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weefsel. Tijdens het verkennen van lo-
caties voor het leggen van eieren, bieden 
de vliegen ook een dienst aan de schim-
mel door te fungeren als vector van de 
spermatia (gameten), vergelijkbaar met 
bestuivers van bloeiende planten (Bult-
man et al. 1998). Bultman & Leuchtmann 
(2008) veronderstellen dan ook dat 
Epichloë baat heeft van de Botanophila-
soorten als betrouwbare kruisbestuiver, 
terwijl de vliegenlarven profiteren van de 
bevruchte stromata als voedsel. Volwassen 
B. latifrons-exemplaren zijn waargenomen 
op bloemen van fluitenkruid Anthriscus 
sylvestris (Xue & Song 2007).

Botanophila latifrons komt in een groot 
aantal Europese landen voor: België,  
Centraal-Europees Rusland, Denemarken, 
Duitsland, Finland, Frankrijk, Grieken-
land, Italië, Montenegro, Noordwest- 
Europees Rusland, Servië, Slowakije, 
Spanje, Tsjechië, Verenigd Koninkrijk, 
Zweden en Zwitserland (Michelsen 2013, 
Leuchtmann & Michelsen 2016).
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Summary

Botanophila latifrons, a new anthomyiid 
fly for the Netherlands (Diptera: Antho-
myiidae)

In April and May 2016, Botanophila latifrons 
was found in the Netherlands for the first 
time. A male and female were collected 
from a grassland in Moergestel, province of 
Noord-Brabant. Botanophila latifrons belongs 
to the family Anthomyiidae. This new spe-
cies brings the total number of Botanophila 
species in the Netherlands to ten. Botanop-
hila latifrons has a specialized association 
with the reproductive structures of grass-
infecting fungi of the genus Epichloë (Asco-
mycota: Clavicipitaceae).
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Ondanks dat dit boek inmiddels weer 
drie jaar oud is, geeft dit naslagwerk een 
eigentijds overzicht van de biologie van 
bladluizen. Oude kennis over de levens-
cyclus van bladluizen en de chemische 
ecologie van alarmferomonen gaat ge-
paard met nieuwe ontwikkelingen op het 
gebied van genomics en epigenetica. Het 
boek bestaat uit dertien hoofdstukken 
en van de in totaal eenentwintig auteurs 
zijn er meer dan één werkzaam aan de 
Justus-Liebig Universiteit in Giessen, 
Duitsland. Zij weten de bladluis op een 
spannende manier neer te zetten als  
modelorganisme voor fenomenen als 
parthenogenese, fenotypische plasticiteit, 
endosymbiose en waardplantspecialisa-
tie. Daarmee is dit tekstboek interessant 
voor studenten, onderzoekers en een-
ieder die zich interesseert voor een van 
deze thema’s of gewoon van bladluizen 
houdt.

Hoofdstuk 1 beslaat de fylogenie van  
bladluizen. Binnen de orde Hemiptera  
(halfvleugeligen of snavelinsecten) vormen 
de Sternorrhyncha een monofyletische 

groep met daarbinnen de Aphidoidea 
(bladluizen), Coccoidea (schildluizen), 
Aleyrodoidea (wittevliegen) en Psylloidea 
(bladvlooien). De oudste Aphidoidea-
fossielen dateren uit de Jura, zo’n 201 
tot 145 miljoen jaar geleden. Het waard-
plantspectrum van de Adelgidae, een 
zustergoep van de familie Aphididae 
(en beide behorende tot de Aphidoidea), 
suggereert dat bladluizen oorspronkelijk 
leefden op gymnospermen (naaktzadigen 
zoals coniferen en palmvarens), en pas 
later voorkwamen op angiospermen 
(bedektzadigen of bloemplanten). Tot 
zover is het duidelijk. Maar over de ver-
wantschap tussen de 23 Aphididae sub-
families zijn de meningen verdeeld. Een 
indeling op basis van uiterlijke kenmerken 
is over het algemeen problematisch van- 
wege de hoge plasticiteit tijdens hun 
evolutie. Moleculaire analyses komen er 
ook niet uit. Dit wordt geweten aan de 
explosieve soortsvorming van bladluissoor-
ten die parallel liep aan de radiatie van 
hun angiosperme waardplanten tijdens 
het Krijt, 145 tot 66 miljoen jaar geleden. 
De auteurs concentreren zich op de re-
sultaten van twee grote fylogenetische 
studies, de één gebaseerd op twee mito-
chondriale en twee nucleaire bladluis- 
genen (Ortiz-Rivas & Martinez-Torres 
2010) en de ander op vijf genen van Buch-
nera aphidicola (Munson), een bacterie die 
de primaire endosymbiont is van blad- 

luizen (Novakova et al. 2013). Alhoewel die  
laatste het meest informatief is, ontbreken 
er acht subfamilies die geen Buchnera 
bezitten. De inzichten worden hopelijk 
in de nabije toekomst verbeterd door een 
fylogenie met hogere resolutie. 

