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de taxonomische rijkdom en diversiteit 
van ongewervelde dieren bepalen, zowel 
op lokaal als landschapsniveau, is be-
langrijk voor het behoud van biodiversi-
teit in agrarische gebieden. Het doel van 
een andere studie was om vast te stellen 
of de rijkdom en diversiteit van de onge-
wervelde dieren op agrarisch gebruikte 
velden en in hun randen in Centraal-
Illinois gerelateerd was aan de variatie 
in leefgebieden van het landschap erom-
heen. Onze resultaten laten zien dat de 
taxonomische rijkdom en diversiteit po-
sitief samenhangt met de variatie in het 
landschap, maar dat deze relatie negatief 
is voor de velden. Deze onverwachte re-
sultaten behoeven verder onderzoek.

In onze laatste studie leggen we een 
verband tussen structurele biotoopva- 
riatie op lokaal en landschapsniveau en 
de biomassa en diversiteit van ongewer-
velde dieren als voedselbron voor vogels. 
We kijken daarvoor naar de lineaire, 
niet-agrarische elementen in het agra-
rische landschap als mogelijkheid voor 
vogels om er het voedsel te verzamelen 
voor hun jongen. We maten de beschik-
baarheid aan ongewervelde dieren en 
relateerde dat aan de variatie in leef- 
gebieden op lokaal en landschapsniveau 
in drie regio’s in Centraal-Illinois. De be-
schikbaarheid aan ongewervelde dieren 
werd gemeten als geschatte biomassa en 
taxonomische diversiteit. Dit onderzoek 
liet zien dat kenmerken van de randen 
om de velden de grootste invloed hebben 
op de biomassa en diversiteit, in verge-
lijking met de kenmerken van de velden 
en het landschap. Dit laat zien dat de 
beschikbaarheid van voedsel voor vogels 
gemakkelijk kan worden vergroot zonder 
dat veranderingen in de landbouw zelf 
nodig zijn. 
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In dit proefschrift beschrijf ik allereerst 
in hoofdlijnen onze huidige kennis over 
de interactie tussen planten en planten-
etende organismen zoals pathogenen,  
insecten en mijten. Planten en hun bela-
gers zijn in hechte associatie gedurende 
honderden miljoenen jaren geëvolueerd. 
Deze evolutie is in grote mate bepaald 
door het antagonistische karakter van 
hun interacties: waar planten beschikken 
over talloze (defensieve) eigenschappen 
die primair tot doel hebben om te voor-
komen dat andere organismen ze opeten 

(resistentie), beschikken de belagers op 
hun beurt over eigenschappen die hen in 
staat stellen om de plantenverdediging te 
weerstaan of te omzeilen, zodat ze zich 
kunnen voeden met de plant. Deze inter-
acties kunnen hebben geresulteerd in  
co-evolutie van specifieke defensieve  
eigenschappen van planten en offensieve- 
dan wel defensieve contra-eigenschappen 
van plantenetende organismen.

Een typische adaptatie van pathogenen, 
en vooral herbivoren, aan gifstoffen die 
door planten worden geproduceerd (een 
veelvoorkomend type van verdediging)  
is detoxificatie. Een andere adaptatie is 
het vermogen om de moleculaire mecha- 
nismes die plant-afweerreacties regu- 
leren te manipuleren, zodat de voor 
belagers schadelijke responsen niet (cor-
rect) worden uitgevoerd en daardoor niet 
resulteren in (volledige) resistentie. Een 
dergelijke moleculaire sabotage onder-
drukt dus de verdedigingsrespons van 
de waardplant. In de wetenschappelijke 
literatuur zijn een behoorlijk aantal 
voorbeelden te vinden van pathogenen 
(zoals bacteriën en schimmels) die de 
verdediging van hun waardplant onder-
drukken. Echter, onze kennis over de on-
derdrukking van de plantenverdediging 
door plantenetende geleedpotigen (zoals 
insecten en mijten) is zeer beperkt. On-
derzoek naar hoe, en in welke mate, her-
bivoren hun waardplant manipuleren  
kan ons beter doen begrijpen welke 
selectieve krachten bepalend zijn voor 
plant-herbivoorinteracties. Kennis op- 
gedaan met dit soort onderzoek is boven-
dien erg waardevol voor de land- en tuin-
bouwsector, omdat het ons kan helpen 

gewasresistenties te verhogen en daar-
door oogstverlies als gevolg van plagen  
te verminderen.

