TROPISCHE PLANTENTEELT

Minder vlees
gegeten door
corona-lockdown
Het gebruik van vlees en vleeswaren per
hoofd van de Nederlandse bevolking lag
in 2020 bijna 2 kilo lager dan in 2019. Dit
blijkt uit berekeningen van Wageningen
Economic Research in opdracht van
Wakker Dier. Dit is de grootste daling
sinds 2005, toen het jaarlijkse onderzoek
begon. De afname wordt niet veroor
zaakt door nieuwe voedselvoorkeuren
voor meer plantaardig eten, schrijven de
onderzoekers, maar door sluiting van
de horeca tijdens de corona-lockdown.
Hierdoor was een belangrijk verkoop
kanaal van vlees voor consumenten
afgesloten.
Een andere opvallende beweging in de
markt betreft de groei in de verkoop van
plantaardige vleesvervangers. De stij
gende lijn zet door, maar de omvang van
deze markt blijft met zo’n 4 procent nog
steeds bescheiden.
Info: hans.dagevos@wur.nl

Nederlandse bananen
verwerkt in bier en lingerie
Eind november zijn bananen geoogst in de kas van Neder Banaan in Ede. WUR
doet daar onderzoek naar nieuwe bananenrassen en een duurzamer teelt.
De 1.600 bananen zijn gebruikt als in
grediënt voor bananengebakjes en een
speciaalbiertje. Ook de schillen gingen
niet verloren. Koks marineerden en bakten
die tot pulled peel, een veganistische vlees
vervanger voor in salades of op een broodje.
De kas in Ede is de enige bananenkas in
Nederland. De planten staan niet in de
grond, maar in potten met kokosvezel
waardoor ze niet worden belaagd door
bodemschimmels. Wereldwijd vormen
deze schimmels, zoals de Panamaziekte,
een bedreiging voor de teelt. Gert Kema,

buitengewoon hoogleraar Tropische
Fytopathologie en geestelijk vader van
Neder Banaan doet daarom al jaren on
derzoek naar teeltmethoden en nieuwe
bananenrassen.
Van de bananenplanten in Ede kregen ook
de stammen een tweede leven. Op plantages
worden die na de oogst verbrand, maar de
stammen uit Ede zijn verwerkt tot trans
portpallets en zelfs slipjes. Startup Musa
Intimates maakte bananenlingerie van de
vezels.
Info: gert.kema@wur.nl
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Vispopulatie gevoelig voor zeetemperatuur
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De groei van individuele vissen is gekop
peld aan de temperatuur van het zeewater.
Uit een modelstudie van een internationaal
onderzoeksteam blijkt dat schommelingen
in temperatuur ook op populatieniveau een
grote rol spelen. Bij kortlevende, plankton
etende vissen leidt een gunstig jaar snel tot
populatiegroei. Langlevende roofvissen
reageren veel trager: de schommelingen in
zeewatertemperatuur leiden bij hen tot po
pulatieschommelingen over decennia.
De resultaten kunnen inzicht geven in de
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effecten van klimaatverandering op de stand
van zeevissen, aldus eerste auteur Peter
van der Sleen, onderzoeker bij de leerstoel
groep Wildlife Ecology and Conservation.
Daarom zijn ook modelsimulaties gedaan
met verschillende klimaatscenario’s. ‘Die
stemmen niet hoopvol’, aldus Van der Sleen.
‘Klimaatverandering zal visstanden sterker
laten schommelen, wat grote gevolgen kan
hebben voor het functioneren van mariene
ecosystemen en voor de visserij.’
Info: peter.vandersleen@wur.nl

