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Samenvatting

Planten in agrarische teeltsystemen worden vaak belaagd door verschillende soor-
ten plantenetende insecten en mijten. Biologische bestrijding van deze plagen kan

met zowel specialistische als generalistische natuurlijke vijanden. Gedurende lange tijd
werden voornamelijk specialistische natuurlijke vijanden gebruikt voor biologische
bestrijding, omdat deze sterk zijn aangepast aan hun prooi. Een nadeel van specialisti-
sche vijanden is echter dat ze zich slecht vestigen in een gewas wanneer hun prooi
niet of in lage dichtheden aanwezig is. Hierdoor zijn doorgaans meerdere introducties
van de vijanden nodig waardoor de kosten hoog kunnen oplopen. Bovendien is het
resultaat sterk afhankelijk van de juiste timing en de kwaliteit van de ingezette natuur-
lijke vijanden. Generalistische predators vestigen zich over het algemeen beter in
gewassen en kunnen meerdere soorten plagen bestrijden. Echter, generalisten zijn,
meer dan specialisten, betrokken bij allerlei interacties tussen soorten, en deze inter-
acties kunnen zowel positief als negatief uitpakken voor de plaagbestrijding.

Een van deze interacties treedt op omdat generalisten indirecte interacties tussen
plagen veroorzaken. Plagen kunnen elkaar direct beïnvloeden door concurrentie om
plantmateriaal, maar ze kunnen ook indirect effect op elkaar hebben doordat ze de
dichtheden van een gezamenlijke predator beïnvloeden. Theoretische modellen
voorspellen dat de evenwichtsdichtheid van de gezamenlijke predator toeneemt en
dat van de prooi afneemt wanneer een nieuwe prooisoort wordt toegevoegd aan een
systeem van één predator en één prooisoort. Dit wordt ‘apparent competition’
genoemd (in het Nederlands zoiets als ‘schijnbare concurrentie’), omdat de popula-
tiedynamica van de twee prooien lijkt op de effecten van concurrentie om voedsel,
terwijl dit feitelijk wordt veroorzaakt door de gezamenlijke predator. Op de korte ter-
mijn, wanneer dichtheden nog niet in evenwicht zijn, kan deze indirecte interactie
tussen plagen ook omgekeerde effecten veroorzaken, doordat toevoeging van een
prooisoort tot verzadiging leidt van de predators. In dat geval heeft de ene prooisoort
dus voordeel bij de toevoeging van een andere prooisoort en is er sprake ‘apparent
mutualism’, oftewel ‘schijnbaar mutualisme’. Deze effecten kunnen ook op de lange
termijn optreden in predator-prooi-systemen die geen evenwicht bereiken maar waar
populaties sterk fluctueren. Generalistische predators kunnen dus interacties tussen
plagen veroorzaken die gunstig zijn voor de bestrijding van deze plagen, maar in
sommige gevallen kan dit de bestrijding ervan verminderen.

Een andere vorm van complexiteit in voedselwebben met generalistische preda-
tors doet zich voor wanneer deze predators andere natuurlijke vijanden aanvallen en
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doden. Dit wordt aangeduid als ‘intraguild predatie’ wanneer de twee soorten van
natuurlijke vijanden ook concurreren om dezelfde prooien. De predator die de ande-
re natuurlijke vijand dood wordt dan de ‘intraguild predator’ genoemd en de andere
natuurlijke vijand is dan de ‘intraguild prooi’. Evenwichtstheorie over deze interactie
voorspelt dat wanneer de natuurlijke vijand (de intraguild prooi) die wordt aangeval-
len door de andere natuurlijke vijand (de intraguild predator) superieur is als bestrij-
der van de gedeelde plaag, dit uiteindelijk zal leiden tot een slechtere bestrijding van
die plaag. Predators kunnen ook andere natuurlijke vijanden consumeren waarmee
ze geen prooi delen. Deze interactie typeer ik als hyperpredatie, omdat het vergelijk-
baar is met hyperparasitisme (sluipwespen die geparasiteerde prooien parasiteren).
Hyperpredatie kan in feite worden gezien als apparent competition tussen de alter-
natieve prooi van de hyperpredator en de gespecialiseerde natuurlijke vijand.
Wanneer hyperpredators zich te goed doen aan gespecialiseerde natuurlijke vijan-
den, zal dat de bestrijding van de prooien van de gespecialiseerde bestrijders versto-
ren. Dit effect zal sterker zijn wanneer alternatieve prooien de dichtheden van de van
de hyperpredators verhogen.

