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Verenigingsnieuws 

Corona

Door de coronacrisis is het nog belang-
rijker geworden om de leden van de NEV 
van de juiste informatie te voorzien. 
Helaas zit er ongeveer een ruime maand 
tussen het schrijven van het Verenigings-
nieuws en het moment dat Entomo- 
logische Berichten op de mat valt. Daar-
om is dit een ongeschikt medium voor 
correspondentie in deze tijd, waarin  
niet veel meer dan twee weken vooruit-
gekeken kan worden.

Houdt u daarom voor de agenda met 
de activiteiten de website www.nev.nl  
in de gaten. Afgelastingen van bijeen-
komsten en ander nieuws komt via de 
mail met het verenigingsnieuws. We  
willen u vragen om leden die u kent die 
weinig of geen mail kunnen lezen of  
van internet gebruik kunnen maken, te 
helpen door hen te informeren of hun  
gegevens aan het bestuur door te geven.

Vooraankondiging jubileum  
14 november

Dit jaar kan de NEV haar 175-jarig  
bestaan vieren. Het bestuur en de or- 
ganisatiecommissie zijn vol goede hoop 
dat het door kan gaan en zijn daarom  

enthousiast begonnen een mooi sym- 
posium te organiseren op 14 november. 
Het thema van het jubileum in het kader 
van het 175-jarig bestaan van de NEV is 
het thema ‘200 jaar Entomologie’. Dat  
betekent dat er tijdens het symposium 
175 jaar teruggeblikt zal worden, maar 
ook 25 jaar vooruitgeblikt. Wat was de 
entomologie vroeger, maar ook hoe zal de 
toekomst van de entomologie eruit zien. 
De lezingen betreffen een combinatie 
van deze vragen en zullen verzorgd  
worden door oude bekenden in de ento-
mologie, maar ook door jonge enthousias- 
telingen. Ook worden er bij dit sympo-
sium korte workshops aangeboden. Het 
symposium zal gratis en ook voor niet-
leden toegankelijk zijn. Vanzelfsprekend 
worden locatie en tijden van tevoren  
bekend gemaakt.

In memoriam Nico Schonewille

Onlangs is op 82-jarige leeftijd ons oud-
lid Nico Schonewille overleden (29 juni 
1937 - 17 november 2019). Nico was actief 
op allerlei terreinen: insecten, planten, 
paddenstoelen, redactie KNNV-Uitgeverij, 
fotografie, enz. In 1983 richtte hij de in-
sectenwerkgroep van de KNNV-afdeling 
Amsterdam op en was tot 1996 de leidende 
en inspirerende figuur bij deze werk-
groep, die overigens nog steeds bestaat. 

Onlangs is er een mooi en uitgebreid 
In memoriam verschenen in de perio-
diek van de KNNV-afdeling Amsterdam, 
Blaadje (volume 20, nummer 1). Een PDF 
van dit in memoriam kan bij mij worden 
opgevraagd. 

Pjotr Oosterbroek
p.oosterbroek@chello.nl

Nico Schonewille in september 2019 in de 
Hortus in Amsterdam. Foto: Ans Schonewille

Diving deep into a tiny world – Effects  
of drought on the predatory mite 
Phytoseiulus persimilis

Sophie Le Hesran (sophielehesran@gmail.

com), Wageningen Universiteit, promotieda-

tum: 20 maart 2020, (co)promotoren: Marcel 

Dicke, Tom Groot, Markus Knapp

Om landbouwgewassen tegen plagen te 
beschermen, kunnen telers roofmijten 
gebruiken. Klimaatomstandigheden 
kunnen echter de effectiviteit van roof-
mijten tegen plagen beïnvloeden. Hierbij 
is vooral luchtvochtigheid van belang. 
Het doel van mijn proefschrift was om  
de effecten van droogte op roofmijten te 
bestuderen, om het succes van biologi-
sche bestrijding van spintmijten onder 
droge omstandigheden te verbeteren.

Ik bestudeerde de roofmijt Phytoseiulus 
persimilis en haar prooi de spintmijt  
Tetranychus urticae. Bij P. persimilis worden 
de eieren beschouwd als het meest 
droogtegevoelige levensstadium. Ik heb 
eerst de overleving van P. persimilis-eieren 
bij lage luchtvochtigheid onderzocht in 
klimaatkamers. Later heb ik het gedrag 
van volwassen P. persimilis-vrouwtjes  

onder droge omstandigheden bestudeerd.
Ik heb ontdekt dat P. persimilis-vrouw-

tjes droogtebestendige eieren kunnen 
leggen wanneer ze worden blootgesteld 
aan lage luchtvochtigheid. Het leggen 
van droogtebestendige eieren betekent 
echter hogere kosten voor vrouwtjes van 
P. persimilis en ze leggen dan ook minder 
eieren onder droge omstandigheden dan 
in vochtige omstandigheden.

De conclusie van mijn proefschrift is 
dat P. persimilis-eieren erg gevoelig zijn 
voor constante droogte. Ze worden echter 
heel goed beschermd door hun moeders, 
die in staat zijn om droogtebestendige 
eieren te leggen als de vochtigheid te laag 
is. Omdat P. persimilis-vrouwtjes minder 
eieren leggen onder droge omstandig- 
heden, groeien de populaties van P. persi-
milis langzamer bij lage luchtvochtigheid 
en worstelen ze om de populaties van  
T. urticae onder controle te houden. 

Dit onderzoek moet vervolgd worden 
door het bestuderen van de effecten van 
droogte op T. urticae-populaties en het 
kwantificeren van de kloof tussen P. persi-
milis- en T. urticae-populaties onder deze 
omstandigheden.