Het onderzoek gepresenteerd in dit 
proefschrift had tot doel om meer inzicht 
te verkrijgen in de interactie tussen ver-
dedigingonderdrukkende spintmijten 
en tomatenplanten. Om precies te zijn, 
ik heb onderzocht hoe (op moleculair 
niveau) de gecultiveerde tomatenplant 
(Solanum lycopersicum) reageert op de 
aanwezigheid van de destructieve plaag-
soorten Tetranychus urticae en Tetranychus 
evansi, met als doel om de verdediging 
van tomatenplanten tegen deze spint-
mijten te herstellen middels genetische 
modificaties.

Net zoals mensen maken planten 
gebruik van verschillende hormonen om 
hun groei, ontwikkeling, reproductie en 
verdedigingsresponsen te reguleren. Met 
betrekking tot het laatstgenoemde zijn 
de twee hormonen salicylzuur (SA) en 
jasmonzuur (JA) cruciaal voor de plant 
om schade door pathogenen en herbi-
voren te voorkomen of te beperken, om 
zodoende een maximale reproductie 
(zaadproductie) te waarborgen onder uit-
eenlopende ecofysiologische omstandig-
heden. Verdedigingsresponsen tegen pa-
thogenen die levend plantenweefsel eten 
en tegen geleedpotige herbivoren die niet 
of nauwelijks bewegen (zoals vleugelloze 
bladluizen en witte vlieg- en trips-larven) 
worden over het algemeen gereguleerd 
door SA, terwijl verdedigingsresponsen 
tegen pathogenen die dood plantenweefsel 
eten en tegen beweeglijke geleedpotigen 
(zoals rupsen, mijten en kevers) worden 
gereguleerd door JA. Beide hormonen 
reguleren de transcriptie van genen die 
verantwoordelijk zijn voor de afweer-
reacties van de plant door onder andere 
de productie van gifstoffen en defensieve 
eiwitten te starten of te verhogen.

We hebben spintmijtpopulaties  
(T. urticae en T. evansi) in hun natuurlijke 
omgeving bemonsterd en de verzamelde 
mijten vervolgens opgekweekt in het 
laboratorium. Voor T. urticae hebben we 
de genetische variatie van honderden 
mijten (verzameld van drie verschillende 
waardplanten) gefixeerd in de vorm 
van ‘lijnen’ verkregen door middel van 
moeder-zoon kruisingen. Met mijten van 
deze genetisch relatief homogene lijnen 
hebben we experimenten uitgevoerd om 
te bepalen in welke mate ze (1) dezelfde 
verdedigingsresponsen induceren wan-
neer ze van tomatenplanten eten, en (2) 
hinder ondervinden van JA-gereguleerde 
afweerreacties (hoe beïnvloedt dit hun 
eiproductie?). Ik beschrijf dat, wat betreft 
deze eigenschappen, de geteste mijten- 
lijnen erg van elkaar verschillen. Ten 
eerste namen we waar dat de meeste  
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lijnen weliswaar de JA-verdediging in-
-duceerden, maar er ook enkele lijnen 
waren die deze respons onderdrukten. 
Er is dus intraspecifieke variatie voor de 
verdedigingonderdrukkende eigenschap 
en de frequentie waarin we dit aan- 
troffen suggereert dat deze eigenschap 
niet heel erg zeldzaam is in natuurlijke  
T. urticae-populaties. Ten tweede, hoewel 
de meeste lijnen hinder ondervonden 
van de JA-verdediging, vonden we ook 
lijnen die resistent waren. Daarbij moet 
worden opgetekend dat deze eigenschap 
veel zeldzamer was dan de verdediging- 
onderdrukkende eigenschap. Door expe-
rimenten met mijten van een Braziliaans 
en een Spaans T. evansi-haplotype heb-
ben we bovendien bevestigd dat deze 
zustersoort van T. urticae in staat is om 
de verdedigingsresponsen van tomaten-
planten zeer sterk te onderdrukken. 
Mogelijk is de verdedigingonderdruk- 
kende eigenschap volledig gefixeerd in  
T. evansi.

