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Nederlandse Samenvatting 

Chemische bestrijdingsmiddelen kunnen gewassen beschermen tegen schadelijke 

indringers, maar kunnen ook schadelijk zijn voor de mens en natuur. Helaas zijn er niet 

altijd goede milieuvriendelijke alternatieven. Het inzetten van natuurlijke vijanden van een 

plaag kan een oplossing zijn en is van toenemend belang in de landbouw doordat gebruik 

van pesticiden steeds restrictiever wordt. Een van de grote uitdagingen binnen de 

biologische bestrijding is echter om een vijand te vinden die precies de juiste combinatie 

aan eigenschappen heeft om efficiënt de doelsoort – de plaag - in het gewas te kunnen 

vinden en doden. Zeker als het gaat om nieuwe plaagsoorten is dit lastig, omdat bestaande 

vijanden niet altijd effectief zijn. Daarnaast zorgt de continue druk van nieuwe invasieve 

plaagsoorten voor een extra vraag naar de ontwikkeling en verbetering van biologische 

bestrijders. En het aantal nieuwe invasieve soorten zal naar verwachting blijven stijgen door 

verandering in klimaat en globalisering.  

In dit proefschrift hebben we ons gericht op de biologische bestrijding van de Suzuki-

fruitvlieg (Drosophila suzukii). Dit is een exoot die in 2012 voor het eerst in Nederland is 

aangetroffen en sindsdien grote schade toebrengt aan zacht fruit zoals kersen, blauwe 

bessen, frambozen, aardbeien en druiven. Om deze plaagsoort te bestrijden hebben we 

onderzocht of we sluipwespen kunnen inzetten; insecten die eitjes leggen in of op andere 

insecten die uiteindelijk sterven als gevolg van de ontwikkelende sluipwesp larve. Het 

gebruik van inheemse sluipwespsoorten heeft de voorkeur, maar deze hebben vaak een 

beperkte impact op een invasieve soort omdat ze geen evolutionaire geschiedenis delen en 

dus niet de juiste aanpassingen bezitten om de vliegen te parasiteren. Daarom hebben we in 

dit proefschrift de evolutionaire ecologie van sluipwespen-gastheer interacties onderzocht 

om vast te stellen of en hoe inheemse sluipwespen zich evolutionair kunnen aanpassen aan 

de nieuwe invasieve gastheer en om deze kennis vervolgens toe te passen voor verbetering 

van biologische plaagbestrijding. 

Doorgaans worden binnen de biologische bestrijding verschillende soorten getest om 

uiteindelijk een vijand te vinden met de juiste combinatie aan eigenschappen. Hierbij wordt 

voornamelijk gekeken naar variatie tussen soorten. Echter, binnen één soort kan ook grote 

variatie bestaan; individuen kunnen verschillen in eigenschappen die cruciaal zijn om 

plagen te onderdrukken, zoals zoekefficiëntie, reproductiesnelheid en hun vermogen om te 

doden. Als deze variatie ook erfelijk is, is het mogelijk om de soort in het laboratorium 

kunstmatig te selecteren om zo een lijn te creëren met de gewenste eigenschappen 

(Hoofdstuk 2). Een bijkomend voordeel is dat met deze methode er niets kunstmatig wordt 

gemodificeerd aan het genetische materiaal, maar dat juist gekeken wordt hoe we het beste 

gebruik kunnen maken van de genetische variatie die er al bestaat in de natuur.  

Ondanks de grote hoeveelheid theoretisch onderzoek en de succesvolle toepassing ervan in 

planten- en dierenveredeling voor de landbouw, is kunstmatige selectie niet op grote schaal 

toegepast om natuurlijke vijanden te selecteren voor biologische plaagbestrijding. Toch kan 

het gebruik van reeds bestaande natuurlijke genetische variatie een veelbelovende 

milieuvriendelijke benadering zijn om biologische plaagbestrijding te verbeteren. De 
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toepassing van deze methode vormt echter ook een uitdaging voor de integratie van 

fundamenteel en toegepast onderzoek om vragen over evolutionaire processen en 

biologische plaagbestrijding te beantwoorden: wat bepaalt fenotypische variatie en de 

uitkomst van biotische interacties voor de betrokken organismen/soorten, hoe kunnen we 

evolutie sturen en voorspellen, welke factoren kunnen de aanpassing van inheemse soorten 

aan nieuwe invasieve soorten in het veld belemmeren en welke omstandigheden zouden de 

aanpassing vergemakkelijken? 

