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Samenvatting

Met deze thesis willen we het effect van de voedingstoestand van Harmonia axyridis en Epi-

syrphus balteatus nagaan op de intraguild interacties tussen beiden. Intraguild interacties zijn

interacties die optreden tussen soorten die tot dezelfde guild behoren. Een guild is een soor-

tengroep die dezelfde (voedsel-)bron nuttigt. H. axyridis en E. balteatus behoren tot de guild

der bladluispredatoren. Daarnaast wordt gekeken wat het effect is van de complexiteit van de

habitat waarin beide predatoren elkaar treffen.

De gebruikte voedselbronnen voor individuele larven van beide predatoren waren E. kuehniella

eitjes, pollen, bladluizen (A. pisum) ad libitum en bladluizen in beperkte hoeveelheden. De

eerste proeven waren ontwikkelingsproeven. We trachtten een idee te krijgen van de ontwikke-

lingsduur tot adult, het gewicht van het laatste larvale stadium van beide predatoren en het

gewicht van de adulten van H. axyridis. Hieruit bleek dat H. axyridis de snelste ontwikkeling

kende op E. kuehniella eitjes en op bladluizen ad libitum. Hierna kwam de groep die bladluizen

in beperkte hoeveelheid kreeg en finaal de pollengroep. E. balteatus kende de snelste ontwikke-

ling op bladluizen ad libitum, gevolgd door bladluizen in beperkte hoeveelheid. Slechts enkele

larven ontwikkelden op E. kuehniella eitjes en geen enkele larve ontwikkelde op pollen. Deze

groepen werden daarom niet opgenomen in de latere proeven. Het gewicht van adulten en larven

in het laatste stadium kende meestal een gelijkaardig verloop waarbij de zwaarste individuen in

de snelst ontwikkelende groepen zaten.

Deze voedingsregimes werden ook nog onderworpen aan enkele fitnesstesten. Zo werd bij der-

destadiumlarven gekeken naar de overlevingsduur in een uithongeringsbehandeling en naar de

predatiecapaciteit op bladluizen. De snelst ontwikkelende groepen overleefden het langst onder

uithongering. De predatie van H. axyridis met pollen gevoed was lager dan de predatie bij de

3 andere voedingsregimes. De predatiecapaciteit van E. balteatus werd niet bëınvloed door het

voedingsregime.

De intraguild predatieproef werd eerst in kleine petrischalen uitgevoerd. Achteraf gebeurde

er een potproef met paprikaplantjes. In de petrischaalproef werden in combinatie met vierde-

stadiumlarven van H. axyridis de derdestadiumlarven van E. balteatus telkens gedood binnen

de eerste 24 uur, ongeacht het voedsel van beide predatoren. Bij derdestadiumlarven was de

invloed van voeding wel groot. Zeker wanneer H. axyridis gevoed was met bladluizen bleek deze
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predator zeer agressief. Een H. axyridis larve gevoed met E. kuehniella eitjes was vermoedelijk

nog onvoldoende hongerig om E. balteatus te doden. Indien H. axyridis gevoed was met pollen,

was deze te zwak. E. balteatus was veel sterker toen deze ad libitum met bladluizen gevoed

werd dan wanneer hij een beperkt bladluisdieet kreeg. De potproef werd enkel uitgevoerd met

derdestadiumlarven van H. axyridis. Bovendien werd de groep gevoed met E. kuehniella niet

opgenomen in deze proef. Enkel nog voeding van E. balteatus had een effect op het optreden

van intraguild predatie, dat hetzelfde was als in de petrischaalproef.

Het vergroten van de arena’s veroorzaakte een daling van de intraguildpredatie indien H. axy-

ridis gevoed was met bladluizen. Deze verhoging van de habitat complexiteit had geen invloed

op het optreden van intraguildpredatie indien H. axyridis gevoed was met pollen.
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1 Inleiding

Het veelkleurig Aziatisch lieveheersbeestje, Harmonia axyridis, is een efficiënte biologische be-

strijder van plagen zoals bladluizen en schildluizen en werd in Frankrijk sedert 1995 voor het

eerst commercieel verkocht (Brown et al., 2008). Sinds 1997 werd deze kever in België gebruikt

in de biologische bestrijding. Niet veel later heeft H. axyridis zich gevestigd in verschillende

landen in Europa en heeft het lieveheersbeestje een snelle verspreiding gekend. In het najaar

van 2001 werden voor het eerst wilde adulten gevonden in Gent en Brussel. In 2006 werden ze

al over heel België teruggevonden (Adriaens et al., 2008). Daarom wordt H. axyridis als een

invasieve soort beschouwd.

De invasie van dit lieveheersbeestje lijkt op het eerste zicht misschien niet zo’n groot probleem.

Als natuurlijke vijand van bladluizen kan de predator een onderdrukkend effect hebben op blad-

luisplagen. Toch is H. axyridis een soort die voor heel wat overlast kan zorgen. De kevers

brengen de winter door in huizen, waar ze grote aggregaties kunnen vormen en na het aanzetten

van de verwarming actief worden en binnenshuis gaan rondvliegen. Bovendien scheiden lieve-

heersbeestjes een stinkende vloeistof af, die vlekken kan maken op meubels. De kevers kunnen

zich in het najaar voeden op rijpend (beschadigd) fruit om hun energiereserves voor de winter

op te bouwen. Vooral in de wijnbouw in de VS is dit een groot probleem, daar ze de smaak van

de wijn wijzigen als ze tussen de druiven terecht komen bij de verwerking (Majerus et al., 2006).

Het voorbije jaar heeft het veelkleurig Aziatisch lieveheersbeestje de krant gehaald, met kop-

pen als ’Invasie van grote lieveheersbeestjes’ of ’Aziatisch lieveheersbeestje verdringt Vlaamse

soortgenoot’ (Gazet van Antwerpen, 2011; Het Nieuwsblad, 2012). Deze artikels wijzen op

een mogelijk nadelig effect op niet-doelorganismen. Dit kunnen insecten zijn met verschillende

functies. In Noord-Amerika zou H. axyridis zich kunnen voeden op onvolwassen stadia van bij-

voorbeeld de monarchvlinder (Koch et al., 2003), maar het blijkt ook dat H. axyridis een groot

concurrentievermogen heeft ten opzichte van andere lieveheersbeestjes en andere biologische be-

strijders van bladluizen. Enerzijds is er competitie voor dezelfde prooien en anderzijds kunnen

de concurrenten zelf ook ten prooi vallen aan H. axyridis. In het laatste geval spreekt men van

intraguild predatie (Polis et al., 1989; Majerus et al., 2006). Wat betreft de lieveheersbeestjes

populaties zijn er al grote verschuivingen van de abundanties waargenomen in het voordeel van

H. axyridis (Brown et al., 2011a).
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Een andere predator die in België veel voorkomt is de snorzweefvlieg, Episyrphus balteatus.

Deze zweefvlieg wordt gebruikt in de biologische bestrijding van bladluizen en wordt bijvoor-

beeld door Koppert verhandeld (Anoniem, 2012b). De intaguild predatie van E. balteatus door

H. axyridis zou negatieve gevolgen kunnen hebben voor de bestrijding van bladluizen en wordt

daarom onderzocht. Enkele aspecten rond de intraguild interactie tussen H. axyridis en E. bal-

teatus werden al onderzocht. Zo werd het effect van intraguild predatie van E. balteatus op de

bestrijding van bladluizen nagegaan (Alhmedi et al., 2007b). Hoe verschillende ontwikkelings-

stadia ten opzichte van elkaar staan werd onderzocht door Putra et al. (2009), zij vonden dat het

lieveheersbeestje bijvoorbeeld niet altijd aan het langste eind trekt. Ingels & De Clercq (2011)

trokken dit onderzoek verder door naar alle mogelijke combinaties van larvale stadia en adulten

te kijken. Hierbij gingen ze ook na wat het effect was van de aanwezigheid van bladluizen op

deze interactie en naar de invloed van habitat complexiteit. Verschillende auteurs keken ook al

naar de invloed van larven of sporen van deze larven op de eiafleg van adulten (Alhmedi et al.,

2007b; Putra et al., 2009; Almohamad et al., 2010).

Bij de studies van Ingels & De Clercq (2011) en Putra et al. (2009) werden de larven voor-

afgaand aan de proef uitgehongerd voor een welbepaalde periode. De plotse overgang van veel

voedsel naar niets is een situatie, die zich in de natuur niet echt voordoet. In de studie van

Ingels & De Clercq (2011) werd H. axyridis in de periode voorafgaand aan de proef gevoed

met Ephestia kuehniella eitjes, een voedingsbron die niet natuurlijk is. Het opzet van de huidige

studie was om na te gaan wat het effect is van langdurige voedingssituaties van beide predatoren

voorafgaand aan de proef, waar beide larven met elkaar worden geconfronteerd. Deze voedings-

regimes kunnen zowel overvloedig zijn (bladluizen ad libitum) of eerder limiterend (bladluizen in

beperkte hoeveelheid). Deze proeven zullen uitgevoerd worden in petrischalen en in een potproef

om de invloed van habitat complexiteit na te gaan.
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2 Literatuurstudie

2.1 Harmonia axyridis (Pallas)

2.1.1 Taxonomie

In het Nederlands staat H. axyridis gekend als het veelkleurig Aziatisch lieveheersbeestje, een

naam die rechtstreeks is afgeleid van het Engelse ’multicolored Asian lady beetle’. Andere bena-

mingen uit het Engels zijn ’Halloween lady beetle’ en ’Harlequin ladybird’(Brown et al., 2008).

De ’Halloween lady beetle’ kreeg zijn naam hoogst waarschijnlijk omdat er in Noord-Amerika

rond de tijd van Halloween grote migraties plaatsvonden (Pervez & Omkar, 2006). ’Harlequin

ladybird’ vindt zijn oorsprong in de grote kleurvariatie binnen de soort (Anoniem, 2011e). In

Noord-Amerika staat deze kever ook bekend als ’Asian lady beetle’ en ’Japanese ladybug’ (Ano-

niem, 2011e). De taxonomische classificatie van H. axyridis (Pallas) wordt weergegeven in tabel

1.

Tabel 1: De classificatie van H. axyridis(Pallas). (Anoniem, 2011f,h)

Rijk Animalia Suborde Polyphaga
Fylum Arthropoda Infraorde Cucujiformia
Subfylum Hexapoda Superfamilie Cucujoidea
Klasse Insecta Familie Coccinelidae
Subklasse Pterygota Subfamilie Coccinellinae
Infraklasse Neoptera Genus Harmonia
Divisie Endopterygota Species Harmonia axyridis (Pallas)
Orde Coleoptera

2.1.2 Oorsprongsgebied en verspreiding

H. axyridis heeft zijn oorsprongsgebied in Azië, meer bepaald in China, Japan, Korea, Taiwan,

Mongolië, Siberië en het Himalayagebergte. Toch blijkt dit gebied nog niet volledig uitgeklaard

(Brown et al., 2008; Soares et al., 2008; Brown et al., 2011b). In Brown et al. (2011b) wordt een

overzicht gegeven van de huidige verspreiding over de verschillende continenten. Hierna wordt

een korte samenvatting van deze verspreiding gegeven, waarbij het jaartal van vestiging steeds

tussen haakjes wordt weergegeven. In Noord-Amerika (VS (1988), Canada (1994) en Mexico

(2006)), Zuid-Amerika (Argentinië (2010), Chili (2010), Brazilië (2002), Paraguay (2006),...) en

Afrika (Zuid-Afrika(2001), Egypte) is de soort gevestigd. Een verdere verspreiding in Afrika is

mogelijk, maar nog niet bevestigd. Zo zou de soort bijvoorbeeld ook al teruggevonden zijn in
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Oost-Kenia, maar de vestiging van de soort is er nog niet aangetoond. In Australië heeft H.

axyridis zich nog niet gevestigd (uit een review door Brown et al. (2011b)).

In België werden in 2001 de eerste wilde populaties gevonden, in zowel Gent (september) als

Brussel (oktober). Sinds 2006 komt H. axyridis in het gehele land voor (Brown et al., 2008). H.

axyridis heeft zich vrijwel in heel Europa gevestigd (Brown et al., 2008, 2011b).

Voor de verspreidingsnelheid doorheen een continent kunnen enkel schattingen gedaan worden.

In Noord-Amerika ligt dit op 442 km/jaar (McCorquodale, 1998). In Europa is de maximale

snelheid ongeveer 200 km/jaar (Brown et al., 2011b) en in Zuid-Afrika wordt deze geschat rond

500 km/jaar (Stals, 2010). Aan de basis van deze invasie liggen verschillende mechanismen:

actieve verspreiding door vliegen en passieve verspreiding via de wind en de mens. Actieve

verspreiding (natuurlijke verspreiding) gebeurt om overpopulatie in bepaalde gebieden tegen te

gaan en om eten of een overwinteringsplaats te vinden (Hodek et al., 1993). De mens is ver-

antwoordelijk voor een snelle uitbreiding over grote afstanden via het gebruik van H. axyridis

in de biologische bestrijding. Daarnaast worden er goederen verhandeld (fruit, groenten, hout,

bloemen,...), die met H. axyridis gecontamineerd kunnen zijn (Brown et al., 2011b).

Het gebruik als biologische bestrijder gaat al terug tot in 1916 in Noord-Amerika en tot in

1982 in Europa (Brown et al., 2008). H. axyridis is een predator van verschillende plagen zo-

als bladluizen en andere Homoptera. Bovendien zijn de larven zeer gulzig en makkelijk op te

kweken. Dit werkt hun gebruik in de biologische bestrijding in de hand (Majerus et al., 2006;

Adriaens et al., 2008). Lombaert et al. (2010) gingen aan de hand van historische en molecu-

laire data de oorsprong van de invasieve populaties na. Komende vanuit het oorsprongsgebied

ontstonden er in Noord-Amerika, onafhankelijk van elkaar, twee invasieve populaties. De po-

pulatie die in het oosten van de VS ontstond, gaf aanleiding tot de invasieve populaties van

Zuid-Afrika en Zuid-Amerika. Diezelfde populatie gaf ook een aanzet tot het ontstaan van een

invasieve populatie in Europa. Toch is in deze Europese populatie ook een zekere bijmenging

vanuit het oorsprongsgebied. Hieruit wordt geconcludeerd dat een invasieve populatie, ontstaan

in Noord-Amerika, zo goed als volledig verantwoordelijk is voor de wereldwijde invasie van H.

axyridis (zie ook figuur 1).
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Figuur 1: Wereldwijde invasie van H. axyridis. (WNA: West Noord-Amerika, ENA: Oost Noord-

Amerika, SA: Zuid-Amerika, AF: Afrika, EU: Europa, Ebc: Populatie gebruikt in de Europese

biologische bestrijding, Native Area: Oorsprongsgebied. Groene pijlen: Populaties gebruikt in

de Amerikaanse biologische bestrijding. Rode pijlen: invasie van de wereld vanuit Oost Noord-

Amerika. (Lombaert et al., 2010)

2.1.3 Gevolgen van invasies door Harmonia axyridis

Het binnendringen van gebieden waar H. axyridis voorheen niet aanwezig was, heeft belangrijke

positieve en negatieve gevolgen. Het voornaamste positieve gevolg van de uitbreiding is de wer-

king als natuurlijke vijand van plantenbeschadigers in verscheidene antropogene en natuurlijke

systemen. De bestrijding van bladluizen in soya, luzerne, katoen en wintertarwe is hier een goed

voorbeeld van (Majerus et al., 2006; Koch & Galvan, 2008; Roy & Wajnberg, 2008).

De negatieve gevolgen worden echter als belangrijker beschouwd (Roy & Wajnberg, 2008). Zo

zal de aankomst van een nieuwe soort in een ecosysteem een invloed hebben op de reeds aanwe-

zige soorten in dit ecosysteem. Zo werd er in Noord-Amerika, door interacties met H. axyridis,

een afname vastgesteld van enkele reeds aanwezige lieveheersbeestjes in een aantal gewassen (bv.

aardappel, appel, citrus) (Brown & Miller, 1998; Michaud, 2002; Alyokhin & Sewell, 2004). Het

is wel moeilijk om met zekerheid te zeggen dat H. axyridis hiervan de enige oorzaak is (Harmon

et al., 2007). Dit zou kunnen resulteren in een afname van de plaagonderdrukking. Doch dank-

zij de grote invloed van H. axyridis op de plaag zelf, is dit niet meteen aangetoond. Alyokhin

& Sewell (2004) registreerden immers een verbeterde plaagsuppressie. Ook in Engeland werd

een afname gevonden van de populaties van inheemse lieveheersbeestjes en een toename van de

abundantie van H. axyridis na de start van de invasie door deze laatste (Brown et al., 2011a).



2 Literatuurstudie 6

Toch blijkt deze daling niet voor te komen bij natuurlijke vijanden van Hemiptera in het oor-

sprongsgebied van H. axyridis. Dit komt wellicht omdat deze organismen samen met H. axyridis

geëvolueerd zijn (Ware & Majerus, 2008). H. axyridis kan de abundantie van andere exoten in

Noord-Amerika, zoals Coccinella septempunctata, doen afnemen. Hierdoor nemen de populaties

van inheemse lieveheersbeestjes juist toe (Brown, 2003). Uit langetermijnstudies blijkt dat er

geen significant effect is op inheemse soorten, althans in Canada en de VS, omwille van grote

verschillen tussen deze studies (Harmon et al., 2007). Enerzijds kan de impact op inheemse

predatoren te wijten zijn aan indirecte interacties, zoals via de competitie voor prooien. Ander-

zijds kunnen ook directe interacties, zoals intraguild predatie (zie sectie 2.3, intraguild predatie),

een invloed hebben op inheemse populaties (Majerus et al., 2006; Koch & Galvan, 2008). H.

axyridis heeft ook een invloed op andere organismen dan predatoren, bijvoorbeeld op inheemse

bladluissoorten, met eventueel gevolgen voor de biodiversiteit. H. axyridis kan zich ook voeden

op plagen van onkruiden, wat resulteert in verminderde onkruidonderdrukking (Majerus et al.,

2006; Koch & Galvan, 2008; Roy & Wajnberg, 2008). Koch et al. (2003) ondervonden dat H.

axyridis ook in staat is zich te voeden op eitjes en eerstestadiumlarven van de monarchvlinder

Danaus plexippus. Deze vlinder wordt ondermeer door het WWF beschermd (Anoniem, 2012a).

Risicoanalyses gemaakt door van Lenteren et al. (2008) geven aan dat het niet veilig is om

H. axyridis te gebruiken als biologische bestrijder buiten zijn oorsprongsgebied. Dit o.a. om-

wille van de hoge vestigingscapaciteit en het breed gastheerbereik. Desondanks werd de soort

herhaaldelijk gebruikt als biologische bestrijder in de VS en Europa. Men had op dat moment

nog onvoldoende kennis van de mogelijke gevolgen. Toch wordt in bepaalde oudere teksten al

gewezen op het breed gastheerbereik (van Lenteren et al., 2008).

Ook voor de mens heeft de invasie van H. axyridis bepaalde gevolgen. H. axyridis staat er

om bekend dat ze grote aggregaties vormen in huizen om te overwinteren. Wanneer het in deze

huizen dan warm is, gebeurt het dat ze rondvliegen. Ze maken wel eens vlekken op gordijnen,

muren, tapijten en meubels. Bovendien gebeurt het dat mensen worden gebeten door H. axyridis

en bepaalde mensen kunnen allergisch reageren op hun aanwezigheid in huizen (Majerus et al.,

2006; Koch & Galvan, 2008; Roy & Wajnberg, 2008; Wang et al., 2011). In België kunnen in de

periode mei-juni larven op muren van huizen of op auto’s kruipen om te verpoppen en zo hinder

opleveren (Adriaens et al., 2008).
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Tot slot blijkt H. axyridis zelf soms een plaag te zijn. Ze voeden zich bijvoorbeeld op druiven,

appels, perziken en peren. Vooral in druiven kan dit probleem economische gevolgen hebben.

