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Het doel van mijn proefschrift was om te 
bepalen hoe een veelvoud aan verschil-
lende herbivore insecten interacties 
tussen de plant en zowel schadelijke als 
nuttige bloembezoekers kan beïnvloeden, 
en wat de mogelijke gevolgen hiervan 
zijn voor plantenfitness. Ik was vooral ge-
interesseerd in de specificiteit van deze 
herbivoor-bloembezoekerinteracties. 

De studie heeft gebruik gemaakt van 
de plant zwarte mosterd Brassica nigra, en 
tien soorten herbivoren die verschillen in 
hun voedingsgedrag: sommige soorten 
kiezen tussen hun favoriete weefsels 
zoals de rupsen van het groot koolwitje 
Pieris brassicae die de voorkeur hebben 
om bloemen te eten boven bladeren. An-
dere herbivoren zijn zeer gespecialiseerd 
en gaan een intieme en manipulatieve 
relatie aan met de plant zoals aaltjes 
(Heterodera schachtii) en stuifmeelkevers 
(Meligethes-soorten). Meer generalistische 
soorten (de groene perzikluis Myzus persi-
cae) nemen kleine hapjes en slurpjes van 
verschillende plantendelen. Zwarte mos-
terd is een eenjarige plant die afhankelijk 
is van bestuiving voor de voortplanting. 

De grote, geurige bloeiwijzen bestaan uit 
honderden kleine gele bloemen die aan-
trekkelijk zijn voor verschillende gene-
ralistische bestuivers, zoals honingbijen, 
hommels, zweefvliegen, en solitaire bij-
tjes, maar ook specialistische bloemeters 
zoals stuifmeelkevers. Ik heb veldwerk 
gecombineerd met manipulatieve experi-
menten in de kas, en chemische en mole-
culaire analyses in het laboratorium. 

De belangrijkste resultaten leren ons 
dat vraatschade door plantetende insec-
ten interacties van de plant met zowel 
bestuivers als bloemeters beïnvloedt. 
Vraatschade kan zowel negatieve als 
positieve gevolgen hebben op de aantrek-
king van bepaalde groepen bestuivers, en 
dit is afhankelijk van de voedingsgilde 
(rupsen of bladluizen), voedingsplek 
(bloemen, bladeren, of wortels), en de 
identiteit van de herbivoor, alsmede de 
ontwikkelingsfase van de plant (vegeta-
tief, in knop, in bloei) waarin vraatschade 
plaatsvindt. Vraatschade in de vegeta-
tieve fase van de plant heeft over het 
algemeen negatieve gevolgen voor de 
zaadproductie, terwijl vraatschade aan 
bloeiende planten tot compensatie en 
zelfs overcompensatie (meer zaadpro-
ductie) kan leiden. In conclusie, variatie 
in eigenschappen van herbivoren, plan-
ten, en bloembezoekers heeft invloed op 
de dynamiek van de gemeenschap van 
bloembezoekers en gevolgen voor de fit-
ness van planten. 

Deze voornamelijk ecologische studie 
zou gevolgd moeten worden door een 

analyse van de evolutionaire gevolgen 
van herbivoor-bloembezoeker interacties 
voor de evolutie van bloemen. Er is recent 
bewijs gevonden dat insectenvraat effect 
heeft op de evolutie van bloemeneigen-
schappen, maar het is niet bekend hoe 
dit komt. Een zeer interessante hypo-
these die voortkomt uit mijn werk is dat 
insectenvraat de evolutie van bloemen 
indirect beïnvloedt via veranderingen in 
de aantrekking van bloembezoekers. 

Overzicht van het studiesysteem en methodes. Planten van zwarte mosterd Brassica nigra werden geïnoculeerd met één van tien verschil-
lende herbivoren. Vervolgens werden de effecten van insectenvraat op interacties van de plant met bestuivers en bloemeters, en op de 
zaadproductie van planten gemeten in de kas en in het veld. Daarnaast zijn in het laboratorium verschillende bloemeigenschappen gemeten 
zoals bloemgeur, kleur, vorm, nectar en stuifmeelproductie van aangevreten en niet-aangevreten planten. Herbivoren kunnen verdeeld 
worden in drie groepen: Knagende herbivoren (Athalia rosae 1, Mamestra brassicae 2, Pieris brassica 3, Plutella xylostella 4), sap-zuigende herbivoren 
(Brevicoryne brassicae 5, Lipaphis erysimi 6, Myzus persicae 7), wortel-etende herbivoren (Delia radicum 8, Heterodera schachtii 9, Pratylenchus 
penetrans). Bloemen van zwarte mosterd worden voornamelijk bezocht door de honingbij (Apis mellifera 10), hommels (Bombus lapidarius 11, 
B. terrestris 12, en andere Bombus-soorten), zweefvliegen (Eristalis-soorten 13, en andere kleinere soorten zoals Episyrphus balteatus 14), solitaire 
bijen (15), en vlinders (Pieris-soorten zoals P. brassicae 16, maar ook andere Lepidoptera). De meest abundante bloemeters zijn stuifmeelkevers 
Meligethes-soorten (stuifmeelkevervrouwtje dat een ei legt in een zwarte mosterd bloemknop 17, larve van een stuifmeelkever 18, stuifmeel-
kever rust tussen de meeldraden van een zwarte mosterd bloem 19). Foto’s: Jitte Groothuis, Dani Lucas-Barbosa & Quint Rusman. 


