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Voorrips

Het doel van het proefschrift was om een 
verdedigingsmechanisme tegen trips in 
Capsicum (paprika en peper) te karakte-
riseren en te kijken of dit verdedigings-
mechanisme kan worden gebruikt om 
tripsresistente paprika- en peperplanten 
te ontwikkelen.

Ik heb voornamelijk gewerkt met 
de tripssoort Frankliniella occidentalis 
Pergande, ofwel de Californische trips. 
Deze trips veroorzaakt wereldwijd grote 
problemen in groente- en fruit-, maar 
ook sierteelt, zowel in het veld als in de 
kas. Ik heb gewerkt met verschillende 
peperplanten, voornamelijk planten die 
gekruist zijn met de resistentie peper- 
accessie CGN16975. Ik heb de ontwikke-
ling van het jongste larvale tripsstadium  
naar het tweede larvale stadium op losse 
blaadjes onderzocht. Deze methode heb 
ik gebruikt om het resistentiegebied te 
fijnkarteren, dus te kijken op welk stuk 
chromosoom het gen dat een rol speelt in 
het verdedigingsmechanisme ligt. Daar-
naast bepaalde ik welke genen een ver-
andering in expressie hebben wanneer 
er tripslarven aanwezig zijn, en welke 
stoffen (metabolieten) een rol  
spelen in de resistentie. Ook heb ik het 
resistentiegebied gekruist in verschil- 
lende vatbare peper- en paprikarassen 
om te onderzoeken of ze daardoor resis-
tent zouden worden tegen trips.

Uit het onderzoek is gebleken dat 
resistentie tot expressie komt op een 
plantenleeftijd van vier tot acht weken, 
en dat het resistentieniveau het hoogste 
is op het jongste blad in de resistente 
peperaccessie. Daarnaast zijn in het re-
sistentiegebied drie genen aangemerkt 
als kandidaatgenen. Het onderzoek naar 
de metabolieten heeft laten zien dat di-
terpeen glycoside geen rol speelt in de 
verdediging in accessie CGN16975, hoe-
wel deze stof eerder aangemerkt werd als 
belangrijke stof in de verdediging tegen 
trips. Het resistentiemechanisme werkte 
ook wanneer het gekruist werd in andere 
peper- en paprikarassen, tegen twee  
verschillende tripssoorten, namelijk  
Frankliniella occidentalis Pergande en Thrips 
tabaci Lindeman.

De belangrijkste conclusie van mijn 
onderzoek is dat het verdedigingsme- 
chanisme in peperaccessie CGN16975 
kan worden gebruikt in de veredeling van 
tripsresistente paprika- en peperrassen. 
Daarnaast kunnen de bevindingen in dit 
proefschrift worden gebruikt om peper- 
en paprikaplanten beter tegen trips te 
beschermen. Als vervolg zou het precieze 
verdedigingsmechanisme, en met name 
de genen die hierin een rol spelen, nog 
verder kunnen worden ontrafeld.
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Pig, poultry and fish farming are among 
the fastest growing agribusiness activi- 
ties in East Africa, but the high costs of 
ingredients of major feed protein, inclu-
ding fishmeal, hampers growth of small-
holder production. Interest in insects 
as an alternative feed protein source is 
growing. Black soldier fly (BSF) Hermetia 
illucens (Diptera: Stratiomyidae) is the 
most common insect species reared for 
animal feed. BSF larvae exploit a wide 
variety of substrates, including organic 
side streams, thus upgrading low-grade 
substrates into a high-quality protein 
source; BSF is not considered as a pest or 
vector of diseases. These attributes make 
it an attractive insect species for mass 
production. 

My PhD thesis explored the potential 
of BSF as a novel feed ingredient in Kenya. 
For insect-based feed to make a sub-
stantial contribution in substituting the 
conventional protein-rich fishmeal and 

soybean meal, large quantities of insect 
biomass are required, which makes in-
sect mass rearing an inevitable step. I  
reviewed how inclusive business for 
smallholder farmers through insect 
farming in an agribusiness value chain 
may be promoted and assessed farm-
ers’ knowledge and willingness to pay 
for insect-based feed. Larvae of BSF were 
reared on agro-industrial by-products 
composed of brewers’ spent grains, 
brewer’s yeast and cane molasses, and 
subsequently fed to pigs to determine 
the effect on their growth. 

The results show that farmers are 
aware of insects as feed and are willing 
to use insect-based feed. Fishmeal has 
been replaced up to 100% with BSF larvae 
in feeds for growing and finishing pigs, 
demonstrating that these larvae are a 
suitable alternative to fishmeal with a 
beneficial return on investment, growth 
and carcass weight. 

This thesis provides valuable insights 
into the suitability of combining agro-
industrial by-products for producing 
BSF larvae. These results are relevant 
to animal feed producers seeking to in-
clude insect meal in their feed formulae, 
to smallholder BSF farmers that either 
generate a circular production on-farm 
or sell BSF to feed millers. Therefore, this 
research contributes to sustainable and 
economically viable livestock feeding 
systems. 


