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VLIEG ALS VEEVOER KOST MEER CO2 DAN SOJA
• Larven groeien snel genoeg.
• Grondstoﬀen zorgen voor
negatieve klimaatscore.

De grootschalige productie van onze huisvlieg voor veevoer levert nog
geen betere klimaatscore op dan
soja. Dat blijkt uit onderzoek van
Hannah van Zanten, promovendus
bij Dierlijke Productiesystemen en
Livestock Research. Ze maakte een
levenscyclusanalyse van de grootschalige kweek van huisvlieglarven
die dienen als eiwitbron voor de
veehouderij. Zo’n kweker bestaat
nog niet, want het is nog niet toegestaan om voedselresten aan vliegen
te voeren. Desondanks kon zij nagaan hoe de milieuscore van deze
insectenteelt zich verhoudt tot
gangbaar veevoer, zoals sojameel
en vismeel.
De experimentele huisvliegkwekers mengen voedselresten en kippenmest in een bak. Die dienen als
voer voor de larven van de huisvlieg.
Grote pluspunt van de vliegenlarven is dat ze snel groeien. Bij een

temperatuur van 27 graden Celsius
zijn ze na vijf dagen al groot genoeg
om te oogsten. Dit maakt de huisvlieg veel productiever dan bijvoorbeeld de meelworm, die zo’n tien
weken productietijd nodig heeft.
Na aﬂoop van de teelt kan het substraat in de kweekbak alsnog worden vergist.
Maar ondanks deze pluspunten
is de klimaatscore van het huisvliegenvoer slechter dan die van het sojavoer. Dat komt omdat de grondstoffen voor de vliegenkweek al een
nuttige bestemming hebben. De
voedselresten worden nu vergist, de
kippenmest geëxporteerd naar een
akkerbouwer in Duitsland. Als die
bestemmingen wegvallen, daalt de
hoeveelheid bio-energie en moet de
akkerbouwer kunstmest kopen.
Door die indirecte gevolgen nemen
het energie- en CO2-gebruik van de
insectenkweek ﬂink toe.
Van Zanten voerde het onderzoek uit voor vier bedrijven, waaronder insectenkwekerij Jagran en afvalverwerker SITA. Zij wilden de opties van insectenteelt in Nederland
verkennen,. Vincent Mooij, innova-

tiemanager van SITA, denkt ook dat
de klimaatscore van de insectenteelt verder kan verbeteren. ‘Het afval en de mest gaan rotten en gisten
in de kweekbakken, waardoor het
veel te warm wordt voor de larven.
Om de temperatuur laag te houden,
is veel energie nodig, maar je kunt
ook zoeken naar een ander productieproces. Daarom focussen we nu
op energiebesparing in het productieproces op industriële schaal.’

Zolang niet duidelijk is of de
productie ecologisch en economisch rendabel is, gaat SITA niet investeren in de productie van veevoer uit vliegen. Mooij: ‘We willen
biologisch afval, wat we nu omzetten in energie of compost, graag opwaarderen naar diervoeders.
Bij de insectenkweek volgen we de
ontwikkeling van de huisvlieg en de
zwarte wapenvlieg. Welke het gaat
worden, weten we nog niet.’ AS

ZWART-WITDENKERS HEBBEN MEER MOEITE MET AFVALLEN
• Controleverlies leidt tot eten.
• Flexibele geest blijft vaker op
gewicht.

Zwart-witdenkers lukt het minder
goed om op gewicht te blijven dan
ﬂexibele geesten. Dat concludeert
Katerina Palascha, onderzoeker
bij Marketing and Consumer Behaviour. Palascha legde 241 consumenten een vragenlijst voor om na
te gaan in hoeverre ze rigide denkbeelden hebben. Ook beoordeelde
ze of mensen dat zwart-witdenken
toepassen op voedsel. Vervolgens
vroeg ze ook of hun gewicht in de
laatste vijf jaar was veranderd. Ze
ontdekte dat hoe meer consumenten geneigd waren hun voedselinname te onderdrukken, des te vaRESOURCE — 2 juli 2015

ker ze daarna zwaarder werden.
Bij dit verband bleek de mate van
zwart-witdenken bepalend te zijn.
‘Zwart-witdenkers zien voedsel
in termen van goed of fout, van alles of niets’, zegt Palascha. Als ze
zich even niet aan het dieet hou-

den, besluiten ze eerder dan de
ﬂexibele consumenten dat het dieet is mislukt. ‘Verloopt het niet
perfect en dreigen ze de controle
te verliezen, dan geven ze het op
en gaan ze teveel eten.’ De ﬂexibele denkers zitten niet met een

‘goed of fout’-schema in hun
hoofd en hebben een ﬂexibeler
eetstijl, aldus de Griekse onderzoeker. Ze kunnen een avondje los
gaan en de volgende dag weer hun
dieet omarmen. Dit zou kunnen
verklaren waarom ﬂexibele geesten vaker op gewicht blijven, concludeert Palascha in het tijdschrift
Journal of Health Psychology.
Er is eerder onderzoek gedaan
naar mensen op dieet. Uit sommige studies bleek dat het onderdrukken van de eetwens succesvol
was bij het afvallen. Uit ander onderzoek kwam dat het intomen
van die eetwens op langere termijn juist leidde tot meer eten en
dus tot meer gewicht. Volgens Palascha kunnen die verschillen
deels worden verklaard door de
mindset van de consument. AS

