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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 
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Verenigingsnieuws 

Vooraankondiging 170e zomer- 
bijeenkomst in gemeente Ede

De zomerbijeenkomst, het jaarlijkse  
moment om samen met andere NEV-ers 
het veld in te gaan en leuke entomologi-
sche ontdekkingen te doen, nadert alweer 
snel. Dit jaar zijn we van 5 t/m 7 juni te 
gast bij de gemeente Ede. Deze  
gemeente biedt een grote variatie aan bio-
topen en bijzondere habitats. Van oude 
bossen, stuifzanden, heide, graslanden, 
houtwallen en diverse waterbiotopen tot 
stedelijke milieus. Voorbeelden van inte-
ressante gebieden zijn de Ginkelse Heide, 
het Wekeromse Zand en de landbouwen-
clave De Hindenkamp, waar natuuront-
wikkeling en een verrassend goed be-
waard agrarisch landschap elkaar 
afwisselen. Groepsaccommodatie De Ei-
ken Stek (www.deeikenstek.nl) aan de 
Vijfsprongweg 9-11 in Wekerom fungeert 
als uitvalsbasis voor onze inventarisaties. 
Daarnaast zijn er voldoende campings en 
hotels in de buurt om desgewenst elders 
te overnachten. Kortom, alle ingrediënten 

zijn weer aanwezig voor een interessant 
en plezierig excursieweekend. Zorg dat u 
erbij bent en houd uw mail en de website 
van sectie Thijsse (www.nev.nl/thijsse/ 
zomerbijeenkomst.html) in de gaten  

voor nader informatie over de kosten en 
wijze van aanmelden.

Jan ten Hoopen
secretaris sectie Thijsse

klein aantal T. urticae. Dit was zowel het 
geval bij simultane als bij sequentiële  
behandeling met JA en spintmijten. 
Emissie van (E)-ß-ocimeen werd ook 
verhoogd, en het JA-niveau, maar niet 
het SA-niveau, werd beïnvloed door 
de behandelingen. Uit de analyse van 
andere vluchtige stoffen blijkt dat de 
samenstelling van de geurmengsels van 
planten met verschillende behandelin-
gen overlapt. Zo heeft een lage dosis JA 
een synergistisch effect op gentranscrip-
tie en een verhoogde emissie van een 
vluchtige verbinding die betrokken is bij 
indirecte verdediging na besmetting door 
spintmijten. Dit sluit goed aan op eerdere 
experimenten, die hadden aangetoond 
dat de toepassing van een lage dosis JA 
in combinatie met een aantasting door 
spintmijten de aantrekking van P. persimi-
lis versterkt.

Daarna werden transcriptniveaus 
van drie verdedigingsgenen, PlLOX, PLOS, 
PlPR-4, bestudeert na rupsenvraat of de 
combinatie van mechanische schade en 
rupsenspuug van twee rupsensoorten, 
Mamestra brassicae en Spodoptera exigua. 
Inductie van verdediging tegen een eer-
ste aanvaller kan de verdediging tegen 
latere planteneters beïnvloeden. Daarom 
werd ook onderzocht hoe de inductie van 
genen door vraatschade of door de com-
binatie van mechanische schade plus 
rupsenspuug de verdediging in reactie 
op een secundaire infectie met T. urticae-
spintmijten beïnvloedt. Terwijl de patro-

nen van gentranscriptie meestal identiek 
waren in reactie op vraat door de twee 
soorten rupsen, veroorzaakten mecha-
nische beschadiging in combinatie met 
rupsenspuug differentiële inductie van 
de transcriptie van verdedigingsgenen. 
In vergelijking met planten met enkel-
voudige herbivorie, vertoonden planten 
met dubbele herbivorie alleen differen-
tiële inductie van het gen PlPR-4. Planten 
reageerden dus verschillend op rupsen-
vraat en op mechanische beschadiging 
in combinatie met rupsenspuug, wat ook 
resulteerde in verschillende effecten op 
directe en indirecte verdediging van de 
planten tegen latere planteneters. 

Het effect van opeenvolgende induc-
tie van verdediging door M. brassicae-
spuug gevolgd door vraat door T. urticae-
spintmijten op de indirecte verdediging 
in Limaboonplanten werd beoordeeld 
met behulp van gedragsobservaties van 
de specialistische roofmijt P. persimilis in 
een olfactometer, via chemische analyse 
van 11 vluchtige plantenstoffen zoals 
(E)-ß-ocimeen en door expressie van de 
transcriptie van het PlOS-gen. Roofmijten 
bleken onderscheid te maken tussen de 
geuren van planten geïnduceerd door 
spintmijten en de geuren van planten 
geïnduceerd door mechanische bescha-
diging in combinatie met rupsenspuug, 
maar niet tussen de geuren van planten 
met enkelvoudige spintmijtinfectie en 
planten geïnduceerd door rupsenspuug 
gevolgd door spintmijtvraat. Chemische 

analyse liet zien dat de geurmengsels af-
komstig van planten met spintmijtvraat 
en van planten behandeld met rupsen-
spuug gevolgd door spintmijtvraat een 
vergelijkbare samenstelling hadden. De 
inductie van verdediging in Limaboon-
planten werd niet beïnvloed door eerdere 
behandeling met spuug van M. brassicae-
rupsen. 

Het effect van spintmijtvraat op de 
expressie van twee componenten van 
indirecte verdediging en op een latere 
aanval door soortgenoten werd ook on-
derzocht. Geuremissie en gentranscriptie 
van planten met spintvraat verschilde 
significant van die van controleplan-
ten. Geuremissie verschilde niet tussen 
planten die twee aanvallen van mijten 
hadden ervaren in vergelijking met 
planten die slechts één aanval van mij-
ten hadden ervaren. Bovendien waren 
transcriptniveaus van PlOS en PlPR-4 niet 
verschillend voor deze behandelingen. 
De resultaten suggereren dat verdediging 
in Limaboon niet toeneemt in reactie op 
sequentiële aanvallen door spintmijten. 

Samenvattend presenteert het onder-
zoek in dit proefschrift nieuwe inzichten 
in de mechanismen van inductie van 
indirecte verdediging van planten en tri-
trofe interacties in de context van meer 
dan één soort planteneter en biedt per-
spectieven voor toekomstig onderzoek 
naar de manier waarop planten omgaan 
met combinaties van planteneters.
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