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Prospects of semi-cultivating the edible 
weaver ant Oecophylla smaragdina

Joost Van Itterbeeck, Wageningen universiteit, 

promotiedatum 13 oktober 2014, promotor: 

Arnold van Huis

Er is een revolutie nodig in onze 
manier van landbouw om de groeiende 
wereldbevolking te voeden en om een 
duurzame vorm van voedselproductie te 
garanderen. Het gebruik van insecten als 
voedsel voor mens en dier (entomofagie) 
kan daarbinnen een goede en duurzame 
mogelijkheid zijn. Een relevant aspect 
om het potentieel van eetbare insecten 
te realiseren, is het verzekeren van een 
voldoende grote voorraad van eetbare 
insecten op een duurzame manier. Dit 
kan verwezenlijkt worden door het semi-
cultiveren en kweken.

In dit proefschrift wordt eerst de  
semi-cultivatie van eetbare insecten in 
een historisch perspectief geanalyseerd. 
Hierbij lag de nadruk op drie voorbeel-
den. Ten eerste de eitjes van aquatische 
Hemiptera in Mexico die semi-geculti-
veerd worden door watermanagement en 
door het inrichten van plekken waar de 
insecten eitjes kunnen leggen. Ten twee-
de palmkeverlarven in de Amazone, tro-
pisch Afrika en Nieuw-Guinea, waarvan 
het verzamelen vergemakkelijkt wordt 
door het manipuleren van de versprei-
ding en het voorkomen van palm- 
bomen waarin de larven leven, en die 
semi-gecultiveerd worden door het kap-
pen van palmbomen op een uitgekozen 
plaats en op een uitgekozen tijdstip. Ten 
slotte rupsen in sub-Saharisch Afrika die 
de bladeren van bomen eten en waarvan 
het verzamelen vergemakkelijkt wordt 
door het manipuleren van de versprei-
ding en het voorkomen van bomen, 
zwerflandbouw (‘shifting cultivation’), 
boombescherming en het handmatig in-
troduceren van rupsen op een uitgekozen 
plaats. Het belang van lokale kennis voor 
ontwikkelingen omtrent eetbare insecten 
wordt ook verduidelijkt.

Vervolgens werd onderzocht wat de 
lokale kennis is van de eetbare wever-
mier Oecophylla smaragdina en op welke 
wijze deze soort verzameld wordt op de 
Vientiane Plain in Laos. Dit onderzoek 
werd uitgevoerd door middel van groeps-
gesprekken met expertverzamelaars en 
door het volgen van expertverzamelaars. 
Een belangrijk resultaat was dat de ver-
zamelaars de mierenkoningin niet ken-
nen noch vinden én dat zij geen grote 
aantallen werkstermieren verwijderen. 
Deze bevindingen zijn gebruikt om te 
reflecteren op de duurzaamheid van de 

mierenvangst, en op de mogelijkheden 
en restricties met betrekking tot het se-
mi-cultiveren van de wevermier. Daarna 
werden de locatie en de externe karakte-
ristieken van het koninginnennest in een 
‘volwassen’ O. smaragdina-kolonie bestu-
deerd. Hierbij werd een handige manier 
gevonden om de koningin te vinden en 
dit vergemakkelijkt de introductie van 
een kolonie in een plantage. De mieren-
verzamelaars bleken de koningin niet te 

kennen omdat het nest klein en onopval-
lend is. Dit type nesten wordt juist gene-
geerd door verzamelaars omdat zij hier 
een kleine oogst verwachten. De gege-
vens suggereren dat de locatie en externe 
karakteristieken van het koninginnennest 
een vorm zijn van structurele verdedi-
gingsmechanismen die de mieren gebrui-
ken om hun koningin te beschermen.

Een aantal gedragsmechanismen die 
de koningin kunnen beschermen tegen 
predatoren werd vervolgens geëvalueerd. 
Deze mechanismen omvatten een waar-
schuwing van de werkstermieren die een 
gevaar detecteren, het evacueren van de 
koningin uit haar nest (maar enkel als 
laatste oplossing), en de beschermings-
functie van het cluster dat gevormd 
wordt door werkstermieren rond de ko-
ningin tijdens haar evacuatie.

