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Effects of abiotic factors on plant-insect 
multitrophic interactions

Cong Chen (congchen@bnu.edu.cn), Vrije  

Universiteit Amsterdam, promotiedatum:  

3 oktober 2019, (co)promotoren: Jeffrey Harvey, 

Jacintha Ellers, Rieta Gols, Arjen Biere

Understanding abiotic-biotic interactions 
is becoming increasingly important in a 
rapidly changing world. The aim of my 
thesis was to explore how these climate-
related factors impact interactions in-
volving plants, insect herbivores, preda-
tors, parasitoids and hyperparasitoids.

I designed experiments using a natu-
ral study system with four trophic levels, 
including black mustard plants, Brassica 
nigra, and two insect herbivores, Pieris 
brassicae and Plutella xylostella, an avian 
predator, Parus major, Cotesia glomerata 
as a parasitoid, and three hyperparasi-
toids, Gelis agilis, Acrolyta nens and Lysibia 
nana. Experiments were performed in the 
greenhouse and in incubators. 

Experiments showed that P. brassicae 
perceived lower predation risk when  
exposed to P. major under windy condi-
tions, and extends its developmental 
program by prolonging its larval devel-
opment to achieve a larger adult body 
size. Next, I found that rain exposure 
extended the development time of both 
herbivore species and had a strong nega-
tive effect on the survival of P. xylostella, 
but not on that of P. brassicae. Overall, 
plant-mediated effects of wind and rain-
fall exposure on two insect herbivores 
were generally small. Exposure to simu-
lated heatwaves differentially influenced 
reproduction and functional responses of 
two hyperparasitoid species, with strong-

er negative effects on the reproduction 
of G. agilis (a less fecund species) than on 
A. nens (a more fecund species). Simu-
lated heatwaves also negatively affected 
species coexistence at the terminal end 
of food chain, with higher temperature 
enhancing the competitive advantage of 
L. nana. 

In conclusion, abiotic factors (wind, 
rainfall, temperature) had important 
effects on the plant-herbivore and 
parasitoid-hyperparasitoid multitrophic 
interactions that I studied in this the-
sis. Future studies integrating various 
climate-related abiotic factors into 
multitrophic interactions at global scale 
are urgently needed to understand and 
mitigate the ecological effects of climate 
change.

Learning from nature: using plant-soil 
feedback principles to improve growth 
and health of a horticultural crop
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The aim of this thesis was to test if soil 
inocula from grassland plants can be 
used to increase growth of greenhouse 
cut-flower chrysanthemum and to re-
duce its susceptibility to above- and be-
lowground pests via plant-soil feedback. 

First, wild plant species from natural 
Dutch grassland were selected to condi-
tion their native soil. In the test phase, 
rhizosphere soil from each plant species 
was used as inoculum (10%) mixed with 
sterilized soil, then chrysanthemum 
was planted in the soil with or without 
aboveground or belowground pests. Py-
thium ultimum and Meloidogyne incognita 
were used as pathogens, and the Western 
flower thrips Frankliniella occidentalis as an 
insect herbivore.

Chrysanthemum had strong nega-
tive feedback effects to itself. In the test 
phase, chrysanthemum yield was lowest 
when it was grown in sterilized soil that 
had had one chrysanthemum growth 
cycle. Inocula from soils conditioned by 
natural grassland species reduced these 
negative feedback effects. Moreover, in 
the presence of the pathogen, chrysan-
themum grown with soil inocula from 
grass had the highest yield. Overall, soil 
inocula from grassland plants did not 
significantly influence the susceptibility 
of chrysanthemum to thrips, possibly 
because the performance of thrips was 
tested on detached chrysanthemum 
leaves. With this approach effects of in-

duced systematic resistance by beneficial 
microbes may not have been effectively 
measured in this way and future studies 
should focus on thrips performance on 
intact plants.

The trade-offs between maximum 
yield and sustainability are a core topic 
when trying to use ecological knowledge 
to solve agricultural problems. Current 
agricultural practice, such as soil sterili-
zation and pesticides may result in the 
highest yield in the short-term, but are 
unsustainable because yields may drop 
sharply when negative feedback effects 
build up in the soil over several growth 
cycles. In the long-term, soil inocula from 
grassland plant species can provide ben-
efits such as reducing the susceptibility 
of chrysanthemum to soil-borne disease 
by building a healthy microbiome in the 
soil. Future studies should focus on the 
characteristics and mechanisms of soil 
microbiomes that promote chrysanthe-
mum growth to define and engineer a 
healthy microbiome for sustainable crop 
cultivation. 

