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geopende bloemen, en eerdere bestuiving 
beïnvloedt hun gedrag niet. Planten  
reageren op bestuiving of insectenvraat 
met veranderingen in het mengsel van 
vluchtige en niet-vluchtige stoffen dat 
B. nigra-bloemen produceren. Dit kan 
mogelijk invloed hebben op de associatie 
van kleuren en geuren door bestuivers. 
Bovendien kan het systemische karakter 
van herbivoor-geïnduceerde planten- 
reacties interfereren met lokale reacties 
van de plant op bestuiving die belangrijk 
kunnen zijn voor het optimaliseren van 
het reproductief succes van de planten. 
De resultaten worden besproken in het 
kader van het conflict tussen de verdedi-
ging van planten en de aantrekking van 
bestuivers. Ik concludeer dat zowel herbi-
voren als bestuivers belangrijke feno- 
typische veranderingen in bloemen  
teweeg kunnen brengen. Bovendien  
kunnen verschillende soorten bestuivers 
elk op eigen wijze worden beïnvloed door 
de reacties van planten op herbivorie. Dit 
is mogelijk afhankelijk van bijvoorbeeld 
het type beloning dat ze zoeken. Het is 
daarom belangrijk om de reacties van 
planten op bestuiving en herbivorie op 
een geïntegreerde manier te onderzoe-
ken. Immers, in de natuur zijn planten 
tegelijkertijd blootgesteld aan herbivoren 
en bestuivers en soms ook aan verschil-
lende soorten bestuivers.

Vanuit het perspectief van herbivo-
ren werd onderzocht waarom P. brassicae 
rupsen zich voeden met de bloemen van 
zwarte mosterdplanten. De overleving 
van herbivore insecten wordt meestal 
beïnvloed door voedselkeuze en predatie-
risico. In deze context werd bestudeerd of 
bloemen rupsen een vrijplaats bieden ten 
opzichte van hun natuurlijke vijanden, 
en wat de gevolgen zijn voor de over- 
leving van P. brassicae wanneer deze eten 
op bloeiende planten. Veld- en kasex- 
perimenten werden uitgevoerd om na te 
gaan hoe bloemen de waardplantselectie 
door vlinders beïnvloeden, alsmede  
de daaropvolgende interacties van de 
rupsen met sluipwespen en roofvijanden 
op verschillende delen van de bloeiende 
plant. De resultaten laten zien dat door 
zich te verplaatsen naar de bloemen,  
jonge rupsen ontsnappen aan sluip-
wespen. Bloemen hebben een hogere 
voedingswaarde dan bladeren en rupsen 
ontwikkelen zich sneller wanneer ze zich 
voeden met bloemen dan met bladeren. 
De rupsen werden echter intensief ge-
roofd door sociale wespen, ongeacht of 
de rupsen aten van bladeren of bloemen. 
De resultaten worden besproken in de 
context van theorieën over voedselspecia- 
lisatie (bijvoorbeeld waardplantenreeks) 
en het vermijden van vijanden, en met 
betrekking tot natuurlijke selectiedruk en 

de druk op de overleving van herbivoren 
in de natuur. Ik concludeer dat bloem-
voorkeur van P. brassicae waarschijnlijk 
meer beïnvloed wordt door nutritionele 
voordelen en een verminderd risico  
van parasitisme tijdens het eten van 
bloemen, dan door het risico om te 
worden gedood door generalistische 
roofvijanden. Over het algemeen zijn 
carnivoren voor zwarte mosterdplanten 
belangrijk om de druk van herbivorie laag 
te houden tijdens de bloeifase. In twee 
opeenvolgende jaren van veldexperi- 
menten, registreerde ik dat de mortaliteit 
van P. brassicae-rupsen door carnivore  
insecten op bloeiende B. nigra kan oplopen 
tot wel 95%. 

