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M. brassicae door de integratie van ana-
lyses van transcriptie van plantengenen, 
plantchemie en de overleving en groei 
van M. brassicae op wildtype A. thaliana 
Col-0-planten en plantmutanten met een 
defect in de JA-route, in de ET-route, en in 
de JA/ET-route. De resultaten tonen aan 
dat rhizobacteriële kolonisatie alleen, of 
in combinatie met aantasting door her-
bivoren, de expressie van de met verde-
diging geassocieerde genen induceert tot 
een hoger niveau dan de activatie door 
bladvraat van een herbivoor alleen, en  
dat de expressie van beide genen is onder-
drukt in de JA/ET-mutant. Interessant is 
dat kolonisatie van de plantenwortels 
door rhizobacteriën de niveaus van de af-
weerstoffen van de plant verandert door 
het verhogen van de synthese van con-
stitutieve en geïnduceerde niveaus van 
camalexin en alifatische glucosino- 
laten, terwijl het de geïnduceerde niveaus 
van indool glucosinolaten onderdrukt.  
De veranderingen blijken geassocieerd  
te zijn met het moduleren van de JA/ET-
signaalroutes. De resultaten van over- 
leving en groei van de herbivoor laten 
zien dat functionele JA- en ET-signaal-
routes vereist zijn voor rhizobacterië-
gemedieerde ISR tegen bladvretende 
insecten. 

De complexiteit van het studiesys- 
teem werd verhoogd door te onderzoeken  
hoe kolonisatie met twee verschillende  
P. fluorescens-stammen de directe ver-
dediging van de planten tegen de rups 
M. brassicae beïnvloedt. Inoculatie van 
elk van de stammen afzonderlijk op de 
wortelpunten of tegelijkertijd op twee 
verschillende posities op de wortels 
resulteerde in een vergelijkbaar niveau 

van rhizobacteriële kolonisatie door 
elke stam. Gelijktijdige inoculatie van 
beide stammen op ofwel de wortelpunten 
ofwel op twee verschillende posities 
op de wortels resulteerde echter in een 
hoger kolonisatieniveau van een van de 
twee stammen. De plaats van inoculatie 
lijkt de directe interactie tussen de twee 
stammen in de rhizosfeer dus te beïn-
vloeden, zoals ook bevestigd wordt door 
in vitro antagonisme-proeven in afwezig-
heid van planten. Zowel bij enkelvoudige 
inoculatie als kolonisatie door beide 
stammen, induceerden de twee rhizo-
bacteriën dezelfde sterkte van ISR tegen 
de rups M. brassicae en bevorderden ze de 
plantengroei in dezelfde mate. In de wor-
tels resulteerde kolonisatie door de twee 
stammen als enkele of gemengde kweek 
in een vergelijkbaar genexpressie patroon 
van genen die een functie vervullen in de 
JA-signalering, de salicylzuur-signalering, 
en het knooppunt tussen de twee routes. 
Onze hypothese is dat beide rhizobacterie- 
stammen de negatieve interactie tussen 
deze routes als mechanisme gebruiken 
om de immuniteit van de plant te onder- 
drukken en kolonisatie tot stand te 
brengen. Competitieve interacties tussen 
rhizobacteriële stammen, waarvan be-
kend is dat ze de verdediging van planten 
in systemische weefsels via verschillende 
signaalwegen induceren, kunnen dus 
interfereren met synergetische effecten 
op de ISR en het bevorderen van planten-
groei.

Hoewel het effect van wortelbewo- 
nende microben op de directe verde-
diging van planten tegen herbivore in-
secten eerder is onderzocht, is over het 
effect van deze microben op de indirecte 

