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Stikstofefficiëntie
moet omhoog

Varkens gedijen goed op
voer met insectenlarven

Om milieudoelen te halen, is stikstof
reductie belangrijk, maar voor een hoge
voedselproductie en voedselzekerheid is
stikstoftoediening nodig. Daarom zijn
wereldwijd maatregelen nodig om de
stikstofefficiëntie te verhogen: zoveel
mogelijk stikstof moet door het gewas
worden opgenomen. Dit is een van de
conclusies van wetenschappers van onder andere WUR in een studie die in september is gepubliceerd in Nature Food.
‘Hoe goed je stikstof ook toedient, een
gewas neemt nooit alles op’, zegt mede
auteur Wim de Vries, hoogleraar integrale stikstof-effectanalyse bij WUR. ‘Er
zijn altijd verliezen naar het milieu. Een
hogere stikstofefficiëntie kan de verliezen beperken, terwijl de gewasopbrengst
niet of veel minder terugloopt.’ Volgens
De Vries kan dit onder andere door
stikstof toe te dienen op de juiste tijd, de
juiste plek, met de juiste meststof en in
de juiste hoeveelheid.
Info: wim.devries@wur.nl
OMGEVINGSPSYCHOLOGIE

De larven van de zwarte soldaatvlieg zijn een goed alternatief voor soja in het
dieet van vleesvarkens. Dat concludeert een onderzoeksteam van WUR en de
Universiteit Leiden.

‘Meer bomen, minder
antidepressiva’

Insectenlarven zijn potentieel een duur
zamere eiwitbron dan soja, omdat ze kunnen
worden gekweekt op afval en reststromen
van de voedselproductie. Anders dan de soja
teelt neemt insectenkweek geen akkerland
voor voedselgewassen in.
De onderzoekers vergeleken daarom de
reactie van vleesvarkens op een dieet met
sojaschroot als eiwitbron, met die van
vleesvarkens op een dieet met larven van de
zwarte soldaatvlieg als bron van eiwit. Ze
maten micro-organismen in de dunne darm
en metabolieten in het bloed. ‘Dit heet de
FeedOmics-benadering’, zegt Soumya Kanti
Kar, onderzoeker bij Wageningen Livestock
Research. ‘Die helpt ons om tegelijkertijd
de impact van voeding op darmniveau en
bloedniveau vast te stellen. FeedOmics biedt
daarmee een gedetailleerde momentopname

Groen in de directe woonomgeving
is gunstig voor het mentaal welzijn. Dat schrijft de Wereldgezond
heidsorganisatie (WHO) in Green and
blue spaces and mental health: new evidence and perspectives for action. Volgens
Sjerp de Vries van Wageningen
Environmental Research, die
meewerkte aan het onderzoek
voor deze uitgave, is het belangrijk dat de WHO het verband erkent tussen groen in
de woonomgeving en mentaal
welzijn. ‘Daarmee ontstaat
meer aandacht voor alledaags
contact met kleine groenelementen. Zo is de dichtheid aan
straatbomen omgekeerd gerelateerd
aan het gebruik van antidepressiva.’
Info: sjerp.devries@wur.nl

van de reactie op een dieet.’
De resultaten laten zien dat het larvenvoer
de darmmicroben met een positief effect
op de gezondheid ondersteunt, evenals de
microben die een indicator zijn voor een
gezonde darm. Vleesvarkens op een insectendieet lijken even gezond als, of gezonder
dan soortgenoten op een sojadieet.
De onderzoekers publiceerden hun bevindingen in juli in Nature Scientific Reports. ‘De
timing kon niet beter’, zegt hoofdauteur
Kar. Sinds begin september is het voeren van
insecteneiwit aan pluimvee en varkens toegestaan in de EU. ‘Dit zal ongetwijfeld een
belangrijke impuls geven aan deze nieuwe
industrie, die tegen 2025 naar verwachting
zal vertienvoudigen tot meer dan 4,1 miljard
dollar.’
Info: soumya.kar@wur.nl
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