Voorts hebben we in het laboratorium 
gedetailleerd onderzoek gedaan naar de 
temporele dynamiek van zowel de in-
ductie als onderdrukking van de afweer-
reacties van tomatenplanten door de 
concentraties van JA en SA, alsmede de 
expressieniveaus van verschillende ver-
dedigingsgerelateerde genen, te meten 
in bladeren vanaf de introductie van de 
mijten tot kort voor de totale destructie 
(dood) van het blad. Voor deze experi-
menten hebben we gebruik gemaakt  
van de twee eerder genoemde T. evansi-
haplotypes, van T. urticae Santpoort-2 
(een verdediginginducerende lijn) en 
van T. urticae DeLier-1 (een verdediging- 
onderdrukkende lijn). De resultaten  
tonen aan dat, hoewel de orde van grootte 
verschilde, mijten van beide soorten 
afweerreacties onderdrukken en wel op 
een punt in de signaaltransductieroute 
dat zich na de initiële accumulatie van 
JA en SA bevindt. De resultaten laten ook 
zien dat deze onderdrukking onafhan- 
kelijk is van een welbekend antagonis-
tisch signaleringsmechanisme tussen JA 
en SA. Bovendien hebben we aangetoond 
dat de onderdrukking van de verdediging 
door T. evansi sterk genoeg is om de JA- 
en SA-responsen, die normaliter door  
T. urticae Santpoort-2 geïnduceerd wor-
den, te onderdrukken wanneer beide  
mijtensoorten tegelijk van een blad eten. 
Als gevolg hiervan produceerden de  
T. urticae Santpoort-2 mijten op dergelijke 
gedeelde bladeren tot wel 45 procent 
meer eieren. Uit een vergelijkbaar expe- 
riment met T. urticae DeLier-1 en T. urticae 
Santpoort-2 op hetzelfde blad is geble-
ken dat eerstgenoemde een minder 
sterke onderdrukker van de tomaten-
verdediging is dan T. evansi, aangezien 

DeLier-1 er alleen in slaagde de door 
Santpoort-2 geïnduceerde SA responsen 
te onderdrukken en de eiproductie van 
Santpoort-2 vrouwtjes met ‘slechts’ 25 
procent toenam.

We hebben nader onderzoek gedaan 
naar de bevinding dat verdedigingonder-
drukkende mijten een positief effect heb-
ben op de eiproductie van verdedigingin-
ducerende mijten wanneer deze een blad 
delen. We hebben ons hierbij ook gericht 
op mogelijk wederkerende effecten van 
verdediginginducerende mijten op ver-
dedigingonderdrukkende mijten. Voor 
dit onderzoek hebben we eerst, zonder 
de plant te beschadigen, tomatenblade-
ren in drie even grote sectoren verdeeld 
(bladbasis, -midden en -punt) door dunne 
barrières van lanoline (wolvet) aan te 
brengen. Daarna hebben we onderdruk-
kende (T. evansi) of inducerende (T. urticae 
Santpoort-2) mijten geïntroduceerd op 
de midden-sector en/of de bladpunt-
sector. Op verschillende tijdspunten na 
de introductie van de mijten hebben we 
hormoonconcentraties en genexpressie-
niveaus bepaald in ieder van de bladsec-
toren om zo meer inzicht te verkrijgen in 
hoe verdedigingsresponsen zich precies 
voltrekken.