Door een hoge verzameldruk na te 
bootsen – het verwijderen van alle konin-
ginnenlarven en -poppen van alle nesten 
van een kolonie – werd ook onderzocht 
wat de weerstand van een O. smaragdina-
kolonie was tegen het verzamelen van 
de koninginnenlarven en -poppen. Deze 
studie illustreert de noodzaak van een 
verbetering van de verzameltechnieken 
om de mortaliteit van werkstermieren 
te reduceren. Hoge werkstermortaliteit 
heeft namelijk een negatief effect op 
de productie van koninginnenlarven en 
-poppen, en het kan een negatief effect 
hebben op het in stand houden van een 
populatie van O. smaragdina-kolonies. 

Nestbouwende wevermieren trekken bladeren samen, waarna die aan elkaar worden vast- 
gemaakt. Foto: Joost Van Itterbeeck 



83 entomologische berichten
 75 (2) 2015

Verder fundamenteel onderzoek aan 
de wevermier blijft noodzakelijk voor het 
ontwikkelen van semi-cultivatie van  
dit insect. Een kunstmatig nest, verge-
lijkbaar met dat voor honingbijen en 
sommige wespen, zou kunnen bijdragen 
aan het verbeteren van semi-cultivatie. 
Verder onderzoek aan de evolutie en  
dynamiek van de percepties van insecten 
als menselijk voedsel is ook nog nodig 
om het potentieel van eetbare insecten 
voor de mens te realiseren. 

Induction of indirect plant defense in 
the context of multiple herbivory. Gene 
transcription, volatile emission, and 
predator behavior

Tila Menzel, Wageningen Universiteit, pro-

motiedatum 19 November 2014, promotoren: 

Marcel Dicke & Joop J.A. van Loon

Planten leven in complexe omgevingen 
en worden constant bedreigd om aan- 
gevallen te worden door plantenetende 
organismen zoals insecten en mijten. 
Naast een opmerkelijk vermogen voor 
hergroei, bezitten planten verfijnde ver-
dedigingsmechanismen. In het algemeen 
worden twee soorten verdediging onder-
scheiden: constitutieve en induceerbare 
verdediging. Constitutieve verdediging 
omvat bijvoorbeeld doorns en trichomen 
(haren). Induceerbare verdediging is  
met name gebaseerd op chemische ver-
bindingen, zoals toxines, afwerende 
vluchtige stoffen of extraflorale nectar. 
Geïnduceerde verdediging kan verder  
onderverdeeld worden in directe en indi-
recte geïnduceerde verdediging. De eer-
ste beïnvloedt de aanvaller direct via bij-
voorbeeld het veranderen van het gedrag 
of de ontwikkeling, terwijl indirecte ver-
dediging werkt via natuurlijke vijanden 
van planteneters. Deze natuurlijke vijan-
den van planteneters gebruiken geuren 
die door beschadigde planten verspreid 
worden. Het geurmengsel dat verspreid 
wordt door beschadigde planten kan uit 
enkele tientallen tot wel 200 verbindin-
gen bestaan. Een aantal daarvan kan 
worden gebruikt door natuurlijke vijan-
den van planteneters voor het vinden 
van een voedselbron. Niettemin kan het 
geurmengsel informatie bevatten over de 
identiteit van de plant, de identiteit van 
de planteneter, het ontwikkelingsstadi-
um van de planteneter, enzovoorts. 

Veranderingen die gepaard gaan met 
geïnduceerde verdediging zijn onder-
zocht op verschillende niveaus van bio- 
logische organisatie, zoals gen-niveau, 
metaboliet-niveau, en individu-niveau. 
Op het individu-niveau wordt bijvoor-

beeld het gedrag van natuurlijke vij-
anden en planteneters bestudeerd in 
reactie op veranderingen in de emissie 
van metabolieten. In hun natuurlijke 
omgeving zijn deze interacties veel in-
gewikkelder dan onderzocht in zulke 
studies die meestal in het laboratorium 
plaatsvinden. Zo worden planten vaak 
aangevallen door meer dan één soort 
planteneter. Deze aanval door meerdere 
planteneters kan gelijktijdig of verspreid 
in de tijd plaatsvinden, op hetzelfde  
orgaan of op verschillende organen, wat 
verschillende effecten op verdedigings-
mechanismen van planten kan hebben. 
Deze effecten op verdedigingsmecha- 
nismen zijn slechts voor enkele planten-
soorten onderzocht. 

