Tenebrio molitor reproductie
Invloed van keverdensiteit, eilegduur en
alternatieve methodes

1 Doelstelling
Er zijn twee aspecten aan de kweek van meelwormen. Enerzijds is er de opkweek van eitjes tot
volgroeide meelwormen (het gewenste eindproduct). Anderzijds is er de reproductie, de productie van
eitjes, waarvoor een oudergeneratie (bestaande uit meeltorren, de volwassen meelworm) in stand
moet worden gehouden. In dit rapport zal er worden gefocust op de reproductie.
Om efficiënt te kweken is het belangrijk om te weten hoeveel dieren je hebt. Dit laat je toe het voeder
exact te doseren en toekomstige inkomsten in te schatten. Het aantal koeien in de wei is makkelijk
geteld, bij meelwormen ligt dit een stuk moeilijker. Het gaat snel om duizenden tot tienduizenden
larfjes die, zeker de eerste week, bijna niet zichtbaar zijn. Om insecten op grote schaal te kweken is
het echter belangrijk om vat te hebben op het aantal meelwormen in een bak en te weten hoe je dit
aantal kan gaan sturen.
Daarnaast is het van belang om de productiviteit van meeltorren (de volwassen meelworm) in
praktijkomstandigheden te maximaliseren. De reproductie van meeltorren start onder gunstige
omstandigheden reeds enkele dagen na het verpoppen. De vrouwtjes zijn enkele maanden vruchtbaar
en leggen maximaal 10 eitjes per dag, de frequentie neemt echter af met de ouderdom van de kevers.
Bij hogere keverhoeveelheden per bak zal de productiviteit per kever ook lager liggen omwille van
kannibalisme. De bevruchte eitjes worden afgelegd in een droog substraat of tegen een hard oppervlak
in de buurt van een potentiële voedingsbron voor de larven. Na enkele dagen komen de eitjes uit en
begint het larvaal stadium.
Er werden daarom twee factoren bekeken. Enerzijds werd er een formule opgesteld waarmee de
oogst, het aantal meelwormen in een bak, kan worden voorspeld. De formule baseert zich daarvoor
op de volgende parameters: het oppervlak van de kweekbak, het aantal kevers en de tijd die de kevers
doorbrengen in een kweekbak. In tweede instantie werden een aantal variaties op deze ‘standaard’
reproductiemethode geëvalueerd die kannibalisme moeten vermijden.
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2 Kever-reproductie methodes
De meelwormen in deze studie zijn afkomstig van een populatie die al sinds 2013 in het
praktijkcentrum insectenkweek van Inagro worden gekweekt. Er wordt gekweekt in zwarte euronorm
60*40 cm bakken bij een temperatuur van 26 °C (SD 1°C), 60 % relatieve vochtigheid (SD 5 %) in een
onverlichte ruimte (behalve tijdens voedermomenten). De kevers worden ad libitum gevoederd met
tarwezemelen aangevuld met vermalen wortelen of afgestookte witloofwortelen (als vochtbron). De
CO2-concentratie wordt continu gemeten en onder 1500 ppm gehouden. De kevers die worden
gebruikt voor deze studie waren tussen twee en drie weken oud met een gemiddeld gewicht van 110
mg (SD 13 mg; n=50). Er werd een geslachtsverhouding verondersteld van 50 % mannetjes en 50 %
vrouwtjes.

2.1 De ‘Standaard’ methode
Met de standaardmethode wordt in dit rapport het volgende bedoeld:
1. De kevers worden in een bak gebracht met een deel voedersubstraat (bijvoorbeeld
tarwezemelen of bloem).
2. De kevers kunnen hun eitjes leggen in het substraat en op de bodem van de bak.
3. Na enkele dagen worden de kevers afgezeefd en overgeplaatst in een nieuwe bak waardoor
de cyclus opnieuw kan beginnen.
Deze techniek is eenvoudig en snel, maar laat geen aanpassingen toe aan het aantal eitjes per bak. De
eitjes zijn namelijk erg fragiel waardoor ze niet af te zonderen zijn van de bakbodem zonder ze te
beschadigen. Dit maakt het bepalen van het aantal nakomelingen enkel mogelijk wanneer de
meelwormen al zijn uitgekomen en groot genoeg zijn om ze uit het substraat af te zonderen. Zonder
enige indicatie van het aantal larven kan deze methode resulteren in een suboptimaal voederpatroon
en dus ook suboptimale productie. Daarnaast kan dit ook tot problemen leiden voor de gezondheid
van de kweek. Zo kan teveel vochtbron leiden tot voederresten, dit is een voedingsbodem voor bv.
fruitvliegen, bacteriën of schimmels.

