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Samenvatting  

Voedselwebben van geleedpotigen op planten bestaan meestal uit verschillende soorten 

planteneters, detritivoren en specialistische en generalistische predators en parasieten die zich 

voeden met leden van de eerste twee groepen en met elkaar. In het verleden was er een 

voorkeur voor het gebruik van specialistische natuurlijke vijanden voor biologische 

bestrijding omdat die zijn aangepast aan hun prooi, maar zulke specialisten kunnen zich niet 

handhaven in het gewas als de plaagdichtheid laag is. Ze kunnen daarom alleen maar worden 

losgelaten nadat de plaag het gewas al heeft geinvadeerd, of ze moeten herhaaldelijk worden 

losgelaten, hetgeen kosten met zich meebrengt. Generalistische predators, daarentegen, 

kunnen zich in het gewas handhaven omdat zij zich kunnen voeden met verschillende 

plaagsoorten, met plantaardig voedsel zoals honing en stuifmeel, en met detritivoren. 

Generalisten veroorzaken hierdoor allerlei directe en indirecte interacties binnen het 

voedselweb geassocieerd met planten. Deze interacties kunnen zowel positieve als negatieve 

gevolgen hebben voor biologische plaagbestrijding. Bijvoorbeeld, prooisoorten kunnen vaak 

door meerdere soorten predators worden aangevallen, waardoor die predators concurreren om 

deze prooi. Ten gevolge hiervan, kunnen verschillende soorten natuurlijke vijanden een 

additief effect hebben op prooidichtheden: prooidichtheden in de aanwezigheid van 

verschillende soorten predators zijn dan lager dan in de aanwezigheid van iedere vijand apart. 

Echter er kunnen ook andere interacties dan concurrentie om voedsel optreden tussen de 

verschillende predators. Zo kunnen ze bijvoorbeeld ook elkaar aanvallen. Ook kan het effect 

van een soort predator op het gedrag van de prooi (bijvoorbeeld vluchtgedrag) ertoe leiden 

dat andere soorten vijanden meer moeite hebben met de prooi vangen. Door deze indirecte 

interacties kan biologische bestrijding met meerdere soorten natuurlijke vijanden minder 

efficient zijn dan met iedere vijand apart. Als laatste kan het zo zijn, dat het gebruik van 

verschillende soorten vijanden een synergistisch effect heeft op plaagbestrijding omdat de 

vijanden verschillende statia van de prooi aanvallen, of doordat ze gedragsveranderingen in 

de prooi veroorzaken waardoor het makkelijker voor andere vijanden wordt om de prooi te 

vangen. Voor efficiente biologische bestrijding is het daarvoor nodig dat de effecten van 

verschillende natuurlijke vijanden, alleen of gezamenlijk, op plaagdichtheden wordt 

onderzocht. Betere plaagbestrijding door het gebruik van meerdere natuulijke vijanden wordt 

vooral gevonden in systemen waar de verschillende vijanden de plaag op verschillende 

plekken aanvalt, bijvoorbeeld op verschillende delen van de plant, waar ze verschillende 

stadia van de plaag aanvallen, of waar de vijanden in verschillende seizoenen actief zijn. Een 

aspect dat tot nu toe nog niet veel onderzocht is, en wat ik in dit proefschift onderzoek, is het 

effect op biologische bestrijding van het toevoegen van extra, alternatief voedsel voor 

verschillende soorten natuurlijke vijanden. Dit voedsel wordt zowel toegediend op de 

bovengrondse plantendelen als in de strooisellaag aan de voet van de planten.  

 De effecten van het toedienen van alternatief voedsel, zoals pollen, op biologische 

besstrijding zijn al vaak onderzocht. Er kan een positief effect van het toevoegen van pollen 

op biologische bestrijding zijn omdat het na een aantal generaties van natuurlijke vijanden 

leidt tot hogere dichtheden van de vijanden. Het alternatieve voedsel zorgt dan indirect voor 



lagere plaagdichtheden door hogere dichtheden van de vijanden via de numerieke respons. 

