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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.
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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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