Om natuurlijke genetische variatie effectief te gebruiken is dus inzicht nodig in 

fundamentele biologie van de natuurlijke vijand, de plaagsoort en de ecologische aspecten 

van het gebied waar de vijand uiteindelijk moet worden ingezet. In hoofdstuk 2 schetsen 

we het belang van het vinden van nieuwe manieren om natuurlijke vijanden te verbeteren 

voor het bestrijden van invasieve plagen. We stellen daarvoor een vier stappenplan op om 

de potentie van natuurlijke vijanden, zoals sluipwespen, te onderzoeken voor biologische 

bestrijding gebaseerd op het gebruik van natuurlijke variatie tussen en binnen soorten. Dit 

omvat (1) bepaling van variatie tussen soorten om de meest veelbelovende kandidaat te 

kiezen die de plaag kan parasiteren. Wanneer deze kandidaat nog niet optimaal presseert, 

zijn de volgende stappen (2) het bepalen van variatie binnen de soort op eigenschappen die 

essentieel zijn voor het bestrijden van de plaag en (3) het onderzoeken van de genetische en 

omgevingsfactoren die fenotypische variatie bepaalt om vervolgens (4) een methode op te 

stellen om de variatie te benutten. Aanwezigheid van erfelijke variatie maakt selectie van 

de beste genotypen mogelijk om de prestaties van de vijand te optimaliseren. Via 

kruisingen en kunstmatige selectie kan de evolutie worden versneld en gestuurd om een 

natuurlijke vijand te creëren met eigenschappen die nuttig zijn voor biologische bestrijding.  

In dit proefschrift hebben we dit vier stappenplan gevolgd voor verbetering van 

sluipwespen voor bestrijding van de Suzuki fruitvlieg door kunstmatige selectie in het 

laboratorium (Hoofdstuk 3,4,5). Daarnaast hebben we door middel van computersimulaties 

voorspellingen gemaakt hoe sluipwespen zullen evolueren als reactie op selectie opgelegd 

door de invasieve plaag, zoals dat in de natuur zou gebeuren (Hoofdstuk 6).  

Allereerst hebben we literatuuronderzoek gedaan om de hoeveelheid natuurlijke variatie 

tussen en binnen inheemse sluipwespensoorten in kaart brengen (Hoofdstuk 2). Dit toont 

aan dat Leptopilina heterotoma een van de weinige Europese sluipwespsoorten is die de 

Suzuki fruitvliegen parasiteert. Vervolgens hebben we verschillende populaties van L. 

heterotoma onderzocht en toonden we door middel van laboratorium proeven aan dat deze 

sluipwesp in staat is de Suzukii fruitvlieg overleving significant te verlagen, en dat er grote 

verschillen binnen deze sluipwesp bestaan in twee belangrijke eigenschappen: 

aanvalsfrequentie en het vermogen om de Suzuki fruitvlieg te doden (Hoofdstuk 3). Dit 

wijst er dus op dat er genetische variatie bestaat binnen deze soort voor deze twee 

eigenschappen. Echter, eitjes die gelegd worden in de Suzuki gastheer kunnen zich zelden 

volledig ontwikkelen tot volwassen sluipwespen en gaan dood.  

Vervolgens hebben we deze populaties gekruist om een genetische variabele lijn te maken 

om de hoeveelheid additieve genetische variatie en erfelijkheid van deze eigenschappen te 

kwantificeren en als basis voor kunstmatige selectie. Verwantschapsonderzoek wees uit dat 
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aanvalsfrequentie en hun vermogen om de gastheer te doden gedeeltelijk genetisch bepaald 

zijn, een voorwaarde voor kunstmatige selectie (Hoofdstuk 3). We vonden geen erfelijke 

variatie in overleving van de zich ontwikkelende onvolwassen sluipwespen.  

We hebben de sluipwespen daarom geselecteerd op hun vermogen de pest te doden en 

vonden dat, in tegenstelling tot de verkregen resultaten van het verwantschapsonderzoek, 

deze eigenschap na zeven generaties selectie niet significant verbeterd was (Hoofdstuk 5). 

Wel vonden we een verhoging in aanvalsfrequentie. Het niet kunnen verbeteren van het 

vermogen om te doden kwam waarschijnlijk doordat de Suzuki vliegen populatie zich had 

aangepast aan de laboratoriumomstandigheden gedurende het eenjarige experiment en 

sterker was geworden. Dit onderzoek laat zien dat selecteren van natuurlijke vijanden dus 

niet altijd een directe oplossing kan bieden, maar het heeft wel potentie voor optimaliseren 

van biologische bestrijding in de toekomst, als er voldoende genetische variatie is, 

voldoende tijd is om evolutie te laten plaatsvinden, de gewenste eigenschappen efficiënt en 

accuraat gemeten kunnen worden en de benodigde organismen (de doelsoort én zijn 

gastheersoort(en)) gemakkelijk gekweekt kunnen worden in het laboratorium.  