2.1.1

Voorspellen van de meelwormoogst

Op basis van de eilegduur, het aantal kevers en het oppervlak van de kweekbak werd een
praktijkrelevante formule opgesteld die kan worden gebruikt om de uiteindelijke meelwormoogst te
voorspellen. Deruytter et al. (2019) beschreven de proefopzet, achterliggende literatuur en statistische
onderbouwing die resulteerde in het volgende model:
log10(𝑎𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑚𝑒𝑒𝑙𝑤𝑜𝑟𝑚𝑒𝑛) = 1,79 + 0,636 ∗ 𝐾𝑒𝑣𝑒𝑟𝑑𝑎𝑔𝑒𝑛 + 1,87 ∗ 10−4 ∗ 𝑂𝑝𝑝𝑒𝑟𝑣𝑙𝑎𝑘𝑡𝑒 (𝑐𝑚2 )
Waarbij de term keverdagen een combinatie is van het aantal kevers en de eilegduur.
𝐾𝑒𝑣𝑒𝑟𝑑𝑎𝑔𝑒𝑛 = log10(𝑘𝑒𝑣𝑒𝑟𝑠 (𝑔) ∗ 𝑒𝑖𝑙𝑒𝑔𝑑𝑢𝑢𝑟 (𝑑𝑎𝑔𝑒𝑛))
De formule is toepasbaar voor een eilegduur van 1 tot 14 dagen en voor 2,5 tot 300 mg kevers per cm².
Een kweker kan op deze manier voor zijn type bakken een combinatie maken van een hoeveelheid
Entomospeed - 3

kevers en de tijd die ze in een bak doorbrengen waardoor hij een gewenste hoeveelheid meelwormen
zal kunnen oogsten.
De formule staat visueel weergegeven in Figuur 1. Binnen de onderzochte range zal het aantal
nakomelingen blijven stijgen als er meer kevers in een bak worden gehouden, maar belangrijk om op
te merken is dat het aantal nakomelingen per kever afneemt bij meer kevers en langere eilegperiodes.
Dit efficiëntieverlies is te verklaren door kannibalisme van de eitjes door de kevers. Hoe meer kevers
in een bak, hoe groter de kans dat een eitje gevonden wordt door een andere kever. Hoe langer kevers
in een bak blijven, hoe meer tijd ze hebben om elkaars eitjes te vinden. Kannibalisme van eitjes zorgt
ervoor dat de standaard methode inefficiënt is voor lange eilegduren of grotere keverhoeveelheden
(en de combinatie van beiden). Daarom worden ook alternatieve keverreproductiemethodes
voorgesteld in het vervolg van dit rapport.
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Figuur 1: Aantal meelwormnakomelingen in functie van het aantal kevers per bak (gewichtsbasis) voor 3 verschillende
eilegduren in een 60x40 cm bak (intern oppervlak van 2000 cm²).

Figuur 2 demonstreert de praktische toepassing van de formule en stelt de combinaties van eilegduur
en kevergewicht voor die uiteindelijk 10.000 meelwormen zullen opbrengen. Het toont ook de
inwisselbaarheid aan van beide variabelen. Veel kevers (770 g) voor een korte periode (1 dag) of weinig
kevers (110 g) voor een langere periode (7 dagen) zullen resulteren in een zelfde hoeveelheid
meelwormen.
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Figuur 2: Lijn van gelijke opbrengst voor 10.000 meelwormen in een bak van 2000 cm².

Geen twee keverbakken gedragen zich exact gelijk, waardoor op de voorgestelde formule ook een fout
zit. Natuurlijke variatie in gelijkaardige kweekbakken geeft een variatie van factor 1,7 ten opzichte van
het voorspelde resultaat (met 95% zekerheid). In de praktijk komt dit er op neer dat indien we een
combinatie maken van een aantal kevers en een bepaalde eilegduur, goed voor een opbrengst van
10.000 meelwormen, het uiteindelijk aantal meelworm uiteindelijk in 95 % van de gevallen tussen 5900
en 17000 meelwormen zal liggen.