Dan volgt een aantal hoofdstukken 
over de ontogenie, het immuunsysteem 
en de genomics van bladluizen. Voor deze 
onderwerpen is de erwtenluis Acyrtho-
siphum pisum (Harris) veelal gebruikt als 
modelorganisme, maar andere bladluis-
soorten worden ook besproken. Mocht je 
je afvragen waarom A. pisum als model 
is verkozen en bijvoorbeeld niet een 
soort met grotere economische impact 
zoals de groene perzikluis Myzus persicae 
(Sulzer), wel, daar is over nagedacht. De 
erwtenluis is relatief groot, wat experi-
menteel werk vergemakkelijkt, is relatief 
makkelijk te kweken in zowel partheno- 
genetische als seksuele vorm, vereist geen  
waardplantwisseling tijdens de levens-
cyclus, kan goed in leven worden ge-
houden op artificiële voeding, en wordt 
al sinds jaar en dag gebruikt voor het 
bestuderen van anatomie, fysiologie en 
endosymbionten. 

De reproductie van bladluizen is 
een wonderlijk gebeuren. Vanwege de 
‘telescoping generations’ (de embryo’s 
bevatten embryo’s, oftewel, grootmoeder 
draagt haar kleinkinderen al bij zich) 
is hun reproductieve efficiëntie één 
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van de belangrijkste redenen dat ze 
grote plagen veroorzaken in gematigde 
streken wereldwijd. Hoofdstuk 2 geeft 
een gedetailleerde beschrijving van de 
regulatie van de levenscyclus, embryo-
ontwikkeling en de bepaling van geslacht 
en vleugelontwikkeling. De uitnodigende 
kleurenillustraties zijn van de hand van 
Henrike Schmidtberg (Institute for Insect 
Biotechnology, Justus-Liebig University, 
Duitsland). Het voorkomen van seksuele  
en aseksuele levensvormen, de ene met 
vleugels en oviparie en de andere met 
facultatieve vleugelontwikkeling en 
viviparie, binnen hetzelfde genotype 
getuigt van de grote plasticiteit van blad-
luizen. Deze ingewikkelde levenscyclus 
komt waarschijnlijk al voor sinds het 
Jura. Maar hoe reguleren bladluizen de 
seizoensgebonden verandering van re-
productieve vorm? De erwtenluis doet  
dit met fotoreceptoren in het ‘dorsal  
cerebrum’. Dertien tot veertien lichturen 
per dag is de kritische grens waarop in 
het najaar de hormoonregulatie in de  
hemolymf van de aseksuele vrouwtjes 
verandert en er ‘sexuparae’ ontstaan, 
parthenogenetische vrouwtjes die 
seksuele vrouwtjes en mannetjes pro-
duceren. Daarmee is de erwtenluis een 
uitzondering. Veel andere bladluissoorten 
gebruiken niet daglengte, maar fysiolo-
gische veranderingen in de waardplant 
als teken dat de seksuele reproductie van 
start kan gaan. Dynamiek in de genex-
pressie van A. pisum laat zien dat de over-
gang van de aseksuele naar de seksuele 
levensvorm gepaard gaat met verande-
ringen in de cuticula en het onderdrukken 
van dopamineproductie. Ook de verticale 
transmissie van endosymbionten wordt 
besproken. Doorgaand betreft dit trans- 
missie van Buchnera van de moeder naar 
het embryo, maar tijdens de seksuele 
reproductie is tevens sprake van trans-
missie van (facultatieve) endosymbionten 
van de mannetjes waarmee het vrouwtje 
paart. De primaire endosymbiont, Buchnera, 
is al van levensbelang in het embryosta-
dium en laat dan hoge genexpressie zien 
voor de productie van vitamine B2 en an-
dere essentiële aminozuren. Interessant 
is dat Buchnera waarschijnlijk ook de uit-
wisseling van moleculen tussen moeder- 
cellen en het embryo vergemakkelijkt via 
flagel-gemedieerd transport.