Naast genetische factoren, onderzochten we of twee biotische factoren de prestatie van 

sluipwespen beïnvloeden: de endosymbiont Wolbachia en de gastheer waarin de 

onvolwassen wesp zich ontwikkelt (Hoofdstuk 4). De kwaliteit van de gastheer heeft een 

significante invloed op het fenotype van de wesp: wespen gekweekt op relatief lage 

kwaliteit gastheren produceren minder nakomelingen, deze nakomelingen waren kleiner en 

waren minder goed in staat om de Suzuki fruitvlieg te doden. Deze resultaten kunnen 

gebruikt worden voor het ontwikkelen van betere biologische bestrijders. Drie 

opeenvolgende generaties van hitteschokbehandelingen hadden echter geen invloed op de 

aanwezigheid van Wolbachia bacteriën in de wespen, noch op het vermogen om de 

gastheer van hun nakomelingen te doden, wat aangeeft dat de Wolbachia-L. heterotoma-

interactie hittetolerant is.  

In Hoofdstuk 6 onderzochten we de evolutie van de sluipwesp verder door middel van een 

individu-gebaseerd model (IBM), geïnspireerd op het L. heterotoma-Suzuki fruitvlieg 

systeem. Invasieve soorten zoals de Suzuki fruitvlieg kunnen worden gezien als “val” 

wanneer een sluipwesp deze probeert te parasiteren, maar zonder succes. Omdat de 

sluipwesp wel eitjes legt maar geen nakomelingen krijgt kan de ongeschikte exoot daarom 

direct negatieve effecten hebben op inheemse sluipwesp populaties. Door middel van 

computersimulaties laten we zien onder welke voorwaarden sluipwespen zich aan zullen 

passen aan de invasieve soort door ze óf op te nemen in de range aan gastheren die ze 

kunnen parasiteren óf door juist de ongeschikte gastheer te vermijden en dus niet meer in de 

val te trappen. De resultaten van het model geven aan dat wanneer sluipwespen in staat zijn 

om de ongeschikte gastheer te doden, dit de kans significant verkleint dat ze zich zullen 

aanpassen aan de gastheer over evolutionaire tijd, en dat dit dus hun evolutie in de weg kan 

staan. Daarnaast tonen we aan dat zoekefficiëntie en genetische variatie in voorkeursgedrag 

een belangrijke rol spelen in de kans dat een nieuwe sluipwesp-gastheer relatie kan 

ontstaan. Invasieve soorten kunnen dus de evolutie van sluipwespen beïnvloeden. Dit 

betekent dat wanneer inheemse vijanden op korte termijn slechts een minimale impact 
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hebben op een invasieve soort, ze mogelijk wel zouden kunnen bijdragen over evolutionaire 

tijd - afhankelijk van de richting van de evolutie. 

Deze studie heeft bijgedragen aan onze kennis over de impact van invasieve soorten op de 

ecologie en evolutie van inheemse natuurlijke vijanden. De natuurlijke vijand, L. 

heterotoma, probeert vaak de nieuwe invasieve plaagsoort D. suzukii te parasiteren, maar ze 

krijgen geen directe fitnessvoordelen omdat ze de nieuwe gastheer niet kunnen exploiteren 

voor reproductie. Dit kan gezien worden als een misadaptatie. Onder de “Mothers-know-

best” hypothese worden moeders geacht te weten wat het beste is voor hun nakomelingen, 

maar ze hebben misschien niet altijd alle benodigde informatie om optimaal te handelen. 

Hoewel hun suboptimale gastheerkeuzes nadelige effecten kunnen hebben op het 

voortbestaan van de populatie en de aanpassing aan de plaag kunnen belemmeren, kan hun 

'dwaas optimistische' gedrag kunstmatig worden geselecteerd voor de ontwikkeling van een 

geoptimaliseerd natuurlijk biologisch bestrijdingsmiddel. Dit proefschrift toont dus het 

belang aan van evolutionaire biologie om de impact van invasieve soorten een halt toe te 

roepen: (1) voor de ontwikkeling van duurzame bestrijdingsmethoden en (2) voor het 

behoud en de bevordering van genetische diversiteit tussen en binnen soorten en daarmee 

de veerkracht van soorten tegen veranderende omgevingen. Bovendien laat dit proefschrift 

zien hoe fundamentele en toegepaste onderzoeksvragen elkaar kunnen aanvullen en 

inspireren om nieuwe oplossingen te vinden om de voedselproductie te verbeteren en om 

nieuwe inzichten te verkrijgen in de ecologie en evolutie van interacties tussen soorten. 
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