Uiteraard hebben de oliepalmplantages in Zuidoost-Azië veel tropisch
regenwoud, inclusief het leefgebied
van de orang-oetan, kapotgemaakt en
zorgen de bijkomende ontwatering en
branden voor een enorme CO2-uitstoot
en afname van de biodiversiteit. Maar
de andere oliegewassen scoren niet
echt beter, blijkt uit de studie, waaraan
ook WUR-emeritus-hoogleraar Herbert
Prins van Wildlife Ecology and Conservation heeft bijgedragen.
De oliepalm is een erg efficiënt gewas,
het produceert 39 procent van de
mondiale spijsolievraag op ‘slechts’
22,5 miljoen hectare, ofwel 6,6 procent van het areaal aan oliegewassen.
De sojaboon presteert op dat punt een
stuk slechter; die levert aanmerkelijk
minder olie op een oppervlak vijf keer
zo groot. De soja-industrie leidt daarom tot veel meer ontbossing dan de
oliepalmplantage.
Rode lijst
Opmerkelijk genoeg komen ook de
‘Europese oliezaden’ er niet best vanaf.
Gewassen als koolzaad en zonne-
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Ook olieteelt van koolzaad
en zonnebloem bedreigt
veel rode-lijst-dieren

bloem leveren drie tot vier keer minder
olie op dan palmolie, op een groter
oppervlakte. Weliswaar stond op die
grond voorheen geen tropisch regenwoud, maar die velden leggen geen
CO2 vast in de vorm van bomen en
gebruiken veel kunstmest en gewasbeschermingsmiddelen.
De onderzoekers keken ook naar de
biodiversiteit, naar hoeveel zoogdieren,
amfibieën en vogels er in de spijsoliegebieden op de rode lijst staan van
natuurbeschermingsorganisatie IUCN.
De oliepalm in Indonesië en Maleisië
bedreigt 472 soorten, het koolzaad en
de zonnebloem in Europa respectievelijk 227 en 189. Ofwel: duidelijk minder
maar nog altijd veel. De conclusie van
de onderzoekers: wijs niet te eenzijdig
naar palmolie als het gaat om duurzame gewasteelt. as

Eindelijk
effectieve
vogelmijtkiller
Verwarming van de kippenstal
tot minimaal 45ºC doodt alle
vogelmijten.
Als pluimveehouders hun stal verwarmen
tot minimaal 450C voor de komst van
nieuwe legkippen, gaan alle vogelmijten
die zich in de stal bevinden dood, blijkt uit
WUR-onderzoek. Pluimveehouders houden
hun leghennen 80 tot 90 weken, daarna
vervangen ze die.
Vogelmijt is een lastig te bestrijden plaag.
De bloedluis zit in
kieren en spleten en
Vogelmijt
kruipt ’s nachts naar
is een
de kippen op stok
lastig te
om bloed te zuigen.
bestrijden
Bestrijdingsmiddelen
plaag
hebben weinig effect
in een stal met grote hoeveelheden stof waarin de vogelmijt
zich verschuilt in gaten en kieren, toonden
Wageningse onderzoekers eerder aan.
Verwarmen van de stal tussen twee legronden biedt perspectief, blijkt nu. Onderzoeker Monique Mul en twee masterstudenten
plaatsten nylon zakjes met vogelmijten of
hun eieren in vier lege pluimveestallen op
zes verschillende plekken, bijvoorbeeld in
kieren (tussen twee houten planken), bij de
luchtinlaat of onder een laagje mest. Daarna werd de schuur met een pellet-kachel
verhit tot minimaal 450C. Deze temperatuur
werd minstens 48 uur vastgehouden. Na
afloop bleek dat alle vogelmijten en eieren
dood waren.
Verwarmen van legpluimveestallen is een
effectieve methode om vogelmijt te bestrijden, concluderen Mul en haar medeauteurs
in het tijdschrift Veterinary Parasitology. as
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Zonnebloem- en koolzaadolie uit Europa zijn niet per se beter
voor natuur en milieu dan palmolie uit het tropisch regenwoud
van Indonesië en Maleisië, blijkt uit een studie in Nature.
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Palmolie is (niet zo)
slecht voor de natuur