Herbivore-induced plant volatiles and 
tritrophic interactions: from local to 
landscape scale
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Het doel van mijn proefschrift was het 
onderzoeken van interacties tussen plan-
ten, rupsen en sluipwespen op verschil-
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lende ruimtelijke schalen, van plant tot 
landschap, en in het bijzonder de rol van 
plantengeuren daarin. Hiervoor hebben 
we het systeem witte kool, groot koolwitje 
Pieris brassicae en de sluipwesp Cotesia 
glomerata gebruikt. Om te onderzoeken 
hoe verschillen in geurprofielen de ruim-
telijke schaal van het aantrekken van 
sluipwespen beïnvloeden hebben we ge-
bruik gemaakt van twee koolvariëteiten 
waarvan al bekend was dat ze verschillen 
in aantrekkelijkheid voor sluipwespen. 
Met dit systeem hebben we zowel ge-
dragsexperimenten als veldexperimenten 
uitgevoerd, variërend van kleine tot grote 

ruimtelijke schaal. Daarnaast hebben 
we de geurprofielen van de planten 
geanalyseerd. 

Uit de experimenten blijkt dat C. glo-
merata in staat is om planten met rupsen 
te vinden op relatief grote afstanden (10-
20 meter). Daarnaast blijkt dat de directe 
omgeving van de koolplanten met rupsen 
een grote invloed kan hebben op de mate 
waarin sluipwespen de planten kunnen 
vinden. Op landschapsschaal geldt dat 
hoe meer gastheerplanten voor deze 
soort rupsen er in het landschap staan, 
hoe groter de kans is dat er parasitering 
plaatsvindt op de onderzochte koolplant. 
Eén van de meest vernieuwende bevin- 
dingen is dat zowel de afstand van aan-
trekking, de effecten van habitat en de 
effecten van het landschap zeer verschil-
lend zijn voor de twee cultivars van witte 
kool. Een sterk aantrekkelijke cultivar 
trekt sluipwespen aan van grotere af-
stand, valt meer op in omstandigheden 
die de sluipwesp zouden kunnen verwar-
ren (bijvoorbeeld in aanwezigheid van 
andere plantensoorten) en profiteert 
meer van de aanwezigheid van sluipwes-
pen in het landschap dan een minder 
aantrekkelijke cultivar.

Eigenschappen van de plant spelen 
dus een belangrijke rol in de aantrekking 
van sluipwespen in het veld in combina-
tie met het omringende landschap. Dit is 
veelbelovend voor biologische bestrijding 
door het gebruik van aantrekkelijke cul-
tivars, maar deze toepassing behoeft nog 
meer onderzoek, met name in de praktijk 
van de landbouw. 

Male morph coexistence in the bulb  
mite Rhizoglyphus robini − A minor’s 
guide to reproduction
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Er is een aantal diersoorten waarbij er 
discrete (dat wil zeggen niet-continue) 
fenotypische verschillen voorkomen  
tussen individuen van één geslacht, zo-
als de aan- of afwezigheid van wapens 
bij mannetjes. Bij sommige soorten zijn 
mannetjes alleen gewapend als ze tijdens 
hun ontwikkeling genoeg bouwstoffen 
hebben verzameld; mannetjes die relatief 
weinig bouwstoffen hebben verzameld, 
ontwikkelen niet relatief kleine wapens, 
maar blijven helemaal ongewapend. Van 
ongewapende mannetjes is lang gedacht 
dat ze altijd onderdoen voor mannetjes 
met wapens, en ze er maar ‘het beste van 
proberen maken’. 

Tijdens mijn promotieonderzoek heb 
ik onderzocht of ongewapende manne-
tjes voordelen hebben ten opzichte van 
gewapende mannetjes bij de bollenmijt 
Rhizoglyphus robini. Hier zijn mannetjes 
gewapende vechters, of ongewapende 
‘scramblers’. Voor mijn onderzoeken heb 
ik het gedrag en het reproductiesucces 
van gewapende en ongewapende man-
netjes bepaald, selectielijnen gemaakt en 
lengte- en gewichtsmetingen verricht.

Onder andere heb ik gevonden dat 
uitgehongerde vrouwtjes die paren met 
scramblers meer nageslacht krijgen dan 
wanneer ze paren met vechters. Daar-
naast bleek in bi-directionele selectie- 
lijnen dat, na enkele generaties, vrouwtjes  
uit scramblerlijnen meer, en grotere  
eitjes legden dan vrouwtjes uit vechter- 
lijnen. 

Mijn resultaten onderbouwen het 
idee dat ongewapende mannetjes niet 
altijd onderdoen voor gewapende man-
netjes, en dat het zelfs voordelig kan 
zijn om ongewapend te zijn. Dit kan een 
reden zijn waarom relatief kleine man-
netjes niet eens kleine wapens ontwik-
kelen, maar zich richten op ‘plan B’. Met 
plan B is de fitness misschien minder 
hoog dan met plan A (als gewapend man-
netje) maar een goed uitgevoerd plan 
B leidt tot een hogere fitness dan een 
slecht uitgevoerd plan A. Een mogelijke 
verklaring is dat het hebben van wapens 
metabolisch duur is, zodat ongewa-
pende mannetjes meer energie kunnen 
besteden aan andere dingen – zoals re-
productie. Of de energiebudgetten van 
gewapende en ongewapende mannetjes 
inderdaad verschillen, moet nog worden 
onderzocht.

De sluipwesp Cotesia glomerata legt eitjes  
in rupsen van het groot koolwitje Pieris  
brassicae. Foto: Yavanna Aartsma


