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Sommige intensief gebruikte grasvelden 
zien er steriel uit, maar het krioelt er in 
de bodem soms toch van het leven. Er be-
vinden zich daar ook diertjes die als 
schadelijk voor het grasveld beschouwd 
kunnen worden. Hoewel grasveldinsecten 
meestal niet tot de ‘core business’ van 
bestrijdingstechnici behoren, worden ons 
met regelmaat vragen gesteld over de be-
strijding van deze insecten. Antwoorden 
op vragen over aantastingen van gras- 
zoden zijn te vinden in het hier besproken 
boek, dat is geschreven door Henk Vlug, 
deskundige op het gebied van biologische 
bestrijding op sportvelden en ‘greens’. 
Het boek bestaat uit drie secties (inlei-
ding, grasveldinsecten en bestrijding), 
verdeeld over 14 hoofdstukken, en onder-
steund met duidelijke kleurenfoto’s. 

De voor het vakgebied van bestrij-
dingstechnici belangrijke insecten, 
engerlingen (bladsprietige kevers) en 
emelten (langpootmuggen), worden be-
handeld, evenals vlinders waarbij ook de 
eikenprocessierups aan bod komt. Zowel 
het herkennen als een beschrijving van 
de leefwijze en mogelijke bestrijdings-
mogelijkheden op sportterreinen en 
greens worden in duidelijke taal beschre-
ven. Andere schadelijke groepen van 
insecten die de revue passeren zijn snuit-
kevers, kniptorren, verschillende groepen 
muggen (rouwvliegen en galmuggen) en 
vliegen (bladminerende vliegen, halm-
boorders, sluipvliegen en roofvliegen) en 
overige vlinders (grasmotten, bladmin-
eerders, stippelmotten, grote worteluil en 
plakker). In twee verzamelhoofdstukken 
worden de overige geleedpotigen en on-
gewervelden, die al dan niet schadelijk 
zijn voor grasvelden, beschreven. Er 
wordt aandacht besteed aan spring-
staarten, verschillende snavelinsecten, 
sprinkhanen, krekels en veenmollen, 
oorwormen, tripsen, vliesvleugeligen, 
miljoenpoten, duizendpoten en wortel-
duizendpoten, spinnen, mijten, teken, 
pissebedden, wormen en slakken.

Door middel van eenvoudige determi-
natietabellen kunnen de insecten en de 
schadebeelden worden gedetermineerd 
tot orde, onderorde en enkele families. De 
tabellen zijn niet voorzien van illustraties. 
Bij het determineren wordt verwezen 
naar het betreffende hoofdstuk waarin 
de insecten behandeld worden. Hoewel 
in de hoofdstukken soorten genoemd 
worden, zal met het boek niet tot op 
soortniveau gedetermineerd kunnen 

worden. De tabel van engerlingen bevat 
wel afbeeldingen, waarmee de larven van 
de bladsprietkevers tot op soort kunnen 
worden onderscheiden, hoewel ook dit 
niet eenvoudig zal zijn zonder verdere 
determinatieliteratuur. In de bijlagen 
wordt overigens vermeld dat determina-
tie tot op soort specialistisch werk is en 
worden adviezen gegeven over hoe de 
insecten verzameld en opgestuurd kun-
nen worden.

Met name de paragraaf over de toe-
passing van aaltjes is interessant voor 
bestrijdingstechnici die worden gecon- 
fronteerd met problemen van deze  
insecten in het grasland, hoewel voor 
de toepassing hiervan waarschijnlijk 
aanvullende apparatuur aangeschaft zal 
moeten worden. De belangrijkste aaltjes-
soorten worden beschreven, samen met 
de voor- en nadelen van het gebruik en 
de beperkende factoren, zoals een te lage 
bodemvochtigheid en -temperatuur en 
natuurlijke vijanden. 

