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Ook insecten moeten we
duurzaam kweken

co
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We hebben het al meermaals gehad over de kweek van insecten,
vooral over de technische aspecten. Intussen staat het onderzoek
niet stil en krijgt men een beter zicht op wat kan en wat niet. Een
van de aspecten die de laatste tijd regelmatig aan bod komen, is
zeker de duurzaamheid van insectenkweek. Op een studiedag van
het departement Landbouw en Visserij gingen enkele deskundigen
hier dieper op in.
Bart Vleeschouwers

O

m na te gaan of het kweken
van insecten duurzaam is,
moet het hele proces van
het begin tot het einde bekeken worden. Dit moet gebeuren op de drie
domeinen die klassiek met duurzaamheid geassocieerd worden: ecologi-
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sche, economische en sociologische
duurzaamheid. Dit klinkt waarschijnlijk erg bekend, maar het blijft tot op
vandaag de beste benadering om allerlei zaken tegen elkaar af te wegen.
Tegenwoordig zal men er ook steeds
vaker het begrip circulariteit aan toe-

voegen, de mate waarin een zaak of
een procedé ervoor kan zorgen dat het
product en de reststoffen kunnen worden hergebruikt.
Veerle Van linden, onderzoekster aan
het Instituut voor Landbouw-, Visserij
en Voedingsonderzoek (ILVO) probeerde tijdens de studiedag deze
begrippen toe te passen op de kweek
van insecten. Andere inleiders vulden
de verschillende deelaspecten verder
aan, wat maakte dat het een evenwichtige en interessante studiedag
werd.

Ecologische duurzaamheid
De kweek begint met het substraat dat
als voeding of groeimedium voor de

Multifunctionele landbouw

nd

uitgewerkt waarmee je een groot deel
van het werk bij de kweek van meelwormen kan automatiseren. Uiteraard
hangt hier een prijskaartje aan vast,
maar arbeid kost meestal nog meer.
Op de keper beschouwd is het niet
gemakkelijk om de geproduceerde
insecten te verwerken tot verkoopbare
producten. Eenmaal men de insecten
heeft herleid tot hun samenstellende
delen (vet, eiwit, chitine ...) lijkt het wel
mogelijk om daar een redelijke prijs
voor te krijgen, maar om op dat punt te
geraken moeten er eerst weer heel wat
investeringen gebeuren. Daarenboven
kampt men met het probleem dat
insecten en hun producten niet echt
bekend zijn bij het grote publiek, wat
de afzet niet bepaald stimuleert.

er

Economische duurzaamheid
Een van de punten waar de kweek van
insecten vaak op vastloopt, is de kostprijs van de investering. Om een stateof-the-artinstallatie te krijgen, moet je
momenteel nog behoorlijk zware investeringen doen. Daarnaast blijft het een
erg arbeidsintensieve activiteit. Om hier
een mouw aan te passen, heeft hogeschool Vives uit Roeselare een systeem

Sociale duurzaamheid
En dan is er nog de sociale dimensie van
de insectenkweek. In vele duurzaamheidsonderzoeken laat men deze nogal
eens in stilte aan de kant. Als men iets
nieuws introduceert is het nochtans
belangrijk dat men zicht heeft op hoe dit
alles effect heeft op de sociale relaties
van de betrokken producenten. Hoe
reageren buren op deze nieuwe activiteit? Wat zeggen de collega’s, kunnen die
ermee leven? In dit kader is het zeker
ook belangrijk om na te gaan of de overheid mee is en het verhaal ondersteunt. ->
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Meelwormen groeien het best
op kippenvoeders met wortelschijfjes als vochtaanbrenger.
Maar met witloofwortelen en
tarwezemelen blijkt het ook te
werken.

Bo

© BART VLEESCHOUWERS

en

bo

insecten zal dienen. Is dit substraat een
hoogwaardig product of is het een restproduct van bijvoorbeeld een landbouwactiviteit of uit de voedingsindustrie? De ecologische voetafdruk zal
inderdaad sterk variëren al naargelang
van de gebruikte voedingsbron. Is het
trouwens te verantwoorden om
krachtvoeder te gebruiken om bijvoorbeeld meelwormen te kweken? Het
blijft een open discussie. Bijkomend
aandachtspunt is welke emissies er
vrijkomen bij de kweek van de insecten. Ook insecten produceren broeikasgassen zoals CO2 en zetten ammoniak vrij. Dat zijn aspecten die men
goed moet nagaan bij de ontwikkeling
van kweeksystemen.
Insecten produceren ook mest die men
volgens de wettelijke regels moet afzetten. Voor een aantal projecten van
insectenkweek is dit een bijkomende
moeilijkheid.