In tegenstelling tot onze verwachting 
vonden we dat inductie van afweerreacties 
door spintmijten voornamelijk lokaal 
was, dat wil zeggen dat de inductie groten-
deels beperkt bleef tot de bladsector waar 
de mijten aten. Net zoals eerder in het 
proefschrift beschreven is, was de onder-
drukking van de verdediging vooral zicht-
baar als non-inductie (niet verschillend 
van de controleplanten) of als geredu-
ceerde inductie (meer dan in de controle-
planten, maar minder dan in de planten 
met T. urticae Santpoort-2) in plaats van 
onderdrukking tot beneden het niveau 
van controleplanten. Echter, waar we 
in eerder waarnamen dat het delen van 
een blad gedurende een periode van vier 
dagen een positief effect had op de eipro-
ductie van T. urticae Santpoort-2, bleek 
nu een deelperiode van twee dagen niet 
voldoende om eenzelfde effect teweeg te 
brengen. Op grond van de vele verschil-
len in de opzet van de experimenten die  
zijn uitgevoerd in de twee onderzoeken 
concluderen we dat verdedigingindu- 
cerende T. urticae-mijten daadwerkelijk 
profijt kunnen hebben van de aanwezig-
heid van verdedigingonderdrukkende 
mijten, maar dat dit niet altijd of onmid-
dellijk het geval is en waarschijnlijk af-
hankelijk is van: het aantal inducerende 
versus onderdrukkende mijten (of hun 
ratio), de volgorde van aankomst, de tijd 
die ze samen doorbrengen, en mogelijk 
hun posities (ten opzichte van elkaar) op 
het blad of de plant.

Naast dit alles zijn we ook nog op 
een intrigerend fenomeen gestuit: wan-
neer inducerende T. urticae-mijten op een 
bladsectie werden geïntroduceerd naast 
een sectie met T. evansi, onderdrukten 
deze T. evansi-mijten de afweerreacties 
nog sterker. Dit fenomeen (‘hyper-
onderdrukking’) viel samen met (1) de 
toegenomen expressie van T. evansi- 
effector-genen, welke coderen voor 
speekseleiwitten die tijdens het eten de 
plant in worden geïnjecteerd en die de 
verdediging onderdrukken, en (2) met 
een hogere eiproductie van de T. evansi-
mijten. Deze overcompensatierespons 
van T. evansi suggereert dat de mijt met 
het verhogen van de eiproductie direct 
reageert op de nabijheid van concurren-
ten om zo mogelijk de competitieve po-
pulatiegroei te versterken. Hoewel het me 
niets zal verbazen als deze overcompen-
satierespons kosten met zich mee brengt, 
dat wil zeggen dat het ten koste van an-
dere activiteiten of eigenschappen gaat, 
hebben we hier geen aanwijzingen voor 
gevonden. Ook het signaal(molecuul) dat 
de overcompensatierespons veroorzaakt 
is nog onbekend. Wat op basis van de 
overcompensatierespons wel duidelijk 
is, is dat de eiproductie van mijten een 
eigenschap is die wellicht plastischer is 
dan voorheen aangenomen.

Vervolgens hebben we in kaart ge-
bracht welke bacteriën zich op en/of in  
T. urticae DeLier-1 en T. urticae Santpoort-2 
bevinden en hebben we onderzocht of de 
aan- of afwezigheid van bepaalde bac-
teriën samenhangt met de inductie dan 
wel onderdrukking van de plantenverde-
diging. Volgens onze analyses herbergen 
deze twee mijtenlijnen verschillende 
bacteriële endosymbionten (bacteriën 
die in de cellen van hun gastheer leven): 
DeLier-1 mijten bevatten Wolbachia, terwijl 
Santpoort-2 mijten Cardinium bevatten. 
Daarnaast vonden we Spiroplasma in  
mijten van beide lijnen. Om vervolgens  
te bepalen wat de invloed van deze endo- 
symbionten is op de fitness van de mijten, 
op de expressie van mijtengenen, en op 
de inductie/onderdrukking van afweer-
reacties van tomatenplanten, hebben 
we de mijten behandeld met antibiotica 
om deze bacteriën te verwijderen. Voor 
DeLier-1 resulteerde de antibioticabe-
handelingen in lijnen zonder Wolbachia 
en Spiroplasma (W-S-) en lijnen zonder 
Wolbachia maar die nog wel Spiroplasma 
bevatten (W-S+). Voor Santpoort-2 resul- 
teerde de antibioticabehandelingen  
alleen in lijnen zonder Cardinium en  
Spiroplasma (C-S-).