Dit fenomeel wordt wel “apparent competition” genoemd, omdat de dynamiek van de plaag 

lijkt op dat van een populatie die concurreert met een andere populatie, in dit geval lijkt het of 

de plaag concurreert met het alternatieve voedsel. Op kortere termijn echter, kan de indirecte 

interactie tussen het alternatieve voedsel de plaag leiden tot het tegenovergestelde effect: het 

toevoegen van alternatief voedsel leidt tot verzadiging van de aanwezige predators, en dat 

leidt vervolgens tot lagere predatie van de plaagpopulatie. In dat geval profiteert de plaag dus 

van het toevoegen van het alternatieve voedsel (zogenaamd “apparent mutualism”). Zulke 

verzadigingseffecten kunnen ook herhaaldelijk optreden wanneer de dynamica van de 

natuurlijke vijand en de plaag peristerende oscillaties vertoont. Concluderend, het toevoegend 

van alternatief voedsel voor predators kan tot positieve, maar ook tot negatieve effecten op 

biologische bestrijding leiden. Het is daarom belangrijk voor efficiente biologische 

bestrijding om de effecten van de interacties van generalistische predators met andere soorten 

in het voedselweb en met alternatief voedsel te bestuderen. 

Generalistische predators kunnen ook een indirecte interactie tussen verschillende 

voedselwebben bewerkstelligen, bijvoorbeeld het voedselweb op de bovengrondse 

plantendelen en dat onder de grond. Hoe biologische bestrijding wordt beinvloed doordat 

generalistische predators deze voedselwebben verbinden is nog niet uitgebreid bestudeerd, en 

al helemaal niet in siergewassen. De voornaamste onderzoeksvraag van dit proefschrift was 

daarom hoe biologische bsstrijding van een plantenplaag wordt beinvloed door de interacties 

tussen het voedselweb op de bovengrondse plantendelen en het voedselweb in de 

strooisellaag aan de voet van de plant. In het eerste hoofdstuk onderzocht ik het effect van 

een gemengd diet van verschillende bovengrondse plantenplagen (spintmijten, wittevlieg en 

trips) op de levensgeschiedenis van de generalistische predator Balaustium leanderi. Deze 

roofmijt leeft voornamelijk ondergronds, maar zoekt ook naar voedsel op bovengrondse 

plantendelen. De levensgeschiedeniskenmerken die ik bestudeerde waren reproductie, 

overleving en ontwikkeling. De predators bleken meer en sneller te reproduceren als ze zich 

voedden met een gemengd dieet dan op een dieet van ieder van de drie soorten afzonderlijk. 

In het tweede hoofdstuk bestudeerde ik Amblyseius swirskii, een andere generalistische 

roofmijt, die voornamelijk op bovengrondse plantendelen leeft. Ik laat zien dat deze predator 

excursies naar de strooisellaag maakt om daar te voeden of te dispergeren. Vanaf dit 

hoofdstuk concentreerde ik me op de Californische trips Frankliniella occidentalis omdat het 

een van de belangrijkste plagen in de sierteelt is. Zoals vele andere plagen, brengt deze trips 

een deel van zijn levenscyclus in de strooisellaag door, in dit geval om te verpoppen. De trips 

valt echter vooral bovengrondse plantendelen aan. Ik laat zien dan het toevoegen van 

alternatief voedsel in de vorm van astigmate mijten (Acari: Astigmata) aan de strooisellaag 

resulteerde in hoge dichtheden van A. swirskii, met als gevolg dat trips-dichtheden en de 

schade aan planten afnamen (“apparent competition”). In het derde hoofdstuk onderzoek ik 

het effect van predatoren uit de strooisellaag van commerciële rozenkassen op de bestrijding 

van trips. Ik toon aan dat de roofmijt Cosmolaelaps n. sp., alleen of in combinatie met andere 

bodembewonende roofmijten, tripspopulaties beter bestrijdt en plantenschade meer beperkt 

als astigmate mijten aan de strooisellaag werden toegevoegd als voedsel voor deze predators 

(“apparent competition”). 

Bladbewonende rovers zoals A. swirskii worden vaak losgelaten in commerciële 

gewassen om plagen te bestrijden, en deze rovers kunnen interacties aangaan met de 

predators die zich in de strooisellaag bevinden, zoals Macrocheles robustulus, Stratiolaelaps 

scimitus en Cosmolaelaps n. sp., en dit kan biologische bestrijding beinvloeden. Omdat 

plaaginsecten zoals thrips zowel bovengronde plantendelen bewonen als de strooisellaag, zijn 

er verschillende pogingen geweest om trips te controleren met een combinatie van 



plantbewonende en bodembewonende natuurlijke vijanden. In Hoofstuk 4 onderzocht ik de 

