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Parasitic wasps, or parasitoids, use her- 
bivore-induced plant volatiles and info-
chemicals produced directly by the herbi-
vore to locate their herbivorous hosts. 
This process could be interrupted by 
the presence of herbivores that are not 
suitable for the development of parasi-
toid offspring. These non-host herbivores 
could affect the behaviour of parasitoids, 
both when parasitoids are foraging for 
host-infested plants by using plant vola-
tiles and when parasitoids are foraging 
for hosts on the plant by using herbivore 
infochemicals. 

The aim of this thesis was to study 
the impact of non-host presence on the 
parasitoid-host-food plant complex of 
the parasitoid Cotesia glomerata with 
its host caterpillar Pieris brassicae and 
a monoculture of the cultivated plant 
Brassica oleracea (cabbage). To study the 
influence of non-hosts on the plant 
volatile-based searching behaviour of the 
parasitoid, a windtunnel set-up in the 
laboratory was used. In this set-up, the 
parasitoids were given a choice between 
two plants or between the leaves of one 
plant. The plant/leaf on which the parasi-
toid landed was considered the preferred 
plant/leaf. A second laboratory set-up 
was used to study the influence of non-
host herbivores on the host infochemical-
based searching behaviour of the para-
sitoid. In this on-plant experiment, the 
behaviour of the parasitoid was observed 
after landing on the plant. The influence 
of non-hosts on the combination of plant 
volatile-based and host infochemical-
based searching, i.e. the total foraging 
efficiency of the parasitoid, was inves-
tigated using an outdoor tent set-up in 
an agricultural field. In this semi-field 
experiment, parasitoids were allowed to 
parasitize their hosts in an environment 
with non-hosts for one to three days. 

This thesis first showed that the 
feeding guild of non-host herbivores in-
fluenced the foraging behaviour of  
C. glomerata. Leaf-chewing non-hosts 
negatively impacted the plant volatile-
based searching behaviour of the parasi-
toid, whereas phloem-feeding non-hosts 
positively impacted the host infochemical- 
based searching. The resulting host-
finding efficiency was in general posi-
tively affected by phloem-feeding non-
hosts. 

The position of host and non-host 

herbivores on the plant was shown to af-
fect the plant volatile-based and the host 
infochemical-based foraging behaviour 
of the parasitoid, but not the host-finding 
efficiency. An unnatural distribution of 
herbivores on the plant (host feeding 
on old leaf, non-host feeding on young 
leaf), negatively affected the choice of the 
parasitoid because it landed more often 
on the non-host infested leaf. Combined 
feeding by the host and non-host on the 
same leaf positively affected the number 
of hosts parasitized on that plant com-
pared with the number of hosts para-
sitized when herbivores were feeding on 
separate leaves. However, the parasitoid 
was able to compensate for these effects 
resulting in unaltered foraging efficiency. 

The density of non-hosts did influ-
ence the plant volatile-based search-
ing of the parasitoid. A high non-host 
density negatively affected parasitoid 
preference for host-infested plants. 
However, the host infochemical-based 
foraging and the total foraging efficiency 
remained unaffected. Rather than the 
species diversity, the species identity of 
non-host herbivores had an influence 
on parasitoid host infochemical-based 
searching. One of the tested non-host 
species negatively affected the behav-
iour of the parasitoid when searching 
on the plant. However, neither non-host 
species identity nor diversity affected 
plant volatile-based searching of the 
parasitoid. 

Finally, this thesis investigated if a 
parasitoid could learn to associate non-
host cues with the presence of hosts and 
if the parasitoid changed its preference 
accordingly. After receiving a learning 
experience, the parasitoid showed an 
altered landing preference for infested 

plants according to the learned cues. 
However, in an outdoor tent set-up, the 
parasitoid did not show an altered prefer-
ence.

The results of this thesis show that 
non-host herbivore traits can affect the 
different phases of parasitoid foraging 
either positively, negatively or neutrally. 
The non-host effect on the total forag-
ing efficiency is not necessarily a result 
of the sum of the effects on the first and 
the second foraging phase. In fact, the 
results of two out of three outdoor tent 
experiments that investigated the forag-
ing efficiency of the parasitoid showed 
no non-host effect, while the separate 
foraging phases were affected by non-
host presence in the laboratory. 

