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Engeland uitgeprobeerd. Helaas misluk-
ten al die pogingen. In de loop der jaren 
verslechterde de leefomgeving van de 
vlinder bij Scherpenzeel. Die leefomge-
ving was een laagveengebied met pet-
gaten en  
legakkers waar de waardplant waterzurig 
groeit. De vlinder is erg gevoelig voor ver-
anderingen daarvan. Die waren er echter 
wel door een verandering in het beheer 
van de laagveengebieden en het dicht-
groeien van de petgaten. Dat resulteerde 
ook in het verdwijnen van de waardplant. 

Op de oorspronkelijke vindplaats bij 
Scherpenzeel is de grote vuurvlinder  
tegenwoordig niet meer te vinden, wel in 
de Weerribben, de Wieden en De Rottige 
Meente. Janssen vertelt uitvoerig over alle 
activiteiten die sinds 1915 zijn verricht om 
ervoor te zorgen dat de grote vuurvlinder 
niet zal uitsterven. Er is voor gezorgd dat 
de vlinder een beschermde status kreeg 
en er zijn natuurterreinen aangekocht 
en ingericht, onder andere door It Fryske 
Gea. Het verbeteren van de leefomstan-
digheden van de grote vuurvlinder kreeg 
als neveneffect dat andere vlindersoorten 
en de otter meeliftten met de verbetering 
van hun milieu. Het is echter behoorlijk 
schrikken als – zoals niet lang geleden  
gebeurde – op een website van verza- 
melaars vijf poppen van de grote vuur-
vlinder uit de Weerribben worden aan-
geboden voor vijfentwintig pond. In feite 
waarschuwt Janssen tegen deze handel 
die – zoals de geschiedenis heeft geleerd 
– bedreigend is voor het voortbestaan 
van de grote vuurvlinder.

Het boekje is voorzien van mooie 
foto’s van de vuurvlinder en verzamelin-
gen daarvan. Alleen al daarom is het het 
waard om aan te schaffen. 
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Er zijn enkele schadelijke mijtengroepen, 
die in volgorde van schadelijkheid zijn te 
rangschikken: spintmijten (Tetranychi-
dae), galmijten (Eriophyoidea) en valse 
spintmijten (Tenuipalpidae). Hoewel van 
gering belang in streken met een gema-
tigd klimaat, zijn meerdere valse spint-
mijten ‘major pests’ in warme gebieden. 
In het Engels wordt deze familie ‘flat 
spider mites’ of ‘false spider mites’  

genoemd. De familie Tenuipalpidae, 
waartoe het grote, ruim 200 soorten tel-
lende geslacht Brevipalpus behoort, komt 
hoofdzakelijk in de tropen voor. De gehe-
le familie telt ongeveer 30 geslachten en 
bestaat uit ruim 800 soorten, die veelal 
oranje- tot felrood gekleurd zijn. Het 
zijn zonder uitzondering van planten-
sappen levende dieren, die met hun sti-
letten cellen leegzuigen en zelden groter 
zijn dan 0,4 mm. Door hun geringe groot-
te is onderzoek aan deze dieren tijdro-
vend, maar recent hebben resultaten van 
een gedetailleerde onderzoek aan een 
klein aantal belangrijke Brevipalpus-
soorten, de aandacht voor deze valse 
spintmijten een grote impuls gegeven.

Kolonies van valse spintmijten kun-
nen zeer talrijk zijn en hierdoor komt 
directe schade aan planten geregeld voor. 
Hoewel meerdere soorten economische 
schade bij planten kunnen veroorzaken, 
blijken er slechts drie bekend te zijn 
die voor planten schadelijke virussen 
kunnen overbrengen. Zij behoren tot  
het geslacht Brevipalpus: B. californicus,  
B. obovatus en B. phoenicis. Vooral het  
economisch belangrijke citrus leprosis 
virus (CiLV) bij de sinaasappel, dat door  
B. obovatus wordt overgebracht, stimu-
leerde onderzoekers van het Citrus 
Research and Experimental Center (Uni-
versiteit van Florida) om naar de biologie, 
taxonomie en virusoverdracht van Brevi-
palpus onderzoek te doen. Voor de virus-
overdracht was men uiteindelijk succes-
vol in het aantonen van de virusdeeltjes 
in de mijtenlichamen, maar een serieus 
probleem ontstond in het interpreteren 
van de observaties door het ontbreken 
van informatie over de inwendige bouw 
van de mijten. Hoewel van veel andere 
mijten goed bekend, bleken Brevipalpus-

mijten een aantal bijzonderheden te 
hebben die nader onderzoek verdienden. 

