Onderzoeker Phan Le Thien Thuat ontwikkelde een manier om visvoer beter af
te stemmen op de vissoort, met minder
eiwitverspilling.
De viskweek gebruikt steeds meer ver
schillende grondstoffen voor visvoer, zoals
eiwit uit erwt, soja, slachtafval (verwerkt
eiwit van kip of varken), insecten en algen.
De vraag is hoe je de hoeveelheid energie
in een dieet kan bepalen uit een divers
aanbod van ingrediënten. Phan Le Thien
Thuat, onderzoeker bij Aquacultuur en
Visserij ontdekte dat de gebruikelijke
metingen weliswaar aangeven hoeveel is

verteerd en opgenomen in de bloedbaan,
maar dat dit verschilt van de hoeveel ener
gie die de vis kan gebruiken voor groei. Dit
laatste wordt de ‘netto benutbare energie’
genoemd. De sector hanteert een constan
te benuttingswaarde voor het visvoer als
geheel, terwijl de benutbare energie ver
schilt per verteerd macronutriënt (eiwit,
vet of koolhydraten).

Win-win-win
De hoeveelheid eiwit en energie in visvoer
moet in balans zijn, zodat de vis het eiwit
goed benut. Te veel eiwit of te weinig
energie leidt tot meer ammoniakvervui

ling in het water. Le Thien Thuat bereken
de de netto energie voor verteerd eiwit,
vet en koolhydraten voor vijf vissoorten
waaronder pangasius. De verteerbaarheid
en de energie-efficiëntie verschilden
per vissoort. De nieuwe rekenmethode
leverde voor de pangasius 1-20 procent
nauwkeuriger energiewaarden op, afhan
kelijk van de ingrediënten. Met de hogere
nauwkeurigheid kunnen beter gebalan
ceerde visvoeders samengesteld worden,
afgestemd op de vissoort. Dat is econo
misch rendabel voor de kweker, vermin
dert eiwitverspilling en milieulast en is
goed voor de vis. ss

Herziening
voedselrichtlijn kan
kwart CO2-emissies
besparen
Nationale voedselrichtlijnen bevelen een
dieet aan dat gezond is voor de mens, maar
vaak minder gezond voor de planeet. ‘Als
voedselrichtlijnen al rekening houden met
duurzaamheid, gaan ze er vaak niet vanuit
dat ons landbouwsysteem kan veranderen,’
vertelt Hannah van Zanten, universitair
hoofddocent bij Farming Systems Ecology.
Ze is medeauteur van een nieuwe studie in
het tijdschrift Lancet Planetary Health die
bekijkt hoe de richtlijnen aan kunnen sluiten
op een circulair voedselsysteem.
‘We kunnen de hoeveelheden dierlijke
eiwitten die de richtlijnen adviseren, nu niet
produceren in een circulair voedselsysteem.
Willen we dat wel, dan betekent dit een flinke vermindering van het aantal dierlijke producten in ons dieet, vooral minder kippenvlees, eieren, vis en varkensvlees.’ Overigens
is het volgens Van Zanten ook niet nodig om
zoveel dierlijke eiwitten te produceren. Haar
studie laat zien dat iemand die de richtlijnen volgt, te veel eiwit consumeert. Minder
dierlijke producten in de richtlijn en dieren
houden op basis van kringloopprincipes kan
bijna een kwart CO2-emissie schelen. ss
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Wat wil de eikelmuis?
Sinds begin mei dragen vijftien
eikelmuizen in het Savelsbos bij
Maastricht een halsband met een
kleine radiozender. In opdracht
van de Zoogdiervereniging volgt
masterstudent Bos- en Natuurbe
heer Femke Warmer de diertjes
op de voet.
‘Doel van het onderzoek is om
een completer beeld te krijgen
van waar de eikelmuizen verblij
ven, welke home range elk indivi
du heeft en welke habitat daarbij
hoort’, licht Warmer toe. ‘Ik
volg waar ze actief zijn en welke
afstanden ze afleggen. Overdag
brengen we die plekken in kaart.

Door die gegevens te koppelen,
ontstaat een beeld van welke
habitat bij welke activiteit hoort.’
Met het onderzoek probeert de
Zoogdiervereniging uit te voge
len wat er nodig is om de eikel
muis, die tot de meest bedreigde
zoogdieren in Nederland hoort,
beter te beschermen. In het
Savelsbos en op de nabijgelegen
Bemelerberg leven er nog minder
dan tweehonderd. De eikelmuis
is overigens geen echte muis. Het
beest slaapt in de winter en hoort
daardoor bij de slaapmuizen,
een kleine ondergroep binnen de
knaagdieren. rk
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