It is concluded that the foraging effi-
ciency of the parasitoid C. glomerata when 
searching for its host P. brassicae is not 
strongly affected by non-host herbivore 
presence. The use of herbivore-induced 
plant volatiles by C. glomerata during this 
foraging process is not interrupted by 
non-host herbivores. It is advised to con-
sider all phases of the foraging process in 
studies of parasitoid foraging behaviour, 
preferably in one experiment that covers 
the whole searching process. Altogether, 
this thesis gives a clear and comprehen-
sive overview of the impact of non-host 
presence on a parasitoid-host-food plant 
complex and it thereby contributes to 
the fundamental knowledge of insect 
foraging in a multi-herbivore context.

Small is superior - Plant-provided prey 
refuges, predator-prey dynamics and 
biological control
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Peter de Ruiter

De wedloop tussen predatoren en prooien 
is een veel bestudeerd onderwerp in de 
ecologie. Het is aangetoond dat de sterke 
selectiedruk van predatoren op prooien 
resulteert in een doorlopende ontwik- 
keling van nieuwe verdedigingsmecha-
nismen (zoals morfologische aanpassingen, 
toxiciteit, mimicry), en aangepast gedrag 
(zoals zich verstoppen, verdedigen, tegen- 
aanvallen). Het is bekend dat herbivoren 
gebieden waar predatoren voorkomen 
vermijden, de indirecte verdediging van 
planten kunnen onderdrukken om zo  
detectie door predatoren te voorkomen, 
en gebruik maken van structuren (zoge-
naamde refugia) waar het predatierisico 
kleiner is. Dit lagere predatierisico in  
refugia heeft direct invloed op de popula-
tiedynamica van prooien en predatoren, 
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maar de effecten van zulke prooirefugia 
op de interacties tussen populaties van 
predatoren en prooien onder natuurlijke 
omstandigheden zijn nog onderbelicht. 
Het is daarom van belang om deze effec-
ten te bestuderen, niet alleen vanuit een 
theoretisch perspectief, maar ook in het 
kader van biologische bestrijding van 
plagen.

Voorbeelden van herbivoren die plan-
tenstructuren gebruiken als refugia zijn 
mijten van de familie der Eriophyidae. 
Deze kleine, wormvormige mijten (dia-
meter ca. 50 μm) behoren tot de kleinste 
geleedpotigen op aarde. De typische 
morfologie van de eriophiden speelt een 
bijzondere rol in hun ecologie; het stelt 
hen in staat om structuren te gebruiken 
waar predatoren niet tot kunnen door-
dringen. De kokosnootmijt Aceria guerre-
reonis, een van de belangrijkste tropische 
plagen wereldwijd, is zo’n eriophide die 
refugia bewoont, in dit geval gevormd 
door de ruimte onder de periant van jonge 
kokosnoten. Eerdere studies vermelden 
het voorkomen van verschillende soorten 
predatoren op kokosnootbomen, maar 
niet of nauwelijks onder de perianten.

In dit proefschrift presenteer ik resul- 
taten van vijf studies die als voornaamste 
doel hadden om het inzicht te vergroten 
in de tritrofe interacties tussen eriophide 
mijten, de plantenstructuren waarin ze 
zich verstoppen en hun natuurlijke vijan-
den. Hoewel dit op zichzelf al interessant 
genoeg is, kan deze nieuwe kennis ook 
gebruikt worden voor het ontwikkelen 
van biologische bestrijdingsmethoden 
voor deze belangrijke plagen. Ik begin 
met het presenten van resultaten van 
een inventarisatie van het kokosnoot-
ecosysteem en behandel het dieet van 

natuurlijke populaties van twee preda-
torsoorten, de relatief grote roofmijten 
Amblyseius largoensis en Euseius alatus, 
die gevonden werden op kokospalmen  
in Latijns-Amerika. Vervolgens behandel 
ik de interactie tussen morfologische 
kenmerken en het gedrag van Neoseiulus 
paspalivorus, een kleine, relatief onbe- 
kende roofmijtsoort die voorkomt op 
kokospalmen, zowel in haar natuurlijke 
omgeving als in een nieuwe omgeving, 
bestaande uit tulpenbollen met tulpen-
galmijten in het laboratorium.

