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In dit proefschrift bestudeer ik de interacties tussen twee prooien en hun gezamen-
lijke rover. In systemen met twee prooien en één rover kunnen indirecte interacties

via deze gezamenlijke rover plaatsvinden. Theorieën voorspellen dat, wanneer een
populatie van een prooisoort wordt toegevoegd aan een systeem dat bestaat uit één
roversoort en één prooisoort, de evenwichtsdichtheid van de al aanwezige prooisoort
zal dalen, zelfs als de twee prooisoorten niet elkaars concurrenten zijn. Dit komt
doordat de evenwichtsdichtheid van de rover- populatie zal stijgen met het toene-
men van de dichtheid van de prooipopulatie die aan het systeem werd toegevoegd.
Deze interactie, die in het Engels apparent competition genoemd wordt (er is geen
goede Nederlandse term voor), kan zelfs leiden tot zo’n sterke afname van de
dichtheid van de oorspronkelijke prooi dat deze soort verdwijnt uit het systeem. Op
kortere termijn, als een evenwichtsituatie nog niet bereikt is, kunnen twee
prooisoorten die een gezamenlijke rover hebben, elkaar ook positief beïnvloeden,
omdat een stijging in de dichtheid van de populatie van de ene prooi kan leiden tot
verzadiging van de rovers, waardoor die minder kunnen eten van de andere
prooisoort. Deze interactie wordt apparent mutualism genoemd (ook hier is geen
goede Nederlandse term voor). In de biologische bestrijding is een interactie als
apparent competition wenselijk, omdat het resulteert in lagere plaagdichtheden. Dit
in tegenstelling tot apparent mutualism, waarbij plaagdichtheden juist omhoog gaan.
Biologische bestrijding, met name in kassen, biedt de ideale mogelijkheid om inter-
acties tussen soorten te bestuderen, omdat deze bestaan uit relatief weinig soorten
waarbij de soortensamenstelling makkelijk te beïnvloeden is. Het systeem waar ik het
meest onderzoek aan heb verricht, bestaat uit een generalistische roofmijt
Amblyseius swirskii, verscheidene plaagsoorten (kaswittevlieg, Californische trips en
spintmijt) en komkommerplanten. Ik heb zowel de directe interacties tussen de pla-
gen onderzocht als de indirecte interacties via de rover, om inzicht te krijgen in de
populatiedynamica van plagen. In het bijzonder heb ik onderzocht of deze dynamica
positief dan wel negatief is voor biologische bestrijding. Ik heb ook naar het effect
van het gedrag van de rover en de prooi op deze interacties gekeken. Een genera-
listische rover kan namelijk een voorkeur hebben voor een van de twee prooisoorten,
waardoor de andere prooisoort tijdelijk kan ontsnappen (apparent mutualism). Een
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ander voorbeeld is dat van gemengde diëten over het algemeen bekend is, dat zij
een positief effect hebben op de reproductie van sommige roversoorten, wat maakt
dat het toevoegen van een nieuwe soort aan een systeem dat bestaat uit één rover
en één plaag, dan niet meer simpelweg staat voor het toevoegen van meer voedsel.
Een gemengd dieet kan dan namelijk leiden tot een hogere groeisnelheid van de
roverpopulatie en dientengevolge zullen de plaagpopulaties afnemen (apparent com-
petition). 
In hoofdstuk 2 laat ik zien dat de dichtheid van de roverpopulatie veel hoger wordt in
aanwezigheid van twee prooisoorten dan in aanwezigheid van één prooisoort en dat
dit al gebeurt in acht weken. Dit leidt tot de daling van de dichtheid van één van de
twee prooisoorten (de kaswittevlieg), terwijl de dichtheid van de andere prooi al laag
was, onafhankelijk van de aanwezigheid van de nieuwe prooi. Kortom, de bestrijding
van kaswittevlieg gaat beter in aanwezigheid van de andere plaagsoort (Californische
trips), terwijl de laatste in alle gevallen succesvol bestreden wordt. 
Laboratoriumexperimenten met de rover A. swirskii (Hoofdstuk 2) laten zien dat de
hogere dichtheden van de roverpopulatie die waargenomen werden in de kassen,
gedeeltelijk veroorzaakt worden door hogere juveniele overleving en hogere ontwik-
kelingssnelheid van de roversoort op een gemengd dieet van trips en wittevlieg.
Bovendien bleek dat trips een betere voedselbron vormen dan wittevlieg, maar dat
een mengsel van de twee plaagsoorten het beste dieet voor de rovers is.
In hoofdstuk 3 laat ik zien dat twee prooisoorten die een gezamenlijke rover hebben,
elkaars dichtheden ook positief kunnen beïnvloeden. Deze interactie (apparent mutu-
alism) is onwenselijk voor biologische bestrijding. De rover en de prooi moesten een
aantal generatiecycli doorlopen voordat de positieve effecten op de prooidichtheid
teniet werden gedaan door de negatieve effecten op de prooidichtheid (apparent
competition).