2.1.2

Tijdsbesteding

Om een idee te krijgen van de arbeidskost voor alle stappen in het productieproces van de meelworm
in de standaard methode, werd het opstarten van een nieuwe kweekronde veelvuldig getimed in het
praktijkcentrum insectenkweek van Inagro. De timing is specifiek voor de kweekomstandigheden en
de toestellen die bij Inagro aanwezig zijn, maar het is een goeie indicatie voor de tijdsbesteding aan
deze activiteit en het vormt een basis om alternatieve methodes mee te gaan vergelijken.
De handelingen die worden uitgevoerd voor de opstart van een nieuwe kweekronde zijn:
1. De bakkentorens met ouderdieren (kevers) worden uit de productiehal gehaald.
2. De keverbakken worden afgezeefd met een mechanische trilzeef (3 mm maasgrootte). Het
substraat-ei mengsel kan op die manier worden gescheiden van de ouderdieren en opnieuw
worden opgevangen in de bak met legsels op de bakbodem. De kevers uit alle bakken worden
gemengd.
3. De dode kevers worden vervolgens gescheiden van de levende. Het toestel dat daarvoor wordt
gebruikt, kan het best worden omschreven als een hellende loopband. De dode kevers glijden
naar beneden, de levende kunnen zich vastgrijpen en worden bovenaan de loopband
verzameld.
4. Het verlies van kevers wordt aangevuld met jonge kevers.
5. De kevers worden verdeeld over de nieuwe bakken en voorzien van wat tarwezemelen.
6. Tot slot worden alle bakken teruggeplaatst in de productiehal.
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De combinatie van al deze activiteiten duurt zo’n 3 minuten en 4 seconden per bak. Rekening houdend
met een loonkost van 20 euro per uur voor een Belgische arbeider komt dit neer op een kost van 1,02
euro per bak. Door de opbrengst per bak op te drijven door de eilegduur en de hoeveelheid kevers te
optimaliseren, kan er sterk worden bespaard. De arbeidskost per bak voor deze handeling blijft gelijk,
maar de opbrengst per bak zal toenemen.

2.2 Eileggaas
Een alternatieve methode die werd verkend, is het gebruik van een gaas (maaswijdte 2 mm) in de
keverbak, een zogenaamd eileggaas. De kevers graven in het substraat en stoten op het gaas, de eitjes
worden vervolgens door het gaas afgelegd waardoor de eitjes en de kevers fysiek van elkaar
gescheiden zijn (Figuur 3). Belangrijk om op te merken is dat de meelwormopbrengst niet langer kan
worden voorspeld met de formule die werd voorgesteld onder 2.1.1. Deze formule is specifiek
ontwikkeld voor de standaard methode en is niet zomaar te veralgemenen naar andere methodes.

Figuur 3: Schematische weergave van de werking van een eileggaas. De kevers leven op het gaas en zowel boven als onder
het gaas bevindt er zich substraat. De eitjes worden door de kevers door het gaas gelegd. Het substraat waar de kevers in
leven op het gaas en het substraat waarin de eitjes worden gelegd onder het gaas hoeven niet hetzelfde te zijn.

Het eileggaas heeft twee belangrijke voordelen. Enerzijds kan kever-ei kannibalisme in grote mate
worden vermeden. Ten tweede schept dit de mogelijkheid om alle eitjes zuiver te oogsten (indien het
substraat dit toelaat). De kevers kunnen de bakbodem namelijk niet langer bereiken waardoor er ook
geen eitjes meer kunnen worden aan geplakt.
Het eileggaas laat toe om in verschillende opstellingen te worden gebruikt. De kevers leven in elke
opstelling in voedersubstraat op het gaas. Onder het gaas kan een blad (plastic of papier) worden
bevestigd waarop de eitjes worden verzameld, in dit geval zit er geen voedersubstraat onder het gaas.
Het gaas kan ook op een substraat worden geplaatst (grof of fijn). Indien er wordt gekozen voor een
voldoende fijn substraat onder het gaas (zoals tarwebloem), kan het substraat worden afgezeefd en
kunnen zuivere eitjes worden bekomen. De maximale maasgrootte van de zeef mag 0,5 mm bedragen
(Figuur 4).
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Figuur 4: Meelworm-ei gelegd in tarwebloem. Het eitje is zo’n 0,8 mm breed en 1,7 mm lang.