Een moleculaire analyse liet zien dat 
zowel A. largoensis als E. alatus zich voe-
den met kokosnootmijten in het veld. 
Speciaal ontwikkelde ITS-primers waren 
in hoge mate specifiek voor A. guerre- 
ronis vergeleken met andere insecten en 
mijten geassocieerd met kokospalmen. 
De twee predatorsoorten werden voorna-
melijk op bladeren van de kokospalmen 
aangetroffen, en nauwelijks onder de 
periant van jonge kokosnoten, hetgeen 
bevestigt dat deze ruimte dient als refu-
gium voor de kokosnootmijt. Het aan-
treffen van de mijt in het dieet van deze 
predatoren moet dan ook worden toege-
schreven aan het aanvallen van prooien 
die het refugium hadden verlaten.

De resultaten van een experiment 
waarin N. paspalivorus werd losgelaten op 
individuele kokosnoten in het veld toont 
aan dat het refugium een complexe bar-
rière vormt voor de roofmijten. Ik verge-
leek de populatiedynamica van de plaag 
zonder predatoren met die met twee 
verschillende dichtheden van predato-
ren; een vergelijkbaar met waargenomen 
dichtheden in het veld en de andere twee 
keer zo hoog. Zo kon ik testen of het los-
laten van extra predatoren de bestrijding 
van de kokosnootmijten zou kunnen ver-
beteren. De predatoren vestigden zich op 
de kokosnoten en dit resulteerde in sig-
nificant lagere dichtheden van de plaag, 
aanvankelijk alleen onder de buitenste 
perianten, maar later ook onder de bin-
nenste perianten, vooral bij hoge preda-
tordichtheden. Dit toont aan dat N. paspa-
livorus in staat is om kokosnootmijten in 
het veld te bestrijden, maar succesvolle 
bestrijding wordt nog gelimiteerd door 
het refugium van de kokosnootmijten 
onder de binnenste perianten. Echter, het 
precieze effect van dit refugium moest 
nog verder worden opgehelderd.

Daarom werd een veldexperiment 
gedaan waarbij ik de toegang tot het re-
fugium (de afstand tussen de rand van  
de periant en de vrucht van de jonge 
kokosnoten) manipuleerde, om zo te 
zien of dit de toegang van roofmijten tot 
het refugium vergrootte en zodoende 
de biologische bestrijding van de kokos-
nootmijt verbeterde. Predatoren werden 

inderdaad eerder onder de periant gevon-
den wanneer de opening werd verhoogd 
tot boven de hoogte van de roofmijten,  
en dit resulteerde in lagere dichtheden 
van de kokosnootmijt in het refugium. 
De predatoren werden pas weken later 
onder de periant van niet behandelde  
kokosnoten gevonden en dit resulteerde 
in hogere dichtheden van de kokosnoot-
mijt. Succesvolle biologische bestrijding 
hangt dus af van de grootte van de preda-
tor relatief ten opzichte van de opening 
van het prooi-refugium.

Om meer inzicht te krijgen in de in-
teractie tussen gedrag en morfologische 
eigenschappen van predatoren die op 
zoek zijn naar prooien verstopt in refugia, 
bestudeerde ik twee roofmijtsoorten; de 
relatief onbekende, kleine soort N. paspa-
livorus en de commercieel verkrijgbare, 
grotere soort N. cucumeris. Eerst testte ik 
de aantrekking van deze twee roofmijten 
door geuren geassocieerd met prooien op 
hun waardplant. Vervolgens evalueerde 
ik hun capaciteit om nauwe ruimten te 
betreden tijdens het volgen van prooi-
geuren, hetgeen hen in staat zou stel-
len om prooirefugia binnen te dringen. 
Gebruikmakend van een nieuw type 
olfactometer, laat ik zien dat beide preda-
torenoorten worden aangetrokken tot de 
geuren van planten met eriophide mijten. 
In tegenstelling tot de kleinere predator, 
was de grotere predator alleen in staat 
door grotere openingen te kruipen op 
zoek naar prooien. Hieruit concludeer ik 
dat kleinere predatoren in het voordeel 
zijn tijdens het zoeken van prooien die in 
refugia leven. Hoewel wel wordt gesugge-
reerd dat grotere predatoren makkelijker 
prooien kunnen overweldigen, is dit een 
voorbeeld waarbij het beter is voor een 
predator om klein te zijn.