Twee tot drie weken voor de druivenoogst begeeft H. axyridis zich naar de wijngaarden om-

dat de plaagpopulaties op andere plaatsen op dat moment afnemen. Bij het verwerken van de

druiven scheiden de lieveheersbeestjes stoffen af die kunnen resulteren in een onaangename geur

en smaak van de wijn (Majerus et al., 2006; Koch & Galvan, 2008; Roy & Wajnberg, 2008;

Pickering et al., 2004, 2005).

2.1.4 Morfologie en levenscyclus

De ontwikkeling van H. axyridis gebeurt over verschillende stadia. Het ei-stadium wordt gevolgd

door 4 larvale stadia, een prepop stadium, een popstadium en finaal de adult (zie figuur 2). Deze

verschillende stadia worden hierna kort besproken (Hodek & Honek, 1996; Koch, 2003):

� Ei: De 1,2 mm lange, ovale eieren zijn geel na het afleggen. Ze worden donkerder naarmate

de ontwikkeling vordert. Ongeveer 1 dag voor het ontluiken, worden de eieren zwart-grijs.

De eieren worden afgelegd in clusters en worden met het smalste uiteinde vastgehecht aan

het oppervlak.

� Larve: Na het ontluiken blijven de larven ongeveer 1 dag zitten op de plaats waar ze

uitkomen. Nadien gaan ze elk hun eigen weg op zoek naar voedsel. Er vinden 3 vervellingen

plaats, wat resulteert in 4 larvale stadia. Bij het vervellen stopt de larve met het opnemen

van voedsel. Ze hecht zich met het achteruiteinde vast op het substraat (zie figuur 3). De

lengte van de larven in het eerste larvale stadium varieert van 1,9 tot 2,1 mm. In het vierde

larvale stadium bedraagt die 7,5 tot 10,7 mm. Dorsaal vertonen de larven verscheidene

stekels (scoli, vertakte setae). In het eerste larvale stadium heeft de larve een donkere,

zwarte kleur. Het tweede larvale stadium is nagenoeg identiek, op een dorsolaterale oranje

verkleuring van het eerste of de eerste twee abdominale segmenten na. Bij het derde larvale

stadium heeft deze verkleuring zich uitgebreid op de dorsolaterale gebieden van het eerste

tot het vijfde abdominale segment en de dorsale zijde van het eerste abdominale segment.

Het vierde larvale stadium heeft bovenop de oranje verkleuring van het derde stadium ook

nog een oranje verkleuring van de stekels op het vierde en vijfde abdominaal segment.

� Prepop: Voor het verpoppen gaat de larve in het vierde larvale stadium over in een niet

voedende immobiele fase, het prepopstadium. Hierbij kromt de larve C-vormig op, zoals

weergegeven in figuur 4.
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� Pop: De pop van H. axyridis is onbedekt. Tijdens het popstadium kan de larvale huid nog

worden waargenomen aan het achteruiteinde, waar de pop is vastgehecht op het substraat.

De pop is nog beweeglijk en kan bij irritaties omhoog bewogen worden (scharnierend over

het achtereinde).

Figuur 2: Verschillende fasen van de levenscyclus van H. axyridis (Anoniem, 2011e)

Figuur 3: De vervelling (Anoniem, 2011c) Figuur 4: Het prepopstadium (Anoniem, 2011b)

� Adult: Net ontloken adulten hebben nog zachte, licht gekleurde elytra zonder patroon.

De vlekken worden al na enkele uren zichtbaar, de grondkleur blijft langer achter. Het

vlekkenpatroon en de kleur van de elytra is zeer variabel (zie ook 2.1.6, polymorfisme), geel-

oranje tot rood met nul tot 19 zwarte vlekken of zwart met rode vlekken. De achtervleugels

zijn na het ontluiken nog niet opgevouwen en zijn zichtbaar daar ze verder uitsteken dan de

elytra. Adulten van H. axyridis zijn 4,9 tot 8,2 mm lang en 4,0 tot 6,6 mm breed resulterend

in een lengte:breedte verhouding van 4:5. Het hoofd kan zwart, geel of zwart-geel zijn. Het

gele pronotum draagt zwarte tekeningen die kunnen variëren: vier zwarte vlekken, twee
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gekromde lijnen, een zwarte trapezium of een M-vormige tekening (naargelang het aanzicht

W- of M-vormig).

Adulten van H. axyridis slagen er in om aan de hand van chemicaliën, geproduceerd door een

bladluiskolonie (vluchtige verbindingen van de plant of de bladluizen), te bepalen of deze kolonie

in staat is een volgende generatie te ondersteunen. Een te oude kolonie zou te snel uitsterven

en de volgende generatie zou hierdoor kunnen uithongeren. De eiafleg wordt ook afgeremd door

de aanwezigheid van sporen of faeces van andere individuen van H. axyridis. Na het uitkomen

van de eitjes gaan de larven op zoek naar prooien. Verscheidene soorten vallen ten prooi aan

H. axyridis. Dit zijn zowel soorten van de Aphididae, Psyllidae, Coccoidea, Chrysomelidae,

Curculionidae en Lepidoptera. Verder eten ze ook pollen en nectar. Gedurende de ontwikkeling

van H. axyridis tot adult kunnen 90 tot 370 bladluizen worden opgegeten. Adulten zelf eten

dagelijks gemiddeld 15 à 65 bladluizen (Koch, 2003).

2.1.5 Habitat en fenologie

De eerste waarnemingen in België van H. axyridis kwamen uit stedelijke en antropogene gebieden

(wegbermen, parken, tuinen, akkerland en weiland). Achteraf werd deze soort ook teruggevon-

den in natuurlijke en semi-natuurlijke gebieden zoals bossen, moerassen, heiden, rivieroevers en

duinen. Verstedelijkte en antropogene gebieden zijn meer geliefd (Adriaens et al., 2008).

De meeste observaties werden gedaan op brandnetel en op bladverliezende bomen zoals esdoorn,

wilg, linde, eik en berk, maar ook op den, hagedoorn en kruiden (Adriaens et al., 2008). Daarom

wordt H. axyridis beschouwd als vooral voorkomend op bomen (Engels: semi-arboreal). Het

voorkomen op dennen is niet algemeen aangetoond (Adriaens et al., 2008).

’s Winters worden vaak zogenaamde overwinteringsaggregaties teruggevonden in huizen. H.

axyridis migreert naar overwinteringsplaatsen in de herfst (Majerus et al., 2006). In het najaar

gaan de migraties van start bij 5°C in de VS. In Japan lijken cummulatief lage temperaturen de

migratie te stimuleren. In China begint de migratie naar de overwinteringsplaats enkele dagen

na de oogst. Ze zoeken vaak naar licht (wit of geel) gekleurde voorwerpen aan de horizon. Ook

zwarte kleuren trekken aan omdat deze vaak overeenstemmen met schuilplaatsen, zoals grotten,

spleten en rotsformaties waar onder natuurlijke omstandigheden de winter wordt doorgebracht.

Naar het zuiden, en dus naar de zon, gerichte hellingen genieten in het oorsprongsgebied vaak

de voorkeur. Wanneer op de eerste lentedag de temperatuur hoger is dan 18°C, gaan ze opnieuw
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op zoek naar voedselbronnen (Majerus et al., 2006; Wang et al., 2011).

Adulten van H. axyridis worden in onze streken teruggevonden gedurende de hele zomer, van

eind april-begin mei tot september met een piek in augustus, en twee kleinere in juni en sep-

tember. Ook in oktober is er nog een piek aanwezig. Larven worden teruggevonden eind juni en

begin oktober. H. axyridis kent in België twee generaties per jaar (bivoltien). In Italië worden

tot 5 generaties per jaar geregistreerd (Adriaens et al., 2008).

2.1.6 Polymorfisme

H. axyridis kent verschillende kleuren voor de elytra. Hetzelfde geldt voor de vorm en de grootte.

Dit is een vorm van polymorfisme (Pervez & Omkar, 2006). Genetisch wordt de kleur bepaald

door de allelen van 1 locus (15 verschillende allelen) (Michie et al., 2010). Van deze allelen zijn

er vier frequent voorkomend: conspicua, spectabilis, axyridis en succinea (figuur 5).

conspicua spectabilis axyridis

succinea 21°C succinea 14°C succinea 28°C

Figuur 5: Verschillende morfen van het veelkleurig Aziatisch lieveheersbeestje (Michie et al.,

2010)

De eerste drie hebben een donkere kleur door de aanwezigheid van melanine en worden melanisch

genoemd, succinea daarentegen geeft een lichte grondkleur. Het melanisch zijn, kan voordelen

bieden in koudere omstandigheden, daar deze individuen sneller opwarmen. Dit is dan ook de
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reden waarom niet-melanische vormen vaak in warmere gebieden aangetroffen worden (Michie

et al., 2010). Het succinea fenotype kan ook zijn graad van melanisatie aanpassen aan de

omgeving, resulterend in lieveheersbeestjes met meer en grotere vlekken op lagere temperaturen

(Michie et al., 2010) (figuur 5). Fenotypisch spreekt men van groepen, de succinea groep,

die lichtrode tot bruine ondertonen heeft en de melanische groep. Deze laatste groep wordt

verder onderverdeeld in subgroepen, namelijk de conspicua, de spectabilis en de aulica subgroep.

Onlangs werd ook een nigra fenotype beschreven, dat volledig zwart is (Pervez & Omkar, 2006;

Soares et al., 2008). De drie meest voorkomende vormen in Europa zijn succinea, spectabilis en

conspicua, respectievelijk ongeveer 72%, 19%, en 5% voor België. In Azië is het type axyridis

het meest voorkomende type (Adriaens et al., 2008; Brown et al., 2008).

2.2 Episyrphus balteatus (DeGeer)

2.2.1 Taxonomie

In het Nederlands gaat E. balteatus (DeGeer) door het leven als de zogenaamde pyjamazweefvlieg

of snorzweefvlieg. In het Engels staat deze zweefvlieg gekend als ’marmalade hoverfly’. De

classificatie van deze soort is weergegeven in tabel 2 (Verlinden & Decleer, 1987; Saleem &

Suhail, 2001; Anoniem, 2011h)

Tabel 2: De classificatie van E. balteatus(DeGeer).(Anoniem, 2011h)

Rijk Animalia Infraorde Muscomorpha
Fylum Arthropoda Cyclorrhapha
Subfylum Hexapoda Aschiza
Klasse Insecta Superfamilie Syrphoidea
Subklasse Pterygota Familie Syrphidae
Infraklasse Neoptera Subfamilie Syrphinae
Divisie Endopterygota Tak Syrphini
Orde Diptera Genus Episyrphus
Suborde Brachycera Species Episyrphus balteatus (DeGeer)

2.2.2 Voorkomen, habitat en fenologie

E. balteatus komt voor in Europa (zowel in Scandinavië als in het Middelandse-Zeegebied) en

de vroegere Soviet Unie, maar ook in Aziatische landen zoals Afghanistan, China, India, Japan,

Mongolië en heel wat Zuid-Oost Aziatische eilanden. Ze worden ook aangetroffen in het Noord-

Afrikaanse Algerije en Egypte, de Azoren, de Canarische eilanden en Australië (Tenhumberg
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& Poehling, 1995; Sullivan & Sutherland, 1999; Sarthou et al., 2005; Khaghaninia et al., 2010;

Anoniem, 2011d).

Figuur 6: Distributie van E. balteatus in

België (Verlinden & Decleer, 1987)

Figuur 7: Fenologie van E. balteatus

(x=maandnummer; y=aantal) (Verlinden

& Decleer, 1987)

Deze soort overwintert in het zuiden van Europa of Noord-Afrika als adult vrouwtje. Overwin-

tering van niet adulte vormen werd ook vastgesteld. Bovendien registreerde men in Europa dat

E. balteatus gedurende de late zomer en herfst zuidwaarts migreert en de volgende lente weer

naar een hogere breedteligging. Het overwinteren als niet adult verklaart ook een toename van

adulten in de lente in zuidwest Frankrijk op het moment dat migratie naar het noorden nog

niet begonnen is (Sarthou et al., 2005). In Duitsland bleek dat graanvelden in het zuiden sneller
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werden gekoloniseerd door zweefvliegen dan velden in het noorden, wat ook door deze migratie

wordt verklaard. Bijkomend gevolg is dat de bladluispopulatie in de noordelijke graanvelden

minder goed wordt bestreden. (Tenhumberg & Poehling, 1995; Hart et al., 1997; Sarthou et al.,

2005; Anoniem, 2011d).

E. balteatus is in vergelijking met andere Syrphidae zeer tolerant tegenover verschillende abi-

otische factoren zoals temperatuur, relatieve vochtigheid en lichtintensiteit. Ze zijn zelfs actief

bij lichte regen. Daarom komt deze soort ook in veel verschillende habitats voor, zoals be-

boste gebieden (zowel nat als droog), moerassige gebieden, heideland, tuinen, graanvelden en

besneeuwde alpen (Schneider, 1948; Verlinden & Decleer, 1987). In België worden ze nagenoeg

overal teruggevonden (zie figuur 6). De allereerste individuen worden reeds begin februari ge-

spot. De grootste aantallen zijn terug te vinden in de maanden juli, augustus en september.

Tot eind november kan nog een enkeling worden gevonden (zie figuur 7). In België werden nog

geen overwinterende adulten aangetroffen. Toch wordt verondersteld dat de adulten die men van

februari tot begin mei in België ziet vliegen er de winter hebben doorgebracht. De bijgevoegde

figuren zijn wel redelijk verouderd (1987) en mogelijk niet up to date (Verlinden & Decleer,

1987).

2.2.3 Morfologie en levenscyclus

De levenscyclus van een zweefvlieg wordt hier beknopt weergegeven. Vrouwtjes leggen hun witte

eitjes af in de nabijheid van bladluiskolonies of andere voedselbronnen. In tegenstelling tot H.

axyridis, waar eipakketjes worden gevormd, worden de eitjes bij E. balteatus afzonderlijk afge-

legd. Na enkele dagen ontluikt dan een larve. Deze larve vervelt 2 maal, wat resulteert in 3

larvale stadia. Vervolgens zal de larve verpoppen in een pop die de vorm heeft van een traan. Ze

bevindt zich op de plant of op de grond. Bij 26,6°C en 29,9°C duurt deze cylcus respectievelijk

21,2 en 19,6 dagen (Hong & Hung, 2010; Anoniem, 2011g). Jaarlijks ontwikkelen zich meerdere

generaties. In Zwitserland wordt melding gemaakt van vier of vijf generaties (Schneider, 1948),

in Nederland drie (Ankersmit et al.,1986 in Hart et al. (1997)) en in Polen vier (Nawrocka,1988

geciteerd in Hart et al. (1997)). Uit een daggradenmodel voor het Verenigd Koninkrijk is geble-

ken dat er twee tot drie generaties mogelijk zijn. Een vereiste hiervoor is dat adulte vrouwtjes

er in slagen om te overwinteren in dat gebied. Als aan deze voorwaarde niet is voldaan en er

eerst een immigratie van adulten dient te gebeuren zijn er één of twee generaties mogelijk (Hart

et al., 1997). Een illustratie van een larve, pop en adult wordt weergegeven in figuur 8.



2 Literatuurstudie 14

De adulten van deze soort leven op nectar en pollen, soms ook op honingdauw van bladlui-

zen. Het eten van pollen is nodig om eitjes te kunnen afleggen. De larven doen zich tegoed

aan bladluizen. De adulte vrouwtjes leggen hun eitjes in de nabijheid van bladluizen, zodat de

larven na het ontluiken onmiddellijk een voedselbron vinden. De larven doorboren bladluizen

met hun monddelen en pompen deze leeg totdat enkel de huid van de bladluizen overblijft. Deze

larven zijn, wat bladluizen betreft, zeer polyfaag en voeden zich op bladluizen die zich zowel op

kruidachtige als op houtachtige planten bevinden (Schneider, 1948; Hart et al., 1997). Hierom

is E. balteatus zeer geschikt in de biologische bestrijding van bladluizen.

Figuur 8: E. balteatus larve (links), pop (midden) en adult (rechts) (Anoniem, 2011d)

Het kleurenpatroon van adulten van E. balteatus is zwart en geel (zie figuur 9). Doorheen het

jaar wijzigt het kleurpatroon van het abdomen, met in begin augustus een maximale hoeveelheid

geel, waarschijnlijk te wijten aan thermoregulatie. Adulten blijken in de zomer ook iets kleiner

dan in de lente en herfst (Holloway et al., 1997).

Figuur 9: Kleurpatroon van het abdomen

van E. balteatus zowel in de lente (links) als

in de zomer (rechts) (de witte gebieden zijn

in realiteit geel) (Holloway et al., 1997)

2.3 Intraguild Predatie

2.3.1 Definitie en algemene kenmerken

Elk ecosysteem op aarde bestaat uit verschillende trofische niveaus, waar organismen in een lager

niveau als voedselbron dienen voor organismen uit een hoger niveau. Bladluizen bijvoorbeeld
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worden in bedwang gehouden door een groep organismen, de aphidofagen. Tot deze groep

behoren zowel pathogenen, parasitöıden als predatoren. Samen vormen ze een ’guild’, zijnde

een groep van organismen die dezelfde gastheer/prooi (in dit geval bladluizen) gebruiken (Polis

et al., 1989; Pell et al., 2008). Tot de guild van aphidofagen behoren ook H. axyridis en E.

balteatus, daar ze beiden predatoren zijn van bladluizen. Intraguild predatie (IGP) wordt door

Polis et al. (1989) gedefinieerd als ’het doden en opeten van een soort (intraguild prooi), die in

dezelfde guild zit en dus in competitie treedt met de intraguild predator’. De gemeenschappelijke

prooi van een guild wordt veelal de extraguild prooi genoemd. Verder wordt IGP ingedeeld naar

symmetrie. IGP is symmetrisch wanneer de rol van intraguild predator en prooi kan afwisselen

bij contact tussen soorten van een bepaalde guild. IGP is asymmetrisch als telkens dezelfde

soort als intraguild predator optreedt bij een contact tussen de 2 soorten. Ook wordt bepaald

wat de invloed is van het ontwikkelingsstadium. Deze invloed is bijvoorbeeld groot als de

intraguild predator wel de larven maar niet de adulten van de intraguild prooi doodt. Er is

een kleine invloed als de intraguild predator geen onderscheid maakt tussen larven en adulten

van de intraguild prooi (Polis et al., 1989). De gemeenschappelijke bron van organismen uit een

specifieke guild kan ook ruimer gezien worden, naast een voedselbron kan dit bijvoorbeeld ook

een ruimte vrij van vijanden zijn (Mills, 2006).

2.3.2 Theoretische aspecten

Er zijn verscheidene factoren die het optreden en de richting van IGP bepalen. Hiervan zijn de

belangrijkste: relatieve lichaamsgrootte en specialisatie van de optredende agenten. Zo treden

soorten die een breed gastheerbereik hebben meestal op als intraguild predator. Deze zijn bo-

vendien meestal groter dan de intraguild prooi. Ook de densiteit van de extraguild prooi heeft

een grote invloed op IGP, met een mogelijke toename van IGP bij lage densiteit. De leden van

de guild zullen dan ofwel hongeriger zijn en hun prooienspectrum uitbreiden, ofwel heviger op

zoek gaan naar voedsel en dus vaker met elkaar in contact komen. Toch werd er ook waarge-

nomen dat IGP toeneemt bij toenemende densiteiten van de extraguild prooi (Polis et al., 1989).

Naast de afname van competitie heeft IGP ook nog andere voordelen voor de intraguild pre-

dator. Het opeten van de intraguild prooi heeft veelal een positieve balans op energetisch en

nutritioneel vlak. De groei, ontwikkeling, reproductie en overleving van de intraguild predator

worden bevorderd. Naast het doden van concurrenten kent IGP ook een beschermend aspect.