Hoofdstuk 3 bespreekt de stand van 
zaken van de reconstructie van het ge-
noom van bladluizen. In 2003 besloot  
de ‘International Aphid Genomics Con-
sortium’ (IAGC) het A. pisum-genoom  
te sequensen en te annoteren. In 2010 
kwamen de eerste resultaten beschik-
baar. Anno 2016 zijn de genomen van  
A. pisum en de Russische tarweluis  
Diuraphis noxia (Kurdjumov) gepubliceerd  

en is het M. persicae-genoom onderweg.  
Inmiddels zijn er verscheidene online 
databases waar genomische informatie 
en eiwitpredicties voor iedereen beschik-
baar zijn. Hiervan is AphidBase (https://
bipaa.genouest.org/is/aphidbase), onder-
houden door INRA in Frankrijk, de cen-
trale database waar alle bladluisgenomen 
zullen worden opgenomen. Wie daar nu  
een blik werpt, ziet dat het genoom van 
M. persicae inmiddels beschikbaar is, 
evenals dat van vijf aanvullende soorten: 
de sojaluis Aphis glycines (Matsumura),  
de druifluis Daktulosphaira vitifoliae (Fitch) 
(berucht van de historische Noord-Ame-
rikaanse plaag in Europese wijngaarden 
en onderdeel van de familie Phylloxe-
ridae welke aan de basis staat van de 
Aphididae fylogenie), de roze appelluis 
Dysaphis plantaginea (Passerini), de zwarte 
kersenluis Myzus cerasi (Fabricius) en  
de vogelkersluis Rhopalosiphum padi 
(Linnaeus). Uiteraard is er van andere 
bladluissoorten elders ook genetische 
informatie beschikbaar, maar slechts 
fragmentarisch en niet het hele genoom. 
De ontwikkelingen gaan dus snel en 
leveren veel interessante informatie. Zo 
zijn er aanwijzingen voor horizontale 
genoverdracht tussen endosymbionten 
en bladluizen en is het genoom van de 
generalist M. persicae veel kleiner (350 
megabases) dan dat van de specialist 
A. psium (520 megabases). Dat terwijl 
beide zijn lid van de Macrosiphini, een 
subclade van de Aphidinae, en pas een 
paar miljoen jaar geleden van elkaar zijn 
afgesplitst. Aangezien waardplantspeci-
alisatie wordt gezien als de belangrijkste 

factor in soortsvorming van bladluizen, 
roept dit de vraag op of de erwtenluis een 
groter genetisch apparaat nodig heeft om 
aangepast te zijn aan zijn waardplant. 
Andersom is het de vraag of de gene-
ralistische kenmerken van M. persicae 
ook in A. pisum aanwezig zijn. Op deze 
antwoorden zullen we nog even moeten 
wachten. Ondanks de grote hoeveelheid 
aan beschikbare informatie, zijn er nog 
veel hiaten. Zo beschrijven de auteurs 
dat 40% van het A. pisum genoom uit 
‘orphan genes’ bestaat. Dit zijn genen 
waarvan het voorkomen en de functie 
niet of nauwelijks bekend zijn buiten de 
Aphidoidea. Mogelijk hebben deze genen 
iets te maken hebben met de symbiose 
met Buchnera. De wederzijdse afhanke-
lijkheid en nauwe metabolische samen-
werking met een bacterie is niet zomaar 
iets, zoals verder in hoofdstuk 5 en 6 
wordt besproken. Daarnaast heeft een 
deel van de orphan genes van bladluizen 
een zekere homologie met het genoom 
van de watervlo Daphnia pulex (Leydig). 
Deze genen hebben bij watervlooien een 
hogere activiteit tijdens stress. Op basis  
hiervan wordt gepostuleerd dat een deel 
van de orphan genes betrokken is bij feno- 
typische plasticiteit, want zowel water- 
vlooien als bladluizen zijn meesters in 
het zich aanpassen aan hun omgeving 
(denk aan de door predatie geïnduceerde 
vleugelontwikkeling bij bladluizen en 
‘nektanden’ bij Daphnia). Ook epigenetische 
mechanismen bieden mogelijkheden om 
het lichaam aan te passen aan de omge-
ving. In tegenstelling tot het stokpaardje 
van de genetica, de fruitvlieg Drosophila 
melanogaster (Meigen), vindt bij bladluizen 
DNA-methylatie plaats. Studies laten 
zien dat DNA-methylatie in A. pisum de 
vleugelontwikkeling bij nakomelingen  
onderdrukt en dat verwijdering van 
methylgroepen op het DNA leiden tot 
expressie van genen voor vleugelont-
wikkeling. In hoofdstuk 4 worden deze 
en andere epigenetische mechanismen 
besproken die flexibiliteit geven aan het 
activeren van genen. 

