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Hypothese natuurlijke vijanden
De enemy release hypothese stelt dat er minder plaagorga-
nismen in een mengteelt voorkomen omdat natuurlijke 
vijanden daar effectiever zijn dan in een monocultuur 
(Root 1973). Dat zou komen door (1) een grote diversiteit 
aan prooien, (2) de aanwezigheid van schuilplaatsen en 
voedsel (nectar en pollen) en (3) een ingewikkelder habi-
tat waardoor de uitroeiing van de prooi door de natuurlij-
ke vijand wordt voorkomen. Er zijn weinig experimentele 
gegevens die deze hypothese ondersteunen. Er zijn juist 
meer aanwijzingen voor minder natuurlijke vijanden in 
een mengteelt dan in een monocultuur (Sheehan, 1986).

Respons sluipwespen op mengteelten
Natuurlijke vijanden gaan bij het zoeken naar gastheren of 
prooien vaak af op (specifieke) geurstoffen van de waard-
plant (Vet & Dicke, 1992). Wij hebben het zoekgedrag van 
de specialistische koolmotparasiet (Diadegma semiclausum 
(Hellén) onderzocht in monoculturen en mengteelten 
(foto 1). Het opsporen van gastheren door de parasiet blijkt 
inderdaad moeilijker wanneer er bepaalde andere planten 
tussen de spruitkoolplanten (Brassica oleracea) staan (Gols 
et al., 2005; Bukovinszky et al., 2007). Als er witte mosterd 
(Sinapis alba) tussen de spruitkool staat, zoeken de parasie-
ten eerst op witte mosterd en ontdekken hun gastheer dan 
ook later omdat ze veel tijd verdoen door de sterk aantrek-
kende mosterdgeurstoffen. Ook in een mengteelt van gerst 
(Hordeum vulgare) en spruitkool ontdekken de parasieten de 
gastheren later, maar in deze mengteelt beïnvloedt ook de 
hogere complexiteit aan gewasstructuur het zoekgedrag 
van sluipwespen (Bukovinszky et al., 2005b).
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In een mengteelt staat de waardplant van een bepaalde 
herbivoor tussen andere plantensoorten (foto 2, links). 
De planteneter komt nu diverse soorten planten tegen en 
bovendien staan zijn waardplanten verder uit elkaar dan 
in een monocultuur (foto 2, rechts). De hypothese van de 
voedselconcentratie stelt dat herbivoren lukraak zoeken en 
daardoor grote plekken met waardplanten (monocultu-
ren) makkelijker vinden dan kleine geïsoleerde plekken 
met waardplanten tussen ander soorten in (mengteelt). 
Vervolgens blijven ze langer en planten zich beter voort 
in monoculturen (Root, 1973). Beschikbare gegevens 
geven echter aan dat alleen lukraak zoeken onvoldoende 
verklaring geeft voor het verband tussen de grootte van 
een plek waardplanten en de dichtheden van herbivoren 
(Bukovinszky et al., 2005a).

Respons plaaginsecten op mengteelt
Wij bestudeerden de dichtheden van enkele herbivoren-
soorten die in zoekgedrag sterk verschillen op standplaat-
sen van waardplanten van verschillende grootte. Het betrof 
drie koolplagen: de melige koolluis (Brevicoryne brassicae 
L.) die vooral passief met de wind meevliegt, het koolwitje 
(Pieris rapae L.) dat heel goed kan vliegen en voedselplan-
ten van afstand kan zien, en de koolmot (Plutella xylostella 
L.) die goed kan vliegen en waardplanten kan ruiken. Op 
basis van de verschillende typen zoekgedrag van de drie 
soorten voerden wij computersimulaties uit. De resulta-
ten tonen aan dat informatie over de zoekstrategieën van 
plaaginsecten om hun waardplant te vinden essentieel is 
om hun dichtheden in mengteelten te kunnen verklaren 
en voorspellen (Bukovinszky et al., 2005a).

In monoculturen in de landbouw worden planten vaak beschadigd door plaaginsecten, terwijl in natuurlijke eco
systemen en mengteelten interacties tussen soorten voorkómen dat planten kaalgevreten worden. Bestaande 
hypothesen geven onvoldoende verklaring van de plaagonderdrukkende eigenschappen van mengteelten. De hier 
beschreven mechanistisch benadering is belangrijk voor het ontwerpen van plaagonderdrukkende mengteelten.
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Onze resultaten laten zien dat variatie in gewasstructuur 
en geursamenstelling situaties oplevert die plaaginsecten 
tijdelijk doen ontsnappen aan hun natuurlijke vijanden. 
Daardoor kan de overlevingsduur van een parasiet-gast-
heersysteem verlengd worden. In monoculturen zullen 
populaties van natuurlijke vijanden eerder uitsterven om-
dat ze hun prooien sneller vinden en uitroeien.

Conclusie
Het blijft moeilijk om algemene richtlijnen op te stellen voor 
het ontwerpen van plaagonderdrukkende mengteelten. Wel 
kunnen er met kennis van het zoekgedrag van herbivoren 
en carnivoren voorspellingen worden gedaan over het effect 
van een verhoging van plantendiversiteit op de zoekefficiën-
tie en de populatiedynamica van de betrokken organismen.
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Foto 1 (boven) Tibor 
Bukovinszky Variatie aan 
structuur en plantengeu
ren kunnen het zoekef
ficiëntie van de sluipwesp 
Diadegma semiclausum 
beïnvloeden met gevolgen 
voor plaagbestrijding. 

Foto 2 Beeldgroep en 
Tibor Bukovinszky Er 
komen minder plaaginsec
ten voor in een mengteelt 
van gerst en spruitkool 
(links) dan in een mono
cultuur van spruitkool 
(rechts). Dit komt door 
de hogere structurele 
complexiteit van gerst. De 
beste keus zijn gewassen 
die plaagonderdrukking 
combineren met een goede 
opbrengst. Dat is hier niet 
het geval.