Larven zullen bijvoorbeeld hun concurrent aanvallen om het later gevormde en minder goed
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beschermde popstadium te beschermen (Noia et al., 2008). Bovendien heeft IGP ook een in-

vloed op de populatiedynamiek van zowel de intraguild predator, de intraguild prooi als deze

van andere soorten. Zo kan door IGP de populatie van de intraguild prooi sterk afnemen of zelfs

helemaal verdwijnen. Tevens kan de populatie van de intraguild prooi ook toenemen wegens een

gebrek aan competitie binnen de soort. IGP kan ook leiden tot niche shifts. Zo kan de intraguild

prooi andere niches dan de intraguild predator gaan bezetten om IGP te ontwijken. Dit proces

kan evolutief gebeuren, maar kan ook het gevolg zijn van een gedragswijziging op korte termijn.

Het kan zelfs eerder toevallig opgemerkt worden omdat IGP er net voor zorgt dat de soort op

andere niches verdwijnt (Polis et al., 1989).

Reeds snel werd de link gelegd met de biologische bestrijding en de gevolgen van IGP hierop.

Rosenheim et al. (1995) onderzochten de beperkte literatuur betreffende deze relatie en insi-

nueerden toen al dat vooral IGP tussen predatoren of IGP waarbij de adulten van parasieten

worden gedood (omnivore IGP) een negatief effect heeft op de biologische controle van plagen.

Dit komt omdat het sterven van de andere predator niet garandeert dat extraguild prooi sterft.

Wanneer echter een predator een larve van een parasiet opeet of IGP tussen parasieten onderling

plaatsvindt (toevallige IGP), heeft dit geen negatief effect op de biologische bestrijding. De gast-

heer van deze parasiet was toch al gedoemd om te sterven (Rosenheim et al., 1995; Rosenheim

& Harmon, 2006).

Gelijkaardig literatuuronderzoek achteraf bracht meer duidelijkheid (Rosenheim & Harmon,

2006). Zo bleek dat het toedienen van een intraguild predator aan het systeem niet meteen

tot een verslechtering van de biologische controle leidde. Toch werden er grote verschillen waar-

genomen. Bovendien blijkt ook het verschil in effect tussen toevallige en omnivore IGP niet zeer

groot te zijn. Op korte termijn kan er gesteld worden dat toevallige IGP leidt tot een verbetering

van de biologische bestrijding, terwijl omnivore IGP zowel positief als negatief kan uitdraaien

na het toetreden van de IGP predator aan het systeem. Deze conclusies verschillen echter van

de theorie. Daar wordt gesteld dat een systeem met drie soorten enkel kan bestaan als de intra-

guild prooi de beste bestrijder is van de extraguild prooi. Enkel in deze situatie kan de intraguild

predator zich in stand houden op de intraguild prooi als er een tekort is aan extraguild prooi.

Deze instandhouding betekent dan een minder goede onderdrukking van de extraguild prooi,

waardoor deze toeneemt door het toevoegen van de intraguild predator aan het systeem. Indien

echter de intraguild predator zelf de meest efficiënte bestrijder is, dan wordt de intraguild prooi
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weggeconcurreerd en heeft IGP zelfs een positief effect op de biologische bestrijding (Janssen

et al., 2006; Rosenheim & Harmon, 2006). Het verschil met de theorie komt waarschijnlijk door

het feit dat de theoretische modellen op lange termijn kijken, terwijl de meeste studies werken

op korte termijn. Verder richt de theorie zich slechts op systemen met maar 3 soorten, waar in

werkelijkheid het aantal betrokken soorten veel hoger kan liggen (Rosenheim & Harmon, 2006).

Ook Janssen et al. (2006) onderzochten de literatuur om een antwoord te vinden op de vraag

betreffende de invloed van IGP op de biologische bestrijding. Van de 35 onderzochte artikels

zijn er slechts 6 in lijn met de theorie. Hier werd getracht het verschil tussen theorie en realiteit

ook te verklaren door het feit dat in werkelijkheid de populaties niet goed gemengd in de ruimte

voorkomen en antipredator gedrag. Dit laatste is het vermijden van een predator door een prooi.

Beide zaken bleken niet in staat duidelijkheid te brengen over de discrepantie tussen theorie en

realiteit (Janssen et al., 2006).

Denno & Finke (2006) zochten niet meteen naar de relatie tussen IGP en biologische controle,

maar wel naar het effect van het aantal verbindingen tussen de soorten in het voedselweb op de

biologische bestrijding. Het systeem waar ze in werkten was een moeras en de plaag betrof een

dwergcicade van Amerikaans slijkgras Spartina alterniflora. Het bleek dat de onderdrukking van

een plaag afnam als er meer verbindingen waren tussen de verschillende groepen in een voedsel-

web. Dit laatste is natuurlijk ook gecorreleerd met het aantal aanwezige predatoren, zeker als

het intraguild predatoren zijn. Verder bleek ook dat een grotere complexiteit van het systeem

voor meer vluchtplaatsen zorgde. Hierdoor nam IGP af en dus ook het aantal verbindingen in

het voedselweb. Dit resulteerde in een verbeterde biologische controle. Dit suggereert dat plaag-

onderdrukking met een vast aantal natuurlijke vijanden vooral afhangt van de samenstelling van

deze groep. Wanneer dit vooral specialisten zijn, is het aantal connecties in het voedselweb laag

en de onderdrukking van de plaag beter. Zijn dit echter vooral generalisten, waar IGP optreedt,

dan zal de plaagsuppressie verminderen (Denno & Finke, 2006).

Ook planten zelf hebben een bepaalde invloed op IGP, via toxines, kairomonen, beharing, archi-

tectuur of de kwaliteit van de plant. Als de kwaliteit van planten toeneemt, zal ook de extraguild

prooi in densiteit toenemen. Hierdoor zal de plaagpopulatie de predatoren beter kunnen voeden,

waardoor ze in regel minder actief op zoek gaan naar voedsel en IGP afneemt. Toxines kunnen

ook een invloed hebben op niet plantvoedende predatoren door hun werking via de extraguild

prooi. Plantbeharing hindert predatoren tijdens hun zoektocht en zorgt dus voor een daling van
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IGP. Kairomonen trekken predatoren naar de plant, hierdoor neemt de densiteit op de plant toe

en zal ook meer IGP optreden (Gillespie & Roitberg, 2006).

2.3.3 Harmonia axyridis en intraguild predatie

H. axyridis behoort tot de guild van organismen die bladluizen (en andere Hemiptera) als gast-

heer/prooi bezitten. Zoals reeds gezegd (paragraaf 2.1.2) bezit deze kever enkele goede eigen-

schappen (vraatzucht, kweekbaarheid, polyfagie), die hem uitermate geschikt maken als biologi-

sche bestrijder. Diezelfde eigenschappen maken van het veelkleurig Aziataisch lieveheersbeestje

echter ook een sterke intraguild predator. Zoals reeds vermeld in sectie 2.1.3 vormt H. axyridis

een mogelijke bedreiging voor de diversiteit aan natuurlijke vijanden in de ecosystemen waar

de kever zich heeft gevestigd. De afnames van natuurlijke vijanden, die o.a. door Brown et al.

(2011a) werden aangetoond, kunnen enerzijds het gevolg zijn van competitie voor prooien en

anderzijds van IGP. Waar dalingen van inheemse natuurlijke vijanden voorkomen is het dus

aannemelijk dat deze worden veroorzaakt door de opkomst van H. axyridis. Toch is het moeilijk

om dit met 100% zekerheid aan te tonen (Pell et al., 2008; Ware & Majerus, 2008; Brown et al.,

2011a). H. axyridis heeft zich in de nieuw veroverde gebieden gevestigd in een brede range van

habitats en maakt hierdoor een grote kans om andere organismen uit de guild tegen te komen

(Cottrell, 2007). In de volgende paragrafen worden interacties met enkele van deze natuurlijke

vijanden besproken.

H. axyridis is zelf een lieveheersbeestje. Met betrekking tot IGP werd daarom voornamelijk

de interactie met andere lieveheersbeestjes nagegaan. Cottrell (2007) onderzocht de predatie

van H. axyridis op eieren van een aantal Noord-Amerikaanse lieveheersbeestjes. Hieruit bleek

dat H. axyridis vaker predateerde op deze eieren, dan omgekeerd. Bovendien kon H. axyridis

zijn volledige larvale ontwikkeling voltooien op eitjes van deze Noord-Amerikaanse soorten, ter-

wijl dat omgekeerd niet het geval was.

Een algemene regel tussen larven van lieveheersbeestjes onderling is dat een grotere larve de

kleinere opeet. Hierdoor hebben soorten die over het algemeen grotere larven hebben, zoals H.

axyridis, dus een voordeel. Bovendien zijn ook vervellende of net vervelde larven makkelijkere

prooien (Ware & Majerus, 2008).

De interactie tussen larven van H. axyridis en verschillende Britse en Japanse lieveheersbeestjes
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is nagegaan door Ware & Majerus (2008). Hieruit bleek dat, indien eerstestadiumlarven werden

geobserveerd, IGP op enkele uitzonderingen na asymmetrisch is in het voordeel van H. axyridis.

Wanneer vierdestadiumlarven werden bestudeerd bleek enkel IGP met Anatis ocellata symme-

trisch te zijn, terwijl ze in alle andere gevallen asymmetrisch was in het voordeel van H.axyridis.

Hieruit blijkt dus geen verschil tussen de Britse en de Japanse soorten wat betreft intraguild

predatie onder labo-omstandigheden. In het veld worden echter wel verschillen waargenomen.

Een mogelijke verklaring hiervoor is de aanwezigheid van natuurlijke vijanden van H. axyridis in

zijn oorsprongsgebied (o.a. Japan), welke de populatie van H. axyridis controleren. Anderzijds

kunnen ook gedragsaanpassingen van deze soorten optreden, zodat ze minder met H. axyridis

in contact komen (Ware & Majerus, 2008).

Onderzoek door Yasuda et al. (2001) naar het aanvals- en ontsnappingsgedrag van H. axyri-

dis in vergelijking met C. septempunctata geeft aan dat de eerste veel aggressiever is en meer in

de aanval gaat. Wanneer C. septempunctata door H. axyridis werd aangevallen slaagde deze er

niet goed in om te ontsnappen, wat ook IGP in de hand werkt. H. axyridis zelf wist wel goed

een aanval van C. septempunctata af te slaan. Bovendien vonden Yasuda et al. (2001) ook dat

derdestadiumlarven van H. axyridis in staat zijn vierdestadiumlarven van C. septempunctata te

doden, terwijl het omgekeerde niet werd waargenomen.

Onderzoek tussen H. axyridis en Coccinella undecimpunctata toonde o.a. aan dat de richting

van intraguild predatie onafhankelijk was van het al dan niet aanwezig zijn van een gezamelijke

prooi. Bij meer prooien nam het aantal incidenties van intraguild predatie wel af. Bovendien

was ook hier H. axyridis meestal de intraguild predator (Noia et al., 2008).

Intraguild predatie van andere lieveheersbeestjes door H. axyridis in het veld kan onderzocht

worden door na te gaan of in verzamelde exemplaren van H. axyridis alkalöıden van deze lieve-

heersbeestjes teruggevonden worden via gaschromatografie-massaspectrometrie. Deze alkalöıden

verschillen namelijk tussen verschillende soorten lieveheersbeestjes (Sloggett et al., 2009). De

aanwezigheid van lichaamsvreemde alkalöıden in H.axyridis wijst dus op intraguild predatie van

een soort die deze alkalöıden wel bevat (Hautier et al., 2011). Zulk veldonderzoek, uitgevoerd

in en rondom Brussel, toonde aan dat een vijfde van de verzamelde H. axyridis larven (derde

en vierde larvale stadium) alkalöıden van inheemse lieveheersbeestjes bevatten. Het betrof hier

alkalöıden van Adalia spp., Calvia spp. en Propylea quatuordecimpunctata. Bovendien bleek dat
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H. axyridis het meest abundant was en inheemse soorten reeds vervangen had (Hautier et al.,

2011).

Uit onderzoek tussen twee soorten lieveheersbeestjes (H. axyridis en Coleomegilla maculata)

enerzijds en de gaasvlieg, Chrysoperla carnea, anderzijds, bleek dat beide soorten lieveheersbeest-

jes hun ontwikkeling konden volbrengen op eitjes van de gaasvlieg (iets wat C. septempunctata

niet kan)(Phoofolo & Obrycki, 1998). Omgekeerd is C. carnea in staat zijn ontwikkeling te

volbrengen op eitjes van C. maculata, maar niet op eitjes van H. axyridis (Phoofolo & Obrycki,

1998). Gardiner & Landis (2007) onderzochten ook de interactie tussen adulten van H. axyridis

enerzijds en larven van C. carnea of de galmug A. aphidimyza anderzijds. In beide gevallen trad

H. axyridis als intraguild predator op. Als H. axyridis in kooien met larven van A. aphidimiza

werd gebracht resulteerde dit in een daling van het aantal galmuggen. De impact op C. carnea

was minder groot, maar wel nog significant. De onderzoekers vermoedden dat deze interacties

ook in het veld voorkomen, maar hiervan vonden ze geen goede bewijzen (Gardiner & Landis,

2007).

In tegenstelling tot de soorten die hierboven besproken zijn is H. axyridis de intraguild prooi van

de roofwants, Podisus maculiventris. De interactie is asymmetrisch en werd al door paprikate-

lers waargenomen (De Clercq et al., 2003). Uit onderzoek door Hough Goldstein et al. (1996)

bleek dat adulte P. maculiventris geen adulte H. axyridis aten, terwijl nimfen van de roofwants

dit wel doen. Nimfen bleken bovendien aggressiever op te treden. H. axyridis larven wisten

meestal te ontsnappen door hun belager te bijten in de monddelen. Adulte lieveheersbeestjes

ontsnapten vaak dankzij hun onsmakelijkheid. Wegvliegen van adulten was niet mogelijk omdat

de arena’s te klein waren (Hough Goldstein et al., 1996). De Clercq et al. (2003) vonden ge-

lijkaardige resultaten en voegden ook toe dat oudere stadia van de roofwants efficiëntere jagers

zijn. Bovendien zou het lieveheersbeestje de roofwants nauwelijks aanvallen. Indien dit toch ge-

beurde, werd nooit een succes geboekt. In de aanwezigheid van extraguild prooien (Spodoptera

littoralis) werd deze interactie gewijzigd. De rupsen verzadigden de roofwantsen en deden de

intraguild predatie afnemen. De aanwezigheid van meer schuilplaatsen (paprikaplantjes) bleek

niet in het voordeel te spelen van het lieveheersbeestje. Volgens De Clercq et al. (2003) kan H.

axyridis enkel vertrouwen op zijn behendigheid en snelheid. Eens gevangen door de wants heeft

H. axyridis niet veel kans meer.
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Sluipwespen leggen hun eitjes af in bladluizen. Er ontwikkelt zich dan een nieuwe sluipwesp in

de bladluis, waardoor de bladluis sterft en er een mummie gevormd wordt. Finaal zal de nieuw-

gevormde sluipwesp deze mummie verlaten en de cyclus zal zich herhalen (Anoniem, 2011a). In

dit geval betekent intraguild predatie door H. axyridis het consumeren van mummies of gepa-

rasiteerde bladluizen (Meisner et al., 2011).

Uit onderzoek naar de interactie met de sluipwesp Aphidius ervi bleek dat mummies nauwelijks

werden verorberd. Wanneer echter adulte lieveheersbeestjes de keuze hadden tussen geparasi-

teerde en niet-geparasiteerde bladluizen, bleek dat er een voorkeur bestond voor de eerste. De

reden hiervoor is niet gekend. Misschien zijn geparasiteerde bladluizen minder fit dan niet-

geparasiteerde bladluizen, die zich dan beter trachten te verdedigen. Uit proeven op grotere

schaal bleek wel dat er meer bladluizen werden geparasiteerd op planten waar geen sporen van

H. axyridis aanwezig waren, zodat lieveheersbeestjes niet met de geparasiteerde bladluizen in

contact kwamen (Meisner et al., 2011). Takizawa et al. (2000) deden gelijkaardig onderzoek met

de sluipwesp Aphidius colemani. Hieruit bleek dat de overleving van H. axyridis ongewijzigd

bleef, ongeacht of ze mummies of al dan niet geparasiteerde bladluizen aten. De ontwikke-

lingstijd van H. axyridis gevoed met mummies bleek significant langer te zijn. Ook voor deze

sluipwesp gold dat bij het parasiteren van bladluizen, plaatsen waar lieveheersbeestjes aanwezig

waren, vermeden werden (Takizawa et al., 2000). Snyder et al. (2004) gingen na wat het effect

was van van de interactie tussen H. axyridis en de sluipwesp Aphelinus asychis. Deze vonden

in keuzetesten, waarbij 10 bladluizen en 10 mummies werden aangeboden, dat er finaal meer

bladluizen dan mummies werden gegeten door H. axyridis, wat bevordelijk is voor verdere be-

strijding. Een grootschalige proef op serreniveau toonde dat na additie van H. axyridis aan het

systeem de bladluizen snel achteruit gingen, waar het aantal mummies trager daalde (Snyder

et al., 2004).

2.3.4 Episyrphus balteatus en intraguild predatie

Net omwille van het aanwezig zijn in zeer uiteenlopende habitats, is de kans groot dat de larven

van E. balteatus tijdens hun ontwikkeling in contact komen met andere bladluispredatoren. In

de hierna volgende paragrafen wordt de interactie met de afzonderlijke groepen besproken.

Hindayana et al. (2001) vonden dat C. septempunctata larven een aanval door E. balteatus

vaak wisten te ontkomen. Bovendien voedden de larven van dit lieveheersbeestje zich met de
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eieren van E. balteatus, zeker als er geen bladluizen aanwezig waren. Als de arena’s groter

werden, nam de predatie op eieren af. Vooral eerstestadiumlarven van E. baltatus vielen ten

prooi aan C. septempunctata. Tweedestadiumlarven van de zweefvlieg waren ook altijd de prooi

van vierdestadiumlarven van C. septempunctata. Larven in het derde larvale stadium van E.

balteatus werden enkel gedood door vierdestadiumlarven en adulten van C. septempunctata en

dit in veel mindere mate. Eerste- en tweedestadiumlarven van C. septempunctata zijn altijd

slachtoffer van tweedestadiumlarven van E. balteatus. Hetzelfde geldt voor derdestadiumlarven

van beide soorten. Meestal neemt ook de IGP af als extraguild prooien aanwezig zijn. Het

lieveheersbeestje voedt zich niet op poppen van de zweefvlieg (Hindayana et al., 2001).

Putra et al. (2009) vonden dat de intraguild interactie met Propylea japonica symmetrisch was als

larven van gelijkwaardige stadia met elkaar werden geconfronteerd (eerste/eerste of derde/vierde

van respectievelijk de zweefvlieg en het lieveheersbeestje). Echter als ongelijkwaardige stadia

werden geconfronteerd (eerste/vierde of derde/eerste van respectievelijk de zweefvlieg en het lie-

veheersbeestje), was de IGP altijd asymmetrisch in het voordeel van de oudste larve. Dezelfde

auteurs onderzochten tevens de interactie met Scymnus posticalis en vonden dat deze laatste

gedood werd door E. balteatus als gelijkwaardige larven werden geconfronteerd. Vierdestadi-

umlarven van S. posticalis slaagden er wel in om eerstestadiumlarven van E. balteatus te doden

(Putra et al., 2009).