bestrijding van trips met een combinatie van A. swirskii en bodembewonende roofmijten 

zoals M. robustulus and S. scimitus. Nieuw in deze experimenten was dat ik verschillende 

typen alternatief voedsel toediende voor de twee typen rovers (pollen bovengronds en 

astigmate mijten in de strooisellaag). Ik onderzocht bovendien het effect van het lostlaten van 

de rovers voor of na een tripsinfectie, en de frekwentie waarmee pollen werd toegevoegd op 

tripsbestrijding. De voornaamste conclusie is dat het toevoegen van pollen voor de 

bladbewonende rovers resulteerde in de beste tripsbestrijding (zoals bij “apparent 

competition”), onafhankelijk van de aanwezigheid van de rovers in de strooisellaag. 

Bovendien bleken de rovers in de strooisellaag de bestrijding van trips niet te beinvloeden. 

Zoals gebruikelijk in commerciële kweken, bevond de strooisellaag in dit experiment zich op 

de bodem, onder de tafels waarop de planten groeiden. Hierdoor was de afstand van de 

planten tot die strooisellaag vrij groot. Toekomstige experimenten zouden daarom kunnen 

achterhalen wat het effect is van het toevoegen van strooisel met rovers aan de voet van de 

planten, hetgeen zou kunnen resulteren in een sterkere verbinding tussen de beide 

voedselwebben. Bestrijding van andere plagen door de predators die in de strooisellaag leven 

verdient meer studie omdat ze goed zijn aangepast aan het gewas en omdat hun dichtheden 

kunnen worden verhoogd door toediening van alternatief voedsel (Hoofdstuk 3). Het loslaten 

van de predators nadat tripsinfestatie was opgetreden resulteerde in onvoldoende bestrijding, 

met veel schade aan de planten. Wanneer predators werden losgelaten en bijgevoerd met 

pollen voor de trips-infestatie, waren planten wél beschermd. Ik vond geen verschil in 

tripsdichtheden en schade wanneer pollen wekelijks werd toegediend en wanneer die 

toediening werd onderbroken. Er waren echter wel significant meer rovers aanwezig op de 

planten die continu pollen ontvingen. Concluderend, laat ik in Hoofdstuk 4 zien dat 

bladbewonende rovers moeten worden losgelaten voordat trips invaderen om schade aan 

bloemen van siergewassen zoals roos te verminderen. Bovendien zou pollen wekelijks 

moeten worden toegevoegd. Ik stel voor dat meer studie nodig is naar de frekwentie van 

toediening en de kwaliteit van alternatief voedsel. De rol van predators in de strooisellaag bij 

de bestrijding van trips en andere plagen verdient ook meer onderzoek.  

In dit proefschrift presenteer ik verschillende methoden die kunnen worden gebruikt 

bij biologische bestrijding. Ik laat ook zien dat kasexperimenten kunnen helpen bij het testen 

van ecologische theorie: Ik laat zien dat het toevoegen van alternatief voedsel voor 

generalistische predators voornamelijk resulteert in “apparent competition”; “apparent 

mutualism” werd af en toe waargenomen, en gedurende korte perioden, vooral wanneer de 

plaag aanwezig was voordat de predators werden losgelaten. Gebaseerd op dit proefschrift, 

suggereer ik twee factoren die meer theoretische aandacht verdienen. Als eerste verdient het 

effect van gemengde dieten op “apparent competition” meer studie. Als tweede, dient het 

effect van de frekwentie van toediening van alternatief voedsel op de dynamica van predators 

en prooien verder onderzocht te worden. Ik laat ook zien dat de interacties tussen 

bovengrondse en ondergrondse voedselwebben effect hebben op plaagdichtheden. Met 

betrekking tot dit laatste onderwerp, beveel ik theoretische studies aan over het effect van 

meerdere soorten van generalistische predators en het toedienen van voedsel bovengronds en 

ondergronds op plaagbestrijding. 

Samenvattend, concludeer ik dat voedselwebben in de strooisellaag en op de 

bovengrondse plantdelen kunnen worden verbonden en dat dit kan resulteren in betere 

biologische bestrijding in een siergewas. Kasexperimenten waarin de dynamica van meerdere 

predatorsoorten met meerdere voedselbronnen zijn cruciaal voor het ontwikkelen van nieuwe 

bestrijdingsmethoden. Zulke experimenten zijn tegelijkertijd goede tests voor ecologische 

theorien. 


