Wilde verwanten van de specerij-plant ‘zwarte mosterd’ verdedigen zich met afweerstoffen en stevig blad tegen plaaginsecten.

Particuliere wildreservaten in Zuid-Afrika beschermen
niet alleen wilde dieren, maar ook de maatschappelijke
ongelijkheid, zegt Lerato Thakholi in haar proefschrift.

De planten houden er zelfs bij hun verdediging tegen de eerste vijand al rekening mee
dat ze zich later in het seizoen moeten verdedigen tegen andere insecten. Ze zijn voorbereid op de meest waarschijnlijke volgorde van
belagers. Dat blijkt uit onderzoek van Wageningse entomologen, gepubliceerd in Nature
Plants.
Planten weten niet of en wanneer ze worden
aangevallen. Daarom investeren de meeste
planten pas in hun verdediging als ze worden
aangevallen. In de tussentijd kunnen ze dan
volop investeren in groei en
De planten zijn
bloei. ‘De plant
voorbereid op de
merkt vrij
meest waarschijnlijke
specifiek welk
volgorde van belagers
insect hem
aanvalt’, zegt
onderzoeker
Daan Mertens. ‘Dat voelt hij aan de manier
waarop de plantencellen beschadigen, de stoffen die daarbij vrijkomen en het karakteristieke speeksel van de insecten. Op grond van die
signalen kan hij zich gericht verdedigen met
de aanmaak van afweerstoffen.’

Thakholi onderzocht de verdeling
van landgebruik en arbeid in en rond
particuliere wildreservaten in het
noordoosten van Zuid-Afrika, nabij
Mozambique en het Kruger National
Park. Deze reservaten liggen nabij dorpen waar ongeveer twee miljoen zwarte Zuid-Afrikanen leven onder barre
omstandigheden, gekenmerkt door
beperkte toegang tot schoon drinkwater en hoge werkloosheidscijfers.
In een historische analyse laat Thakholi
zien dat de apartheidsstaat in de
negentiende
eeuw land
Om de
toekende aan
ongelijkheid
blanke boeren in
echt te
dit gebied. Somverminderen,
mige zwarte
moet het
mensen werden
land eerlijker
vastgehouden
worden
om gratis arbeid
verdeeld
te verrichten,
terwijl vele
anderen werden verdreven naar de
aangrenzende gebieden. Daar bleek
veeteelt een uitdaging vanwege lage
vleesprijzen en roofdieren uit het nabijgelegen Krugerpark. Het gebied werd

Maar bij hun onderzoek met zwarte mosterd
(Brassica nigra) ontdekten de entomologen
iets bijzonders. Mertens: ‘Ze zijn erop voorbereid dat de schadelijke insecten in een bepaalde volgorde opdoemen. Vroeg in het seizoen
komt bijvoorbeeld een bepaalde luis, later een
soort rups.’ De wilde mosterdplant zet niet
alle afweerstoffen in tegen de eerste plaag,
maar zorgt ervoor dat hij voldoende wapens
overhoudt. Mertens spreekt van ‘risicomanagement’ dat is ontstaan door natuurlijke
selectie. De plant kan overweg met de meest
voorkomende volgorde van plaaginsecten.
Dit inzicht kunnen plantenveredelaars
gebruiken bij het ontwikkelen van robuuste
gewassen, denken de onderzoekers. as
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Risicomanagement

daarom in de jaren zestig omgebouwd
naar wildreservaat.
De lokale bevolking profiteerde niet van
deze ontwikkeling, zegt Thakholi, ook
niet na het einde van het apartheidsregime in 1994. Een van de redenen
hiervoor is de Game Theft Act van
1991, waardoor wilde dieren particulier
bezit werden en in feite hoger werden
gewaardeerd dan het leven van zwarte
mensen.
Tegenwoordig zitten westerse toeristen
in 5-sterrenlodges, terwijl onderhoudsen horecapersoneel en de zwarte
bewakers slecht betaald worden en in
armoedige huizen wonen.
Om deze ongelijkheid te verkleinen,
moeten alle medewerkers in het particuliere natuurgebied op zijn minst een
minimumloon hebben, zegt Thakholi.
Maar om de ongelijkheid echt te
verminderen, moet het land eerlijker
worden verdeeld. ‘Er is een landherverdelingsprogramma, maar tot nu
toe zijn de lokale autoriteiten en de
machtige particuliere landeigenaren
erin geslaagd dit programma te dwarsbomen.’ as
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