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OOK DE
SOLDAATVLIEG
IS WAT HIJ EET

De larven van de zwarte soldaatvlieg
produceren veel eiwitten, terwijl ze op
reststromen uit de voedingsindustrie
kunnen groeien. Dat maakt ze een
duurzaam alternatief voor diervoeders
als sojaschroot en vismeel. Maar de
insecten groeien niet op alle reststromen even goed. Bovendien wil je
voorkomen dat de larven ziekmakende
of giftige stoffen opnemen uit het afval.
Daarom beoordeelde promovendus
Stijn Schreven welke
Het voer dat
microben
de insecten
de meeseten bepaalt
te invloed
hun veiligheid
hebben op
als veevoer
de voedselveiligheid
van de insectenlarven. Zijn conclusie:
vooral microben uit het substraat (het
voer dat de insecten eten) bepalen de
veiligheid van larven als veevoer.
Enkele Nederlandse bedrijven produceren inmiddels larven van de zwarte
soldaatvlieg op grote schaal. De larven worden afgezet als diervoeder en
visvoer. Als voer gebruiken de kwekers plantaardige reststromen uit de
voedingsindustrie, zoals bierbostel en
appel- en bietenpulp. Die zijn veilig.
Schreven testte twee alternatieven:
kippenmest en camelina-koek. Mest
leidt tot veel bacteriële veranderingen
bij de larven. Nader onderzoek moet
uitwijzen of daarmee de voedselveiligheid in het geding is. Camelina-koek
is het restproduct bij de productie van
camelina-olie, een alternatief voor palmolie voor humane voeding. Dit eiwitrijke restproduct bevat gifstoffen, maar
de insectenlarven kunnen er goed op
groeien, mits deze koek hooguit 50
procent van het substraat uitmaakt. as
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Voer heeft de meeste invloed op de
microben van de zwarte soldaatvlieg
en daarmee op hun veiligheid als
veevoer.

Bananenschimmel steeds
ongevoeliger voor fungiciden
Black Sigatoka, dat wordt veroorzaakt door de bladschimmel
Pseudocercospora fijensis, tast
wereldwijd bananenplantages aan.
Om de oogst veilig te stellen, gebruiken bananentelers fungiciden tegen
de schimmel, maar ze hebben steeds
grotere hoeveelheden nodig. Dat komt
omdat de bladschimmel resistent
wordt tegen de fungiciden.
Dat melden Wageningse onderzoekers in het tijdschrift Pest Management Science. Ze analyseerden voor
het eerst op grote schaal isolaten
(varianten) van de bladschimmel
op hun gevoeligheid voor drie veel
gebruikte fungiciden in belangrijke
banaan-producerende landen. Hun
onderzoek toont aan dat de schimmel
in rap tempo evolueert naar ongevoeligheid voor fungiciden ten gevolge
van het intensieve gebruik van deze
bestrijdingsmiddelen.
Onderzoeksleider Gert Kema, hoogleraar Fytopathologie in Wageningen,
concludeert dat bananenproducenten
de vicieuze cirkel moeten doorbreken
van steeds hoger fungicidengebruik
en steeds grotere resistentie daartegen bij de verwoestende schimmel.
Hij pleit al jaren voor onderzoek en
ontwikkeling van nieuwe bananen-

rassen die resistent zijn tegen Black
Sigatoka en de ontwikkeling van
alternatieve ziektebestrijdingsmethoden.

Resistente rassen

Banaan is het meest geconsumeerde
fruit ter wereld. Op de bananenplantages worden vrijwel alleen Cavendish-bananen geteeld. Dit ras, goed
voor 95 procent van de wereldwijde
export, is zeer vatbaar voor Black
Sigatoka. Daarom worden de bananenplantages wekelijks besproeid
met fungiciden. Overigens heeft een
deel van de bananentelers last van
nog een oprukkende schimmel: de
agressieve bodemschimmel Panama
Disease.
Kema stapte vorig jaar in een consortium met de Bill and Melinda
Gates Foundation en het Wageningse
biotechbedrijf Keygene om resistente bananenrassen tegen Panama
Disease te ontwikkelen. Ook startte
hij met behulp van internationale
financiers een bedrijf om rassen met
resistentie tegen Black Sigatoka te
ontwikkelen. Kema’s groep bracht
eerder de resistentie van honderden
bananenvariëteiten, waaronder wilde
bananenvariëteiten, tegen de schimmelziekten in kaart. as