Wat betreft de verdedigingonder-
drukkende lijn DeLier-1 resulteerde het 
verwijderen van Wolbachia in een reduc-
tie van de overlevingskans van deze mij-
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ten en ook de expressie van genen die 
betrokken zijn bij de voedselvertering  
en detoxificatie. Tomatenbladeren aan- 
gevreten door niet behandelde DeLier-1 
mijten, die dus zowel Wolbachia als  
Spiroplasma bevatten (W+S+), hadden  
een hogere OPDA-concentratie (OPDA is 
een metabole precursor van JA) en een 
lagere SA-concentratie dan bladeren 
aangevreten door mijten die alleen  
Spiroplasma bevatten. In bladeren aan- 
gevreten door mijten zonder endosym-
bionten vonden we tussenliggende 
OPDA- en SA-concentraties. De JA-con-
centraties vertoonden geen consistente 
verschillen tussen de verschillende 
behandelingen. Het vergelijken van de 
hormoon- en genexpressiedata leverde 
een verwarrend totaalplaatje op, omdat 
een gedeelte van de data niet goed te rij-
men was met eerder gepubliceerde data. 
Het expressieniveau van één gen dat 
geassocieerd is met de SA-verdediging 
volgde daadwerkelijk het patroon van 
de SA-concentraties, maar dat van een 
tweede SA-indicatorgen deed dat niet. 
We vonden iets vergelijkbaars voor de 
expressieniveaus van genen die geas-
socieerd zijn met de JA-verdediging: één 
JA-indicatorgen kwam het hoogst tot 
expressie in bladeren aangevreten door 
mijten zonder endosymbionten, terwijl 
de expressieniveaus van twee andere  
JA-indicatoren geen verschillen lieten 
zien tussen de behandelingen. Nog  
verwarrender was dat de expressie- 
patronen van vijf vermoedelijk door 
OPDA gereguleerde genen tegengesteld 
waren aan de OPDA-concentraties. 
Uiteindelijk is de belangrijkste con-
clusie dat de onderdrukking van de 
plantenverdediging door DeLier-1 niet 
toeschrijven kan worden aan de aan- of 
afwezigheid van (bepaalde) bacteriële 
endosymbionten.

Wat betreft de verdediginginduce-
rende lijn Santpoort-2 namen we waar 
dat de niet behandelde mijten – die dus 
zowel Cardinium als Spiroplasma bevatten 
(C+S+) – een lagere overlevingskans, een 
lagere eiproductie, en een lagere vreet- 
intensiteit hadden dan mijten zonder 
deze bacteriën. Opmerkelijk genoeg resul-
teerde vraat door mijten met Cardinium 
en Spiroplasma in roestachtige, roodbruin 
gekleurde vraatschade op het blad, ter-
wijl vraat door mijten zonder deze endo-
symbionten wit gekleurde vraatschade 
opleverde. Er zijn ook T. kanzawai lijnen 
bekend die ofwel roodbruine of witte 
vraatplekken achterlaten. In het geval 
van T. kanzawai is het ontstaan van de 
roodbruine vraatplekken het gevolg van 
de expressie van een enkel, dominant 
mijten-gen. Wij vermoeden dan ook 
dat er een direct verband is tussen een-