Het hoofdstuk over schadedrempels 
voor engerlingen en emelten en het 
bemonsteren van deze insecten om te 
kunnen bestrijden, voordat er schade 
optreedt aan het gazon, past goed bin-
nen het gedachtengoed van Integrated 
Pest Management (IPM). Bij IPM worden 
aantallen onder de schadedrempel ge-
tolereerd. Bij (dreigende) overschrijding 
wordt gebruik gemaakt van zoveel  
mogelijk niet-chemische bestrijdings- 
methoden. Om succesvol een bestrijding 
uit te kunnen voeren is kennis over de 
ecologie, en daarvoor ook de monitoring 
en determinatie, van de insecten van 
groot belang. Soorten die in de grasvelden 
veelvuldig worden aangetroffen, maar 
niet schadelijk zijn of juist van nut zijn 

voor het behoud van het gras, doordat 
het predatoren zijn van schadelijke in-
secten of een rol spelen bij de omzetting 
van materiaal, worden ook beschreven, 
zodat deze niet onnodig bestreden  
worden. Over de monitoring van de  
verschillende insecten staat weinig  
beschreven. Het is niet duidelijk met 
welke frequentie en methoden de moni-
toring van geleedpotigen, anders dan de 
emelten en engerlingen, optimaal kan 
worden uitgevoerd. Voor de bestrijding 
wordt naast de bovengenoemde behan-
delmethoden ook aandacht besteedt aan 
methoden die in ontwikkeling zijn of in 
het buitenland reeds worden toegepast. 

Met een prijs van ruim 55 euro zal het 
boek vooral gekocht worden door bestrij-
dingstechnici die regelmatig gevraagd 
worden naar schade door grasveld- 
insecten en/of zich hier verder in willen 
verdiepen. 
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Met naar schatting 80.000 soorten wereld- 
wijd zijn de miljoenpoten een enorm  
diverse en wijdverspreide groep. In  
Nederland zijn op dit moment 52 soorten 
waargenomen. Miljoenpoten leven in  
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Planten zijn primaire producenten in  
terrestrische ecosystemen en worden 
continu belaagd door aanvallers, waar- 
onder herbivore insecten. Planten zijn 
echter ook gastheer voor vele nuttige  
organismen, waaronder microben in de 
rhizosfeer. Interacties tussen planten en 
verschillende groepen van wortelbewo-
nende microben – zoals mycorrhiza’s, 
plantengroeibevorderende rhizobacteriën 
en plantengroeibevorderende schimmels 
– kunnen de interacties tussen plant en 
herbivore insecten beïnvloeden. Deze 
nuttige wortelbewonende microben  
kunnen de fysiologie van planten veran-
deren door de groei te bevorderen en sys-
temische resistentie te induceren (ISR), 
waarbij de balans tussen beide effecten 
het uiteindelijke effect op herbivore  
insecten zal bepalen. Met behulp van  
de modelplant zandraket (Arabidopsis  
thaliana) worden in dit proefschrift de 
moleculaire mechanismen onderzocht 
waarmee planten reacties integreren als 
ze gelijktijdig interacteren met zowel de 
rhizobacterie Pseudomonas fluorescens en 
de Kooluil (Mamestra brassicae), een gene-
ralistische bladvreter of het Groot Kool-
witje (Pieris brassicae), een specialistische 
bladvreter 

Eerst werd een literatuurstudie gedaan 
naar microbe-plant-insect-interacties: de 

wederzijdse beïnvloeding van wortel- 
bewonende microben en bladetende 
insecten via een gedeelde waardplant. 
Gedurende ruim een decennium waren 
zowel ecologische als mechanistische 
studies vooral gericht op het onderzoeken 
van deze onder- en bovengrondse inter-
acties aan één soort microbe en één soort 
herbivoor. Het belang van het vergroten 
van de complexiteit van het studiesys-
teem om deze interacties in een meer 
natuurlijke situatie te kunnen begrijpen 
wordt benadrukt in dit proefschrift.  
Bovendien komt de rol van planten- 
hormonen aan bod bij het reguleren van 
de plantengroei, de verdediging tegen 
bladvretende insecten en bij de interacties 
met wortelbewonende microben.

