Natuurlijke weerstand van gewas tegen
zuigende en bijtende insecten
Hygiëneprotocollen zijn ontwikkeld voor het voorkomen van virusoverdracht via oppervlakken,
menselijk contact en het watergeefsysteem. Echter kunnen vliegende insecten drager zijn van een
virus en vervolgens infecties verspreiden na gewascontact. Zo kan een virus het hygiëneprotocol
‘omzeilen’ en vindt er alsnog infectie plaats.
Een gewas is weerbaar tegen de meeste insecten, maar elk gewas kent specifieke insecten waar
infectie niet te voorkomen is zonder ontwikkeling van rassen met resistente eigenschappen of zonder chemische- of biologische gewasbeschermingsmiddelen. De meest voorkomende insecten in de
glastuinbouw zijn:
• Spint
• Trips
• Bladluis
• Tomatengalmijt
• Witte vlieg en Mineervlieg
• Cicade
• (gal)Mijt
Plantreacties na contact met insecten
Zodra het gewas in contact komt met insecten vindt er communicatie plaats tussen plantencellen en worden biologische
reacties in gang gezet om weerstand te bieden tegen infectie, enkele voorbeelden:
Stappen

Toelichting

1. Fysieke drempel, directe verdediging

Aanmaak trichomen, waxlaag en versterken van celwanden

2. Verlagen groei en ontwikkeling van insect door enzymen

Polyfenoloxidase (PPO), fenylalanine ammonia lyase (PAL)
en peroxidase (POD)

3. Indirecte verdediging door aanmaak van antistoffen
n.a.v. insectenbeet

Aanmaak HIPV’s (stoffen die natuurlijke vijanden aantrekken, geprikkeld door complexe biologische reacties waarbij
jasmonzuur is betrokken
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Wat beïnvloedt de weerbaarheid?
Het gewas kan zich effectiever verdedigen als ze over de juiste bouwstoffen beschikt om biologische
reacties in gang te zetten. Hieronder een overzicht van voedingsstoffen die daaraan bijdragen.
Stof

Functie

Silicium, als orthosiliciumzuur

Versterkt celwanden, vermindert de impact van
insectenbeet

Calcium

Communiceert met plantcellen tot aanmaak van
o.a. stoffen om natuurlijke vijanden aan te trekken

Salicylzuur

Prikkelt aanmaak antistoffen bij virusinfectie

Jasmonzuur

Is via complexe biologische reacties betrokken bij
algemene gewasweerbaarheid tegen insecten:
aantrekken natuurlijke vijanden, direct afdoden van
insect en versterken van celwanden

Reactief zuurstof, zoals waterstofperoxide

Signaalstof, stimuleert o.a. de aanmaak van lignine
(vezels) voor versterken van celwanden
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