zelfde gen in T. urticae Santpoort-2 en de 
aanwezigheid van Cardinium en/of Spiro-
plasma bij de formatie van roodbruine 
vraatplekken. Er waren geen signifi-
cante verschillen in de OPDA-, JA- of SA-
concentraties van bladeren aangevreten 
door mijten die wel of geen Cardinium 
en Spiroplasma bevatten. Echter, de con-
centratie van abscisinezuur (ABA), een 
hormoon dat vooral betrokken is bij de 
regulatie van abiotische stressresponsen, 
was hoger in bladeren aangevreten door 
mijten zonder Cardinium en Spiroplasma 
dan in bladeren met mijten die deze bac-
teriën wel bevatten. Bovendien waren de 
expressieniveaus van twee SA-indicator 
genen omgekeerd gecorreleerd met ABA-
concentraties; expressie van deze genen 
was het hoogst in bladeren aangevreten 
door Santpoort-2 mijten mét Cardinium 
en Spiroplasma. De verkregen data sug- 
gereert dat Cardinium en Spiroplasma bij- 
dragen aan de inductie van SA-responsen 
door Santpoort-2 mijten.

Op basis van de data concluderen we 
dat bacteriële endosymbionten invloed 
kunnen hebben op de fitness van mijten, 
op de expressie van verschillende mijten- 
genen, en mogelijk ook op de door SA ge-
reguleerde plantverdedigingsresponsen 
die geïnduceerd worden door vraat van 
mijten. Over het geheel genomen, lijkt 
Wolbachia een symbiont die voordelen 
oplevert voor de mijt (positief effect op 
mijtenfitness), terwijl de combinatie van 
Cardinium en Spiroplasma parasitair over-
komt (negatief effect op mijtenfitness). 
Aangezien de effecten van Wolbachia 
gedeeltelijk teniet werden gedaan door 
Spiroplasma is een interactie tussen deze 
bacteriën aannemelijk, maar het blijft 
onduidelijk waarom ze interacteren en 
ook wat het precieze effect van Spiroplasma 
op de gastheer (mijt) is.

Vervolgens heb ik eerst in tomaten-
planten gezocht naar promotoren in het 
DNA die genexpressie activeren in reactie 
op vraat door T. evansi-mijten, om deze 
promotoren vervolgens te gebruiken  
bij het creëren van transgene tomaten- 
planten met promotor::verdedigingsgen-
fusieconstructen die de onderdrukking 
van plantafweerreacties verijdelen. Om 
tomatengenen te vinden die worden  
geïnduceerd door T. evansi heb ik de trans-
criptomen van tomatenplanten die  
aangevreten waren door verdediging- 
onderdrukkende dan wel verdediging-
inducerende mijten met elkaar en met 
(schone) controleplanten vergeleken 
middels microarrays en transcriptome-
sequencing (RNA-seq). Vraat door  
T. urticae, hetzij DeLier-1 of Santpoort-2, 
resulteerde in de grootste aantallen van 
geïnduceerde en onderdrukte tomaten- 
genen, waarbij Santpoort-2 driemaal 

zoveel genen induceerde als DeLier-1. 
Het transcriptoom van door T. evansi 
aangevreten planten daarentegen, leek 
het meest op dat van controleplanten, 
aangezien T. evansi grofweg zesmaal min-
der genen induceerde dan Santpoort-2. 
Slechts een klein aantal van deze genen 
reageerde specifiek op T. evansi. De iden-
titeit van deze T. evansi-specifieke genen 
verschafte geen aanwijzingen over hoe 
(mechanistisch gezien) de plantenverde-
diging onderdrukt wordt.