Daarna werden plant-gemedieerde 

effecten van een niet-pathogene rhizo-
bacterie op de overleving en groei van 
bladvretende insecten onderzocht, en 
de onderliggende mechanismen die de 
interacties moduleren. Kolonisatie van 
wortels van wildtype A. thaliana Col-0 
door de bacterie P. fluorescens resulteerde 
in een lager larvaal gewicht van de gene-
ralistische bladvreter M. brassicae, en  
had geen effect op het larvaal gewicht 
van de specialistische bladvreter P. bras-
sicae. De cruciale rol van het plantenhor-
moon jasmijnzuur (JA) in de regulatie van  
rhizobacterie-gemedieerde ISR tegen  
M. brassicae werd bevestigd door studies 
aan plantmutanten. Een opmerkelijke  
bevinding was dat rhizobacteriën syste-
mische vatbaarheid kunnen induceren 
voor M. brassicae-rupsen. Uit vergelij-
kingen van overleving en groei van  
M. brassicae en gentranscriptie in A. thaliana-
planten, gekweekt in potgrond of een 
mengsel van potgrond en zand in een 
1:1-verhouding, blijkt dat bij een mengsel 
van potgrond en zand de rhizobacteriële 
behandeling altijd een negatief effect had 
op M. brassicae, terwijl het effect meer  
variabel was in potgrond. Planten die  
waren behandeld met rhizobacteriën 
en die groeiden in een mengsel van 
potgrond en zand, gaven een sterkere 
expressie van twee JA- en ethyleen-(ET)-
gereguleerde genen, hetgeen de hogere 
resistentie tegen M. brassicae-rupsen on-
dersteunt. Samengevat laten de resul- 
taten zien dat de bodemsamenstel-
ling een factor is die de uitkomst van 
microbe-plant-insect-interacties kan 
moduleren.

Vervolgens werden de mechanis- 
men bestudeerd die ten grondslag lig- 
gen aan rhizobacterie-gemedieerde  
ISR tegen de generalistische bladvreter 

allerlei bodemtypen en onder boomschors. 
Ze variëren in grootte van 2-3 mm (pen-
seeltje Polyxenus lagurus) tot maximaal  
47 mm (grote tweestreep Ommatoiulus  
sabulosus).

Miljoenpoten zijn onmisbare com-
posteerders in de bodem. Grote soorten 
hebben sterke kaken waarmee dode 
bladeren kunnen worden versnipperd. 
Dit organisch materiaal wordt vervolgens 
door o.a. graafactiviteiten met de bodem 
vermengd. Kleinere soorten voeden zich 
voornamelijk met bacteriën, schimmels 
en algen die op dode planten groeien. 
Vaak worden miljoenpoten verward met 
duizendpoten, maar er zijn duidelijke 
verschillen. Zo hebben miljoenpoten 
twee paar pootjes per segment en leven 
van dood materiaal. Bovendien bewegen 
miljoenpoten relatief traag. Duizend- 
poten hebben maar één paar pootjes  

per segment en zijn veel sneller. Dit 
maakt dat ze hele efficiënte predatoren 
zijn en dus geen detritivoren. 

De Tabel voor de Nederlandse Miljoen- 
poten is speciaal geschreven voor de 
jeugdbond. De teksten zijn daarom  
gemakkelijk te lezen en de tabel is door 
jong en oud te gebruiken. Per soort staat 
een korte en duidelijke omschrijving,  
die vaak door pentekeningen wordt  
ondersteund. De foto’s achterin maken 
het makkelijk om de determinatie te con-
troleren. Omdat de meeste belangrijke 
kenmerken erg klein zijn is er voor het 
determineren wel een loep of een micro-
scoop (30× - 50× vergroting) nodig. 

Naast een determinatietabel wordt 
ook belangrijke algemene informatie in 
de inleiding besproken, zoals lichaams-
bouw, biologie en habitat. Ook komen 
praktische onderwerpen aan bod, zoals 

hoe de dieren te vangen en te bewaren 
en hoe de tabel het best te gebruiken. 
Achterin het boek is een register opge-
nomen met zowel de wetenschappelijke 
als de Nederlandse soortnamen, inclusief 
de soorten die nog in Nederland worden 
verwacht. Dit register vermeld ook per 
soort of die in België is waargenomen.  
De literatuurlijst is gerangschikt op  
onderwerp en geeft een goed overzicht 
van de meest relevante nationale en 
internationale literatuur voor wie meer 
over miljoenpoten wil weten. Voor enkele 
buitenlandse determinatietabellen is 
aangegeven welke Nederlandse soorten 
in deze tabellen niet beschreven zijn. 
Door zijn bruikbaarheid en compleetheid 
is deze tabel is een echte aanrader. 
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