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Fruitvliegjes 
 
Bij praktische opdrachten voor het vak biologie 
over kruisingen wordt vaak gebruik gemaakt van 
fruitvliegjes (Drosophila melanogaster). Deze 
fruitvliegjes zijn namelijk makkelijk te kweken en 
de ontwikkeling van ei tot fruitvliegje duurt maar 
negen dagen. Men kan dus in zeer korte tijd veel 
generaties kweken  
 
Het aantal fruitvliegjes neemt de eerste weken exponentieel toe. Bij een 
praktische opdracht tellen leerlingen uit 5vwo na 2 weken 140 fruitvliegjes en na 
5 weken 1065 fruitvliegjes. Bij deze gegevens is een exponentiële formule te 
maken voor het aantal fruitvliegjes F na t weken. 

4p 15 Geef deze formule. Licht je antwoord toe. 
 
In een kweekruimte kan het aantal fruitvliegjes niet onbeperkt toenemen. Het 
maximale aantal fruitvliegjes is afhankelijk van de grootte van de kweekruimte. 
Een ander experiment, dat werd gestart op 10 november 2011, werd in een 
kleinere kweekruimte uitgevoerd. Bij het vervolg van deze opgave gaan we uit 
van de volgende formule die het aantal fruitvliegjes bij dit experiment beschrijft: 
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Hierbij is t de tijd in dagen na 10 november 2011 en F het aantal fruitvliegjes. 
 

3p 16 Welke aantallen fruitvliegjes zijn volgens bovenstaande formule in de 
kweekruimte mogelijk? Licht je antwoord toe. 
 
Fruitvliegjes zijn met een beetje etherdamp gemakkelijk te verdoven waarna je 
ze kan tellen en met een loep bestuderen. Voor de praktische opdracht over 
kruisingen zijn er 200 fruitvliegjes nodig. 

4p 17 Bereken op welke datum er voor het eerst meer dan 200 fruitvliegjes zijn. 
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Een andere reden dat vaak gebruik gemaakt wordt van fruitvliegjes is dat een 
aantal eigenschappen goed zichtbaar zijn: oogkleur (rood/zwart), vleugelvorm 
(kort/lang) en huidskleur (donker/geel). Een fruitvliegje met zwarte oogkleur, 
korte vleugels en een gele huidskleur wordt getypeerd als: z-k-g. Op basis van 
deze eigenschappen zijn er acht typen mannetjes en acht typen vrouwtjes. 
 
Voor een kruisingsexperiment moeten vier fruitvliegjes, twee mannelijke en twee 
vrouwelijke, in een kweekruimte worden geplaatst. Hierbij gelden twee eisen: 
 De twee mannelijke fruitvliegjes mogen niet van hetzelfde type zijn. 
 De twee vrouwelijke fruitvliegjes mogen niet van hetzelfde type zijn. 
 

4p 18 Bereken hoeveel verschillende samenstellingen in de kweekruimte mogelijk zijn. 
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