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ONDERZOEK NAAR
INSECTENTEELT
VOOR VEEVOER

WELKE TROPISCHE ZIEKTEN
KOMEN NAAR NEDERLAND?

Onderzoeksfinancier NWO steekt 4 miljoen
euro in een groot onderzoek naar de ontwikkeling van de insectenteelt voor
gebruik als veevoer in Nederland. De
Wageningse entomologiehoogleraar
Marcel Dicke zal het project leiden.

Insecten die ziekten overdragen rukken
door de klimaatverandering op naar het
noorden. Onderzoekers van onder andere
WUR en Erasmus MC gaan daarom uitzoeken hoe Nederland zich beter kan voorbereiden op de komst van vector-overdraagbare ziekten.

Het onderzoek richt zich op de productie en
het welzijn van insecten en op de gezondheid
en het welzijn van pluimvee dat insecten eet.
Verder komen de ketenontwikkeling en economische robuustheid van de insectensector
aan bod. Het project levert onder meer aanbevelingen op voor investeerders, wetgevers,
supermarkten en onderwijsinstellingen.
Bijzonder aan het project is dat er onderzoekers van vier kenniseenheden bij betrokken zijn: entomologen, economen, ethici, consumentenwetenschappers, voedselveiligheidsexperts en dierwetenschappers. Ze gaan
samenwerken met de Rijksuniversiteit Groningen, HAS Den Bosch en overheidsinstanties. Ook doen drie bedrijven uit de prille insectensector mee, waaronder Protix, dat zwarte soldatenvliegen kweekt als vee- en visvoer.
Het onderzoek wordt gefinancierd vanuit
de Nationale Wetenschapsagenda. NWO ontving 360 aanvragen, waarvan er 17 zijn gehonoreerd. AS

De leerstoelgroep Entomologie gaat samenwerken met onderzoekers uit Rotterdam,
Nijmegen en Utrecht, het RIVM, de NVWA
en bloedbanken in Nederland. De onderzoekers hebben 9 miljoen euro gekregen van
NWO en hebben in totaal 10 miljoen euro te
besteden. Entomologie gaat twee promovendi aanstellen. De Rotterdamse viroloog
Marion Koopmans leidt het onderzoek.
De onderzoekers gaan met name de risico’s van klimaatverandering voor de verspreiding van vectorziekten in kaart brengen, licht de Wageningse entomoloog Willem Takken toe. Nu het warmer wordt, rukken muggen en andere insecten op richting
Noord-Europa. Daarmee neemt het risico
toe op de komst van nieuwe infectieziekten,
zoals het westnijlvirus en dengue. Al aanwezige vectorziekten, zoals de door teken overgebrachte ziekte van Lyme, kunnen meer
slachtoffers maken. Het tekenseizoen gaat

langer duren, zegt Takken, waardoor de
kans groter wordt dat mensen Lyme oplopen.
De onderzoekers gaan na of de insecten
nieuwe virussen en parasieten meenemen
en of die zich hier verder verspreiden. WUR
beschikt over een onderzoekslab met de
hoogste veiligheidsstatus, waarin onderzoekers muggen infecteren met virussen en de
verspreiding nagaan. WUR en Erasmus Universiteit gaan zo de risico’s van het westnijlvirus, het zikavirus en knokkelkoorts beoordelen.
AS

 T
 ropische insecten zoals de Aedes aegypti of gelekoortsmug nemen ziekten mee naar het noorden.

GOEDE KWEEKVIS FOKKEN IS MAATWERK
Veefokkers ontwikkelen dieren met
bepaalde eigenschappen, zoals een
hoge melkgift of weerbaarheid
tegen ziekten. Voor kweekvissen zijn
fokprogramma’s nog relatief nieuw.
Kasper Janssen onderzocht hoe je visfokprogramma’s kunt optimaliseren en aanpassen
aan de doelen van de viskwekerij.
Wilde vissen zijn genetisch aangepast aan het
leven in de natuur, niet aan leven in een kwekerij. Daardoor is kweek van wilde vis niet altijd efficiënt. Fokprogramma’s kunnen helpen dit te
verbeteren. Daarbij worden ouders met de beste
genen geselecteerd om de volgende generatie
voort te brengen. In aquacultuur is dit nog relatief ongebruikelijk.
‘Fokken is keuzes maken’ , zegt Janssen, die
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op 4 juni promoveerde bij de leerstoelgroep Animal Breeding and Genomics. ‘Want als je meer
nadruk legt op de ene eigenschap, dan gaat dat
in bijna alle gevallen ten koste van iets anders.’
Op welke eigenschappen kun je dan het best selecteren? Om dat te bepalen moet je volgens
Janssen eerst weten wat het voor het bedrijf oplevert. Bij landbouwhuisdieren zoals koeien of
kippen is hier veel onderzoek naar gedaan,
maar voor ‘viseigenschappen’ is die zogenaamde economische waarde vrij onbekend.
Janssen ontwikkelde een bio-economisch
model, een computermodel dat een viskwekerij
nabootst. Vervolgens keek hij wat de winstgevendheid zou zijn van een bedrijf, afhankelijk
van de viseigenschappen waarop geselecteerd
werd. Janssen: ‘Met het model kun je bijvoorbeeld zeggen wat de extra winst is voor een be-

drijf als een vis 5 procent harder groeit, of 1 procent meer filetrendement heeft’. Op basis daarvan kan een bedrijf kiezen op welke kenmerken
het de nadruk wil leggen.
Er is volgens Janssen niet één gouden tip. ‘Er
zijn gespecialiseerde fokkerijbedrijven die eitjes en jonge vis aan de kwekers leveren. Maar er
zijn ook geïntegreerde bedrijven die zowel vis
fokken als opkweken. Die plukken dus direct
zelf de vruchten van hun fokprogramma. Afhankelijk van het doel zullen bedrijven andere keuzen moeten maken in hun fokprogramma.’ Volgens hem valt er vooral winst te behalen door
inefficiënties te beperken. ‘Het beste programma blinkt niet uit op één punt,
maar doet het op ieder punt redelijk
goed.’ TL

