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Darmflora van hommels in
kaart gebracht

Bij Viburnum kunnen soortkruisingen zorgen voor een
verbreding van het assortiment met onder andere een
uitgebreider kleurenpallet. Bij dergelijke interspecifieke
kruisingen komen verschillende kruisingsbarrières voor,
die in dit onderzoek in kaart werden gebracht. Hiervoor
werden ongeveer 3000 kruisingen uitgevoerd tussen Viburnum tinus en Viburnum x bodnantense.

Sociale bijen zoals hommels en honingbijen hebben een
nauw contact met nestgenoten van verschillende leeftijden
en generaties. De darmflora wordt reeds langer in verband
gebracht met vertering van suikers en pollenwanden en
bescherming tegen parasieten en pathogenen.
In deze studie werd nagegaan in hoeverre nestcontact
belangrijk was voor de samenstelling van de darmflora bij
de hommel. In tegenstelling tot honingbijen geven hommels hun larven een mengsel van pollen en nectar, i.p.v.
bijenbrood en dit zonder mond op mond contact. Daarbij
verschilt ook de levenscyclus tussen beiden en sterft de
kolonie van de hommel af na 1 jaar waarbij enkel de dochterkoningin overwintert.
Uit deze studie konden enkele belangrijke conclusies
gehaald worden wat betreft het contacteffect op de darmflora. Ten eerste constateerde men dat een reductie van
contact van een pasontwikkelde hommel met het nest,
resulteerde in een significante vermindering van de Lactobacillus soorten; deze kunnen een werend effect hebben
tegen pathogeeninfecties. Ten tweede is contact noodzakelijk voor de kolonisatie van de darm door Bifidobacteriaceae. En tot slot zorgt een volledige isolatie van een nog
niet ontpopte hommel toch nog voor de aanwezigheid van
bepaalde bacteriën in de darm. n
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De uiteindelijk afgerijpte vruchten werden geoogst en de
zaden gezaaid in vivo, maar kiemden tot nu toe niet.
Viburnum zaad is zeer dormant en heeft verschillende
koudebehandelingen nodig om te kunnen kiemen. In de
toekomst kan een in vitro embryo rescue protocol van
onrijp zaad toegepast worden om kieming van de zaden te
verkrijgen. n
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Met een anilineblauwkleuring werd de pollenbuisgroei
opgevolgd en kon aangetoond worden dat de pollenbuizen
2 tot 7 dagen na bestuiving de ovules bereikten. Dus bevruchting tussen deze soorten is mogelijk. In totaal werden
er 11,7% opgezwollen vruchtjes vastgesteld 1 maand na
bestuiving. Echter, 4 maanden na de bestuiving bleven er
maar 4,7% van deze opgezwollen vruchten over. Leefbaarheidstesten toonden wel aan dat de embryo’s leefbaar
waren.
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