Hindayana et al. (2001) onderzochten ook de interactie met C. carnea. Hieruit bleek dat, in

tegenstelling tot C. septempunctata, gaasvliegen minder snel konden ontsnappen en dus sneller

gedood of opgegeten werden door E. balteatus. Omgekeerd kan C. carnea ook wel E. balteatus

doden (Hindayana et al., 2001). C. carnea larven kunnen zich met de eieren van zweefvliegen

voeden. Larven van E. balteatus zijn in het eerste stadium zeer gevoelig en worden snel gedood

door alle stadia van C. carnea. IGP bleek symmetrisch te zijn tussen het tweede larvale stadium

van beide predatoren. Tweedestadiumlarven van E. balteatus doden meestal eerstestadiumlar-

ven, maar worden gedood door larven in het derde stadium van C. carnea. Derdestadiumlarven

van E. balteatus hebben altijd de overhand. Zweefvliegpoppen worden wel opgegeten door der-

destadiumlarven van C. carnea. Algemeen bleek C. carnea vooral door E. balteatus op afstand

gehouden te worden dankzij de slijmproductie van deze laatste (Hindayana et al., 2001). Ook de

interactie met de galmug A. aphidimyza werd onderzocht. Er werd concludeerd dat deze altijd

de intraguild prooi is van E. bateatus (Hindayana et al., 2001). Met het eerste larvale stadium
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van E. balteatus werd zelfs geen IGP waargenomen.

Alhmedi et al. (2007a) onderzochten in veldstudies de invloed van de aanwezigheid E. balteatus

of C. septempunctata op de aanwezigheid van andere natuurlijke vijanden. Zo bleek dat, waar

E. balteatus larven artificieel werden aangebracht, achteraf minder andere bladluispredatoren

aanwezig waren, inclusief C. septempunctata. Waar adulten van C. septempunctata artificieel

werden aangebracht, was minder E. balteatus aanwezig, maar de aanwezigheid van predatoren

in het algemeen was niet significant verschillend met de controle. Betreffende bladluisbestrijding

bleek de behandeling met E. balteatus larven het meest efficiënt (Alhmedi et al., 2007a).

De interactie tussen E. balteatus en de roofwants, Macrolophus caliginosus, werd onderzocht

door Frechette et al. (2007). Alle mobiele stadia van de wants bleken zich te voeden met zweef-

vliegeieren. Poppen en larven van de zweefvlieg werden nooit aangevallen. De larven van de

zweefvlieg voedden zich dan wel weer op deze mobiele stadia van M. caliginosus. Deze predatie

nam bovendien toe met het ontwikkelingsstadium van E. balteatus. Interessant is dat, als de

arena groter werd (op planten) de predatie op zweefvliegeitjes niet meteen afnam, terwijl de

predatie van E. balteatus larven op M. caliginosus nagenoeg niet meer voorkwam. Proeven met

eerstestadiumlarven van E. balteatus werden hier niet uitgevoerd (Frechette et al., 2007).

Het ovipositiegedrag en de ontwikkeling van E. balteatus op gewone bladluizen, bladluizen gepa-

rasiteerd door de sluipwesp A. ervi en mummies werd nagegaan door Almohamad et al. (2008).

De eiafleg van E. balteatus werd niet bëınvloed door het al dan niet aanwezig zijn van gepara-

siteerde bladluizen. Wanneer echter mummies of restanten van uitgekomen mummies aanwezig

waren, werden heel wat minder eieren afgelegd. Zweefvlieglarven aten geen mummies. Op zowel

geparasiteerde als niet-geparasiteerde bladluizen was de ontwikkeling van E. balteatus succesvol.

Er was tussen beide behandelingen ook geen verschil in overleving van tweedestadiumlarve tot

adult. Ook de ontwikkelingstijd en het gewicht van de poppen was niet significant verschillend

(Almohamad et al., 2008). Een gelijkaardige studie van Pineda et al. (2007) onderzocht het

ovipositiegedrag van E. balteatus in combinatie met A. colemani. Op serreniveau bleek dat sigi-

nificant meer eitjes werden afgelegd in niet-geparasiteerde bladluiskolonies, in vergelijking met

kolonies met mummies. De eiafleg bij geparasiteerde kolonies lag tussenin en het verschil met

beide andere groepen was niet significant (Pineda et al., 2007).
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2.3.5 Intraguild predatie tussen Harmonia axyridis en Episyrphus balteatus

Daar beide soorten een groot verspreidingsgebied hebben en bovendien in heel wat habitats aan-

wezig zijn, is het zeer waarschijnlijk dat H. axyridis en E. balteatus elkaar tijdens hun zoektocht

naar voedsel tegenkomen. Dit wordt ook beaamd door Alhmedi et al. (2007b), die onderzochten

welke bladluispredatoren aanwezig waren in akkerranden van grote brandnetel en de omliggende

velden (peulerwt, raap en tarwe).

Onderzoek naar intraguild predatie tussen beiden heeft al enkele aspecten aan het licht ge-

bracht. Zo bleek uit onderzoek van Alhmedi et al. (2007b) dat op planten besmet met bladluis

IGP altijd asymmetrisch was in het voordeel van het lieveheersbeestje. Respectievelijk 70 en 90%

van de E. balteatus larven in het tweede stadium werden opgegeten door derde - en vierdestadi-

umlarven van H. axyridis. Bovendien bleek ook dat de totale bladluisconsumptie was afgenomen

als IGP plaatsvond in het eerste geval (derdestadiumlarve van H. axyridis). In het tweede geval

(vierdestadiumlarve van H. axyridis) werd geen invloed op bladluisconsumptie waargenomen.

IGP van derdestadiumlarven van E. balteatus door H. axyridis deed zich niet voor, zelfs niet als

alle bladluizen al waren opgegeten (Alhmedi et al., 2007b). Ook Putra et al. (2009) onderzochten

de symmetrie van IGP tussen deze twee organismen. Ze concludeerden dat een zweefvlieglarve

in het derde stadium er enerzijds in slaagde om eerstestadiumlarven van H. axyridis te doden,

maar anderzijds gedood werd door vierdestadiumlarven van de kever. Eerstestadiumlarven van

E. balteatus werden gedood door H. axyridis larven van zowel eerste als vierde stadium.

Ingels & De Clercq (2011) onderzochten de intraguild interactie tussen beide soorten nog volle-

diger door alle combinaties van larven te beschouwen, alsook deze van larven van E. balteatus

met adulten van H. axyridis. Ook hier bleek dat derdestadiumlarven van de zweefvlieg zich

beter konden verdedigen dan de jongere ontwikkelingsstadia. Verder bleek dat de zweefvlieglar-

ven nagenoeg nooit in de aanval gingen. Bovendien kon H. axyridis zich snel weer vrij krijgen

door wild vooruit en achteruit te lopen of via een tegenaanval. Enkel als eerstestadiumlarven

van het lieveheersbeestje met derdestadiumlarven van de zweefvlieg werden geconfronteerd, was

deze laatste in 17% van de gevallen de intraguild predator. In alle andere combinaties werd de

zweefvlieglarve gedood door het lieveheersbeestje, waar in de regel oudere ontwikkelingsstadia

efficiënter de zweefvlieglarven konden doden (proeven uitgevoerd in petrischalen). Als bladlui-

zen werden toegevoegd aan de arena’s nam IGP af omdat beide predatoren zich concentreerden

op de consumptie van bladluizen (Ingels & De Clercq, 2011). Ook als in grotere arena’s met
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bonenplantjes werd gewerkt, was IGP asymmetrisch in het voordeel van H. axyridis. Ook in deze

situatie nam IGP af in aanwezigheid van bladluizen. De invloed van grotere arena’s met planten

was positief voor tweedestadiumlarven van E. balteatus, welke dan minder tot prooi vielen. Doch

de invloed op de overleving van derdestadiumlarven van E. balteatus was niet significant (Ingels

& De Clercq, 2011).

Als wordt gekeken naar het ovipositiegedrag, dan blijken adulten van E. balteatus een vermin-

derde eiafleg te hebben op plaatsen waar zowel E. balteatus larven als H. axyridis larven aanwezig

zijn. Doch ook H. axyridis adulten hebben dan een verminderde eiafleg (Alhmedi et al., 2007b).

Dit wordt beaamd door Putra et al. (2009) die bovendien ontdekten dat een vierdestadiumlarve

van H. axyridis de eiafleg van E. balteatus meer benadeelt dan een eerstestadiumlarve. Eiafleg

bij aanwezigheid van een eerstestadiumlarve bleek dan ook niet significant te verschillen van

de controle. De ovipositie van E. balteatus werd ook nagegaan door Almohamad et al. (2010).

Uit hun studie bleek dat zweefvliegen minder eieren leggen op bladeren waar sporen van larven

aanwezig zijn van zowel E. balteatus als van H. axyridis. Adulten van deze laatste bleken zelf

niet minder eieren te leggen bij aanwezigheid van sporen van E. balteatus op de bladeren.
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3 Materiaal en methoden

3.1 Insectenkweken

3.1.1 Harmonia axyridis

In mei 2011 werden er adulten van een wilde, gevestigde populatie van H. axyridis verzameld in

de Groene Vallei, een park in Gent. Het ging hier zowel over melanische als over niet-melanische

individuen. De meeste exemplaren bevonden zich op gewone esdoorn (Acer pseudoplatanus L.),

haagbeuk (Carpinus betulus L.) en op de lagere, kruidachtige vegetatie. De verzamelde indivi-

duen werden per 90-tal in een plastic doos (30x17x9cm) gehuisvest. Voor de verluchting werd

er in het deksel van deze doos een rechthoekig gat (15x7cm) gemaakt, dat werd afgesloten met

een gaas. In de bodem van de doos werd keukenrol geplaatst. De watervoorziening bestond uit

twee plastic schaaltjes, waarin bevochtigde watten werden aangebracht. In twee gelijkaardige

schaaltjes werd er voedsel voorzien. Dit voedsel bestond uit diepgevroren eitjes van Ephestia

kuehniella Zeller (Lepidoptera: Pyralidae), aangekocht bij Koppert BV (Berkel en Rodenrijs,

Nederland). Dagelijks werden de adulten van nieuw voedsel en indien nodig van water voorzien.

Als eilegsubstraat werd een opgerold vel keukenpapier voorzien, dat in een kartonnen cilinder

(wc-rol) geplaatst werd. Dit vel diende dagelijks (of om de twee dagen) ververst te worden en

zodoende werden de eitjes geoogst (zie figuur 10).

De geoogste eipakketten werden uit het keukenpapier geknipt en met maximum 5 tot 6 in een

petrischaal met een diameter van 14cm en een hoogte van 1,5cm gelegd. Op de bodem van deze

petrischaal lag een op maat gesneden vel keukenpapier. Een opgevouwen vochtig stukje keuken-

papier in een klein schaaltje, zorgde voor watervoorziening. Na het uitkomen werden de larven

gevoed met E. kuehniella eitjes. Deze werden over de gehele oppervlakte van de petrischaal

uitgestrooid om kannibalisme zo veel mogelijk te beperken. Het voedsel en het water werden

dagelijks aangevuld. De larven bleven aanwezig in de petrischaal tot ze het vierde stadium

bereikt hadden (zie ook figuur 12). Hierna werden 10 larven uit 15 verschillende petrischalen

overgezet in een plastic doos (30x17x9cm). Op de bodem lag opnieuw keukenpapier, waarop E.

kuehniella eitjes werden gestrooid. Vocht werd voorzien in de vorm van vochtige watten in een

schaaltje. Deze dozen werden dagelijks van voedsel en water voorzien. In deze dozen konden de

larven verpoppen (zie figuur 11).
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Figuur 10: Kweekdoos met adulten van de

rode veldpopulatie.

Figuur 11: Net ontloken adulten van de

rode veldpopulatie.

Na het uitkomen van de poppen werden opnieuw 90 adulten overgezet in eenzelfde plastic kweek-

doos (30x17x9cm). Zo werd een tweede generatie van adulten bekomen. In deze tweede generatie

werd er een onderscheid gemaakt tussen melanische adulten (nigra en aulica subgroep, verder de

zwarte veldpopulatie genoemd) en niet-melanische adulten (succinea subgroep, verder de rode

veldpopulatie genoemd). De larven/adulten van deze en volgende generaties (op gelijkaardige

wijze bekomen) konden dan gebruikt worden voor proeven. Tenzij anders vermeld, werden de

proeven uitgevoerd met individuen uit de rode veldpopulatie, omdat de succinea groep het meest

voorkomt in België en West-Europa (Adriaens et al., 2008). De kweek van H. axyridis bevond

zich onder gecontroleerde omstandigheden in een klimaatskast, bij een temperatuur van 23±1°C,

een relatieve vochtigheid van 65±5% en een fotoperiode van 16 uur licht en 8 uur donker.

Figuur 12: Opkweek van larven in petrischalen met E. kuehniella eitjes.
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3.1.2 Episyrphus balteatus

Gedurende de zomer van 2011 werden adulten van E. balteatus verzameld in tarwevelden rond

het Centre Wallon de Recherche Agronomique (CRA-W) (Gembloux). Met deze adulten werd

er daar ter plaatse een kweek opgestart. Begin oktober werden de eitjes van deze adulten naar

het laboratorium in Gent gebracht. Deze eitjes bevonden zich op bonenplantjes (Vicia faba

L.). Eens uitgekomen werden de larven overgebracht naar nieuwe bonenplanten (10 per plant).

Deze bonenplantjes (met larven) werden in een kooi van plexiglas (60x60x60cm) geplaatst. Als

voedsel werden er tweemaal per dag bladluizen (Acyrthosiphon pisum (Harris)) op de planten

aangebracht, tot de larven verpopt waren. Als de adulten uiteindelijk ontloken waren, werden

ze overgebracht naar een nieuwe kooi (identiek als hierboven besproken). In deze kooi bevond

zich een bonenplantje en de adulten werden er van pollen (gedroogde bijenpollen van Weyn’s)

en honingwater voorzien (zie figuur 13). De pollen en het schaaltje met honingwater werden op

maandag en vrijdag ververst. Op woensdag werden de watten in de schaaltjes herbevochtigd met

extra honingwater. De adultenkooien bevonden zich niet in een klimaatskast en de temperatuur

en relatieve vochtigheid waren dus afhankelijk van de temperatuur en relatieve vochtigheid van

het labo. Boven deze kooien waren lampen aangebracht, die 16 uur per dag brandden.

Figuur 13: De adulten van E. balteatus in een kooi van plexiglas.

Om eitjes te verkrijgen diende een bonenplantje, besmet met bladluizen, in de kooi te worden

geplaatst. Op die manier konden de wijfjes hun eieren afleggen op het plantje, waarna ze

verzameld konden worden. Deze eitjes werden dan gebruikt om een nieuwe generatie op te

kweken (identiek als hierboven beschreven) of om proeven uit te voeren.
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3.1.3 Acyrthosiphon pisum

De kweek van A. pisum gebeurde op bonenplantjes (Vicia faba L.). Op maandag en vrijdag

werden er bonenplantjes gezaaid in potgrond in een plastic bak van 30x40x7cm. Deze bak werd

vervolgens in een groeiruimte geplaatst, onder lampen die 16 uur per dag brandden. In de

eerste week werd de bak afgedekt met plastic. Gedurende de daaropvolgende week groeiden

de planten tot een hoogte die bruikbaar was om bladluizen te kweken (20-30 cm). Nadat de

plantjes waren aangebonden en gëınfecteerd met bladluizen, werd de bak aan de bladluiskweek

toegevoegd. Na ongeveer 1 week waren er op de planten voldoende bladluizen aanwezig om

er dagelijks van te oogsten voor gebruik in proeven. Nog 1 week later waren de planten dood

en werd de bak weggegooid. Indien nodig werden de planten van water voorzien, zowel in de

groeiruimte als in de bladuiskweek. Ook boven de bladluiskweek bevonden zich lampen die 16

uur per dag brandden. Door twee maal per week een nieuwe bak te besmetten met bladluizen

kon een continue kweek worden gegarandeerd en waren er op elk moment voldoende bladluizen

beschikbaar (zie ook figuren 14 en 15).

Figuur 14: De opkweek van bonenplantjes.
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Figuur 15: Op de linkerfoto: de bladluiskweek met links de oudste en rechts de jongste planten.

3.2 Proeven

3.2.1 Ontwikkeling van H. axyridis met verschillende soorten voedsel

Via deze proef werd getracht om een idee te krijgen van de invloed van verschillende voedselbron-

nen op de ontwikkeling van H. axyridis, meer bepaald op de ontwikkelingsduur en het gewicht

van vierdestadiumlarven en van adulten. Ontwikkelingsduur en gewicht zijn indicatoren van de

voedselkwaliteit en van een eventueel effect hiervan op de fitness van de larven. Verder was het

ook belangrijk om de ontwikkelingsduur te kennen om de IGP-proeven (zie 3.2.5 en 3.2.6) te

kunnen plannen.

Deze proef werd gestart met net ontloken larven van H. axyridis (jonger dan 24 uur). De

larven werden gëısoleerd en in een petrischaal geplaatst (diameter 9cm en hoogte 1,5cm). Op

de bodem van de petrischaal bevond zich een op maat gesneden stuk keukenpapier en er werd

water voorzien via een bevochtigd stukje keukenpapier in een schaaltje (diameter 3cm en hoogte

0.6cm). In deze petrischalen werden de larven van verschillende voedingsbronnen voorzien. De

behandelingen waren de volgende:

� Diepgevroren eitjes van E. kuehniella in overmatige hoeveelheid.

� Diepgevroren, vochtige bijenpollen in overmatige hoeveelheid, verzameld door honingbijen.

� Bladluizen (A. pisum) in overmatige hoeveelheid. Hierbij werden dagelijks minstens 10,

20, 30 en 40 bladluizen verschaft aan individuele larven van respectievelijk het eerste,

tweede, derde en vierde stadium.
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� Bladluizen (A. pisum) in beperkte hoeveelheid(1). Hierbij werden dagelijks 2, 4, 6 en 8

bladluizen verschaft aan individuele larven van respectievelijk het eerste, tweede, derde en

vierde stadium.

� Bladluizen (A. pisum) in beperkte hoeveelheid(2). Hierbij werden dagelijks 1, 2, 3 en 4

bladluizen verschaft aan individuele larven van respectievelijk het eerste, tweede, derde en

vierde stadium. Deze groep werd pas later toegevoegd, omdat bleek dat de ontwikkelings-

duur van de vorige groep niet veel verschilde van de groep die veel bladluizen kreeg.

Elke behandeling werd uitgevoerd met 40 larven, telkens 20 afkomstig van de rode en 20 af-

komstig van de zwarte veldpopulatie. Elke dag werden de larven gecontroleerd op vervelling en

overleving, en werden ze van eten voorzien al naargelang de behandeling. Indien nodig werd

extra water toegevoegd. Ten minste 1 maal per week werd de bodem gereinigd en het vochtige

keukenpapier ververst om de petrischalen voldoende proper te houden. Aan de hand van het

dorsaal kleurenpatroon van de larve en de aanwezigheid van een vervellingshuid kon het stadium

van de larve worden genoteerd. Deze proef werd, net als de andere experimenten, uitgevoerd bij

een temperatuur van 23±1°C, een relatieve vochtigheid van 65±5% en een fotoperiode van 16

uur licht en 8 uur donker.

3.2.2 Ontwikkeling van E. balteatus met verschillende soorten voedsel

Het doel van deze proef was dezelfde als de vorige, namelijk een idee krijgen van de ontwik-

kelingsduur en van het gewicht van een derdestadiumlarve indien verscheidene voedselbronnen

werden gebruikt.

Deze proef werd opnieuw opgestart met net ontloken larven van E. balteatus. Om te verze-

keren dat deze larven jonger waren dan 24 uur, werden de plantjes waarop adulten eitjes hadden

afgelegd verknipt in grove stukken. Deze stukken werden verdeeld over petrischalen van 9cm

diameter en 1,5cm hoogte. Dagelijks werden de eitjes gecontroleerd op ontluiken. Na uitkomst

werden de larven gëısoleerd en ondergebracht in een petrischaal met 5cm diameter en 1,5cm

hoogte. Aangezien de larven vaak vervelden in de waterbakjes en het zeer moeilijk was om

daarin vervellingshuidjes terug te vinden, werd geen water voorzien. Op de bodem bevond

zich geen keukenpapier, omdat ook hierop vervellingshuidjes moeilijk terug te vinden waren.

