schommelingen experi-
menteel na te bootsen door het gelijktij-
dig loslaten van veel plaagindividuen. 
Dit resulteerde in een hoge dichtheid van 
een tweede generatie van wittevlieg, het-
geen inderdaad resulteerde in een aan-
zienlijke vertraging van de onderdruk-
king van de tripspopulatie. Tot nu toe was 
er weinig empirisch bewijs voor het op-
treden van deze effecten. Met deze kas-
experimenten laat ik zien dat dergelijk 
effecten van schommelende populaties 
kunnen leiden tot een aanzienlijke ver-
traging van de plaagbestrijding.

Vervolgens heb ik het systeem van 
een generalistische roofmijt, trips en  
wittevlieg verder uitgebreid met spint. 

Als modelpredator heb ik opnieuw de 
roofmijt A. swirskii gebruikt. Allereerst 
laat ik zien dat deze roofmijt niet in staat 
is om spint op komkommer te bestrijden 
wanneer dit de enige plaag is. In het labo-
ratorium bleek dat de spintpredatie door 
deze rover belemmerd wordt door het 
web waarmee spintmijten zich bescher-
men tegen allerlei predators. Het verras-
sende was dat in kasproeven op kom-
kommer de bestrijding van spint met  
A. swirskii verbeterd werd door de aan- 
wezigheid van andere plagen. De bestrij-
ding van spint verliep beter in aanwezig-
heid van trips dan in aanwezigheid van 
kaswittevlieg, maar de beste bestrijding 
van spint vond plaats op planten met zo-
wel trips als wittevlieg. Ook in dit experi-
ment kon verbeterde plaagbestrijding 
waarschijnlijk verklaard worden door de 
sterke populatiegroei van roofmijten op 
een gemengd dieet van trips en witte-
vlieg. Plaagdiversiteit kan dus de plaag-
bestrijding met generalistische predators 
verbeteren, zelfs van plagen die in eerste 
instantie ongeschikt lijken als prooi.

Er zit ook een keerzijde aan het ge-
bruik van generalistische roofmijten. In 
kasproeven bleek dat ze zich voeden met 
de eieren van een belangrijke bestrijder 
van bladluis: de galmug Aphidoletes aphi-
dimyza. De roofmijten zijn geen predators 
van bladluis en kunnen daardoor be-
stempeld worden als hyperpredators. 
Hyperpredatie van galmugeieren door de 
roofmijt A. swirskii resulteerde in een 
slechtere bestrijding van bladluis in pa-
prika. Bij inzet van generalistische roof-
mijten tegen trips, wittevlieg en spint, 
moet er dus rekening worden gehouden 
met mogelijk negatieve effecten op de 
bestrijding van bladluis met galmuggen.

In een ander experiment vergelijk ik 
de effecten van roofmijten met roofwant-
sen op bladluis in een paprikateelt met 
specialistische bladluisbestrijders be-
staande uit sluipwespen, galmuggen en 

trips. De roofmijt N. cucumeris, een hyper-
predator van galmug, leek de bestrijding 
van bladluis iets te verslechteren ten op-
zichte van een gewas met alleen bladluis-
bestrijders. De roofwants Orius majuscu-
lus, een intraguild predator van zowel 
sluipwespen als galmuggen, bleek de be-
strijding van bladluis juist aanzienlijk te 
verbeteren ten opzichte van de behande-
ling met alleen bladluisbestrijders. In het 
laboratorium laat ik zien dat deze preda-
tor zich met zowel trips als bladluis voedt 
wanneer beide plagen aanwezig zijn. De 
trips kan daardoor bijdrage aan de vesti-
ging van de roofwantsen en daarmee de 
bestrijding van bladluis verbeteren, on-
danks het feit dat de roofwantsen zich 
ook voeden met de specialistische be-
strijders van bladluis. Deze studie geeft 
dus aan dat intraguild predatie tussen 
natuurlijke vijanden niet per definitie tot 
een slechtere bestrijding van plagen 
hoeft te leiden. Dit benadrukt het belang 
om effecten van generalistische preda-
tors op plagen te testen in de juiste con-
text van plagen en bestrijders.

Mijn conclusie is dat generalistische 
predators zeer waardevol kunnen zijn bij 
de bestrijding van meerder plagen gelijk-
tijdig, maar dat het belangrijk is om oog 
te hebben voor mogelijke negatieve effec-
ten. Biologische bestrijding in ecosyste-
men met meerder plagen en bestrijders 
vraagt dus om een systeembenadering 
waarbij rekening wordt gehouden met de 
onderlinge interacties tussen organis-
men. Kasproeven waarbij de bestrijding 
van meerdere plagen met verschillende 
groepen van natuurlijke vijanden worden 
geëvalueerd zijn niet alleen van belang 
voor het verder ontwikkelen van biologi-
sche bestrijdingssystemen, maar ook 
voor het testen van ecologische theorieën 
over interacties tussen organismen in 
voedselwebben.