Het laatste experiment richtte zich 
daarom op de rol van carnivore insecten 
in de verdedigingsstrategie van B. nigra, 
en hoe deze planten hun reserves ver- 
delen na insectenvraat. Het algemene 
doel was om te onderzoeken hoe B. nigra- 
planten hun investeringen verdelen 
over voortplanting en verdediging tegen 
de specialistische herbivoor P. brassicae. 
De onderzoeksresultaten tonen aan dat 
planten reageren op rupsenvraat met een 
investering in voortplanting, en daarmee 
compenseren voor fitnessverlies als  
gevolg van herbivorie in aanwezigheid 
van de vijanden van de rupsen. In de  
afwezigheid van de vijanden van de  
rupsen, compenseren B. nigra-planten 
echter niet voor de schade veroorzaakt 
door de rupsen. Deze resultaten laten 
zien dat carnivoren een belangrijk onder- 
deel zijn van de verdedigingsstrategie 
van B. nigra-planten.

De onderzoeksresultaten die in dit 
proefschrift gepresenteerd worden dragen  
bij aan ons begrip van hoe planten in 
de bloeifase reageren op de aanval door 
insecten, en wat de gevolgen zijn voor 
zaadproductie van de planten en de over-
leving van de plantenetende insecten. Na 
de aanval door gespecialiseerde planten-
etende insecten, worden de interacties 
van de plant met bestuivers en carnivore 
insecten in stand gehouden, en blijft de 
gerealiseerde fitness op het niveau van 
onaangetaste planten. Dit onderzoek 
heeft een aantal van de onderliggende 
mechanismen opgehelderd die het  
mogelijk maken dat deze eenjarige 
kruisbloemige plant de balans bewaart 
tussen investeringen in verdediging en 
reproductie, met inbegrip van mecha-
nismen van resistentie in planten en 
herverdeling van middelen door planten. 
Ik benadruk dat voor een goed begrip 
van de evolutie van plantenverdediging 
het noodzakelijk is om de interacties van 
planten met zowel herbivoren als met 
bestuivers op een geïntegreerde manier 
te onderzoeken. Uiteindelijk moeten 

deze studies ook de effecten op plant- 
fitness omvatten. De bevindingen van dit 
proefschrift, samen met recente studies 
van anderen, vormen de eerste stappen 
in deze richting.

De belangrijkste modelorganismen 
in deze studie waren zwarte mosterd, 
Brassica nigra, en de specialist groot kool-
witje, Pieris brassicae, en bestudeerde de 
gevolgen van herbivoor-geïnduceerde 
reacties van planten voor mutualistische 
interacties tussen planten en carnivore 
en bestuivende insecten. 
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In de westerse wereld is er groeiende be-
langstelling voor insecten als alternatieve 
eiwitbron. Eén van de redenen is de toe-
nemende milieuproblematiek als gevolg 
van traditionele veehouderij, maar ook 
de groeiende wereldbevolking is een be-
langrijke factor in deze. In het algemeen 
zijn westerse volkeren niet gewend aan 
het eten van insecten, en dit gaat vaak 
samen met een sterke weerstand hier- 
tegen, vooral wanneer insecten herken-
baar zijn in het voedsel. Maar wanneer 
eiwitten worden geëxtraheerd uit insecten 
kunnen deze in onherkenbare vorm in  
levensmiddelen worden gebruikt, wat 
kan bijdragen aan consumentenacceptatie. 
Het extraheren van eiwitten levert een 
vetfractie op als bijproduct. Er is weinig 
bekend over de karakteristieken en de 
functionaliteiten van geëxtraheerde  
insecteneiwitten en -vetten. De functio-
naliteit kan bijvoorbeeld betrekking  
hebben op verteerbaarheid, gelerend  
vermogen en oplosbaarheid, waarbij elke 
toepassing in levensmiddelen weer een 
andere functionaliteit kan vereisen. Het 
doel van dit onderzoek betrof het extra-
heren van eiwitten en vetten uit insecten 
en het karakteriseren van de verkregen 
fracties met betrekking tot chemische en 
fysische eigenschappen om zo inzicht te 
krijgen in kwaliteit en nutritionele waarde 
met betrekking tot gebruik in voedsel.