In hoofdstuk 5 wordt een mooi over-
zicht geschetst van het voorkomen van 
bacteriële endosymbionten in bladluis-
soorten. De bladluis is afhankelijk van 
de primaire endosymbiont (meestal 
Buchnera aphidicola) voor zijn stofwisse-
ling. Het is inmiddels ook duidelijk dat 
waardplantvoorkeur en immuunrespons 
tegen parasitoïden en predatoren worden 
beïnvloed door facultatieve endosym-
bionten. Omdat fysiologie en gedrag van 
de bladluis onlosmakelijk verbonden zijn 
met hun microbiota, beargumenteren de 
auteurs dat bladluizen beschouwd moeten 
worden als ‘holobionten’. Een leuk weetje 
is, dat de Wolbachia-bacterie ook af en toe 
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wordt waargenomen in bladluizen, maar 
met nog onbekende gevolgen. 

In hoofdstuk 6 wordt uit de doeken 
gedaan dat veel basale componenten van 
een antibacterieel immuunsysteem ont-
breken in bladluizen. Dit zou te maken 
hebben met het tolereren van endosym-
bionten. Andersom lijken bladluizen te 
beschikken over een eigen, karakteris-
tiek immuunapparaat met onder andere 
schimmelbestrijdende thaumatines. 

Hoofdstuk 7 geeft een kort overzicht 
van stressresponsen in bladluizen tegen 
een breed spectrum biotische en abio- 
tische stressen. Zo blijkt dat aanhoudende 
hitte een respons met heat-shock-eiwitten 
induceert, terwijl dit niet het geval is  
tijdens korte hittegolven. Hitte veroor-
zaakt ook een grotere aanwezigheid van  
eiwitten in het nymfale exoskelet, waar-
schijnlijk om bescherming te bieden tegen  
uitdroging. 

Hoofdstuk 8 bespreekt hoe intraspe-
cieke waardplantvariatie bladluispo-
pulaties beïnvloeden. Watergehalte in 
bladeren, trichomen en stikstofgehaltes 
kunnen tot wel 50% van de omvang van 
een bladluispopulatie verklaren. Hoe 
meer water en stikstof, hoe meer blad-
luizen over het algemeen. Bij trichomen 
kan het twee kanten opgaan. Afhankelijk  
van de planten- en bladluissoort, geven  
trichomen fysieke of chemische bescher- 
ming aan de plant, ofwel een mooie schuil- 
plaats voor bladluizen tegen predatoren 
en parasitoïden. Veel studies laten zien 
dat er vaak geen correlatie bestaat tus-
sen de waardplantvoorkeur binnen een 
plantensoort en de fitness van de blad-
luis. Zijn bladluizen dan zulke slechte 
kiezers? Kennelijk is het herkennen van 
een waardplantensoort belangrijker of 
makkelijker dan intraspecifieke variaties 
binnen een plantensoort. De chemische 
ecologie van bladluizen wordt uitvoeriger 
besproken in hoofdstuk 9. Hier komen 
seks-, alarm- en disperieferomonen aan 
de orde. Alarmferomonen hebben over 
het algemeen de laagste diversiteit in 
structuren en een generalistisch effect. 
De druppels die door de cornicles worden 
uitgescheiden bevatten triglycerides, die 
de substantie plakkerig maken. Het ‘vast-
plakken’ van de kaken en ledematen van 
de vijand is misschien wel de belangrijk-
ste functie. Daarnaast bevat 30 tot 60% 
van de door de cornicles uitgescheiden 
druppels van A. pisum het alarmfero-
moon (E)-ß-farneseen om de rest van de 
kolonie te waarschuwen. Een misvat-
ting is, dat andere luizen vervolgens ook 
alarmferomoon gaan uitscheiden. Dat is 
maar goed ook, want het is een kostbare 
aangelegenheid om deze glycerines en 
feromonen te produceren. Bovendien 
kunnen planten ook (E)-ß-farneseen 

uitscheiden. Om misverstanden te voor-
komen reageren bladluizen alleen op 
bepaalde patronen, eerst een kort intens 
signaal, gevolgd door een langere, con- 
tinue uitstoot van kleinere hoeveelheden 
(E)-ß-farneseen. De dynamiek van de uit-
stoot is dus bepalend. 