Uit de kleine groep door T. evansi 
geïnduceerde genen heb ik die genen 
geselecteerd die het snelst en meest 
geïnduceerd worden door (verdediging- 
onderdrukkende) mijten, maar die niet 
of nauwelijks tot expressie komen in 
controleplanten. Vervolgens heb ik de 
promotorregio (het regulatoire DNA-
fragment dat vooraf gaat aan het eiwit-
coderende gedeelte) van enkele van deze 
genen geïsoleerd, gekloneerd en daarna 
gefuseerd met (a) de eiwitcoderende 
regio van Prosystemin (uit tomaat) om 
zodoende een mijtinduceerbare JA-
verdediging te construeren, of met (b) de 
eiwitcoderende regio van Avr4 (uit een 
pathogene schimmel) om een mijtin-
duceerbare anti-pathogeen verdediging 
te genereren (een verdedigingsrespons 
die gekarakteriseerd wordt door lokale 
celdood en de productie van defensieve 
eiwitten). Uiteindelijk heb ik tomaten-
planten genetisch getransformeerd 
met telkens één van de gegenereerde 
constructen met als doel om de verde-
diging tegen onderdrukkende mijten te 
herstellen. De resultaten van tot dusver 
gedane experimenten met getransfor-
meerde planten suggereren dat sommige 
promotor::verdedigingsgen-constructen 
goed reageren op mijtenvraat en dus 
mogelijk gebruikt kunnen worden om de 
verdediging van tomatenplanten weer te 
laten functioneren.

Tenslotte bediscussieer ik de hoogte- 
punten van mijn bevindingen en laat ik 
data zien van voorexperimenten naar 
veranderingen in het primaire metabo-
lisme van de plant (suikerconcentraties 
en fotosynthese) in reactie op vraat 
door verdediging-inducerende en ver-
dedigingonderdrukkende mijten, om zo 
de volgende vragen te beantwoorden: 
(V1) kunnen we vaststellen op welk 
punt van de verdedigingssignaaltrans-
ductieroute de onderdrukking door de 
mijt actief is? (V2) Wat is de bron van 
de onderdrukking? (V3) In welke mate 
kunnen inducerende mijten profiteren 
van onderdrukkende mijten? (V4) Is 
‘promotorvervanging’ een geschikte 
strategie om resistentie te genereren? 
Met betrekking tot V1 concludeer ik dat 
de onderdrukking optreedt na de pro-
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ductie van JA en SA en onafhankelijk is 
van antagonistische JA-SA-interacties. 
De onderdrukking heeft effect op zowel 
het primaire als secundaire metabolisme 
van de plant en wellicht op de herverde-
ling van voedingsstoffen en defensieve 
metabolieten. Wat betreft V2 concludeer 
ik dat speekselmoleculen (effectoren) de 
primaire bron van de onderdrukking zijn. 
Mogelijk manipuleren effectoren alge-
mene regulatoire plantsystemen zoals 
het eiwitcomplex dat andere moleculen 
afbreekt (proteasome). Micro-organismen 
die zich op of in de mijt bevinden, kun-
nen plantafweerreacties als gevolg van 
mijtenvraat ook beïnvloeden, maar mis-
schien eerder door zulke responsen te 
induceren dan door ze te onderdrukken. 
Met betrekking tot V3 concludeer ik dat 
inducerende mijten profijt kunnen heb-
ben van de onderdrukking van verdedi-
gingsresponsen omdat het de kwaliteit 
van hun voedsel verbetert, maar dit zal 
niet altijd (onder alle omstandigheden) 
het geval zijn. Onderdrukkende mijten 
kunnen op hun beurt reageren op de 
aanwezigheid van inducerende mijten 
middels hyperonderdrukking en over-
compensatie van hun eiproductie. Tot 
slot, aangaande V4 concludeer ik dat 
promotoren die genexpressie activeren 
in reactie op vraat door T. evansi gebruikt 
kunnen worden om planten te genereren 
die afweerreacties activeren in reactie op 
vraat door inducerende én onderdruk-
kende mijten.

