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Zo communiceren mensen 
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Planten communiceren met chemische stoffen  
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Voorbeelden van chemische communicatie 

 

Aanlokken van bestuivers door orchideeën 

 

De “mosterdoliebom” voor afweer tegen rupsen 

 

Geïnduceerde afweer  
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Echte liefde: bestuivers 

Planten kunnen bestuivers lokken met: 

 

• Nectar – suiker, aminozuren 

• Bloemengeuren 

• Kleuren – honingmerk 

 

 



Echte liefde???? 

Orchidee (Ophrys spp) Mannetjesinsect 

Fotos: www.hardyorchidsociety.org.uk 



Mannetjesinsect transporteert pollinia  

Fotos: www.honeybeesuite.com 



Chemische misleiding 

Chemical compound number
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Bewerkte data van F. Schiestl 



Coffeïne 

(= Theïne) 

 Nicotine 

 

Glucobrassicine 

Bittere en giftige stoffen 

Zichtbare en onzichtbare vormen van zelfverdediging 

Stekels en haren 

Oorlog 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Caffeine.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c7/Nicotine-2D-skeletal.png
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Glucobrassicin.svg


Sommige vormen van plantafweer zijn dodelijk  

Gevlekte scheerling 
(Conium maculatum) 

coniine 

Socrates 



Ook in onze moderne tijd…. 

Volkskrant, 10 maart 2005 

Waterstofcyanide 
(blauwzuurgas) 

H   C    N 

Cassavewortels  
Post-harvest processing  



Tja, wat zou u doen?  

     Rupsen 
Luizen 

Zoogdieren Nematoden Virussen 



De “mosteroliebom” in kool en mosterd 

Enzym 

Myrosinase 

Giftige, pittige vluchtige stoffen 



Ontploffende bommen meten in Nijmegen  

PTR-MS meet vluchtige stoffen 

Zwarte mosterd  

met cuvetten 

Samenwerking met Trace Gas Lab (Simona Cristescu & Frans Harren) IMM RU 

Wortels beschadigen met  

een mes 



Ondergrondse „mosterdoliebom‟ gaat af bij beschadiging 
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Comparision of all sulfur compounds in roots

Isothiocyanaat productie 

Crespo E, Hordijk CA, De Graaf R, Cristescu SM, Harren FJM, van Dam NM (2012)  

Phytochemistry 84: 68-77. 



Smaakbommen die ontploffen in uw mond 

“Mosterdoliebom” leidt tot pittige smaken 



Glucosinolaten als afweer tegen de mens 

Foto: tuinadvies.nl 



Effect glucosinolaten op resistentie 

Met glucosinolaten 

- Weinig schade 

- Kleine rupsen 

Zonder glucosinolaten  

- Veel schade 

- Grote rupsen 

Beekwilder J, van Leeuwen W, van Dam NM, Bertossi M, et al. (2008) The Impact of the Absence of Aliphatic Glucosinolates on 

Insect Herbivory in Arabidopsis. PLoS ONE 3(4): e2068. doi:10.1371/journal.pone.0002068 

http://www.plosone.org/article/info:doi/10.1371/journal.pone.0002068 

Rupsen van de koolmot (Mamestra brassicae) 

http://www.plosone.org/article/info:doi/10.1371/journal.pone.0002068


Effecten van verschillende soorten glucosinolaten  

Nasturtiine 

Chemotype  

Barbarakruid  

(Barbarea vulgaris) 

Barbarine 

Chemotype  

OH 

Koolmot  

(Mamestra brassicae) 

Van Leur, Vet, van der putten en van Dam (2008) in Journal of Chemical Ecology 



Induceerbare afweer 

Schade door rups 

JA 

JA 
JA 

Productie signaalhormoon 

R.I.P 

Afweer wordt geproduceerd 

JA = jasmonic acid (jasmonzuur) 



Afweerstrategieën in planten 

Directe afweer: de stof heeft effect op de herbivoor zelf 
Giftig 

Vraatvergallend 

Verteringsremmend 

 

Indirecte afweer: de stof lokt natuurlijke vijanden van de 

herbivoor naar de plant 
Geurstoffen 

Extraflorale nectar 

 



Indirecte afweer is induceerbaar 

Vraat door rups 

JA 
JA 

JA 

Productie vluchtige stoffen & 

Aantrekking sluipwesp 

Productie signaalhormoon 



Parasitaire sluipwespen leggen eieren in gastheer 

Foto: bugsinthepicture.com 

Foto: Roel Wagenaar, NIOO 



R.I.P 

Effecten op bovengrondse 

organismen? 

“Onzichtbare” effecten op bovengrondse afweer 

Vraat aan de wortel Hormonen worden 

getransporteerd 



Onderzoeksvragen Ecogenomics 

Als een herbivoor aan de wortels van een koolplant vreet 

 

• Wat gebeurt er met chemische afweer in wortel en blad? 

• Welke genen zijn daarbij betrokken? 

• Welk effect heeft dit op rupsen & sluipwespen? 

• Kan de plant zich nog optimaal verweren? 

 

 

 

Schade door koolwortelvlieg (Delia radicum) 



Om te onthouden: dit is wat wij zien…….. 



….maar dit is wat herbivoren of bestuivers „zien‟: 

chemische communicatie met planten 

Bron  chemische structuren: Wikipedia 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c7/Nicotine-2D-skeletal.png


Dank u voor uw aandacht, vragen zijn welkom! 

Foto L. Daenen 