Honingdauw is een andere bekende 
uitscheiding van bladluizen. Hoofdstuk 
10 is een prachtig verhaal over de samen- 
stelling, functies en onverwachte effec-
ten van honingdauw. De mutualistiche 
relatie met mieren komt uitgebreid aan 
de orde. Melezitose is één van de suiker-
componenten van honingdauw die in  
grotere concentraties voorkomt als luizen  
samenleven met mieren. Mieren vertonen 
een voorkeur voor honingdauwdruppels  
met een hoger melezitose-gehalte, terwijl  
predatoren erdoor worden afgeweerd. 
Honingdauw wordt vaak gebruikt als 
voedsel door bladluispredatoren en 
-parasitoïden. Een belangrijke notitie is 
dat honingdauw erg visceus is, en ten 
opzichte van nectar geen optimale voed-
selbron. Een nog vrij onbekend fenomeen 
is, dat honingdauwdruppels fysiologische 
veranderingen veroorzaken in de waard-
plant. Ze activeren het plantenhormoon 
salicylzuur dat een immuunreactie tot 
stand brengt tegen microbiële pathogenen. 
Mogelijk heeft dit te maken met het feit 
dat honingdauw vaak schimmels en bac-
teriën bevat, of door de aanwezigheid van 
producten afkomstig van endosymbionten 
in de druppels. Ook bladluisspeeksel 
bevat sporen van endosymbionten, waar-
van het eiwit ‘GroEL’ het meest bekend 
is, en ook een immuunreactie tegen 
pathogenen veroorzaakt in de plant. Mis-
schien is het niet eens zo gek dat planten 
hun afweer richten op de endosymbiont, 
menen de auteurs. Als die schade onder- 
vindt, gaat het met de bladluis ook niet 
goed. Dit, en andere zaken over bladluis- 
spreeksel, worden besproken in hoofd-
stuk 11. In dit vakgebied zijn grote stap-
pen gemaakt in de laatste decennia. Een 
van de belangrijkste inzichten betreft 
de ontdekking van het ‘sheath protein’ 
dat essentieel is voor de structuur van 
het gelachtige speeksel. Microscopische 
beelden laten zien dat bladluizen drup-
pel voor druppel spuug in de celwand 
deponeren, die uitharden tot een soort 
holle parelketting, die stevigheid geeft 
aan de stylet en frictie met de celwand 
reduceert. Ook is er bewijs dat dit spuug 
de gaten in celmembranen ‘plakt’, zodat 
een aangeprikte plantencel minder stress 
ondervindt. Een andere mijlpaal dateert 
uit 2006 en betreft de eerste gekarakte-
riseerde bladluiseffector ‘C002’. Dit eiwit 
wordt geproduceerd in de principiële 
speekselklier. Een onderdrukte productie 
van C002 via RNA silencing, reduceert 

succesvolle floëemopname en leidt tot 
een kortere levensduur van A. pisum en 
een lagere reproductie van M. persicae. 
Deze en andere inzichten werden moge-
lijk gemaakt dankzij technieken als next 
generation sequencing en RNA silencing.

Hoofdstuk 12 en 13 bespreken ver-
schillende technische ontwikkelingen die 
nu en in de toekomst belangrijk zijn voor 
bladluisonderzoek en -bestrijding. Hoofd-
stuk 12 benoemt verschillende strategieën 
om bladluizen te bestrijden met onder 
andere proteaseremmers, lectines, toxische 
stoffen en RNA silencing. Alhoewel veel 
onderzoek momenteel is gericht op het 
verbeteren van natuurlijke resistentie 
van gewassen of genetische modificatie 
van gewassen, denken de auteurs dat 
de industrie zich meer en meer zal gaan 
richten op oplossingen die geen genetische 
grondslag vereisen, maar aangebracht 
kunnen worden in het veld of de kas, zo-
als het spuiten van ‘silencing RNAs’ die 
genexpressie gericht kunnen onderdruk-
ken in bladluizen. De tijd zal het uitwij-
zen. Tot slot sluit het boek in hoofdstuk 
13 af met een gedetailleerde beschrijving 
van technieken die van levensbelang 
zijn voor bladluisonderzoek, zoals elec-
trical penetration graph recording, stylec-
tomy en kunstmatige bladluisvoeding. 

Al met al een veelzijdig boek voor 
experts én leken die geïnteresseerd zijn 
in bladluizen en niet bang zijn voor wat 
chemische en moleculaire onderwerpen. 
Kan het beter? Jazeker! De hoofdstuk-
ken mogen de volgende keer minder 
herhalingen bevatten en beter op elkaar 
aanhaken. Hoofdstuk 8 ‘The effect of 
plant within-species variation on aphid 
ecology’ zou logischerwijs een hoofdstuk 
‘Plant-aphid interactions’ kunnen wor-
den. Ook mogen meer parallellen met 
wittevliegen, schildluizen en bladvlooien 
getrokken worden en verdienen onder-
werpen zoals anatomie en natuurlijke 
vijanden meer aandacht. Maar verder is 
het een prachtig en nuttig naslagwerk.
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