Host-plant resistance to western flower 
thrips in Arabidopsis
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Western flower thrips is a pest on a large 
variety of vegetable, fruit and ornamental 
crops. The damage these minute slender 
insects cause in agriculture through feed-
ing and the transmission of tospoviruses 
requires a sustainable solution. Host-
plant resistance is a cornerstone of inte-
grated pest management. Plants have 
many natural defense compounds and 
morphological features that aid in the 
protection against herbivorous insects. 
However, the molecular and physio- 
logical aspects that control host-plant  
resistance to thrips are largely unknown. 

A novel and powerful tool to study 
host-plant resistance to insects in natu-
ral populations is genome-wide asso-
ciation (GWA) mapping. GWA mapping 
provides a comprehensive untargeted 

approach to explore the whole array of 
plant defense mechanisms. The develop-
ment of high-throughput phenotyping 
systems is a necessity when large plant 
panels need to be screened for host-plant 
resistance to insects. An automated video- 
tracking platform that could screen large 
plant panels for host-plant resistance to 
thrips, and dissect host-plant resistance 
to thrips in component traits related to 
thrips behavior, was developed. This  
phenotyping platform allows the screen-
ing for host-plant resistance against 
thrips in a parallel two-choice setup  
using EthoVision tracking software. The 
platform was used to establish host-
plant preference of thrips with a large 
plant population of 345 wild Arabidopsis 
accessions (the Arabidopsis HapMap pop-
ulation) and the method was optimized 
with two extreme accessions from this 
population that differed in resistance to 
thrips. This method can be a reliable and 
effective high throughput phenotyping 
tool to assess host-plant resistance to 
thrips in large plant populations. 

Stress resistance was studied in the 
HapMap population on a total of 15 dif-
ferent biotic and abiotic stresses ranging 
from biotic stresses like insects and nem-
atodes, to abiotic stresses like drought 
and salt. A multi-trait GWA study to un-
ravel the genetic architecture underlying 
plant responses to the different stresses 
was performed. A genetic network in this 
study revealed little correlation between 
the plant responses to the different in-
sect herbivores studied (aphids, white-
flies, thrips and caterpillars). For thrips 
resistance, a weak positive correlation 
with resistance to drought stress and 

Botrytis fungi, and a negative correlation 
with resistance to parasitic plants were 
observed. One of the surprising outcomes 
of this study was the absence of shared 
major quantitative trait loci for host-
plant resistance and abiotic stress toler-
ance mechanisms. 

The 15 stresses were used in a com-
parison with a metabolomics dataset on 
this Arabidopsis HapMap population. It 
was discovered that levels of certain ali-
phatic glucosinolates correlated positively 
with the levels of resistance to thrips. 
This correlation was further investigated 
with the screening of a recombinant 
inbred line population for resistance to 
thrips, several knockout mutants and 
the analysis of co-localization of GWA 
mapping results between glucosinolates 
genes and thrips resistance. In a GWA 
analysis, the C4 alkenyl glucosinolates 
that correlated the strongest with thrips 
resistance mapped to the genomic 
regions containing genes known to 
regulate the biosynthesis of these com-
pounds. However, a causal link between 
glucosinolates and resistance to thrips 
could not be confirmed. It is possible that 
the crucial factors that control resist-
ance to thrips may not have been present 
in sufficient quantities or in the right 
combinations in the mutants, RILs and 
NIL screened in this study. Alternatively, 
the correlation between thrips feeding 
damage and glucosinolate profiles could 
be based on independent geographical 
clines. More research should be conduct-
ed to assess which of these explanations 
is correct. 

The high throughput phenotyping 
method developed in this work will be 
an efficient alternative timesaving tool 
for further fundamental and applied re-
search in thrips behavior. Furthermore, 
the candidate genes and compounds 
found in this work can in time be imple-
mented in breeding programs for host-
plant resistance to thrips. This may re-
duce the amount of pesticides currently 
used to deal with these pest insects in 
agriculture. 

Impact of odour-baited mosquito traps 
for malaria control: design and eva-
luation of a trial using solar-powered 
mosquito trapping systems in western 
Kenya
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Plasmodium parasites cause of the second 
deadliest infectious disease in the world, 