Recentelijk is gesuggereerd dat plan-
ten zelfs een soort geheugen bezitten, dat 
hen, na een eerste aanval, in staat stelt 
om sneller en sterker te reageren op een 
tweede aanval. Dit verschijnsel, ook wel 
‘priming’ genoemd, wordt vaak vergele-
ken met inenten, echter planten hebben 
geen immuunsysteem zoals zoogdieren. 
Planten, daarentegen, bezitten een com-
plex signaalnetwerk, waardoor ze plan-
teneters kunnen herkennen, en hun ver-
dediging kunnen opstarten. Veel studies 
hebben deze signaalnetwerken en hun 
interacties onderzocht, maar onderzoek 
naar verdedigingsreacties tegen meer-
dere soorten planteneters en de onder- 
liggende signaalnetwerken is schaars. 

Het doel van dit proefschrift was dan 
ook om een multidisciplinaire benade-
ring te volgen door gebruik te maken 
van moleculair-genetische en chemisch-
analytische methoden, gecombineerd 
met gedragsonderzoek, om de invloed 
van meerdere soorten planteneters op 

de mechanismen van verdediging te 
onderzoeken in een tritroof systeem, dat 
bestaat uit een plant, een planteneter en 
een natuurlijke vijand. In limaboon zijn 
de vijf belangrijkste componenten van 
het geurmengsel die een rol spelen in de 
aantrekking van de roofmijt Phytoseiulus 
persimilis nadat de planten geïnfecteerd 
zijn door plantenetende mijten (Tetrany-
chus urticae), bekend. Deze componenten 
zijn (E)-4,8-dimethylnona-1,3,7-trieen  
en (E,E)-4,8,12-trimethyltrideca-1,3,7, 
11-tetraeen, linalool, methylsalicylaat  
en (E)-ß-ocimeen. Bovendien zijn de  
sequenties van een beperkt aantal ge- 
nen, die mogelijk betrokken zijn bij ver- 
dediging, geïdentificeerd. De roofmijt  
P. persimilis is een specialistische roof-
vijand die alleen mijten in het geslacht 
Tetranychus eet. Daarom is deze roofmijt 
sterk afhankelijk van nauwkeurige infor-
matie die beschikbaar is in de vorm van 
plantengeuren. 

Eerst werd onderzocht wat het ef-
fect is van behandeling van planten met 
verschillende doses van enkele planten-
hormonen en verschillende dichtheden 
van de planteneter Tetranychus urticae op 
drie genen die een rol spelen in de ver-
dediging van limaboon, Phaseolus lunatus 
lipoxygenase (PlLOX), P. lunatus ß-ocimene 
synthase (PlOS) en P. lunatus pathogenesis-
related protein 4 (PlPR-4). Uitwendige toe- 
diening van plantenhormonen wordt 
vaak gebruikt voor het simuleren van 
herbivorie en het induceren van de trans- 
criptie van genen die betrokken zijn 
bij plantenverdediging. De transcriptie 
van het gen PlOS, dat door behandeling 
met het plantenhormoon jasmonzuur 
(JA) wordt aangeschakeld, wijst op een 
antagonistische interactie tussen de 
JA- en SA-signaalwegen. Bovendien was 
de transcriptie van PlOS positief gecor-
releerd met herbivorie door T. urticae-
mijten. De vraat van deze mijten indu-
ceert JA in planten. De transcriptie van 
het andere gen dat op JA reageert, PlLOX, 
liet geen correlatie zien met T. urticae-
dichtheden of plantenhormonen op het 
onderzochte tijdstip. Het salicylzuur(SA)-
responsieve gen PlPR-4 reageerde niet op 
de behandeling met SA. 

Vervolgens wordt beschreven hoe de 
toediening van een lage dosis van JA de 
transcriptniveaus van het gen PlOS en de 
emissie van (E)-ß-ocimeen en negen an-
dere vluchtige plantenstoffen beïnvloedt 
als het gevolgd wordt door een infectie 
met een klein aantal T. urticae-spintmijten.  
Verder werd de inductie van planten- 
hormonen in de planten onderzocht. 
Toepassing van een lage dosis van JA  
verhoogde de transcriptniveaus van PlOS 
op een synergistische manier, wanneer 
dit gevolgd werd door infectie met een 


