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EERST LOKKEN, DAN DODEN:
DE MALARIAMUG IN DE VAL
Promovendus Victor Mwingira heeft
een nieuwe methode ontdekt om malariamuggen te bestrijden. Die methode
gebruikt een combinatie van lokstoffen
en biologische bestrijdingsmiddelen:
het zogenoemde lure and kill systeem.
De malariabestrijdingsmethode richt
zich op vrouwtjesmuggen en haar eitjes.
Vrouwtjesmuggen kiezen zeer nauwkeurig een broedplaats voor hun eitjes, op
basis van geur. Mwingira slaagde erin die
aantrekkelijke geur te achterhalen en verleidde vrouwtjesmuggen daarmee om
hun eitjes te leggen op een plek met bestrijdingsmiddelen. ‘Op die manier
groeien de larven niet uit en kunnen we
greep krijgen op de larvenpopulatie’, zegt
promotor Willem Takken, hoogleraar
entomologie.
ZIEKTEVERSPREIDER TERUGDRINGEN
Malariamuggen verspreiden een malariaveroorzakende parasiet. Jaarlijks sterven
ruim 400.000 mensen wereldwijd aan de
gevolgen daarvan. Wetenschappers
verwachten dat dit aantal zal stijgen door
klimaatverandering en de toenemende
resistentie van de malariaparasiet tegen
de huidige medicaties. Het terugdringen
van de ziekteverspreider, de malariamug,
zou een oplossing kunnen zijn.
Een vrouwtjesmug legt haar eitjes in water
en de geur ervan vertelt haar welk plekje
veilig en geschikt is. Mwingira ontdekte
dat een plek met andere muggeneitjes of
jonge larven een aantrekkelijke locatie is.
De larven geven een bepaalde,
aanlokkelijke geur af: een lokstof. De geur
van volwassen – vijf dagen oude - larven is
daarentegen afstotelijk voor
vrouwtjesmuggen. ‘Dat komt
omdat volwassen larven de
jonge opeten’, legt Takken
uit. ‘Daar wil je als moeder je
eitjes niet bij leggen’.
LOKSTOFFEN
Mwingira identificeerde de
geurstoffen in het laboratorium.
Hij liet muggenlarven opgroeien
in een steriele bak met water en
visvoer. Via absorberend
materiaal zoog Mwingira de
geproduceerde geuren af en

bepaalde de chemische samenstelling
ervan. Het bleken bekende,
commercieel verkrijgbare, chemische
stoffen te zijn. Een gedrags-studie in een
laboratoriumkooi toonde aan dat
muggen reageerden op de chemische
geurstof. ‘Daarmee toonden we voor de
eerste keer aan dat die stof een
gedragsrespons veroorzaakt bij deze
insecten’, zegt Takken.
Vervolgens reisde Mwingira af naar
Tanzania voor een veldstudie. Hij
creëerde een muggenbroedplaats met
bakjes water in een dorp waar veel
malariamuggen aanwezig waren.
Sommige bakjes bevatten de lokstof en
andere de afstotelijke geur van
volwassen larven. Zoals verwacht, legden
de muggen hun eitjes in de bakjes met
lokstof en ontweken de bakjes met de
afstotende geur.
In een vervolgstudie voegde Mwingira
een biologisch bestrijdingsmiddel toe
aan de bakjes water met lokstof. ‘We
zagen dat de muggen nog steeds hun
eitjes legden in het water met de lokstof,
ook wanneer het bestrijdingsmiddel
bevatte’, zegt Takken. De eerste
resultaten van de veldproef in Tanzania
zijn hoopgevend. ‘Nu is het belangrijk
om een vervolgonderzoek te starten in
een groter gebied’, zegt Takken. ‘Dan
kunnen we meten of de
muggenpopulatie daadwerkelijk
NvtWH
afneemt’
Victor Mwingira promoveert op 19 mei via
Skype vanuit Tanzania bij Willem Takken
en Marcel Dicke, hoogleraar entomologie.

VISIE
‘Quarantaine
bakken is
aanstekelijk’
Heel Holland bakt. Korenmolens kunnen de drukte
niet aan en meel en gist zijn moeilijk te verkrijgen.
‘Het quarantainebakken is aanstekelijk’, vertelt
WUR-consumptiesocioloog Hilje van der Horst.
Waarom zijn we zo verwoed aan het bakken?
‘Het feit dat we geacht worden zo min mogelijk naar de
winkel te gaan heeft dit waarschijnlijk getriggerd.
Mensen doen daarom voor langere tijd inkopen. Een
van de dingen die je dan misloopt is vers brood.
Thuisbakken is een praktische oplossing: gist en ook
broodbakmachines waren binnen no-time uitverkocht.
Vervolgens werden deze baksels gedeeld op sociale
media. Op Instagram en Facebook laten mensen zich
graag van hun beste kant zien, bijvoorbeeld met
vakantiefoto’s of sportfoto’s. Als thuisbakker zeg je: kijk
mij goed bezig zijn. Ik zit thuis maar ik ben actief en ik
doe iets waardoor ik minder vaak de deur uit hoef en
dat is goed. Daarnaast kost broodbakken veel tijd en die
hebben veel mensen normaal gesproken niet.’
Is dit thuisbakken niet al langer een trend?
‘De algehele trend is dat we juist graag maaltijden willen
die snel op tafel staan en daar spelen die broodbakmixen
op in. Verder zien we steeds meer interesse ontstaan voor
ambachtelijke en lokale producten. Producten die terug
gaan naar de basis, zonder toevoegingen- men wil weten
wat er in zit. Maar dat hoeven we niet per se zelf te
maken. Bij de thuisbakkers zie je ook die stromingen
terug. Een deel van de mensen doet het vooral uit
praktische overwegingen en gebruikt broodbakmix en
een broodmachine. Een ander deel gaat aan de slag met
zuurdesem en kneedt zelf, wat een tijdrovend en lastig
proces is. Deze mensen vinden het leuk om een nieuwe
vaardigheid te leren en soms ontlenen ze er ook status
aan, want een goed brood produceren is nog niet zo
gemakkelijk.’
Zie je nog andere effecten van de corona uitbraak?
‘De manier waarop we onze tijd vullen is ingrijpend op
zijn kop gezet. Ik ben benieuwd of we op lange termijn
nog effecten gaan zien. We zijn gewend ons leven
alsmaar voller te stoppen met spullen, activiteiten en
ervaringen. Nu onthaasten we noodgedwongen en
ontstaan er nieuwe routines. Misschien een goed
moment om ons af te vragen hoe gelukkig we
worden van die overvolle levens.’ TL
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