De installaties voor de kweek van insecten kunnen vrij complex en kostelijk zijn.
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Conclusies

Insecten kweken is een ontwikkeling
met heel veel potentieel. Het is dan ook
niet ongewoon dat er heel intensief
onderzoek naar gebeurt. Men leert
steeds meer over hoe men insecten
efficiënt kan kweken. Maar vooraleer je
met het kweken van insecten begint,
zijn er heel wat bedenkingen die je je
moet maken. De duurzaamheidseisen
die gelden voor andere dierlijke producties moeten ook gelden voor de
kweek van insecten. Dat daardoor de
ontwikkeling van deze nieuwe sector
wat vertraging kan oplopen, moet je
erbij nemen. Op die manier zal de
kweek achteraf niet vastlopen in allerlei normen en kwaliteitsdiscussies. n
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Larven van de zwarte soldatenvlieg
gekweekt op mest zijn hier uitgezeefd
en klaar om te verwerken.
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Insecten als
antibiotica
producenten

ht

Soms hoor je wel eens beweren dat
insectenkweek maar duurzaam kan
zijn als je start met afval. Nu is dit in de
landbouw geen uitzondering, het is bij
uitstek een sector waarin restproducten hergebruikt worden, hetzij als diervoeder, hetzij als bemesting of grondverbeteraar. Door allerlei problemen is
die klassieke circulariteit van de sector
steeds meer onder druk komen te
staan. De mestproblematiek is daar
een typisch voorbeeld van, maar ook
gebeurtenissen als de dollekoeienziekte maken dat bepaalde restfracties
moeilijker of zelfs helemaal niet meer
kunnen hergebruikt worden.
Kunnen insecten hier een rol spelen?
Wellicht wel, maar de huidige wetgeving maakt het toch nog altijd erg
moeilijk. De wetgeving die te maken
heeft met de voedselveiligheid is daarbij een van de belangrijkste elementen.
Het is inderdaad niet evident om vliegenlarven die op mest of bepaalde
restproducten zijn gekweekt te gebruiken als menselijke of zelfs maar als

Professor Leen Van Campenhout doet
in Geel onderzoek naar mogelijke
antibioticaproductie bij insecten.

Aan het Lab4Food van de KU Leuven
Campus Geel doet men interessant
onderzoek naar de mogelijke antibacteriële stoffen die sommige soorten insecten
blijken aan te maken.
Aangezien insecten kunnen overleven in
bepaald onhygiënische omgevingen
(mest, kadavers, rottend plantenmateriaal …) lijkt het logisch dat ze beschikken
over een verdedigingsmechanisme om te
weerstaan aan die voortdurende aanslag
op hun leven. Men heeft ontdekt dat er in
de darmen van insecten bepaalde eiwitketens zitten die bacteriën kunnen onderdrukken en zelfs doden. Om uit te zoeken
hoe deze precies geproduceerd worden,
doet men nu zeer fundamenteel onderzoek naar het ‘darmmicrobioom’ van
bepaalde insecten. Het darmmicrobioom
is het globale levende materiaal in de
darm van een levend wezen. Ook de mens
heeft een erg complex microbioom (bacteriën, gisten en schimmels) waarvan men
begint te denken dat het een enorme
invloed heeft op onze gezondheid en zelfs
op ons humeur en karakter.
Als uit dit onderzoek zou blijken dat men
een nieuwe klasse van antibiotische stoffen zou kunnen afleiden, dan zou dit een
fantastische zaak kunnen zijn voor de
volksgezondheid. Vooral omdat er steeds
minder antibiotica zijn die nog werken
tegen bepaalde schadelijke bacteriën. n

er

Circulariteit

dierlijke voeding. Tot nader order is dat
ten strengste verboden!
Bovendien vallen insecten in de huidige wetgeving onder landbouwhuisdieren. Dat heeft tot gevolg dat onder
andere de bestaande wetgeving op
diervoeders van toepassing is. Er
komen wel steeds meer uitzonderingen zodat er in de toekomst meer
mogelijkheden voor teelt en afzet zullen zijn. In ieder geval zal ook de Europese wetgeving nog belangrijke aanpassingen moeten ondergaan, want nu
komen insecten er eigenlijk nergens
specifiek aan te pas.

Bo

Of werpt ze eerder barrières op voor de
initiatiefnemer? Is er begeleiding en
voorlichting of moet men het allemaal
zelf uitzoeken? Neen, de sociale dimensie van duurzaamheid mag zeker niet
onder de mat worden geveegd.

Bij het onderzoek is het belangrijk om
ook metingen te doen op de uitstoot
van verontreinigingen.