Dagelijks werden de larven van voedsel voorzien volgens één van volgende behandelingen:

� Diepgevroren eitjes van E. kuehniella in overmatige hoeveelheid.
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� Diepgevroren, vochtige bijenpollen in overmatige hoeveelheid.

� Bladluizen (A. pisum) in overmatige hoeveelheid. Hierbij werden dagelijks minstens 10,

20 en 30 bladluizen verschaft aan individuele larven van respectievelijk het eerste, tweede

en derde stadium.

� Bladluizen (A. pisum) in beperkte hoeveelheid. Hierbij werden dagelijks 2, 4 en 6 blad-

luizen verschaft aan individuele larven van respectievelijk het eerste, tweede en derde

stadium.

Ook hier werden 40 larven per behandeling opgekweekt. De proef werd uitgevoerd in 2 batchen

met telkens 20 larven per behandeling, omdat het zoeken van de vervellingshuidjes veel tijd

kostte. In de eerste batch bleek dat slechts weinig larven groeiden op E. kuehniella eitjes en er

zich geen larven op pollen ontwikkelden. Daarom werden deze behandelingen niet meer herhaald

in de tweede batch. Dagelijks werden de petrischalen afgezocht naar vervellingshuiden om het

stadium van de larve te bevestigen.

3.2.3 Invloed van voedsel op fitness van H. axyridis

Deze proef had tot doel een beter beeld te krijgen van de fitness van H. axyridis gevoed met

verschillende voedselbronnen. Enerzijds werd er getracht om dit af te leiden uit het predatie-

vermogen van derdestadiumlarven op bladluizen (A. pisum) gedurende een periode van 6 uur

en anderzijds uit de verdere overleving zonder voedsel na het bereiken van het derde stadium.

Er werd gekozen om in deze proef enkel met derdestadiumlarven te werken, aangezien in dit

stadium de grootste invloed van de voeding op IGP-interacties met E. balteatus werd gevonden

(zie sectie 3.2.5).

In deze proef werden de larven op een identieke wijze grootgebracht als in de hierboven be-

sproken ontwikkelingsproef (zie sectie 3.2.1). Ditmaal werden er per voedselgroep echter 80

larven opgekweekt. In deze proef werd enkel gebruik gemaakt van larven afkomstig van de rode

veldpopulatie. In de ontwikkelingsproef werden immers geen grote verschillen gevonden tussen

de rode en de zwarte populatie. Bovendien, zoals reeds vermeld in sectie 3.1.1, zijn rode indi-

viduen het meest abundant in België. Na het bereiken van het derde larvale stadium werden

de larven van elke behandeling in twee gelijke groepen opgedeeld. Dagelijks werd het stadium

gecontroleerd voor het eten geven, zodat telkens gewerkt kon worden met derdestadiumlarven

die minder dan 24 uur verveld waren.
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De eerste groep werd uitgehongerd en de tweede groep werd aan een predatieproef onderworpen.

Bij het uithongeren werden de larven overgeplaatst naar een identieke arena als deze van de ont-

wikkelingsproef. In dit geval kregen ze echter geen voedsel, maar enkel water in de vorm van

vochtig keukenpapier in een schaaltje. De dag dat de larve werd overgeplaatst werd genoteerd.

Elke larve werd dagelijks gecontroleerd. Indien nodig werd extra water toegediend. Na noteren

van de datum waarop de larve was gestorven kon bepaald worden hoe lang hij overleefde. Als

de larve was verveld tijdens de uithongering werd dit genoteerd en werd de vervellingshuid ver-

wijderd.

De tweede groep werd meteen na de detectie van het derde stadium overgeplaatst in een nieuwe

arena (identiek aan deze van de ontwikkelingsproef). Ditmaal werden in de arena 20 bladluizen

(A. pisum) toegevoegd (mengeling van het eerste tot en met vierde larvale stadium). Zes uur

later werd het aantal levende bladluizen geteld. Bij deze predatieproef werd ook telkens een

controlebehandeling uitgevoerd, met ongeveer 30 herhalingen per voedselgroep. Hierbij wer-

den in een identieke arena 20 bladluizen zonder H. axyridis larve geplaatst. Daarbij werd het

aantal bladluizen geteld dat in een periode van 6 uur een natuurlijke dood stierf. Volgende

correctiefactor werd dan toegepast (Abbott, 1925):

mortaliteits% =
%mortaliteitbehandeling − %mortaliteitcontrole

100 − %mortaliteitcontrole
∗ 100 (1)

Hierin geeft %mortaliteit het % weer van de bladluizen die stierven te wijten aan de aanwezigheid

van de predator.

3.2.4 Invloed van voedsel op fitness van E. balteatus

Het opzet van deze proef was identiek aan deze in sectie 3.2.3. Er werden ook 80 larven opge-

kweekt, zoals in de ontwikkelingsproef (zie sectie 3.2.2). Deze werden na het bereiken van het

derde larvale stadium in twee groepen opgedeeld. De ene groep werd uitgehongerd. In de andere

groep werd er gekeken naar de predatie op A. pisum. De arena’s die gebruikt werden in deze

fitnessproeven waren ook identiek aan deze van de ontwikkelingsproef. Enkel de behandelingen

’bladluizen in overmatige hoeveelheid’ en ’bladluizen in beperkte hoeveelheid’ werden gebruikt.
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3.2.5 Invloed van voeding op de intraguild interactie tussen H. axyridis en E.

balteatus in kleine arena’s

Het doel van deze proef was om een idee te krijgen van de invloed van voeding op de intraguild

interacties tussen beide soorten. Hiervoor werd enkel gebruik gemaakt van derde- en vierde-

stadiumlarven van H. axyridis en derdestadiumlarven van E. balteatus. Eerder uitgevoerde

experimenten toonden namelijk aan dat deze stadia van H. axyridis het vaakst optraden als

intraguild predator. Derdestadiumlarven van E. balteatus konden zich dan weer het best ver-

dedigen tegen aanvallen van H. axyridis. Bijgevolg werd verwacht dat een eventueel effect van

voeding op intraguild interacties tussen deze soorten het meest uitgesproken zou zijn in combi-

naties met deze stadia (Ingels & De Clercq, 2011).

Interacties werden nagegaan in kleine arena’s (diameter 5cm en hoogte 1,5cm). Op deze wijze

werd de kans op direct contact gemaximaliseerd en werd de invloed van externe factoren be-

perkt. Zo kon het effect van voeding op de intraguild interactie zuiver tot uiting komen. Er

werd ook getracht om, via observatie van de petrischalen, een idee te krijgen van het aanvals-

en verdedigingsgedrag van beide soorten. Aan de hand van het overlevingspercentage en de

ontwikkelingsduur, verkregen in de ontwikkelingsproeven (secties 3.2.1 en 3.2.2), kon bepaald

worden hoeveel larven er opgekweekt moesten worden en hoeveel op voorhand de kweek moest

opgestart worden. De larven werden gevoed en verzorgd op een identieke wijze als in de ont-

wikkelingsproeven. Hierop werd een uitzondering gemaakt voor H. axyridis individuen gevoed

met E. kuehniella, welke rechtstreeks van de kweek werden gehaald. Dit kon omdat larven in de

kweek ook E. kuehniella eitjes als voedsel kregen, en uit preliminaire testen bleek dat kanniba-

lisme bij deze omstandigheden minimaal was.

Als de dag van de uiteindelijke IGP-proef was aangebroken, werden de gewenste larven sa-

mengebracht in de arena. Elke herhaling werd uitgevoerd met larven die zich minder dan 24

uur in het betreffende stadium bevonden. Om de invloed van de voeding op intraguild interac-

ties na te gaan, werden alle mogelijke combinaties gemaakt van larven die met de verschillende

voedselbronnen werden opgekweekt. Elke combinatie werd 20 maal herhaald en er waren 16

verschillende combinaties (zie tabel 3). De verschillende groepen worden als volgt afgekort: H.

axyridis met E. kuehniella (HE), H. axyridis met pollen (HP), H. axyridis met veel bladlui-

zen (HB), H. axyridis met weinig bladluizen (HWB), E. balteatus met veel bladluizen (EB),

E. balteatus met weinig bladluizen (EWB). Het stadium van de larven, derde of vierde, wordt
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weergegeven door respectievelijk 3 en 4. De behandeling ’H. axyridis met weinig bladluizen

(HWB)’ slaat op de behandeling waar H. axyridis gevoed werd met 1, 2, 3 en 4 bladluizen

in respectievelijk het eerste, tweede, derde en vierde larvale stadium. Dit omdat, zoals reeds

vermeld in sectie 3.2.1, de behandeling met respectievelijk 2, 4, 6, 8 bladluizen niet veel afweek

van de behandeling met bladuizen ad libitum.

Tabel 3: Verschillende combinaties in kleine arena’s.

HE3xEB3 HP3xEB3 HB3xEB3 HWB3xEB3

HE4xEB3 HP4xEB3 HB4xEB3 HWB4xEB3

HE3xEWB3 HP3xEWB3 HB3xEWB3 HWB3xEWB3

HE4xEWB3 HP4xEWB3 HB4xEWB3 HWB4xEWB3

Elke proef duurde 24 uur. De eerste 90 minuten werden de petrischalen intensief geobserveerd

en werd er genoteerd of er een contact of aanval plaatsvond door H. axyridis of door E. balteatus.

Een contact vond plaats wanneer beide soorten elkaar toevallig troffen en zonder verdere actie

terug uit elkaar gingen. Een contact werd een aanval door H. axyridis wanneer deze actief naar

E. balteatus toe ging en trachtte om deze vast te grijpen met zijn poten of mandibels. Hierdoor

zou ook E. balteatus trachten weg te kruipen om H. axyridis te ontlopen. Een contact werd een

aanval van E. balteatus wanneer deze met zijn mondstekel in de richting van H. axyridis sloeg.

Tevens werd de overleving van beide soorten na 90 minuten genoteerd. Op het einde van de 24

uur werden de petrischaaltjes nogmaals gecontroleerd en werd er genoteerd welke larven nog in

leven waren. Indien bleek dat een larve gestorven was, werd nagegaan of de dood natuurlijk was

of niet.

3.2.6 Invloed van voeding op de intraguild interactie tussen H. axyridis en E.

balteatus op planten

Het doel van deze proef was gelijkaardig aan deze van de vorige, namelijk de invloed nagaan van

de voorgeschiedenis qua voedselbron en voedselvoorziening voor de larven van H. axyridis en

E. balteatus tijdens hun ontwikkeling op de uiteindelijke interactie tussen beide soorten. Voor

deze proef werd enkel gewerkt met derdestadiumlarven van H. axyridis en E. balteatus. Deze

stadia werden gekozen omdat hierin de duidelijkste verschillen werden gevonden tussen de be-

handelingen in de IGP-proef in kleine arena’s. Hiervoor werden beiden opgekweekt tot het derde

larvale stadium en samen geplaatst op een paprikaplantje (Capsicum annuum L. cv. California
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Wonder). Zo kon geobserveerd worden wat het effect was van een toename in complexiteit van

de arena (vergeleken met een gewone petrischaal met diameter 5cm en hoogte 1,5cm).

De larven werden gevoed en ververst op gelijkaardige wijze als bij de ontwikkelingsproeven.

Wel werden enkel de volgende groepen gebruikt voor H. axyridis: veel bladluis, weinig bladluis

(1, 2, 3, 4 bladluizen voor individuele larven van de respectievelijke stadia) en pollen. Voor

E. balteatus werden de behandelingen veel bladluis en weinig bladluis gebruikt. E. kuehniella

werd weggelaten omdat dit geen natuurlijke voedselbron is voor H. axyridis en deze vnl. in

de ontwikkelingsproeven als controle diende. H. axyridis gevoed met veel bladluizen leek hier

voldoende als controle. Als de dag van de uiteindelijke IGP-proef was aangebroken werden de

gewenste larven samengebracht op de plantjes. Elke combinatie werd 10 maal herhaald en er

waren 6 verschillende combinaties (zie tabel 4). De afkortingen zijn identiek aan de vorige proef.

Figuur 16: Proefopzet van de IGP-proef op planten.
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Tabel 4: Verschillende combinaties op paprikaplantjes.

HP3xEB3 HB3xEB3 HWB3xEB3

HP3xEWB3 HB3xEWB3 HWB3xEWB3

De gebruikte paprikaplantjes waren tussen de 10 en de 20 cm groot. De planten werden in een

pot van 20cm diameter geplaatst en afgeschermd met een plexiglas cilinder (20cm hoog, 18cm

diameter). De cilinder werd bovenaan afgesloten met gaas. Onderaan werd de arena afgesloten

door de cilinder ongeveer 1cm in de aarde te duwen (zie figuur 16). Bij de start van de proef

werd de larve van E. balteatus op het bovenste opengevouwen blad van de plant geplaatst. De

larve van H. axyridis bevond zich dan aan de basis van de stengel. De proef duurde 24 uur, na

2, 4, 6 en 8 uur werden de arena’s gecontroleerd en werd de locatie van beide predatoren op de

plant en de overleving van de larven genoteerd. Hetzelfde diende te gebeuren na 24 uur.

3.3 Statistische dataverwerking

Voor de verwerking van de resultaten werd met twee verschillende statistische programma’s

gewerkt, S-plus (versie 8.0) en SPSS (versie 20). Met S-plus werden de data van de ontwik-

kelingsproeven en de fitnessproeven verwerkt. Hiervoor werd eerst gekeken of de data normaal

verdeeld waren en of de varianties voor de verschillende behandelingen gelijk waren (homoscedas-

ticiteit), twee voorwaarden waaraan moest voldaan zijn om parametrische testen uit te voeren.

Homoscedasticiteit werd nagegaan met de Modified Levene test, dewelke als nulhypothese ge-

lijkheid der varianties heeft. Een P-waarde kleiner dan 0,05 gaf aan dat de varianties niet gelijk

waren aan elkaar. De normaliteit van de data werd nagegaan met een Kolmogorov-Smirnov

test. Deze test had als nulhypothese dat de opgegeven variabele normaal verdeeld was. Indien

de p-waarde kleiner was dan 0,05 was dit niet het geval. Enkel als beide p-waarden groter waren

dan 0,05 kon parametrisch worden gewerkt. Dit was echter bijna nooit het geval, waardoor

meestal verder werd gewerkt met niet-parametrische testen.

Bij de niet-parametrische werkwijze werd het effect van de hoofdfactor, ’voeding’, nagegaan

met de Kruskal-Wallis Rank test. Daar in deze test slechts 1 onafhankelijke variabele kon wor-

den opgenomen, kon voor een andere onafhankelijke variabele enkel informeel getest worden.

In het geval van H. axyridis was ’morf’ de tweede onafhankelijke variabele, in het geval van

E. balteatus was dit ’batch’. De dataset werd dus opgesplitst naar de tweede onafhankelijke
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variabele en voor elke subset werd de hoofdfactor, ’voeding’, geanalyseerd. Indien de bekomen

p-waarden voor het effect van voeding, verschilden tussen de twee subsets, kon gesteld worden

dat er een interactie-effect van ’morf’ of ’batch’ was. Na het uitvoeren van deze Kruskal-Wallis

Rank test werden de verschillende voedingsgroepen onderling met elkaar vergeleken met behulp

van een Wilcoxon Rank test. Om deze onderlinge effecten allen samen te bespreken dienden

de bekomen p-waarden getoetst te worden aan een aangepast significantieniveau door gebruik

van de Bonferroni correctiefactor. Op deze wijze zou een globaal significantieniveau van 0,05

behouden worden. Deze correctiefactor wordt berekend met volgende formule:

β =
α

n
(2)

Hierin stelt n het aantal uitgevoerde testen voor, α het gewenste globale significantieniveau en

β het significantieniveau voor elke aparte test (Ottoy & Thas, 2009).

De enige uitzondering hierop was de predatieproef van E. balteatus. Deze data waren wel normaal

verdeeld, en de verschillende groepen hadden gelijke varianties. Hiervoor kon wel parametrisch

worden gewerkt. De uitgevoerde test voor de analyse van de data was in dit geval de student’s

t-Test, welke vooropstelde dat de gemiddelden van beide groepen (veel bladluizen en bladluizen

in beperkte hoeveelheid) gelijk waren. De proeven op intraguild predatie werden geanalyseerd

met een generalized linear model in SPSS. Er werd gebruik gemaakt van een binaire distributie

en een logistische linkfunctie. Er werd steeds gestart met een volledig model, met alle enkel-

voudige termen en alle interactietermen. Stap voor stap werden de niet significante termen uit

het model weggelaten, tot het meest beknopte model (met enkel significante termen) overbleef.

Op deze wijze kon gekeken worden of er een effect was van de onafhankelijke variabelen. Tevens

konden ook de onderlinge factoren van deze onafhankelijke variabelen worden vergeleken.
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4 Resultaten

4.1 Ontwikkelingsproef H. axyridis

De gemiddelde duur van de afzonderlijke ontwikkelingsstadia en de totale ontwikkelingsduur zijn

weergegeven in tabel 5. Tabel 6 geeft de gemiddelden van de gewichten van vierdestadiumlarven

en adulten. Daar de significanties regelmatig verschilden tussen beide morfen (zwart of rood)

wil dit zeggen dat er interactie-effecten optraden tussen morf en voedselbron. De invloed van de

voedselbron was dus verschillend al naargelang de populatie waaruit de larven afkomstig waren.

Daarom konden gemiddelden over de beide populaties niet berekend en vergeleken worden.

Algemeen kan gesteld worden dat de duur van het tweede en het derde larvale stadium kor-

ter was dan de duur van het eerste. De duur van het derde larvale stadium was langer dan deze

van het tweede. Het vierde larvale stadium duurde het langst en in dit stadium was ook de

grootste invloed van het voedsel waarneembaar. Over beide morfen heen bleek voedingswijze

weinig invloed te hebben op de duur van het popstadium, dat bijna altijd iets langer dan 5

dagen duurde. Ook op de duur van het prepopstadium had het voedsel geen invloed.

Bij de rode veldpopulatie was de ontwikkelingsduur op pollen en bladluizen in beperkte hoeveel-

heid (1,2,3,4) het langst, respectievelijk 26,5 en 28 dagen. In deze groep met weinig bladluizen

was het vooral het vierde larvale stadium dat zeer lang duurde, terwijl in de groep die pollen

kreeg de langere duur verspreid was over de verschillende stadia. De totale ontwikkelingsduur

op bladluizen in beperkte hoeveelheid (2,4,6,8) lag op 19,5 dagen en de ontwikkeling verliep het

snelst met E. kuehniella eitjes en veel bladluizen, respectievelijk 17 en 17,5 dagen. Het gewicht

van vierdestadiumlarven was gelijk bij de 3 snelst ontwikkelende groepen en was hoger dan het

gewicht van de twee traagst ontwikkelende groepen. De twee groepen met de snelste ontwikke-

ling hadden ook de zwaarste adulten. Doch het gewicht van adulten die als larven een beperkte

hoeveelheid (1,2,3,4) bladluizen had gekregen was lager dan dat van adulten die pollen of een

beperkte hoeveelheid (2,4,6,8) bladluizen kregen (16mg versus respectievelijk 25mg en 23mg).
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Tabel 5: Invloed van voedsel op de larvale ontwikkelingsduur (dagen) van H. axyridis, afkomstig

van de rode veldpopulatie (boven) en de zwarte veldpopulatie (onder). L1-L4: eerste tot en met

vierde larvale stadium. (1,2,3,4) slaat op het aantal bladluizen dat een individuele larve kreeg

tijdens de respectievelijke stadia, idem voor (2,4,6,8).