verdediging van planten tegen herbivoren 
veel minder bekend. Daarom werd onder-
zocht hoe kolonisatie door P. fluorescens 
de indirecte verdediging van planten tegen 
de generalistische herbivoor M. brassicae 
beïnvloedt. Rhizobacteriële kolonisatie 
van A. thaliana-wortels resulteerde in 
een verhoogde aantrekkingskracht van 
planten aangetast door rupsen voor de 
parasitaire sluipwesp Microplitis mediator. 
De analyse van vluchtige stoffen laat zien 
dat rhizobacteriële kolonisatie de emissie 
van het terpeen (E)-α-bergamotene en  
de aromaten methyl salicylaat en lilial 
onderdrukt als reactie op vretende rupsen. 
Rhizobacteriële kolonisatie verminderde 
de rups-geïnduceerde transcriptie van 
de terpeen-synthese genen TPS03 en 
TPS04. Rhizobacteriën verbeterden zowel 
de groei als de indirecte verdediging van 
planten die aangevreten werden door 
rupsen en hebben dus een hoog poten-
tieel om de biologische bestrijding van 
bladvretende herbivoren te verbeteren.

Samengevat toont het onderzoek in 
dit proefschrift aan hoe enkelvoudige of 
gecombineerde toepassingen van rhizo-
bacteriën de interacties van planten met 
bladvretende insecten beïnvloeden in 
termen van directe en indirecte verde- 
diging. Bovendien onthullen de resultaten 
een aantal van de moleculaire mechanis-
men die ten grondslag liggen aan plant-
gemedieerde interacties tussen rhizo-
bacteriën en bladvretende insecten die 
kunnen worden gebruikt bij het ontwik-
kelen van praktische benaderingen door 
het toepassen van gunstige wortelbe- 
wonende microben die de resistentie  
van de plant verhogen.

Verenigingsnieuws 

Compendium 
macronachtvlinders

Vorig jaar heb ik een ‘compendium macro- 
nachtvlinders’ gemaakt. Het is een aan-
vulling op het boek ‘nachtvlinders, de 
nieuwe veldgids voor Nederland en België’ 
van Paul Waring en Martin Townsend, 
(herziene editie 2015). In deze publicatie 
is de originele Britse editie vrij klakkeloos 
overgenomen. Het had mijn persoonlijke 
voorkeur gehad wanneer de typisch Britse 
en Ierse soorten in een apart katern  
waren behandeld. Een veldgids is immers 
een handig hulpmiddel om te determi- 
neren en dan is ‘ballast’ eigenlijk niet  
gewenst. Een belangrijker kritiekpunt is 
echter het ontbreken van illustraties van 
een aantal in ons land inheemse soorten. 
Een keuze had kunnen zijn om in plaats 
van de rupsenfoto’s, foto’s van deze soorten 

op te nemen. Tot slot, maar dat valt de 
bewerkers uiteraard moeilijk kwalijk  
te nemen, is er geen aandacht voor de 
soorten die in onze buurlanden niet al te 
ver van onze grenzen voorkomen en om 
die reden in meer of mindere mate als 
potentiële nieuwkomers beschouwd 
kunnen worden.

Het nu gemaakte compendium lost 
dat probleem op: hierin worden de in-
heemse soorten die niet in de veldgids 
staan én soorten die in onze nabije om-
geving voorkomen gepresenteerd met 
een foto en een korte tekst. Het bestaat 
uit een deel ‘spanners Geometridae’ en 
een deel ‘uilen’ (Noctuidae). In het span-
nerdeel worden ook de wortelboorders 
(Hepialidae), de houtboorders (Cossidae), 
de bloeddrupjes (Zygaenidae), de ven-
stervlekjes (Thyrididae), de slakrupsen 
(Limacodidae), de wespvlinders (Sesiidae), 
de spinners (Lasiocampidae), de herfst-
pinners (Brahmaeidae), de nachtpauw-

ogen (Saturniidae), de berkenspinners 
(Endromidae) en de eenstaartjes (Dre-
panidae) meegenomen. In het uilendeel 
worden ook de pijlstaarten (Sphingidae), 
de tandvlinders (Notodontidae), de spin-
neruilen (Erebidae) en de visstaartjes 
(Nolidae) meegenomen. Iedere geïnte-
resseerde vlinderaar krijgt het van mij 
kosteloos via de mail toegezonden op 
voorwaarde dat het auteursrecht op de 
afbeeldingen wordt gerespecteerd. Ik 
hoop dat het resultaat zal zijn dat mo- 
gelijke nieuwkomers niet (meer) over het 
hoofd worden gezien.
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