De uitwerking van de anatomie van 
de Brevipalpus-mijten is in de hier be- 
sproken publicatie opgesplitst in zes 
deelonderzoeken, waarvan van ieder van 
deze in een afzonderlijk artikel verslag  
is gedaan: (i) het gnathosoma (‘kop’  
met monddelen), (ii) het spijsverterings-
kanaal, (iii) prosomale klieren, (iv) man-
nelijke voortplantingsorganen, (v) vrou-
welijke voortplantingsorganen, en (vi) 
detectie in het lichaam van door Brevi- 
palpus overgedragen virussen. Deze 
hoofdstukken worden vooraf gegaan 
door een inleidend artikel over de bio- 
logie en het economische belang van  
de mijten.

De zeven artikelen volgen de meest 
gangbare indeling voor wetenschappe-
lijke publicaties. In tegenstelling tot wat 
de titel van het eerste artikel weergeeft, 
wordt hier niet ingegaan op de biologie 
en het economisch belang van Brevipalpus-
mijten, maar wordt ingestoken op het 
economisch belang en de verbreiding van 
de virussen die door een drietal Brevipalpus-
soorten wordt overgebracht. Directe 
schade veroorzaakt door de mijten zelf 
wordt niet besproken en ook krijgt de 
biologie van de dieren geen aandacht. 
Ook van het laatste hoofdstuk (over de 
weg, die de virussen door het mijten- 
lichaam afleggen) is de titel te breed  
gekozen, want men zou hier dan ook 
kunnen denken dat de detectie in geïn-
fecteerde planten wordt behandeld. 

In beperkte mate wordt ook aandacht 
geschonken aan het zenuwstelsel en het 
ademhalingssysteem. Alle onderdelen 
zijn rijk geïllustreerd met foto’s van 
anatomische coupes, tekeningen en/of 
SEM-opnamen, waarbij de nadruk ligt op 
afbeeldingen van anatomische prepa-
raten. Een aantal opvallende bijzonder-
heden met betrekking tot de weg die de 
virusdeeltjes door het lichaam afleggen, 
wordt onthuld. Bijzondere aandacht 
wordt geschonken aan de kenmerkende 
haploïde parthenogenese bij deze mijten. 
Boeiend is om te zien hoe de copulatie 
plaatsvindt, waarbij het mannetje het 
achterlijf geheel omklapt, terwijl het 
onder het vrouwelijke dier geschoven is. 
Hiermee is gelijk duidelijk waarom de 
lichaamsbouw van de mannetjes caudaal 
zoveel afwijkt van die van de vrouwtjes. 
De kern van het onderzoek is om de weg 
die virusdeeltjes door het mijtenlichaam 
afleggen te analyseren.

De beschikbaar gestelde mijten zijn 
afkomstig van Brazilië, Chili en India. 
Verreweg het meeste onderzoek is uit- 
gevoerd door medewerkers van de Uni-
versiteit van Greifswald in Duitsland, 
maar ook de Nederlandse onderzoekers 
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Dr. Thomas V.M. Groot (UvA) en Dr. Jan 
van Lent (WUR) hebben een kleine bij- 
drage mogen geven. Naast de redac- 
teuren moeten de coauteurs Valdenice  
M. Novelli, Daniel de Andrade, Laura,  
C. Garita en Aline D. Tassi genoemd wor-
den voor hun inbreng. 

In Europa is het enige virus dat door 
Brevipalpus overgebracht wordt het Orchid 
Fleck Virus (OFV). Door de intensieve in-
ternationale handel in orchideeën is dit 
virus nagenoeg kosmopolitisch geworden. 
CiLV is een Europese IIAI-quarantaine-
organisme, wat betekent dat ieder land in 

de Europese Unie uitroeiingsmaatregelen 
moet nemen bij het aantreffen van het 
virus in teelten of importproducten. De 
bekende Brevipalpus-vectoren van het 
virus komen alle in de EU voor. De groep 
van de huidige, alleen door Brevipalpus 
overgebrachte virussen worden stelsel-
matig als een aparte groep gezien, die 
aangeduid wordt als BTV (Brevipalpus 
Transmitted Viruses). De kennis van 
de overdracht van deze virussen is nog 
beperkt tot een klein aantal Brevipalpus-
soorten, maar als blijkt dat één van de 
virussen ook door een mijt in een ander 

geslacht overgebracht kan worden, dan 
moet BTV opnieuw gedefinieerd worden. 
Dit geeft dan uiteraard verwarring in 
nieuwe publicaties.

Dit boekwerk is vooral van belang 
voor onderzoekers werkzaam in de 
plantenvirologie, mijtenanatomie en 
-morfologie en, in mindere mate, ook 
voor de plantenziektebestrijding, voort-
plantingsbiologie en de studie van de 
waardplantpathogeeninteractie.
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Sabelis

Planten vormen de basis van complexe 
ecologische levensgemeenschappen,  
bestaande uit soorten van diverse  
trofische niveaus zoals plantenetende  
insecten en mijten, plantpathogene  
micro-organismen, bestuivers, parasi- 
toïden en predatoren. Insectenvraat en 
ziektes veroorzaakt door plantpatho- 
genen leiden tot ingrijpende veranderingen 
in het metabolisme van een plant, met 
mogelijke gevolgen voor de hele levens-
gemeenschap rondom de plant. De mole-
culaire mechanismen van plantafweer- 
reacties alsmede de consequenties van 
deze reacties voor interacties met andere 
organismen is een onderwerp dat tegen-
woordig volop in de belangstelling staat 
binnen het onderzoeksveld van plant-
herbivoorrelaties.