Een eerste onderzoek richtte zich op 
eiwitextractie met water gebruikmakend 
van vijf verschillende insectensoorten, 
namelijk Tenebrio molitor, Zophobas morio, 
Alphitobius diaperinus, Acheta domesticus 
en Blaptica dubia. De aanwezige eiwitten 
werden gekarakteriseerd qua amino-
zuursamenstelling, eiwitgehalte en 
gelvormende eigenschappen. Het ruwe 
eiwitgehalte van deze vijf soorten vari-
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eerde van 19 tot 22%. Deze waarden zijn 
vergelijkbaar met die van conventionele 
dierlijke eiwitbronnen. De gehaltes aan 
essentiële aminozuren waren vergelijk-
baar met die van sojaeiwitten, maar lager 
dan die in caseïne. Voor elk insect werden 
drie eiwitfracties verkregen na extractie 
met water: een water-oplosbare fractie 
(supernatant) en twee water-onoplosbare 
fracties (pellet en residu), die respectie- 
velijk 20%, 40% en 40% van het totale  
eiwit bevatten. De supernatant fracties 
van alle insectensoorten vormden stabiele 
gelen bij pH 7 en pH 10 in een concen- 
tratie van 30% w/v. Het supernatant van 
A. domesticus vormde ook een gel bij  
pH 7 bij een concentratie van 3% (w/v). 
Het T. molitor-supernatant had de don- 
kerste kleur (donker bruin) in vergelijking 
met de vier andere supernatanten. De 
bruine kleur is waarschijnlijk het gevolg 
van enzymatische bruinkleuring (oxi- 
datie van polyfenolen). Een donkere  
kleur kan toepassingsmogelijkheden in 
voedsel limiteren.

In een vervolgstudie is voor T. molitor 
onderzocht hoe het modificeren van  
pH en NaCl-concentraties de extractie  
van wateroplosbaar eiwit beïnvloedde, 
terwijl ook onderzocht werd hoe de 
bruinkleuring kon worden tegengegaan 
om zo eiwit van hoge kwaliteit te ver- 
krijgen. Een minimale oplosbaarheid 
werd gevonden bij pH 4-6, waarbij 29,6% 
van het totaal aanwezige eiwit werd  
geëxtraheerd. Maximale oplosbaarheid  
werd gevonden bij pH 11 met een op-
brengst van 68,6%. Extractie bij pH 10 
in aanwezigheid van 0.1 M NaCl gaf de 
hoogste opbrengst van 100%, zoals  

bepaald met de Dumas-analyse. De  
totale hoeveelheid monomere fenolen  
bij pH 2-7 was hoger (ongeveer 36 mg 
galluszuur equivalenten/g gevriesdroogd 
SUP A) dan het gehalte bij pH 8-11 (vari-
erend van ongeveer 18 tot 27 mg gallus-
zuur eq./g), hetgeen een aanwijzing was 
dat bruinkleuring meer optreedt bij  
hogere pH. Toevoegen van natrium- 
bisulfiet (0,5-4%) kon bruinkleuring voor-
komen, maar ascorbinezuur (0,01-0,04%) 
was veel minder effectief. Na precipitatie 
bij pH 4 werd een eiwitisolaat verkregen 
met een eiwitgehalte van 74%. Dit isolaat 
bevatte 22% van het totale aanwezige  
eiwit in T. molitor.

Het doel van een derde onderzoek 
was om eiwitten te identificeren met  
behulp van LC-MS/MS en het onder- 
zoeken van in vitro eiwitverteerbaarheid 
van intacte individuen van T. molitor en 
de na waterige extractie verkregen frac-
ties (supernatant, pellet en residu). Een 
hogere verteerbaarheid werd gevonden 
na het toepassen van een combinatie 
pepsine/pancreatine in vergelijking 
met pepsine alleen. De in vitro gastro-
duodenale verteerbaarheid (geschat met 
de OPA-methode die vrije aminogroepen 
meet) van de supernatant fractie (~ 80%) 
was veel hoger dan die van de pellet 
fractie (~ 50%) en de residufractie (~ 24%). 
Bovendien was het eiwitgehalte van het 
ontvette pellet en residu (~ 80%) hoger 
dan dat van het supernatant (~ 57%).  
Het supernatant bevatte hemolymph  
eiwit (~ 12 kDa) en enkele (mogelijke)  
allergenen, bijvoorbeeld arginine kinase 
~ 30 kDa. Het pellet bevatte vooral spier- 
eiwitten zoals actine 30 - 50 kDa. 