Als laatste heb ik getest of N. paspa-
livorus, de predator van kokospalmen, 
in staat is de tulpengalmijt A. tulipae te 
bestrijden onder de omstandigheden die 
voorkomen in de opslag van tulpenbollen. 
Bovendien werd de bestrijding vergeleken 
met die met de commercieel verkrijgbare 
predator N. cucumeris. Er werden twee 
series bestrijdingsexperimenten uitge-
voerd: een met hoge aanvangsdichtheden 
van de tulpengalmijt, de andere met lage 
dichtheden. Neoseiulus paspalivorus bleek 
beter in staat om de dichtheden van de 
tulpengalmijt te reduceren, zowel op de 
buitenste bolrok als tussen de binnenste 
bolrokken, terwijl N. cucumeris alleen  
op de buitenste bolrokken werd aange-
troffen. Dit bevestigt de hypothese dat  
N. pasalivorus door haar geringe grootte 
in staat is binnen te dringen in het prooi-
refugium tussen de binnenste bolrokken. 
Ik beargumenteer dat N. paspalivorus  
een veelbelovende kandidaat is voor de 
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biologische bestrijding van de tulpengal-
mijt tijdens de opslag van tulpenbollen.

In het algemeen kunnen mijn resul-
taten bijdragen tot begrip van de effecten 
van prooirefugia op predator-prooi-
interacties, maar ook op interacties tus-
sen predatoren die niet in staat zijn om 
prooirefugia binnen te dringen en klei-
nere predatoren die dat wel kunnen en 
de refugia zodoende kunnen gebruiken 
voor hun eigen bescherming. De resul-
taten laten zien dat de interactie tussen 
predatoren en hun prooien in refugia niet 
alleen afhangt van het vermogen van 
predatoren om de prooien te lokalise-
ren, maar ook van hun capaciteit om de 
prooirefugia binnen te dringen.

Mapping moves on Arabidopsis:  
From natural variation to single  
genes affecting aphid behaviour
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Marcel Dicke & Harro J. Bouwmeester

Bladluizen zijn plaaginsecten voor een 
grote verscheidenheid aan gewassen. 
Ze penetreren de waardplant met hun 
prikkende monddelen om te zoeken naar 
het suikerrijke floëemsap waarmee ze 
zich voeden. Behalve dat ze nutriënten 
aan hun waardplant onttrekken, brengen 
ze vaak plantenvirussen over. Om blad-
luispopulaties en virustransmissie te  
beperken, worden op grote schaal insecti-
ciden gebruikt met vaak nadelige effecten 
op de biodiversiteit. Verbetering van 
waardplantresistentie tegen bladluizen 
zou echter een duurzamere bestrijdings-
strategie kunnen zijn. Planten beschikken 
over veel natuurlijke stoffen, eiwitten en 
morfologische structuren die bescher-
ming bieden tegen herbivore insecten. 
Door beter gebruik te maken van deze 
natuurlijke resistentiemechanismen in 
gewassen, zouden in principe zowel virus-
infecties, bladluispopulaties als insectici-
dengebruik kunnen worden verminderd. 
De genetische en fysiologische processen 
die ten grondslag liggen aan resistentie-
mechanismen tegen bladluizen zijn echter 
grotendeels onbekend, en de identificatie 
van resistente plantlijnen kost veel tijd, 
ruimte en arbeid.

In de laatste jaren is Genome Wide 
Association (GWA) mapping ontwikkeld 
als een nieuwe statistische methode 
om de genetische architectuur van 
planteigenschappen te bestuderen. Het 
principe van GWA mapping is om in een 
genetisch diverse populatie te evalueren 
welke genetische polymorfismen geas-
socieerd zijn met veranderingen in het 