In hoofdstuk 4 heb ik onderzocht of de hoge roverdichtheid die veroorzaakt werd
door het gemengde dieet ook invloed had op de populatie van een plaagsoort
waarop de rover een klein per capita effect heeft. Ik heb daartoe naast trips en wit-
tevlieg ook spintmijt (Tetranychus urticae), een minder geschikte plaagsoort,
toegevoegd. In aanwezigheid van wittevlieg en trips werd er minder schade door
spintmijt waargenomen, wat waarschijnlijk veroorzaakt wordt door de hoge aantallen
rovers in aanwezigheid van trips en wittevlieg (meer dan 50 keer hogere popu-
latiedichtheid). Dit laat zien dat effecten van een interactie zoals apparent competi-
tion ook van invloed zijn op de populaties van soorten die beschouwd worden als
ongeschikt voor de rover. Het laat ook zien dat diversiteit aan plaagsoorten de bio-
logische bestrijding verbetert door de toename van de dichtheid van de populatie
van de rover. De goede bestrijding van plagen die werden gevonden in zowel hoofd-
stuk 2 en 3 als in hoofdstuk 4, wordt dus niet alleen veroorzaakt door de stijging van
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de hoeveelheid aanwezige prooi, maar ook door het positieve effect van een
gemengd dieet op de groei van de roverpopulatie. 
Een ander, en minder voor de hand liggend, voordeel van een gemengd dieet voor
generalistische rovers is dat zij een hogere predatiesnelheid kunnen bereiken op de
kwalitatief beste prooi. Veel prooisoorten kunnen namelijk chemische signalen,
afkomstig van rovers, herkennen en deze signalen induceren gedragsveranderingen
in de prooi. Deze gedragsveranderingen  verminderen het predatierisico voor de prooi.
Voorbeelden van zulk anti-rovergedrag zijn: een tegenaanval inzetten, schuilen, stil
blijven zitten of aggregeren. Prooien moeten het predatierisico in kunnen schatten om
zo hun gedrag af te stemmen op het aanwezige gevaar. Veel prooisoorten kunnen
onderscheid maken tussen chemische signalen van verschillende rovers, maar ook
bijvoorbeeld tussen rovers die soortgenoten van deze prooi gegeten hebben en rovers
die een andere soort gegeten hebben; de prooien reageren sterker op de eerstge-
noemde rovers. Dit is begrijpelijk want rovers die soortgenoten van de prooi gegeten
hebben, vormen een groter gevaar dan rovers die een andere soort hebben gegeten.
Echter, in de literatuur is tot nu toe onderbelicht gebleven dat rovers hier ook hun
voordeel mee zouden kunnen doen. Gesteld dat prooien onderscheid kunnen maken
tussen gevaarlijke en niet gevaarlijke rovers door middel van prooigerelateerde sig-
nalen van een rover, dan zouden rovers zichzelf kunnen ‘vermommen’ door tijdelijk
een andere prooisoort te eten. Hiermee reduceren ze het anti-rovergedrag, en dus kan
de predatiesnelheid op die plaag stijgen. 
In hoofdstuk 6 bestudeer ik of een rover daadwerkelijk een grotere kans heeft om een
prooi te pakken als hij in aanraking is geweest met chemische signalen van een
andere prooisoort. Ik heb roofmijten gemerkt met lichaamsvloeistoffen van wittevlieg
danwel van trips en daarna heb ik deze gemerkte rovers dezelfde prooisoort aange-
boden of juist de andere prooisoort. Rovers die gemerkt waren met trips, aten signi-
ficant minder tripslarven dan rovers die gemerkt waren met wittevlieg. Bovendien
schuilden meer tripslarven in aanwezigheid van rovers die gemerkt waren met trips,
dan wanneer de rovers gemerkt waren met wittevlieg. Ik veronderstel daarom dat
rovers inderdaad hun predatiesnelheid op een prooi kunnen verhogen door een
gemengd dieet te selecteren.
Concluderend: de resultaten van dit onderzoek laten zien dat de dichtheid van een
gezamenlijke rover veel meer kan toenemen in aanwezigheid van twee plaagsoorten
dan wanneer er maar één van de twee aanwezig is. Dit kan behalve de grotere
hoeveelheid aanwezig voedsel, ook verklaard worden door een hogere ontwikke-
lingssnelheid en juveniele overleving van de rover op een gemengd dieet. Een ander
verklaring kan zijn dat rovers hogere predatiesnelheid kunnen bereiken op de kwali-
tatief betere prooi door afwisselend twee prooisoorten te eten, en zich daarmee
chemisch te vermommen. 
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In het licht van biologische bestrijding veronderstel ik dat het gebruiken van één soort
natuurlijke vijanden tegen verschillende plaagsoorten op korte termijn kan leiden tot
een minder goed effect op de bestrijding van deze plagen, maar op de langere ter-
mijn (acht weken) een goed effect heeft op de bestrijding van de plagen. Omdat de
meeste productiecycli van gewassen langer is dan deze periode, denk ik dat biolo-
gische bestrijding verbeterd kan worden door juist generalistische natuurlijke vijan-
den te gebruiken.
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