Dit proefschrift gaat over de rol die generalistische predators spelen bij de bestrij-
ding van meerdere plagen in kasteelten van vruchtgroenten. Mijn doel was enerzijds
te kijken of de patronen die door de theorieën over apparent competition, apparent
mutualism en intraguild predation voorspeld worden ook te herkennen zijn in de
populatiedynamica van plagen en predators in kasteelten, en anderzijds, te bepalen
in hoeverre dit soort interacties met generalistische predators de biologische bestrij-
ding van plagen beïnvloedt. De plagen die ik heb bestudeerd behoren tot de meest
schadelijke soorten in de glastuinbouw, namelijk de kaswittevlieg, Californische trips,
spintmijt en bladluis. Het onderzoek startte met de selectie en vergelijking van ver-
schillende soorten generalistische roofmijten voor de bestrijding van trips in kom-
kommer. Verschillende roofmijtsoorten gaven een effectievere bestrijding van trips
dan de tot dan toe veelgebruikte soort Neoseiulus cucumeris. Opvallend was dat de
meest effectieve roofmijten Typhlodromalus limonicus, Amblyseius swirskii en
Euseius ovalis, in andere studies ook bestrijders van wittevlieg bleken te zijn. Een
logisch gevolg was te bepalen hoe de plaagbestrijding met deze predators verloopt
wanneer zowel trips als wittevlieg in hetzelfde gewas aanwezig zijn.

In Hoofdstuk 3 laat ik zien dat de generalisten A. swirskii en E. ovalis beiden kas-
wittevlieg beter bestrijden wanneer ook trips aanwezig is. Dit leek een simpele
bevestiging van de theorie van apparent competition te zijn, maar er was meer aan
de hand. De dichtheden van roofmijten waren opvallend hoog bij de aanwezigheid
van beide plagen. Ik vond dat de roofmijt A. swirskii zich sneller ontwikkelde op een
gemengd dieet van tripslarven en wittevliegeieren ten opzichte van een dieet van
alleen trips of wittevlieg. Bovendien was er bij het gemengde dieet nagenoeg geen
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sterfte van de onvolwassen roofmijtstadia, terwijl bij het dieet van alleen wittevliegei-
eren tot 40% van de roofmijten stierf. De effecten van apparent competition lijken
dus versterkt te worden door het gunstige effect van het gemengde prooidieet op de
predatorpopulatie.

In hoofdstuk 4 toets ik de hypothese dat de interactie tussen twee plagen die
een predator delen op de korte termijn kan leiden tot verhoogde plaagdichtheden
(apparent mutualism). Dit bleek inderdaad het geval te zijn: bestrijding van trips
werd in de eerste 3 weken vertraagd door de aanwezigheid van kaswittevlieg,
maar door de sterke numerieke respons van de roofmijten leidde dit uiteindelijk tot
een betere tripsbestrijding in komkommer. Verzadigingseffecten kunnen zich her-
haaldelijk voordoen wanneer prooipopulaties aanhoudend schommelen, wat resul-
teert in het frequent optreden van positieve indirecte interacties tussen de proois-
oorten. Die schommelingen kunnen optreden doordat jonge kwetsbare stadia door
verzadiging van de predators ontsnappen aan predatie waardoor ze zich ontwik-
kelen tot onkwetsbare stadia die weer een nieuwe generatie van nakomelingen
produceren. Dit kan op zijn beurt weer resulteren in verzadiging van de predators
waardoor trips en wittevlieg opnieuw ontsnappen aan predatie. In de experimen-
ten beschreven in hoofdstuk 4 heb ik dergelijke schommelingen geprobeerd expe-
rimenteel na te bootsen door het gelijktijdig loslaten van veel plaagindividuen. Dit
resulteerde in een hoge dichtheid van een tweede generatie van wittevlieg, het-
geen inderdaad resulteerde in een aanzienlijke vertraging van de onderdrukking
van de tripspopulatie. Tot nu toe was er weinig empirisch bewijs voor het optreden
van deze effecten. Met deze kasexperimenten laat ik zien dat dergelijk effecten
van schommelende populaties kunnen leiden tot een aanzienlijke vertraging van
de plaagbestrijding.