In het onderzoek beschreven in dit 
proefschrift heb ik me gericht op eco-
logische relaties zoals die voorkomen 
binnen een simpele levensgemeenschap 
van plantparasieten op de gecultiveerde 
tomaat (Solanum lycopersicum). Voor mijn 
experimenten heb ik gebruik gemaakt 
van drie soorten herbivoren en een pa-
thogeen: (1) de specialistische tomaten-
roestmijt (Aculops lycopersici); (2) the ge-
neralistische bonenspintmijt (Tetranychus 
urticae); (3) de specialistische invasieve 
spintmijt (Tetranychus evansi) en (4) de 
plantpathogeen Pseudomonas syringae  
pv. tomato (Pst). 

In het eerste deel van dit proefschrift 
heb ik onderzocht hoe tomatenplanten 
reageren op herbivorie door roestmij-
ten. In verdediging van tomaat tegen 
plagen en ziekten spelen twee hormo-
nen een belangrijke rol: jasmonzuur en 

salicylzuur. Het is bekend dat deze twee 
hormonen een negatief effect op elkaar 
hebben. Net als bonenspintmijten bleken 
roestmijten de productie van jasmon-
zuur te stimuleren. Echter, in tegenstel-
ling tot bonenspintmijten die ook de 
bijbehorende jasmonzuurgereguleerde 
verdedigingsrespons induceerden, deden 
roestmijten dit niet. Uit dit resultaat  
concluderen we dat roestmijten de  
jasmonzuurrespons van tomaat kunnen 
onderdrukken, en het is aannemelijk 
om te denken dat deze onderdrukking 
plaatsvindt downstream van de pro- 
ductie van jasmonzuur.  

Verder bleek dat zowel roest- als 
spintmijten een sterke salicylzuur- 
afhankelijke respons induceerden, en 
deze respons bleek dubbel zo sterk in de 
aanwezigheid van beide soorten mijten, 
terwijl de spintmijtgeïnduceerde jas-
monzuurrespons juist onderdrukt werd 
in planten met beide soorten mijten. Ook 
zagen we dat in salicylzuurdeficiënte 
nahG-tomaten suppressie van de spint-
mijtgeïnduceerde jasmonzuurrespons 

vaak niet meer significant was terwijl 
roestmijten alleen, in tegenstelling tot 
spintmijten alleen, ook in nahG-tomaten 
geen jasmonzuurrespons induceerden. 
Uit deze resultaten concluderen we dat 
roestmijten de jasmonzuurrespons van 
tomaat onderdrukken, onafhankelijk 
van salicylzuur, terwijl in bladeren ge-
infesteerd met beide soorten mijten de 
gecombineerde salicylzuurrespons de 
reden is voor de onderdrukking van de 
jasmonzuurrespons.

In het tweede deel van dit proef-
schrift heb ik me gericht op de gevolgen 
van roestmijtgeïnduceerde veranderin-
gen in de plant voor twee natuurlijke 
concurrenten van de roestmijt: de bonen-
spintmijt T. urticae en de plantpathogeen 
Pst.-spintmijten bleken meer eitjes te 
leggen op tomaten die in aanwezigheid 
van roestmijten, maar dit effect werd niet 
gevonden op de jasmonzuurdeficiënte  
tomatenmutant def-1 en ook niet op 
planten van het transgene genotype 
prosys+, die een sterkere jasmonzuur-
respons vertonen in reactie op herbivorie. 
Uit deze resultaten concluderen we dat 
spintmijten profiteren van de aanwezig-
heid van roestmijten vanwege het on-
derdrukken van jasmonzuur verdediging 
door laatstgenoemde. Dit resultaat zou 
kunnen verklaren waarom op tomaten-
planten in het veld aantastingen met 
roestmijten vaak worden gevolgd door 
infecties met spintmijt. 

Spintmijten bleken op hun beurt de 
groei van roestmijten te remmen, en 
omdat dit gebeurde op zowel wildtype 
als verdedigingloze def-1-planten denken 
we dat dit effect veroorzaakt wordt door 
directe competitie van spintmijten op 
roestmijten. Uit aanvullende experimenten 
bleek dat roestmijten de groei van de 
bacterie Pst remmen in wildtype, maar 
niet in nahG-tomaten. Dit resultaat laat 
zien dat Pst last heeft van salicylzuur  
geïnduceerd door roestmijten. 

Ik beschrijf resultaten van tomaten-
microarray-experimenten, die zijn uit- 
gevoerd om tomaat transcriptionele  


