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VEGANISTISCHE BURGERS
SPAREN MILIEU HET MEEST

Consumenten in Nederland hebben vorig
jaar 26 procent meer uitgegeven aan duurzaam geproduceerd voedsel dan in 2015.
Daarbij gaat het vooral om biologische producten en voedsel met een Beter Levenkeurmerk.

Vleesvervangers zonder zuivel of andere
dierlijke ingrediënten hebben de laagste
milieu-impact. Dat blijkt uit onderzoek van
Klara van Mierlo en collega’s van Operationele Research en Logistiek.

Met name in de supermarkten steeg de verkoop. Dat stelt Wageningen Economic Research in de Monitor Duurzaam Voedsel.
Inwoners van Nederland gaven vorig jaar
3,7 miljard euro uit aan duurzaam geproduceerd voedsel, berekende het instituut
op basis van cijfers van het CBS, WUR,
Foodstep en Bionext. Daarbij verdubbelde
de omzet van voedsel met een Beter Levenkeurmerk. Dat ‘tussensegment’ tussen
gangbaar en biologisch was het populairste keurmerk, met een omzet van circa
1,1 miljard euro. Daarmee nadert Beter
Leven de omzetcijfers in de biologische
sector.
De speciaalzaken voor duurzame voeding profiteren niet van de extra vraag
naar duurzame voeding, constateert
Wageningen Economic Research. In de
supermarkten nam de verkoop van ‘duurzaam’ het meest toe. AS

De onderzoekers testten met behulp van een
computermodel vier verschillende producten:
vegetarische vleesvervangers, veganistische
vleesvervangers, vleesvervangers met insecten
en vleesvervangers zonder toevoegingen zoals
vitamine B12 en zink. ‘We voerden de gegevens
van verschillende ingrediënten in, zoals soja, lupine, meelwormen, eieren, vitaminen en water.
De computer berekende vervolgens de beste samenstelling van de vleesvervanger, waarbij de
voedingswaarde gelijkwaardig was aan vlees. Veganistische vleesvervangers hadden de laagste
milieu-impact. Alleen bij het watergebruik waren de vleesvervangers gebaseerd op insecten
zuiniger.
Bij de berekening van de milieu-impact
werd rekening gehouden met het hele productieproces: van de verbouw tot en met het moment dat de vleesvervanger klaar was om te
worden verpakt en naar de winkel te gaan. Van
Mierlo keek onder andere naar de hoeveelheid
broeikasgassen die vrijkomt bij de productie
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van een kilo product. Daarnaast keek ze hoeveel land en water nodig is voor de productie en
hoeveel fossiele brandstoffen. Verzuring en vermesting zijn niet meegenomen in het model.
Van Mierlo: ‘Deze zijn zeker niet onbelangrijk,
maar omdat ze vooral een lokaal effect hebben
en wij juist een globaal model wilden maken,
hebben we deze niet meegenomen.’
In het model is gekozen voor vleesvervangers die qua voedingswaarde gelijkwaardig zijn
aan vlees . Van Mierlo: ‘Dan hoef je geen aanpassingen te maken aan je dieet, om te compenseren voor voedingsstoffen die je anders via
vlees binnen zou krijgen.’ Van Mierlo ging er bij
de berekeningen vanuit dat de ingrediënten in
Nederland werden verwerkt, maar het model is
ook te gebruiken in andere landen. TL

ONKRUID MAAKT RIJSTPLANT TOT SLAAF

Kabiri teelde rijstplanten in potten, voegde
daar verschillende hoeveelheden van het onkruidzaad bij en ging via periodieke metingen
na hoe R. fistulosa de groei en productie van de
rijstplanten belemmerde. Ze concludeert dat
het onkruid de fotosynthese van de rijstplant
aantast en de groei met 22 tot 71 procent vermindert. Bovendien daalt het aantal rijstkorrels met maar liefst 78 tot 100 procent. ‘Het parasitisme leidt uiteindelijk tot een volledige
stilstand van de groei van de rijstplant, waarbij
de rijstplant alleen nog maar voedingsstoffen
voor de parasiet maakt’, schrijft Kabiri deze
maand in de Annals of Applied Ecology. ’na infectie van de rijstplant gedraagt deze parasiet
zich als een echte slavendrijver die de waardRESOURCE — 12 oktober 2017
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Rhamphicarpa fistulosa oogt onschuldig,
maar gedraagt zich tussen rijstplanten als
een ware slavendrijver. Promovendus Stella
Kabiri onderzocht de groeistrategie van dit
parasitaire onkruid, dat de Afrikaanse rijstproductie bedreigt.

plant volledig domineert.’
R. fistulosa, dat in de Afrikaanse volksmond
rice vampire weed heet, komt van nature voor in
laaggelegen, natte gebieden in Afrika, waar de
rijstteelt de afgelopen jaren flink is toegenomen. Onderzoekers van het Centre for Crop
Systems Analysis in Wageningen en het Africa
Rice Center in Ivoorkust, die Kabiri begeleidden, verwachten daarom dat dit onkruid een

groeiend probleem.
Het onderzoek van Kabiri geeft aanknopingspunten voor de bestrijding. Om te beginnen
moeten de Afrikaanse rijstboeren voorafgaand
aan het planten een ‘vals zaaibed’ aanleggen.
Daar kiemt een deel van het onkruid al, zodat de
boer het kan weghalen. Verder helpt verbetering
van de bodemvruchtbaarheid; de parasiet groeit
vooral op schrale bodems. AS