Rode veldpopulatie

Voedsel L1 L2 L3 L4 Prepop Pop Totale duur

E. kuehniella 2,50 a 1,70 a 2,25 a 3,68 a 1,11 a 5,53 bc 16,79 a

±0,11 ±0,11 ±0,10 ±0,10 ±0,07 ±0,12 ±0,16

Bladluis ad libitum 3,06 b 2,00 a 2,19 a 4,07 a 1,14 a 5,07 ab 17,57 a

±0,06 ±0,09 ±0,10 ±0,16 ±0,10 ±0,07 ±0,17

Bladluis beperkt(2,4,6,8) 3,60 c 2,05 a 2,70 ab 5,74 b 1,00 a 5,00 a 19,50 b

±0,13 ±0,05 ±0,11 ±0,18 ±0,00 ±0,00 ±0,56

Bladluis beperkt(1,2,3,4) 3,75 bcd 2,83 b 3,25 b 10,82 c 1,00 a 5,09 abc 26,64 c

±0,33 ±0,11 ±0,18 ±0,42 ±0,13 ±0,09 ±0,58

Pollen 4,79 d 4,42 c 5,24 c 6,67 b 1,00 a 5,67 c 27,92 c

±0,22 ±0,21 ±0,30 ±0,45 ±0,00 ±0,14 ±0,76

Zwarte veldpopulatie

Voedsel L1 L2 L3 L4 Prepop Pop Totale duur

E. kuehniella 2,30 a 1,80 a 2,05 a 3,75 a 1,00 a 5,75 c 16,65 a

±0,11 ±0,09 ±0,05 ±0,10 ±0,00 ±0,10 ±0,15

Bladluis ad libitum 3,45 b 1,90 ab 2,05 a 3,95 a 1,06 a 5,06 a 17,39 a

±0,17 ±0,10 ±0,09 ±0,092 ±0,06 ±0,06 ±0,22

Bladluis beperkt(2,4,6,8) 3,89 bc 2,28 bc 2,78 b 6,89 b 1,06 a 4,94 a 21,72 b

±0,17 ±0,11 ±0,15 ±0,14 ±0,06 ±0,06 ±0,32

Bladluis beperkt(1,2,3,4) 3,92 bcd 2,67 c 3,17 b 10,82 c 1,00 a 5,09 ab 26,55 c

±0,24 ±0,22 ±0,21 ±0,46 ±0,00 ±0,09 ±0,69

Pollen 4,65 cd 5,80 d 5,82 c 6,64 b 0,91 a 5,64 bc 28,75 d

±0,29 ±0,48 ±0,45 ±0,39 ±0,09 ±0,15 ±0,86

Waarden uitgedrukt als gemiddelden ± standaardfout. In deze tabellen worden gemiddelden binnen een kolom die niet

significant van elkaar verschillen weergegeven met eenzelfde letter. Globaal significantieniveau α bedraagt 0,05, meervoudig

vergelijken van gemiddelden met significantieniveau β gelijk aan 0,005 (n=10 met de bonferroni correctie, formule. 2).
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Tabel 6: Invloed van voedsel op het gewicht (mg) van H. axyridis, afkomstig van de rode

veldpopulatie en de zwarte veldpopulatie. L4: vierde larvale stadium. (1,2,3,4) slaat op het

aantal bladluizen dat een individuele larve kreeg tijdens de respectievelijke stadia, idem voor

(2,4,6,8).

voedsel Rode veldpopulatie Zwarte veldpopulatie

Gewicht L4 Gewicht adult Gewicht L4 Gewicht adult

E. kuehniella 18,56 a 35,54 a 18,95 a 35,75 a

±1,91 ±1,24 ±1,08 ±0,92

Bladluis ad libitum 15,51 a 33,86 a 16,32 a 35,10 a

±1,17 ±0,96 ±0,88 ±1,01

Bladluis beperkt(2,4,6,8) 12,75 a 22,94 b 11,08 b 22,87 c

±0,34 ±0,60 ±0,47 ±0,39

Bladluis beperkt(1,2,3,4) 8,98 b 16,07 c 9,54 b 16,50 d

±0,42 ±0,42 ±0,22 ±0,57

Pollen 9,07 b 25,29 b 8,49 c 28,23 b

±0,50 ±1,45 ±0,53 ±1,31

Waarden uitgedrukt als gemiddelden ± standaardfout. In deze tabel worden gemiddelden binnen een kolom die niet

significant van elkaar verschillen weergegeven met eenzelfde letter. Globaal significantieniveau α bedraagt 0,05, meervoudig

vergelijken van gemiddelden met significantieniveau β gelijk aan 0,005 (n=10 met de bonferroni correctie, formule 2).

Ook bij de zwarte veldpopulatie was de totale ontwikkelingsduur van de groepen die E. kue-

hniella eitjes of veel bladluizen kregen het kortst, respectievelijk 17 en 17,5 dagen. De groepen

die beperkte hoeveelheden bladluizen kregen lagen tussenin. Doch de groep die 2, 4, 6 en 8

bladluizen kreeg ontwikkelde sneller (22 dagen) dan deze die slechts 1, 2, 3 en 4 bladluizen kreeg

(26,5 dagen). De ontwikkeling op pollen duurde dan weer het langst, namelijk 29 dagen. De

verdeling van de duur in de traagste groepen is te vergelijken met de rode veldpopulatie. Ook

hier was de duur van het vierde larvale stadium in de groep die 1, 2, 3 en 4 bladluizen kreeg de

bepalende factor. De totale duur bij de groep die pollen kreeg was weer gelijkmatiger verdeeld.

De gewichten van vierdestadiumlarven van de twee snelst ontwikkelende groepen lag weer het

hoogst. Deze van de groepen met beperkte hoeveelheden bladluizen tussenin en deze van de

groep met pollen was het laagst. Ook het gewicht van de adulten van de 2 snelst ontwikkelende

groepen was het hoogst, gevolgd door de pollengroep. Het gewicht van adulten met beperkte

hoeveelheid (23mg en 16,5mg voor respectievelijk (1,2,3,4) en (2,4,6,8)) bladluizen was signifi-
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cant lager dan dat van de pollengroep (28 mg). Dit terwijl de ontwikkeling van deze groepen

sneller was dan deze met pollen.

In tabel 7 wordt het overlevingspercentage gegeven naargelang morf en voor beide morfen sa-

men. Zo blijkt ook dat er in de groepen die het traagst ontwikkelden de grootste uitval werd

teruggevonden. Bij de groep die bladluizen in beperkte hoeveelheid (1,2,3,4) voorgeschoteld

kreeg, stierven de meeste larven in de eerste dagen na het opzetten van de proef. Dit voorval

deed zich niet voor bij de latere proeven (fitness- en IGP-proef, zie sectie 4.3, 4.5 en 4.6).

Tabel 7: Overlevingspercentage tot adult van H. axyridis gevoed op verschillende wijzen.

E. kuehniella Bladluis ad Bladluis beperkt Bladluis beperkt Pollen

libitum (2,4,6,8) (1,2,3,4)

Rood 95 70 95 55 60

Zwart 100 90 90 55 55

Alles samen 97,5 80 92,5 55 57,5

Tabel 8: Duur (dagen) van de eerste twee larvale stadia (L1-L2) van H. axyridis gevoed met

pollen van verschillende batchen.

Voedsel L1 L2 Totale duur

Pollen batch 1 4,72 a 5,13 a 9,85 a

±0,18 ±0,28 ±0,38

Pollen batch 2 5,33 b 6,11 b 11,45 b

±0,17 ±0,33 ±0,45

Waarden uitgedrukt als gemiddelden ± standaardfout. In deze tabel worden gemiddelden binnen een kolom die niet

significant van elkaar verschillen met eenzelfde letter weergegeven. (Significantieniveau α=0,05)

Opgemerkt dient te worden dat voor de fitnessproef en voor de IGP-proef op planten, de groepen

met pollen hun voedsel kregen van een andere batch diepgevroren bijenpollen, aangezien de eerste

batch uitgeput was. Daar er grote verschillen kunnen zijn wat betreft samenstelling tussen de

verschillende batchen, was het goed mogelijk dat larven die pollen kregen van de tweede batch

fitter, of net minder fit waren dan larven die pollen kregen van de eerste batch. Een herhaling

van de ontwikkelingsproef tot derdestadiumlarven met deze nieuwe batch pollen wordt in tabel 8
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vergeleken met de pollengroep van de ontwikkelingsproef met de eerste batch. Deze vergelijking

geeft aan dat de ontwikkeling met de nieuwe batch diepgevroren pollen langer duurde dan met

de pollen die eerder gebruikt werden. Dit kan erop wijzen dat de pollen uit de eerste batch meer

geschikt waren als voedsel voor H. axyridis. Deze proeven vonden echter ook op verschillende

tijdstippen plaats, waardoor andere omgevingsomstandigheden (generatie, temperatuur in het

labo,...) mogelijk ook een rol speelden.

4.2 Ontwikkelingsproef E. balteatus

Tabel 9: Invloed van voedsel op het gewicht van derdestadiumlarven (mg) van E. balteatus.

Deze proef werd uitgevoerd in 2 keer: batch 1 en batch 2. (2,4,6) slaat op het aantal bladluizen

dat een individuele larve kreeg tijdens de respectievelijke stadia.

Voedsel Batch 1 Batch 2 Batch 1+2

Bladluis ad libitum 16,51 a 14,83 a 15,62 a

±2,04 ±1,06 ±1,10

Bladluis beperkt (2,4,6) 4,71 b 4,62 b 4,65 b

±0,28 ±0,16 ±0,15

E. kuehniella 3,64

±0,47

Waarden uitgedrukt als gemiddelden ± standaardfout. In deze tabel worden gemiddelden binnen een kolom die niet

significant van elkaar verschillen weergegeven met eenzelfde letter. (Significantieniveau α bedraagt 0,05)

De invloed van de voedingstoestand op de duur van de verschillende ontwikkelingsstadia van

E. balteatus is weergegeven in tabel 10. De invloed op het gewicht van derdestadiumlarven

is terug te vinden in tabel 9. Zoals reeds besproken bij het proefopzet (zie sectie 3.2.2) werd

hier gewerkt met 2 batchen. In de tweede batch werden de voedselbronnen E. kuehniella en

pollen niet meer opgenomen omdat de ontwikkeling hierop zelden of niet lukte. Met pollen kon

geen enkele larve zijn ontwikkeling voltooien. Er waren slechts 3 zweefvliegen (van de 20) die

het tot pop hebben gebracht met E. kuehniella als voedsel, slechts 2 van deze poppen kwamen

uit. Ter illustratie werden de gemiddelden van deze 3 in de tabel opgenomen, doch hierop

werd geen statistiek uitgevoerd. Wanneer de dataset werd opgesplitst volgens de batch, bleek

dat dezelfde significante verschillen tussen de behandeling met veel bladluizen en deze met een

beperkte hoeveelheid bladluizen als voedsel werden teruggevonden, ongeacht de batch. Er werd

dus verder gewerkt met de gehele dataset. E. balteatus ontwikkelde sneller wanneer de larven ad
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libitum bladluizen kregen in vergelijking met een beperkte hoeveelheid. Derdestadiumlarven, ad

libitum gevoederd, waren ook veel zwaarder dan deze die een beperkte hoeveelheid bladluizen

kregen. De langere ontwikkelingstijd werd vooral veroorzaakt door de lange duur van het derde

larvale stadium (Z=-5,5171; p<0,0001). Ook het tweede larvale stadium van de groep met

gelimiteerde bladluisbeschikbaarheid was significant langer (Z=-2,0553; p=0,0399), wat niet

bleek uit evaluatie van de afzonderlijke batchen. Voedsel had geen effect op de duur van het

popstadium.

Tabel 10: Invloed van voedsel op de duur van de verschillende ontwikkelingsstadia (dagen) van

E. balteatus van batch 1 (boven), batch 2 (midden) en beide batchen samen (onder). Deze proef

werd uitgevoerd in 2 keer: batch 1 en batch 2. (2,4,6) slaat op het aantal bladluizen dat een

individuele larve kreeg tijdens de respectievelijke stadia.

Batch 1

Voedsel L1 L2 L3 Pop Totale duur

Bladluis ad libitum 1,84 a 1,63 a 3,87 a 6,50 a 13,67 a

±0,12 ±0,18 ±0,26 ±0,15 ±0,26

Bladluis beperkt (2,4,6) 1,81 a 2,08 a 7,67 b 6,67 a 18,56 b

±0,19 ±0,18 ±0,60 ±0,17 ±0,69

E. kuehniella 2,33 4,25 8,00 6,50 22,00

±0,29 ±0,48 ±0,58 ±0,5 ±0

Batch 2

Voedsel L1 L2 L3 Pop Totale duur

Bladluis ad libitum 1,16 a 1,95 a 3,40 a 6,56 a 12,78 a

±0,09 ±0,09 ±0,40 ±0,18 ±0,28

Bladluis beperkt (2,4,6) 1,05 a 2,05 a 7,60 b 6,50 a 16,00 b

±0,05 ±0,05 ±0,65 ±0,29 ±0,00

Batch 1+2

Voedsel L1 L2 L3 Pop Totale duur

Bladluis ad libitum 1,50 a 1,80 a 3,68 a 6,52 a 13,29 a

±0,09 ±0,10 ±0,22 ±0,11 ±0,21

Bladluis beperkt (2,4,6) 1,40 a 2,06 b 7,63 b 6,62 a 17,77 b

±0,11 ±0,08 ±0,43 ±0,14 ±0,58

Waarden uitgedrukt als gemiddelden ± standaardfout. In deze tabel worden gemiddelden binnen een kolom die niet

significant van elkaar verschillen weergegeven met eenzelfde letter. (Significantieniveau α bedraagt 0,05)
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In tabel 11 wordt het overlevingspercentage van de larven op verschillende wijzen gevoed weer-

gegeven. De overleving in de tweede batch is lager dan in de eerste. Dit is waarschijnlijk te

wijten aan een lagere kwaliteit van de aangeboden bladluizen.

Tabel 11: Overlevingspercentage tot adult van E. balteatus gevoed op verschillende wijzen.

E. kuehniella Bladluis ad libitum Bladluis beperkt(2,4,6) Pollen

Batch 1 10 60 45 0

Batch 2 - 45 20 -

Batch 1+2 - 52,5 32,5 -

4.3 Invloed van voedsel op fitness van H. axyridis

De resultaten van de fitnessproef van H. axyridis worden weergegeven in tabel 12. Hoewel de

totale ontwikkelingsduur tussen de groepen bladluis ad libitum en E. kuehniella niet significant

verschilde, blijkt dat de laatste groep het toch veel langer uithield in de uithongeringsproef van

derdestadiumlarven (Z=7,4641; p<0,0001). In deze groep vervelden praktisch alle larven naar

het vierde stadium terwijl in de groep met veel bladluizen slechts de helft vervelde naar het

vierde larvestadium. De duur van de overleving op veel bladluizen was significant langer dan die

van de groepen met een beperkte hoeveelheid bladluizen en pollen (respectievelijk: Z=6,8394;

p<0,0001 en Z=-6,434; <0,0001). In deze laatste 2 groepen vervelde er ook geen enkele larve.

Tabel 12: Overleving (dagen) en % vervelde individuen naar het vierde stadium tijdens de

uithongeringsbehandeling en predatiecapaciteit (percentage dode bladluizen) van H. axyridis op

verschillende wijzen gevoed. (1,2,3,4) slaat op het aantal bladluizen dat een individuele larve

kreeg tijdens de respectievelijke stadia.

Voedsel Overleving na uithongering Vervellingspercentage Predatiecapaciteit

E. kuehniella 7,63 ±0,21 a 92,50 ±4,21 a 30,80 ±2,43 a

Bladluis ad libitum 4,11 ±0,10 b 45,71 ±8,54 b 37,82 ±2,54 a

Bladluis beperkt(1,2,3,4) 2,81 ±0,07 c 0,00 ±0,00 c 29,12 ±1,66 a

Pollen 2,95 ±0,09 c 0,00 ±0,00 c 11,86 ±1,49 b

Waarden uitgedrukt als gemiddelden ± standaardfout. In deze tabel worden gemiddelden binnen een kolom die niet

significant van elkaar verschillen weergegeven met eenzelfde letter. Globaal significantieniveau α bedraagt 0,05, meervoudig

vergelijken van gemiddelden met significantieniveau β gelijk aan 0,0083 (n=6 met bonferroni correctie, formule 2).
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Wat het predatievermogen betreft, blijkt er geen verschil te zijn in het percentage bladluizen dat

een larve kan doden gedurende 6 uur tussen de groepen E. kuehniella, veel bladluis en beperkte

hoeveelheid bladluis. De predatie van de groep met pollen was lager dan de andere 3 groepen.

4.4 Invloed van voedsel op fitness van E. balteatus

De resultaten van deze fitnessproef zijn terug te vinden in tabel 13. Ook hier komt naar voor,

net als bij H. axyridis, dat larven die ad libitum bladluizen hebben gekregen gedurende hun

ontwikkeling tot derdestadiumlarven het langst wisten te overleven in een situatie waarin ze

werden uitgehongerd (Z=5,1203; p<0,0001). Wel was hier geen verschil in predatiecapaciteit

op bladluizen in een periode van 6 uur ongeacht het feit of larven van E. balteatus tijdens hun

ontwikkeling veel of weinig bladluizen kregen (t=-0,5407; df=58,78; p=0,5908). Een interessante

bemerking is, dat E. balteatus larven in het derde stadium meer bladluizen aten dan larven van

H. axyridis in het derde stadium.

Tabel 13: Overleving in de uithongeringsbehandeling (dagen) en predatiecapaciteit (percentage

dode bladluizen) van E. balteatus op verschillende wijze gevoed. (2,4,6) slaat op het aantal

bladluizen dat een individuele larve kreeg tijdens de respectievelijke stadia.

Voedsel Overleving na uithongering Predatiecapaciteit

Bladluis ad libitum 4,59 ±0,21 a 55,57 ±4,40 a

Bladluis beperkt(2,4,6) 2,89 ±0,16 b 58,90 ±4,30 a

Waarden uitgedrukt als gemiddelden ± standaardfout. In deze tabel worden gemiddelden binnen een kolom die niet

significant van elkaar verschillen weergegeven met eenzelfde letter. (Significantieniveau α=0,05)

4.5 Invloed van voeding op de intraguild interactie tussen H. axyridis en E.

balteatus in kleine arena’s

4.5.1 Gedurende de observatie van 90 minuten

In tabel 14 wordt een samenvatting weergegeven van wat er gebeurde tijdens de observatie

van 90 min. Meestal leidde ongeveer de helft van alle contacten tot een aanval. Algemeen kan

gesteld worden dat H. axyridis diegene was die in de aanval ging. Een aanval van E. balteatus was

meestal een tegenaanval, vaak om slijm over zijn belager te spreiden. Een aanval van E. balteatus

leidde nooit tot de dood van de H. axyridis larve. Verder bleek ook dat de meeste contacten

optraden in die combinaties waar H. axyridis gevoed werd met weinig bladluizen, wat dan
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leidde tot sterk zoekgedrag van het lieveheersbeestje. Hetzelfde gold wanneer H. axyridis met

pollen gevoed werd. Bovendien was het aantal contacten hoog waar deze groepen gecombineerd

werden met de groep van E. balteatus die veel bladluizen kreeg. Dit omdat de zweefvlieg zich

bij deze voedingstoestand beter kon verdedigen en H. axyridis dus meer moeite moest doen om

E. balteatus te doden, wat leidde tot meer contacten.

Tabel 14: Het totaal aantal contacten, het percentage van het aantal contacten dat aanleiding

gaf tot een aanval van H. axyridis of E. balteatus, en het percentage van de aanvallen van H.

axyridis dat aanleiding gaf tot IGP op E. balteatus gedurende de 90 minuten durende observatie.