In hoofdstuk 5 heb ik het systeem van een generalistische roofmijt, trips en witte-
vlieg verder uitgebreid met spint. Als modelpredator heb ik opnieuw de roofmijt A.
swirskii gebruikt. Allereerst laat ik zien dat deze roofmijt niet in staat is om spint op
komkommer te bestrijden wanneer dit de enige plaag is. In het laboratorium bleek
dat de spintpredatie door deze rover belemmerd wordt door het web waarmee spint-
mijten zich beschermen tegen allerlei predators. Het verrassende was dat in kas-
proeven op komkommer de bestrijding van spint met A. swirskii verbeterd werd door
de aanwezigheid van andere plagen. De bestrijding van spint verliep beter in aanwe-
zigheid van trips dan in aanwezigheid van kaswittevlieg, maar de beste bestrijding
van spint vond plaats op planten met zowel trips als wittevlieg. Ook in dit experiment
kon verbeterde plaagbestrijding waarschijnlijk verklaard worden door de sterke
populatiegroei van roofmijten op een gemengd dieet van trips en wittevlieg.
Plaagdiversiteit kan dus de plaagbestrijding met generalistische predators verbete-
ren, zelfs van plagen die in eerste instantie ongeschikt lijken als prooi.
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In hoofdstuk 6 laat ik zien dat er ook een keerzijde zit aan het gebruik van gene-
ralistische roofmijten. In kasproeven bleek dat ze zich voeden met de eieren van een
belangrijke bestrijder van bladluis: de galmug Aphidoletes aphidimyza. De roofmijten
zijn geen predators van bladluis en kunnen daardoor bestempeld worden als hyper-
predators. Hyperpredatie van galmugeieren door de roofmijt A. swirskii resulteerde in
een slechtere bestrijding van bladluis in paprika. Bij inzet van generalistische roofmij-
ten tegen trips, wittevlieg en spint, moet er dus rekening worden gehouden met
mogelijk negatieve effecten op de bestrijding van bladluis met galmuggen.

In Hoofdstuk 7 vergelijk ik de effecten van roofmijten met roofwantsen op bladluis
in een paprikateelt met trips en met specialistische bladluisbestrijders bestaande uit
sluipwespen en galmuggen. De roofmijt N. cucumeris, een hyperpredator van gal-
mug, leek de bestrijding van bladluis iets te verslechteren ten opzichte van een ge-
was met alleen bladluisbestrijders. De roofwants Orius majusculus, een intraguild
predator van zowel sluipwespen als galmuggen, bleek de bestrijding van bladluis
juist aanzienlijk te verbeteren ten opzichte van de behandeling met alleen bladluisbe-
strijders. In het laboratorium laat ik zien dat deze predator zich met zowel trips als
bladluis voedt wanneer beide plagen aanwezig zijn. De trips kan daardoor bijdrage
aan de vestiging van de roofwantsen en daarmee de bestrijding van bladluis verbe-
teren, ondanks het feit dat de roofwantsen zich ook voeden met de specialistische
bestrijders van bladluis. Deze studie geeft dus aan dat intraguild predatie tussen
natuurlijke vijanden niet per definitie tot een slechtere bestrijding van plagen hoeft te
leiden. Dit benadrukt het belang om effecten van generalistische predators op pla-
gen te testen in de juiste context van plagen en bestrijders.

Mijn conclusie is dat generalistische predators zeer waardevol kunnen zijn bij de
bestrijding van meerder plagen gelijktijdig, maar dat het belangrijk is om oog te heb-
ben voor mogelijke negatieve effecten. Biologische bestrijding in ecosystemen met
meerder plagen en bestrijders vraagt dus om een systeembenadering waarbij reke-
ning wordt gehouden met de onderlinge interacties tussen organismen.
Kasexperimenten waarbij de bestrijding van meerder plagen met verschillende groe-
pen van natuurlijke vijanden worden geëvalueerd zijn niet alleen van belang voor het
verder ontwikkelen van biologische bestrijdingssystemen, maar ook voor het testen
van ecologische theorieën over interacties tussen organismen in voedselwebben.
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