Als bijproduct van eiwitextractie werd  
een vetfractie verkregen, waarvan voor 
vier insectensoorten (Tenebrio molitor,  
Alphitobius diaperinus, Acheta domesticus 
en Blaptica dubia) de eigenschappen 
zijn bestudeerd. De samenstelling van 
de door waterige extractie verkregen 
vetfracties werd vergeleken met twee 
andere winningsmethoden: Soxhlet, een 
methode met industriële toepasbaarheid 
en Folch-extractie, een analysemethode 
gewoonlijk gebruikt op laboratorium-
schaal. Zowel Soxhlet als waterige vet- 
extractie hebben industriële relevantie. 
De geëxtraheerde vetten werden geka-
rakteriseerd in termen van vetzuur- 
samenstelling, TAG-samenstelling, en  
de extractieopbrengst. Tenebrio molitor 
had het hoogste vetgehalte (13% bepaald 
met Folch-extractie) in vergelijking met 
de drie andere insectensoorten. De 
hoogste vetopbrengsten werden verkre-
gen met Folch-extractie en de laagste 
met de waterige methode. Met behulp 

van de waterige methode werd 19% tot 
60% van het vet geëxtraheerd, uitgedrukt 
als percentage van de opbrengst verkre-
gen met behulp van de Folch-extractie. 
Het gehalte aan ω-3-vetzuren was hoger 
na waterige extractie, terwijl het gehalte 
aan ω-6-vetzuren hoog was na Folch- 
extractie, behalve voor B. dubia. Vet- 
fracties verkregen na Folch- en Soxhlet-
extractie bevatten vrije vetzuren en 
mono- en di-glyceriden. Na waterige 
extractie waren deze afwezig. De sa-
menstelling van de triacylglycerol(TAG)
moleculen was vergelijkbaar voor de vier 
bestudeerde insectensoorten. TAG-mole-
culen met ECN 50-54 kwam veel voor in 
tegenstelling tot ECN 36-38. Samenvat-
tend: waterige extractie gaf de laagste 
vetopbrengst, maar de verkregen fracties 
bevatten vetzuren met een relatief lage 
ω-6/ω-3-ratio, en een lager gehalte aan 
polaire vetten in vergelijking met fracties 
verkregen na Soxhlet- en Folch-extrac-
ties. Deze karakteristieken zijn gewenst 
wanneer het gaat om eetbare vetten.

Het proefschrift sluit af met de be-
langrijkste bevindingen en beschrijft 
implicaties van deze bevindingen met 
betrekking tot toepassingen in levens-
middelen en de toekomstige insecten 
productie. De resultaten dragen bij aan 
kennis over eiwitkwaliteit en functionele 
eigenschappen ervan, waaronder het ver-
mogen om gelen te vormen, de voedings-
waarde en de verteerbaarheid. Verder is 
in dit proefschrift waterige extractie van 
insecteiwitten bestudeerd, een proces 
dat van belang kan zijn voor industriële 
bio-fractionering van insecten. Hierbij 
is kennis vergaard over het effect van 
extractie-pH en het toevoegen van NaCl 
op de hoeveelheid oplosbaar eiwit, wat 
belangrijk is in verband met opschaling. 
Uit dit proefschrift blijkt dat de samen-
stelling van T. molitor-eiwit vergelijkbaar 
is met conventionele eiwitbronnen, zoals 
vis en vlees. Dit ondersteunt de gedachte 
dat insectenproducten potentieel heb-
ben als een alternatief vlees/visproduct, 
of daarin als ingrediënt verwerkt kunnen 
worden. De vetfractie die wordt verkre-
gen als bijproduct na eiwitextractie kan 
eventueel ook worden gebruikt als voed-
selingrediënt. Hoewel meer onderzoek 
naar insecteneiwitten en fractionering 
van insecten nodig is, geeft de huidige 
studie een eerste inzicht in de moge-
lijkheden voor gebruik van insecten in 
levensmiddelen.