Aantal Percentage Percentage Succes percentage

Combinatie contacten aanval H. axyridis aanval E. balteatus van H. axyridis

H3ephxE3lib 38 36,84 21,05 0,0

H3ephxE3(2,4,6) 81 44,44 14,81 2,78

H3polxE3lib 64 31,25 20,31 0,00

H3polxE3(2,4,6) 93 33,33 18,28 3,23

H3libxE3lib 62 22,58 8,06 0,0

H3libxE3(2,4,6) 78 30,77 21,79 4,17

H3(1,2,3,4)xE3lib 181 51,38 7,18 1,08

H3(1,2,3,4)xE3(2,4,6) 141 45,39 13,48 14,06

H4ephxE3lib 60 56,67 13,33 8,82

H4ephxE3(2,4,6) 38 34,21 13,16 23,08

H4polxE3lib 121 44,63 10,74 11,11

H4polxE3(2,4,6) 56 35,71 10,71 25,0

H4libxE3lib 72 9,72 12,50 14,29

H4libxE3(2,4,6) 95 33,68 22,11 9,38

H4(1,2,3,4)xE3lib 194 43,30 3,61 9,52

H4(1,2,3,4)xE3(2,4,6) 92 43,48 14,13 25,0

De gebruikte afkortingen zijn de volgende: eph = E. kuehniella eitjes, pol = pollen, lib = bladluis ad libitum, (1,2,3,4) =

bladluizen in beperkte hoeveelheid voor H. axyridis, (2,4,6) = bladluizen in beperkte hoeveelheid voor E. balteatus.

Wanneer H. axyridis goed gevoed was (ad libitum bladluizen of E. kuehniella eitjes), waren

er minder contacten. Wanneer H axyridis zich in het vierde larvale stadium bevond, waren

er meer zweefvliegen gestorven in de 90 min observatie, te wijten aan de hogere activiteit van
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vierdestadiumlarven in vergelijking met jongere stadia van H. axyridis. Deze hogere activiteit

leidde niet meteen tot meer contacten omdat eens de zweefvlieg gedood was, er geen contacten

meer werden geregistreerd.

Voor de eerste 90 minuten werd er een significant effect gevonden op de sterfte van E. baltea-

tus van het stadium van H. axyridis (χ2=13,075; df=1; p<0,001), het voedsel van H. axyridis

(χ2=27,676; df=3; p<0,001) en het voedsel van E. balteatus (χ2=6,938; df=1; p=0,008). Boven-

dien trad er ook een interactie op tussen het voedsel van E. balteatus en het larvale stadium van

H. axyridis (χ2=4,923; df=1; p=0,026). Omwille van dit interactie-effect dienen deze effecten

in functie van elkaar te worden besproken. Hierom werd de dataset eerst opgesplitst naar het

stadium van H. axyridis, om vervolgens het effect van voedsel van beide predatoren na te gaan

voor beide stadia. De resultaten worden ook weergegeven in figuur 17 voor derdestadiumlarven

van H. axyridis en figuur 18 voor vierdestadiumlarven.

Figuur 17: Sterfpercentage ± standaardfout van derdestadiumlarven van E. balteatus door IGP

na 90 min in functie van het voedsel van beide predatoren voor derdestadiumlarven van H.

axyridis. Letters geven aan welke voedingswijzen van H. axyridis significant gelijk zijn. Signifi-

cantieniveau α=0,05.

Voor het derde stadium van H. axyridis bleek er een significant effect te zijn van de voeding-
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toestand van E. balteatus (χ2=7,341; df=1; p=0,007). Het percentage IGP lag lager in de

combinaties waar E. balteatus ad libitum bladluizen ter beschikking kreeg in vergelijking met

de situaties waar E. balteatus slechts een beperkte hoeveelheid bladluizen kreeg. Dit wijst er op

dat zweefvliegen die veel bladluizen kregen zich beter konden verdedigen tegen H. axyridis. Op

figuur 17 is dit duidelijk zichtbaar, slechts in 1 geval zijn larven van E. balteatus gestorven wan-

neer ze ad libitum gevoed werden. Ook het effect van het voedsel van H. axyridis is significant

(χ2=15,093; df=3; p=0,002). Het percentage IGP lag significant hoger wanneer H. axyridis zich

in de periode voorafgaand aan de IGP-proef gevoed had op een beperkte hoeveelheid bladluizen

in vergelijking met alle andere voedingsregimes, zie figuur 17.

Figuur 18: Sterfpercentage ± standaardfout van derdestadiumlarven van E. balteatus door IGP

na 90 min in functie van het voedsel van beide predatoren voor vierdestadiumlarven van H.

axyridis. Letters geven aan welke voedingswijzen van H. axyridis significant gelijk zijn. Signifi-

cantieniveau α=0,05.

In combinatie met vierdestadiumlarven van H. axyridis was er geen significant verschil meer

aanwezig tussen beide voedingsgroepen van E. balteatus (χ2=0,338; df=1; p=0,561). Het bleek

dat een vierdestadiumlarve van H. axyridis te sterk was voor een derdestadiumlarve van E.

balteatus, ongeacht de voedingstoestand van E. balteatus. Dit is ook duidelijk zichtbaar op

figuur 18, waar voor elke voedingstoestand van H. axyridis beide balkjes nagenoeg even groot
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zijn. Het voedsel van deze vierdestadiumlarven van H. axyridis vertoont wel een significant

effect (χ2=14,245; df=3; p=0,003). Hier is het percentage IGP van de groep gevoed met een

beperkte hoeveelheid bladluizen significant hoger dan het percentage IGP van de groep met veel

bladluizen en de groep die E. kuehniella eitjes kreeg. Het percentage IGP van de pollengroep

ligt tussenin en is niet significant verschillend van de andere voedselgroepen. Het effect van

voedingsregime van H. axyridis is dus verschillend voor beide subsets ondanks het feit dat er

geen significante interacties werden gevonden met deze factor.

4.5.2 IGP in kleine arena’s na 24 uur

In dit geval was er een significant effect van zowel het stadium (χ2=27,537; df=1; p<0,001) als

de voedselbron (χ2=38,691; df=3; p<0,001) van H. axyridis, als van de voedselbron van E. bal-

teatus (χ2=9,717; df=1; p=0,002). Bovendien was dezelfde interactie (stadium van H. axyridis

en voedsel van E. balteatus) als na 90 minuten significant (χ2=9,717; df=1; p=0,002). Door

het optreden van dit interactie-effect kunnen deze factoren enkel in functie van elkaar besproken

worden. Daarom is er opnieuw voor gekozen om de dataset eerst op te splitsen naar het stadium

van het lieveheersbeestje om daarna voor elk stadium de effecten van het voedsel voor beide

predatoren te kunnen bespreken. Figuren 19 en 20 geven dit ook weer.

Voor derdestadiumlarven van H. axyridis blijkt er na 24 uur een significant effect te zijn van het

voedsel van E. balteatus op het optreden van IGP (χ2=24,736; df=1; p<0,001). De sterfte van

E. balteatus is dus significant lager indien deze veel bladluizen heeft gekregen. Net zoals voor

de gehele dataset is ook hier de voeding van H. axyridis een significante factor die het optreden

van IGP bepaalt (χ2=35,564; df=3; p<0,001). Zo is het percentage IGP bij de pollengroep

significant lager dan dat bij de andere voedselgroepen. Het percentage IGP van de groep die

E. kuehniella eitjes kreeg, ligt hoger en is ook significant verschillend van de andere groepen.

De groepen die bladluizen kregen (veel of beperkt), veroorzaken het meeste IGP en verschillen

onderling niet van elkaar.

Indien de combinatie gemaakt wordt met vierdestadiumlarven van H. axyridis is er geen sig-

nificant effect meer van het voedsel van E. balteatus (χ2=0,000; df=1; p>0,999). Bovendien

is hier ook de significantie van het voedsel van H. axyridis verloren gegaan (χ2=4,351; df=3;

p=0,226), zie figuur 20. Dus ook hier verschilt de significantie van het voedsel van H. axyridis

voor beide stadia, terwijl er geen significante interacties met deze factor optreden wanneer de
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gehele dataset werd geanalyseerd. Geconcludeerd kan worden dat vierdestadiumlarven van H.

axyridis, ongeacht de voeding, onder de huidige testomstandigheden derdestadiumlarven van E.

balteatus altijd zullen doden, ongeacht de voeding.

Door de interactie tussen het stadium van H. axyridis en het voedsel van E. balteatus kon

het effect van het stadium van H. axyridis niet getest worden. Wel geven de resultaten aan dat

het percentage IGP hoger ligt wanneer vierdestadiumlarven worden gebruikt in vergelijking met

derdestadiumlarven, zowel na 90 minuten (figuren 17 en 18) als na 24 uur (figuren 19 en 20).

Figuur 19: Sterfpercentage ± standaardfout van derdestadiumlarven van E. balteatus door IGP

na 24 uur in functie van het voedsel van beide predatoren voor derdestadiumlarven van H.

axyridis. Letters geven aan welke voedingswijzen van H. axyridis significant gelijk zijn. Signifi-

cantieniveau α=0,05.

Bij deze resultaten moet een kanttekening gemaakt worden. In sommige gevallen was H. axy-

ridis gestorven. Hierbij werden er echter nooit sporen van predatie op het lieveheersbeestje

gevonden. Vaak waren in deze gevallen de larven van H. axyridis door het slijm van E. balteatus

vastgeplakt aan de rand van de petrischaal, waarschijnlijk het gevolg van een mislukte aanval.

De sterfpercentages van H. axyridis zijn weergegeven in tabel 15. Niet toevallig zijn het deze

combinaties waar het minste sterfte van E. balteatus werd waargenomen (derdelarvestadium van
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H. axyridis gevoed met pollen).

Figuur 20: Sterfpercentage ± standaardfout van derdestadiumlarven van E. balteatus door IGP

na 24 uur in functie van het voedsel van beide predatoren voor vierdestadiumlarven van H.

axyridis. Letters geven aan welke voedingswijzen van H. axyridis significant gelijk zijn. Signifi-

cantieniveau α=0,05.

Tabel 15: Sterfpercentage na 24 uur van H. axyridis in functie van het voedingsregime van beide

predatoren en het stadium van H. axyridis.

Derde larvale stadium H. axyridis Vierde larvale stadium H. axyridis

Voedsel E.balteatus E.balteatus E.balteatus E.balteatus

H. axyridis ad libitum beperkt(2,4,6) ad libitum beperkt(2,4,6)

E.kuehniella 0 0 0 10

Bladluis ad libitum 0 0 0 0

Bladluis beperkt(1,2,3,4) 0 0 0 0

Pollen 15 25 10 0

4.6 Invloed van voeding op de intraguild interactie tussen H. axyridis en E.

balteatus op planten
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In tabel 16 wordt voor elke combinatie procentueel weergegeven op welke plaatsen H. axyridis

zich bevond in de koker, ongeacht het tijdstip van observatie. Per combinatie werd er 50 keer

een vindplaats voor H. axyridis genoteerd want er zijn 5 tijdstippen (2, 4, 6 ,8 en 24 uur na het

proefopzet) en elke combinatie werd 10 keer herhaald. In de laatste kolom wordt het gemiddelde

over de verschillende combinaties heen gegeven. Uit deze tabel blijkt dat H. axyridis zich meestal

niet op de plant bevond, maar op het plexiglas en op het gaas dat de koker bovenaan afsloot. In

tabel 17 wordt hetzelfde gedaan voor E. balteatus. In deze tabel betekent het percentage ’dood’

dat, voor bijvoorbeeld de combinatie waar H. axyridis veel en E. balteatus weinig bladluizen

kreeg, 30 procent van de 50 vindplaatsen resulteerde in een dode zweefvlieg. Als een zweefvlieg

reeds na 2 uur gestorven was, resulteerde dit reeds in 10% (5 van de 50 vindplaatsen) ’dode’

vindplaatsen, want deze was dan ook na 4, 6, 8 en 24 uur dood. Dit is dus een indicatie dat

er zweefvliegen zijn gestorven, maar niet meteen van het aantal (want 5 zweefvliegen die pas

na 24 uur dood waren, geven ook 10% dood). De zweefvliegen werden, in tegenstelling tot H.

axyridis, meestal wel op de plant teruggevonden. Indien dit niet het geval was, kwam de E.

balteatus larve vaak voor op het plexiglas of was hij gestorven.

Enkel voor de controle na 24 uur werd een significant effect van voedsel van E. balteatus gevon-

den (χ2=11,480; df=1; p=0,001). Voor het voedsel van H. axyridis en alle andere tijdstippen

werd er geen significant effect gevonden. Het effect van voedsel van E. balteatus was zodanig dat

zweefvliegen die ad libitum met bladluizen werden gevoed significant minder stierven door IGP

dan zweefvliegen die slechts beperkte hoeveelheden bladluizen ter beschikking kregen gedurende

hun ontwikkeling. Dit effect is ook duidelijk zichtbaar op figuur 21.

In tabel 18 wordt het percentage gestorven zweefvliegen weergegeven doorheen de tijd voor

elke combinatie. Hoewel het niet significant was, bestond er een trend dat zweefvliegen eerder

stierven in situaties waar H. axyridis slechts beperkte hoeveelheden bladluizen had gekregen

tijdens de ontwikkeling en dus al vanaf het begin van de proef hevig op zoek was naar voedsel.

Dit in tegenstelling tot de groep met veel bladluizen waar de zweefvliegen pas later stierven.

Bij de groepen waar H. axyridis met pollen werd gevoed voorafgaand aan de proef, stierven

de eerste zweefvliegen pas na het verstrijken van de eerste 8 uur. Dit wijst er op dat, bij deze

behandeling, de lieveheersbeestjes meer pogingen moesten ondernemen om hun tegenstander te

overmeesteren. Tijdens deze proef stierven geen individuen van H. axyridis.
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Tabel 18: Percentage gestorven individuen van E. balteatus in de plantproef na verschillende tijd-

stippen in functie van de gebruikte combinatie van derdestadiumlarven voor zowel E. balteatus

als H. axyridis.

Combinatie Sterfpercentage van E. balteatus

na 2 uur na 4 uur na 6 uur na 8 uur na 24 uur

H ad libitum-E ad libitum 0 0 0 0 0

H ad libitum-E (2,4,6) 0 0 40 50 60

H(1,2,3,4)-E ad libitum 0 0 0 0 10

H (1,2,3,4)-E (2,4,6) 20 30 30 30 60

H pollen-E ad libitum 0 0 0 0 10

H pollen-E (2,4,6) 0 0 0 0 40

De gebruikte afkortingen zijn de volgende, H=H. axyridis, E=E. balteatus, (1,2,3,4)=beperkte voeding voor H. axyridis en

(2,4,6)=beperkte voeding voor E. balteatus.

Figuur 21: Sterfpercentage ± standaardfout van derdestadiumlarven van E. balteatus door IGP

na 24 uur in functie van het voedsel van derdestadiumlarven van beide predatoren in de plant-

proef. Letters geven aan welke voedingswijzen van H. axyridis significant gelijk zijn. Significan-

tieniveau α=0,05.
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Na het uitvoeren van deze IGP-proef op planten en de IGP-proef in kleine arena’s kan het effect

van arenacomplexiteit worden nagegaan. Hierbij trad een interactie op tussen het voedsel van

H. axyridis en de arenagrootte (χ2=14,049; df=2; p=0,001). Na het opsplitsen van de dataset

voor het voedsel van het lieveheersbeestje, bleek dat IGP significant was afgenomen voor de

groepen met beperkte hoeveelheid bladluis (χ2=13,470; df=1; p<=0,001) en veel bladluizen

(χ2=18,860; df=1; p<0,001). Voor de pollengroep was er geen significant effect van arenacom-

plexiteit (χ2=0,535; df=1; p=0,464).
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5 Discussie

Zoals we verwacht hadden, blijkt dat de voedselbron en de beschikbaarheid hiervan een grote

invloed heeft op de fitness van H. axyridis en E. balteatus. Ongetwijfeld zorgen de verschillen in

fitness ook voor verschillen in intraguild interacties tussen beide soorten.

Uit de ontwikkelings- en fitnessproeven van H. axyridis bleek dat de fitness van de larven het

hoogst was wanneer deze E. kuehniella eitjes ter beschikking kregen. Deze groep ontwikkelde het

snelst en had de zwaarste vierdestadiumlarven en adulten. De derdestadiumlarven hadden een

goed predatievermogen en overleefden het langst een uithongeringssituatie. Vervolgens kwam

de groep met de larven, die veel bladluizen ter beschikking kreeg. Deze larven hadden gelijk-

waardige ontwikkelingsparameters als de E. kuehniella groep en een gelijke predatiecapaciteit.

De derdestadiumlarven stierven wel sneller in de uithongeringsbehandeling. Nadien kwamen de

larven die slechts een beperkte hoeveelheid bladluizen kregen (1,2,3,4). Deze groep ontwikkelde

veel trager en het gewicht van de vierdestadiumlarven en van de adulten was veel lager. De

predatie van derdestadiumlarven was wel gelijk aan de vorige 2 groepen, maar de overleving

in de uithongeringsbehandeling was lager. De larven die enkel pollen ter beschikking kregen,

sloten het rijtje af. De ontwikkelingsduur en het gewicht van vierdestadiumlarven was praktisch

hetzelfde als de groep met weinig bladluizen (1,2,3,4), maar de adulten van de pollengroep waren

veel zwaarder dan in deze groep. Ook de overleving van derdestadiumlarven in de uithongerings-

behandeling was gelijk, maar de predatiecapaciteit was veel lager dan bij de groep met beperkte

hoeveelheid bladluizen. Daar de predatiecapaciteit belangrijker is dan het gewicht van adulten

voor wat betreft overleving van de larve, heeft de pollengroep de laagste fitness. Verschillende

auteurs beschreven reeds de invloed van voedsel op de ontwikkeling en fitness van H. axyridis.

Berkvens et al. (2008a) ondervonden eveneens dat de overleving van H. axyridis op pollen veel

lager was dan de overleving op E. kuehniella. Bovendien waren de met pollen gevoede adul-

ten veel lichter en was de ontwikkelingstijd tot adult bijna het dubbele van de situatie waar

H. axyridis eitjes van E. kuehniella ter beschikking kreeg. Dit wijst er op dat de nutritionele

samenstelling van pollen niet ideaal is voor H. axyridis, ondanks het feit dat de gehele ontwik-

keling wel lukte. Wel meldden Berkvens et al. (2008a) dat de mogelijkheid van H. axyridis om

pollen te nuttigen het insect in staat stelt perioden met voedselschaarste makkelijker te over-

bruggen. Hierdoor krijgt het lieveheersbeestje bijvoorbeeld een competitief voordeel ten opzichte

van E. balteatus, waarvan de larven zich niet kunnen ontwikkelen op pollen. Het feit dat beide
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soorten zo moeilijk ontwikkelen op pollen kan te wijten zijn aan de rigide buitenwand, die de

extractie van de nutriënten bemoeilijkt. Verder kunnen pollen ook toxinen bevatten of kunnen

ze deficiënt zijn in bepaalde nutriënten (Lundgren, 2009). De Clercq et al. (2005) zagen dat

een dieet van pollen voor Adalia bipunctata aanleiding gaf tot slechts 10% overleving. De adul-

ten bleken half zo zwaar dan wanneer ze gevoed werden met A. pisum of eitjes van E. kuehniella.

