Met 60 miljoen euro aan overheidsgeld voor
cellulaire agricultuur in Nederland gaan
onder meer WUR, Maastricht University en
TU Delft de komende acht jaar investeren in
onderwijs over en onderzoek naar diervrije
vlees- en zuivelproductie.
Het gaat daarbij vooral om kweekvlees en
precisiefermentatie. Bij precisiefermentatie
plaats je de DNA-code van een dierlijk eiwit
in de cel van een micro-organisme om dat
eiwit na te maken. Het DNA wordt daarbij
niet direct uit een dierlijke cel geknipt en
geplakt, maar de code wordt synthetisch
nagemaakt en daarna in de microbe, zoals
een gist, geplant. Zo kan een gist of bacterie
melkeiwitten maken.
‘Precisiefermentatie is een vorm van
moderne biotechnologie, maar uiteindelijk
is het nog steeds gewone fermentatie’, zegt
René Wijffels,
hoogleraar Bio‘Misschien
process Engineewordt het een
ring. ‘Het enige
zelfstandige
dat de gisten,
masteropleiding’
bacteriën of
schimmels nodig hebben, zijn suikers als
voeding en in geval van algen ook licht.’
Een tenure-tracker en een promovendus
zullen in Wijffels’ groep werken aan precisiefermentatie en zich richten op het
maken van zuiveleiwit. Daarnaast zullen
promovendi bij WUR zich bezighouden met
eiwitstructurering, voedselveiligheid en
socio-economische aspecten zoals consumentenacceptatie.

Vliegenlarven kunnen reststromen
(zoals aardappelschillen) uit de landbouw en voedselindustrie omzetten
in insecteneiwit voor mens of dier.
Alejandro Parodi onderzocht hoe
duurzaam de productie van insecten
op reststromen is.
De eetbare-insectenindustrie groeit.
Insecten vereisen minder land en hebben minder effect op de opwarming
van de aarde dan andere dierlijke
voedselproducten zoals melk
‘We moeten
en vlees, vooral
de dialoog
als de insecvoeren nu de
ten worden
sector begint
gekweekt op
te groeien’
reststromen.
Alejandro
Parodi (Animal Production Systems)
mat de uitstoot van broeikasgassen
en ammoniak tijdens de kweek van
de larven van de zwarte soldaatvlieg.
Die gassen komen bijvoorbeeld vrij
via de stofwisseling en ademhaling
van insecten. Alleen als de uitstoot
van gassen bekend is, kunnen onderzoekers nauwkeurig berekenen hoe
efficiënt insecten voedsel omzetten in
lichaamsgewicht.
Bijna een kwart van de koolstof in het
voer bleek verloren te gaan via gassen
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60 miljoen euro
voor diervrije
zuivel en vlees

Gekweekte
insecten passen in
voedselsysteem
als de larven gevoed werden met een
dieet van gist, tarwe- en aardappelrestproducten. Er kwam echter vrijwel
geen stikstof (1 procent) vrij.

Mestbeheer

De vliegenlarven kunnen ook gevoed
worden met dierlijke mest, wat een
veelbelovende toepassing voor mestbeheer zou kunnen zijn. Varkensmest
met larven bleek meer koolstofdioxide
en ammoniak uit te stoten dan mest
zonder larven. Ondanks het verlies
van stikstof bleken de larven in staat
25 procent van de stikstof in de mest
in hun lichaamsgewicht op te nemen.
Hiervan was 13 procent afkomstig van
ammoniakstikstof in de mest.
Wanneer de larven gekweekt worden
op reststromen uit de agrifoodsector, kan de productie van de zwarte
soldaatvlieg broeikasgassen verminderen. Het gebruik van larven als
veevoer doet deze voordelen echter
teniet, omdat de reststromen die
gebruikt worden om de larven te kweken, ook rechtstreeks gebruikt kunnen
worden voor varkens. ‘We moeten de
dialoog voeren nu de sector begint te
groeien’, aldus Parodi. ‘En niet dezelfde fouten maken die in de veesector
gemaakt zijn.’ ss
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Nieuwe master
De universiteiten ontwikkelen ook drie vakken voor een masterspecialisatie in cellulaire agricultuur. ‘Als er veel inschrijvingen
zijn, wordt het misschien een zelfstandige
masteropleiding’, vertelt de hoogleraar. ‘De
vakken verwachten we binnen twee jaar te
lanceren en deze zullen gaan over kweekvlees, precisiefermentatie en de maatschappelijke aspecten van deze novel foods.’ ss
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