fenotype. Een fenotype kan bijvoorbeeld 
bestaan uit plantresistentie tegen blad-
luizen, uitgedrukt in de grootte van een 
bladluispopulatie. Een significante as-
sociatie tussen de grootte van een blad-
luispopulatie en een single nucleotide 
polymorphism (SNP, een variatie in de 
genetische code van de plant) is een in-
dicatie dat de plantgenen waarmee deze 
SNP verbonden is, de bladluispopulatie 
beïnvloeden. Ondanks de potentie van 
een dergelijke methode, is GWA map-
ping nog nauwelijks gebruikt om genen 
te ontdekken die betrokken zijn bij plan-
tresistentie tegen herbivore insecten. 
Twee grote uitdagingenvan GWA map-
ping in plant-insect studies zijn: (1) de 
fenotypering van grote plantpopulaties, 
en (2) het reduceren van de complexi-
teit van planteigenschappen. Robuuste 
beoordeling van plantresistentie tegen 
insecten vereist zeer gecontroleerde om-
standigheden en tijdrovende metingen 
met meerdere herhalingen per plantlijn. 
Fenotypering van honderden plantlij-
nen, een vereiste voor GWA mapping, is 
daarom vaak de beperkende factor. Ten 
tweede is plantresistentie tegen herbi-
vore insecten vaak een kwantitatieve 
eigenschap, afhankelijk van vele genen 
die ieder slechts een kleine bijdrage le-
veren aan het uiteindelijke fenotype. Dit 
heeft tot gevolg dat GWA mapping een 
kleine kans biedt op het ontdekken van 
causale polymorfismen. Een oplossing 
voor beide problemen is om de efficiëntie 
en de specificiteit van het fenotyperen te 
verbeteren. 

In plaats van het meten van de 
grootte van bladluispopulaties - welke 
het resultaat is van vele resistentieme-
chanismen aan het einde van een lange 
tijdsspanne – zou het continu vastleggen 

van diverse parameters van bladluis- 
gedrag over de tijd een grotere kans ople-
veren om genen te ontdekken. Hiermee 
kan plantresistentie namelijk worden 
ontleed in specifieke deelaspecten, die 
ieder bepaald worden door een kleine set 
genen. Een van de doelstellingen van dit 
proefschrift was daarom om een snelle 
en krachtige fenotyperingsmethode te 
ontwikkelen. Dit werd bewerkstelligd 
met een video-tracking-platform waar-
mee het gedrag van meerdere bladlui-
zen simultaan geregistreerd werd op 
bladponsen. Vergelijking van de geauto-
matiseerde registratie met handmatige 
observaties liet zien dat stilzittende 
bladluizen meestal in het blad aan het 
prikken waren. Door deze correlatie te 
gebruiken, konden verscheidene elemen-
ten van het eetgedrag van bladluizen 
worden gemeten met video-tracking soft-
ware, zoals de tijd die werd besteed aan 
korte prikjes (< 3 min) gerelateerd aan 
penetratie van de epidermis en mesofyl, 
en de tijd besteed aan lange penetraties 
(> 15 min) welke mogelijk te maken heeft 
met floëemopname. Vergelijking met de 
gevestigde ‘electrical penetration graph’ 
(EPG) techniek en gebruikmakend van 
twee planten- en bladluissoorten, werd 
aangetoond dat video-tracking efficiënter 
was in het identificeren van kwantita-
tieve verschillen in plantresistentie, maar 
minder precies dan EPG-opnames.

Het video-tracking-platform werd 
vervolgens gebruikt om het eetgedrag 
van Myzus persicae, de groene perzikluis, 
te meten op een populatie van 350 na-
tuurlijke Arabidopsislijnen waarvan 
214.000 SNPs-gekarakteriseerd waren. 
Het bladluisgedrag werd vervolgens geïn-
tegreerd in een multi-trait GWA mapping 
analyse met in totaal 30 verschillende 
abiotische en biotische stressfactoren, 
inclusief zout, droogte, hitte, de necro-
trofe schimmel Botrytis cinerea, de gene-
ralistische trips Frankliniella occidentalis, 
de specialistische rups Pieris rapae, en 
enkele combinaties van deze factoren. 
Opvallend was de positieve correlatie 
tussen de genoombrede associaties van 
plantresistentie tegen bladluizen en de 
parasitaire plant Phelipanche ramosa. Een 
gemeenschappelijke genetische architec-
tuur tussen deze twee stressresponsen 
zou verklaard kunnen worden door 
het feit dat beide organismen hun voe-
dingstoffen onttrekken uit de vasculaire 
bundel van de waardplant en dat beide 
het planthormoon salicylzuur induceren. 
Daarnaast was er een negatieve correlatie 
van bladluizen en parasitaire planten 
met stressoren die het antagonistische 
planthormoon jasmonzuur induceren, 
zoals B. cinerea en P. rapae. Door alle 30 
planteigenschappen te combineren in 