In Berkvens et al. (2008b) werd een vergelijking gemaakt tussen bladluizen ad libitum en E.

kuehniella. Het bleek dat de ontwikkeling op E. kuehniella niet sneller verliep, maar dat de

adulten wel zwaarder waren. In de huidige studie waren beide variabelen gelijk voor allebei de

voedselgroepen. Wel vonden Berkvens et al. (2008b) dat het voeden op E. kuehniella een betere

reproductie en een langere levensduur gaf. In de uithongereningsproef van de huidige studie

bleek ook dat derdestadiumlarven langer overleefden. Hoewel niet significant, was de predatie

van derdestadiumlarven wel lager indien de voorgeschiedenis van het voedsel E. kuehniella eitjes

betrof in plaats van bladluizen ad libitum. Dit kan wel te wijten zijn aan een vorm van aanpas-

sing. Ook Specty et al. (2003) vergeleken deze voedselbronnen en kwamen tot de conclusie dat

ontwikkelingsduren niet significant verschilden. Ook de gewichten van vierdestadiumlarven ver-

schilden niet, net als in de huidige studie. Zij vonden, in tegenstelling tot de huidige studie, wel

een verschil in gewicht van adulten. Opmerkelijk is wel dat het gewicht van vierdestadiumlarven

(10mg) in deze studie veel lager was dan in de huidige (16mg voor A. pisum en 19mg voor E.

kuehniella). Er was ook een kortere ontwikkelingstijd (14 dagen ten opzichte van 17 dagen in

de huidige studie). Specty et al. (2003) vonden ook een hogere sterfte wanneer H. axyridis werd

gevoed met A. pisum in vergelijking met een dieet van E. kuehniella eitjes, net als in de huidige

studie. Bovendien merkten ze op dat H. axyridis 3 maal meer bladluizen verorberde dan wan-

neer ze E. kuehniella eitjes aten. Dit wijst er op dat H. axyridis een veel lagere voedselconversie

heeft voor de bladluizen dan voor de eitjes. Finaal kan geconcludeerd worden dat E. kuehniella

een betere voedselbron is dan A. pisum, daar de aminozuur- en vetzuursamenstelling veel beter

is. Wel moet hierbij gemeld worden dat er veel verschillende bladluissoorten zijn, die kunnen

verschillen in nutritionele eigenschappen voor H. axyridis en dus ook in hun voedselgeschiktheid

en de hierdoor verkregen fitness voor de predator (Soares et al., 2005).

Ook voor andere soorten lieveheersbeestjes werd de invloed van voedsel op de fitness onder-

zocht. Hamasaki & Matsui (2006) vergeleken de voedselgeschiktheid van E. kuehniella eitjes

en A. pisum voor P. japonica. Zij concludeerden dat de E. kuehniella even goede resultaten
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gaf als bladluizen voor de larvale ontwikkeling. In de huidige studie komt dit voor H. axyridis

ook naar voor. Wel hadden de lieveheersbeestjes een minder goede reproductiecapaciteit dan

wanneer zij een natuurlijke voedingsbron ter beschikking kregen. Jalali et al. (2009) vonden dat

een mengsel van E. kuehniella eitjes en pollen beter was voor de ontwikkeling van A. bipunctata

dan bladluizen (A. pisum). De adulten waren finaal wel lichter en dit dieet gaf ook een minder

goede reproductie dan een dieet van bladluizen. Ook Bonte et al. (2010) stelden vast dat de

larvale ontwikkeling op een mengsel van E. kuehniella en pollen het snelst verliep. De Clercq

et al. (2005) bevestigden dat er tussen eitjes van E. kuehniella en A. pisum geen verschil was

wat betreft ontwikkeling. Het mengen van de motteneitjes met pollen versnelde de ontwikkeling

significant. Bovendien werd de eiafleg en het percentage A. bipunctata eitjes die uitkwamen

sterk bevorderd door het mengsel.

Meestal vergelijkt men de situatie van voeding op bladluizen, die in beperkte mate aanwezig zijn

met deze waarbij er veel bladluizen beschikbaar zijn. Dmitriew & Rowe (2007) vonden dat de

larven van H. axyridis trager groeiden en kleiner waren wanneer ze in de eerste levensdagen een

beperkte hoeveelheid bladluizen (A. pisum) kregen. De ontwikkeling tot tweedestadiumlarven

duurde ongeveer 8 dagen, wat overeenkwam met de periode van beperkte voedselgeschiktheid.

Na deze periode werden de larven weer gevoed zoals in de controlegroep (ad libitum) (Dmitriew

& Rowe, 2007). Ook het derde stadium duurde langer dan de behandeling zonder beperking,

terwijl de duur van het vierde stadium niet significant verschilde. Het finale gewicht van de

adulten was niet verschillend. Hieruit lijkt dat de larven er in slaagden om volledig te herstellen

na een periode van voedselschaarste. Dit gelijke gewicht wordt bereikt door een iets langere

ontwikkeling, maar ook door een versnelde compensatiegroei van de vierdestadiumlarven waar

het gewicht sneller toenam dan bij een controlegroep bij eenzelfde voedselhoeveelheid. Gecon-

cludeerd werd dat zowel de vertraagde groei tijdens de voedselschaarste als de versnelde groei

erna resulteerde in een grotere sterfte van de larven tijdens de ontwikkeling en een lagere fit-

ness van de adulten. De adulten waren wel even zwaar, maar waren minder bestendig onder

stressomstandigheden. Bovendien vermeldden Dmitriew & Rowe (2007) dat een grotere voed-

selschaarste wel een significant effect had op het gewicht van de adulten, net als in de huidige

studie. Ook latere proeven van deze auteur, waarin er een behandeling werd opgenomen met

blijvende gelimiteerde voeding gaf aan dat deze behandeling resulteerde in een tragere ontwik-

keling en kleinere, lichtere adulten. De behandeling, ’beperkte hoeveelheid’, verschillen in deze

studies wel van de huidige. Bovendien gaf een beperkte bladluisbeschikbaarheid aanleiding tot
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een andere samenstelling van de adulte kevers. Er werden voornamelijk vetten aangelegd, die

dienen als energiebron voor tijdens de vlucht om verplaatsing naar andere voedselbronnen mo-

gelijk te maken. Bovendien bleek de vleugeloppervlakte-massa ratio ook groter om het vliegen

te vergemakkelijken (Dmitriew et al., 2009). De huidige studie vond dat derdestadiumlarven van

H. axyridis een langere overleving kenden bij uithongering indien ze ad libitum gevoed werden,

in vergelijking met beperkt bladluisaanbod. Dmitriew et al. (2009) vonden echter geen verschil

in overleving van adulten tussen beide behandelingen als ze deze adulten uithongerden. Het

verschil kan liggen aan het feit dat adulten zich enkel moeten onderhouden en kleinere adulten

minder reserves moeten aanspreken om dit te doen. Dit terwijl larven verder moeten ontwikkelen

en dus de reserves nagenoeg even snel zullen aanspreken. Dat larven verder ontwikkelden tijdens

de uithongering blijkt ook duidelijk uit het feit dat heel wat larven van de groepen gevoed met

E. kuehniella eitjes of met veel bladluizen in de huidige studie vervelden tijdens de uithongering.

Dmitriew & Rowe (2011) beschrijven dat larven gevoed met een beperkte hoeveelheid bladluizen

tevens ook een lagere fitness hebben.

Weber & Lundgren (2011) beschreven dat het lieveheersbeestje C. maculata na een dieet van

pollen beter in staat was om pollen te verteren, dan wanneer het pollen ter beschikking kreeg

na het voeden op een natuurlijke prooi. Omgekeerd ging de vertering van de prooi even snel na

het voeden op pollen en prooi. Een tragere vertering kan resulteren in een tragere opname. Dit

kan een verklaring zijn, naast een lagere fitness, voor de lagere predatie van de pollengroep van

H. axyridis in deze studie op A. pisum. Toch vonden Weber & Lundgren (2011) geen verschillen

in opnamesnelheid tussen de behandelingen.

In de natuur is het zo dat predatoren zoals H. axyridis verschillende voedselbronnen gebrui-

ken. De combinatie hiervan kan een optimalere samenstelling geven dan de afzonderlijke voed-

selbronnen voor de ontwikkeling en overleving. Zo geven Berkvens et al. (2010) aan dat H.

axyridis zich kan voeden op bijvoorbeeld appelen en peren om op deze wijze een periode met

weinig of geen bladluizen te overbruggen. Bij onderzoek naar de maaginhoud van in het wild

gevangen adulten bleek er in meer dan 90% van de gevallen pollen afkomstig van verschillende

planten aanwezig te zijn. Vergeleken met adulten die in het labo waren opgegroeid met pollen,

zoals de pollengroep van de huidige studie, was de teruggevonden hoeveelheid in de maag van

deze gevangen adulten veel lager (35000 vs maximaal 1631 pollenkorrels). In het jaar dat de

adulten werden gevangen waren de bladluispopulaties zeer hoog, waardoor in andere jaren de
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pollenhoeveelheid in de maag van wilde individuen misschien hoger kan zijn. Berkvens et al.

(2010) stelden wel dat deze pollenconsumptie toevallig gebeurd kan zijn (pollen die aan prooien

blijven hangen). Toch wil dit niet zeggen dat bepaalde nutriënten in deze pollen een meerwaarde

kunnen geven voor H. axyridis (Berkvens et al., 2010). Ook een meta-analyse van Lundgren

(2009) gaf aan dat het mengen van bijvoorbeeld pollen met prooien een positief effect had op de

larvale ontwikking van lieveheersbeestjes. Het mengen van pollen met E. kuehniella bevordert

bijvoorbeeld de ontwikkeling van A. bipunctata (Bonte et al., 2010; De Clercq et al., 2005)

Ook voor E. balteatus kunnen we de 2 groepen gaan vergelijken wat fitness betreft. Uit de

hier bekomen resultaten kunnen we stellen dat wanneer de larven aan een ad libitum dieet van

bladluizen werden onderworpen, deze fitter waren dan wanneer ze slechts beperkte hoeveelheden

bladluizen ter beschikking kregen. De ontwikkelingsduur van de ad libitum groep was veel korter

en de derdestadiumlarven waren zwaarder. Deze groep kende ook een langere overleving tijdens

de uithongering. Wel was er geen verschil in de predatiecapaciteit van derdestadiumlarven tus-

sen beide groepen. In tegenstelling tot lieveheersbeestjes vinden we in de literatuur weinig terug

over de invloed van voeding op de fitness van zweefvliegen.

Iwai et al. (2007) vergeleken een artificieel dieet (vermalen larven van honingbijen) met een

dieet van bladluizen voor E. balteatus en Eupeodes bucculates. Ze concludeerden dat de ontwik-

keling op het artificeel dieet veel moeilijker verliep en besloten dat dit kwam door de fysische

toestand van dit dieet. Dit kan ook een reden zijn, naast het nutritioneel aspect, waarom in de

huidige studie de ontwikkeling op E. kuehniella eitjes moeizaam verliep en deze op pollen zelfs

niet lukte. De in de studie van Iwai et al. (2007) gebruikte bladluis was Megoura crassicauda.

In tegenstelling tot de huidige studie werd met deze prooi 80% overleving tot adult bereikt. Dit

kan te wijten zijn aan verschillen tussen beide bladluizen wat betreft nutritionele samenstelling.

Wanneer nu wordt gekeken naar het effect van het voedingsregime op de intraguild interac-

ties tussen beide predatoren is het duidelijk dat er verschillen optreden. Situaties waar 1 van

beide of beide predatoren voor kortere of langere periode een gelimiteerd voedingsregime hebben

genuttigd kunnen zich regelmatig voordoen. Deze situaties kunnen optreden aan het begin van

het groeiseizoen of na het gebruik van al dan niet selectieve insecticiden, wanneer bladluispo-

pulaties laag zijn. Bladluispopulaties staan er ook voor gekend om plots volledig te verdwijnen

(Karley et al., 2004). Combinaties waarbij goed gevoede larven geconfronteerd worden met
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larven met een minder goede voedingstoestand zijn minder voor de hand liggend, maar wel

denkbaar. Het is een situatie die zich kan voordoen wanneer een larve vanuit de akkerrand met

lage bladluispopulaties het veld in trekt met hoge bladluispopulaties of omgekeerd.

Met vierdestadiumlarven van H. axyridis is er geen effect van het voedsel van E. balteatus

aanwezig. De zweefvlieglarve is dus nooit sterk genoeg om zich te weren tegen vierdestadium-

larven van H. axyridis. Wel zijn er tijdens de 90 minuten observatie nog duidelijke verschillen

waargenomen voor wat betreft het effect van voeding van H. axyridis. Hier is het vooral de groep

met weinig bladluizen (1,2,3,4) die veel derdestadiumlarven van E. balteatus doodde. Deze groep

is uitgehongerd en dus ijverig op zoek naar voedsel. Eenzelfde trend is zichtbaar bij de pollen-

groep, doch deze is afgezwakt omdat deze groep minder fit is. Na 24 uur is er geen effect meer

waarneembaar van het voedsel van H. axyridis en zijn bijna alle derdestadiumlarven van E.

balteatus gedood. Putra et al. (2009) vonden ook dat vierdestadiumlarven van H. axyridis na

24 uur alle derdestadiumlarven doodden als beide gevoed waren met bladluizen. In de proef van

Putra et al. (2009) werden beide predatoren voorafgaand wel 6 uur uitgehongerd. Het is dus te

verwachten dat, in een situatie waar er slechts weinig bladluizen beschikbaar zijn, H. axyridis

zijn ontwikkeling zal kunnen verder zetten door eventueel ook larven van E. balteatus te doden.

De effecten in combinatie met derdestadiumlarven van H. axyridis zijn meer uitgesproken. Wan-

neer E. balteatus goed gevoed is daalde het percentage IGP in de petrischalen zeer sterk in de

90 minuten durende observatie, wat aangeeft dat de zweefvlieg zich dan goed kan verdedigen.

Zulke situaties in het veld geven aan dat H. axyridis er bij de eerste aanval niet in zal slagen om

de zweefvlieg te doden. Wanneer echter de zweefvlieg beperkt gevoed is, bestaat er een grotere

kans dat IGP optreedt in de eerste 90 minuten, zeker wanneer het lieveheersbeestje zich heeft

ontwikkeld op een beperkte hoeveelheid bladluizen. Wanneer het lieveheersbeestje goed gevoed

is of pollen kreeg, was het percentage IGP veel lager. In het eerste geval had H. axyridis er geen

behoefte aan om de zweefvlieg te doden. In het tweede geval was H. axyridis simpelweg niet

sterk genoeg. Dit was ook het voedingsregime van H. axyridis dat een zeer lage predatiecapaci-

teit had op bladluizen.

Na 24 uur zijn de verschillen tussen de pollengroep en de andere voedingsregimes van H. axyridis

nog meer uitgesproken in de petrischalenproef. E. balteatus slaagde er zelfs in om H. axyridis

vast te plakken met slijm excreties, waardoor deze vaak ook stierf. Toch lag het percentage IGP
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in deze proef ook lager wanneer H. axyridis gevoed werd met E. kuehniella eitjes in vergelijking

met een dieet van bladluizen (veel of weinig). Mogelijk heeft het lieveheersbeestje in deze situa-

tie nog altijd geen groot hongergevoel gekend en wou het dus het risico niet nemen, vooral niet

wanneer de zweefvlieg ook zeer goed gevoed was. Uit de uithongeringsproef bleek dan ook dat H.

axyridis in deze situatie zeer lang zonder eten kon. In situaties waar H. axyridis bladluizen kreeg

(ad libitum of beperkt) hadden de zweefvliegen geen kans meer na 24 uur en lag het percentage

IGP zeer hoog, ongeacht het voedsel van E. balteatus. Deze twee groepen kenden dan ook een

grote predatiecapaciteit op bladluizen en overleefden niet zo lang een uithongeringsproef. Ze

zullen hierdoor veel agressiever optreden tegen E. balteatus dan wanneer het lieveheersbeestje

gevoed werd met E. kuehniella eitjes.

Wanneer de arenagrootte uitgebreid werd tot een potproef waren de verschillen na 24 uur tussen

de verschillende groepen van H. axyridis niet meer aanwezig. Wanneer over het verloop van

de 8 uur observatie werd gekeken, bleek wel dat IGP sneller optrad wanneer H. axyridis een

beperkte hoeveelheid bladluizen kreeg (1,2,3,4). Deze lieveheersbeestjes hadden reeds van in het

begin een groot hongergevoel en waren dus hevig op zoek naar voedsel. Wanneer H. axyridis ad

libitum bladluizen kreeg, stierven de eerste zweefvliegen pas na 6 uur, deze kregen waarschijnlijk

dan pas honger. Bij de pollengroep stierven er geen zweefvliegen tijdens de eerste 8 uur. Dit

waren dan ook de zwakste lieveheersbeestjes, zeker als het op predatiecapaciteit aankomt. Deze

verschillen waren echter niet significant en konden dus ook louter op toeval berusten. Uit de

resultaten bleek wel dat E. balteatus zich veel beter kon verdedigen indien hij goed gevoed was

in vergelijking met een beperkte voeding. Dit geeft aan dat in het veld de zweefvlieg waar-

schijnlijk niet zal sterven indien deze goed gevoed is. Indien we de potproef vergelijken met de

proef in petrischalen kunnen we stellen dat IGP duidelijk was afgenomen, tenzij H. axyridis was

gevoed met pollen. Als we deze lijn doortrekken naar het veld zou dit kunnen wijzen op een

zeer laag voorkomen van IGP. Wel dient opgemerkt te worden dat er tijdens het uitvoeren van

deze IGP-proef en deze in petrischalen geen bladluizen aanwezig waren in de arena’s. Ingels &

De Clercq (2011) toonden aan dat dit het optreden van IGP tussen deze predatoren deed dalen.

Ingels & De Clercq (2011) vonden geen effect van habitat complexiteit terwijl hier, behalve voor

de pollengroep van H. axyridis, wel duidelijk verschillen aanwezig waren. Er werden hier wel

andere planten gebruikt (V. faba ten opzichte van C. annuum in de huidige studie). Finke &

Denno (2002) vonden bijvoorbeeld ook dat het toevoegen van strooisel aan de arena’s, waardoor

de complexiteit toeneemt, resulteerde in minder IGP van de wants, Tytthus vagus, door de spin,
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Pardosa littoralis.

6 Conclusies

We kunnen concluderen dat het voedingsregime van H. axyridis en van E. balteatus voorafgaand

aan de interactie tussen beide predatoren, deze interactie sterk zal bëınvloeden. Dit is duidelijk

wanneer H. axyridis zich in het derde larvale stadium bevindt. Wanneer H. axyridis zich in het

vierde larvale stadium bevindt heeft E. balteatus geen kans, wat ook de voedingstoestand van

beide insecten is.

Dit onderzoek toonde duidelijk aan dat er rekening moet gehouden worden met de voedingstoe-

stand voorafgaand aan de interacties tussen beide predatoren. Dit voor interacties tussen H.

axyridis en E. balteatus, maar ook voor interacties tussen andere predatoren. Dit is interessant

omdat we in de natuur vaak situaties terugvinden waarin één van beiden of beide predatoren

zich onder gelimiteerde voedingsomstandigheden bevond voorafgaand aan de interactie. Zeker

wanneer er zich in de guild predatoren bevinden, zoals H. axyridis, die zich kunnen voeden

aan een hele waaier van voedselbronnen, zal afhankelijk van de gebruikte voedselbronnen de

fitness onder de gelimiteerde omstandigheden sterk verschillen en dus ook de uitkomst van de

interacties. Dit zijn aspecten die niet aan het licht komen wanneer de predatoren voorafgaand

aan de interactie optimaal gevoed werden en hierna uitgehongerd werden voor een bepaalde duur.

Tijdens deze IGP-proeven waren er geen bladluizen aanwezig. De predatoren hadden vooraf-

gaand aan de proef ook geen beschikking over verschillende voedselbronnen om zelf een optimale

samenstelling van hun dieet te kunnen bepalen. In de literatuur is gewezen op het feit dat zulke

mengelingen van voedsel vaak resulteerden in een hogere fitness. Dit zijn aspecten waarnaar in

de toekomst voor deze twee predatoren zeker nog onderzoek kan gebeuren. Uit deze resultaten

bleek ook dat een complexere omgeving in staat is om het percentage IGP te laten dalen voor

bepaalde combinaties. De resultaten die bekomen worden in petrischalen mogen niet zonder

meer doorgetrokken worden naar de realiteit. Onderzoek in grotere eenheden is zeker aangewe-

zen. Het kan ook interessant zijn om na te gaan wat het effect is van de plantensoort waarop

beide organismen elkaar treffen. Voorts kan dan de beschikbaarheid van meerdere soorten blad-

luizen nagegaan worden. Het is immers mogelijk dat beide predatoren een voorkeur hebben voor

andere bladluissoorten en elkaar hierdoor ontlopen. Dit kan nog een betere kijk geven op wat

het effect is van de invasie van H. axyridis op de inheemse populaties van E. balteatus.
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