2.2.1

Gaas op blad

Figuur 5 toont de resultaten van een experiment waarbij de meelwormproductie van de
standaardmethode werd vergeleken met die met een eileggaas op een blad. In deze opstelling wordt
het blad na een zekere eilegperiode van onder het gaas verwijderd. De legsels die aan het blad kleven
(samen met de kevermest) worden vervolgens in een bak met vers voedersubstraat gebracht om uit
te komen en op te groeien. Voor een korte eilegduur van 1 dag lijkt er in eerste instantie geen voordeel
te zijn, enkel de variatie wordt groter. Pas bij langere periodes, zoals de 6 dagen uit het experiment,
wordt het potentieel overduidelijk. Dezelfde hoeveelheid kevers levert meer dan het dubbel aantal
meelwormen op.
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Figuur 5: Meelwormopbrengst (± standaard deviatie) na een eilegduur van 1 dag en 6 dagen door 300 gram kevers (9
herhalingen per balk).
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2.2.2

Gaas op substraat

Een substraat onder het gaas is een alternatief voor een blad. Dit substraat kan meteen het
voedersubstraat zijn voor de meelwormen die uit de eitjes zullen komen (zoals tarwezemelen) of een
fijn substraat (zoals tarwebloem) dat toe laat om zuivere eitjes te oogsten.

Meelwormopbrengst op gaas met substraat
Onafhankelijk van de aard van het substraat kan kannibalisme opnieuw sterk worden gereduceerd.
Figuur 6 toont de resultaten van de meelwormproductie op eileggaas in tarwebloem voor
verschillende hoeveelheden kevers en dat voor verschillende eilegduren (Deruytter et al., 2019). Voor
kleine hoeveelheden kevers (< 50 gram), is er nauwelijks verschil tussen de standaard methode en het
eileggaas. Het verschil wordt wel beduidend naarmate er meer kevers in de bak worden gehouden. 1
dag met 300 gram kevers zal met de standaardmethode zo’n 2400 meelwormen opbrengen, ten
opzichte van 10.700 met een eileggaas. De productiviteit van de kevers neemt wel af naarmate ze
langer op het substraat leven, ongeveer een halvering wanneer ze 4 dagen op het gaas blijven, ten
opzichte van slechts 1 dag. De oorzaak van deze afname is op het moment van schrijven niet bekend.
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Figuur 6: Reproductiviteit van kevers op eileggaas voor verschillende eilegduren, vergeleken met de eilegduur van 1 dag van
de standaardmethode.
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Oogsten van zuivere eitjes
De oogst van zuivere meelwormeitjes laat toe dat deze rechtstreeks worden verdeeld over
opkweekbakken met veel minder variatie op het aantal meelwormen als gevolg. Om deze praktijk
haalbaar te maken is het noodzakelijk dat het eilegsubstraat onder het gaas zijn fijne structuur
behoudt, zodat het kan worden afgezeefd van de zuivere eitjes. Van zodra het substraat klontert is het
onmogelijk om de eitjes en het substraat van elkaar te scheiden (Figuur 7).

Figuur 7: Opgezuiverde meelwormeitjes uit tarwebloem (links) en klonterend substraat (rechts).

Tarwebloem werd uitvoerig getest voor verschillende keverdensiteiten en eilegduren zoals beschreven
onder 2.2. Klonteren is voornamelijk problematisch vanaf 4 dagen bij grotere hoeveelheden kevers,
maar ook bij weinig kevers voor langere periodes. Vocht afkomstig van de vermaalde groenteresten
die dagelijks aan de kevers worden gegeven, is de meest waarschijnlijke verklaring voor het klonteren
van het substraat. Alternatieve vochtbronnen die nauwelijks vocht verliezen (zoals opgesteven water
op basis van agar agar) worden verder verkend als mogelijke oplossing voor dit probleem, maar vraagt
nog verder onderzoek.
Naast het klonteren is ook de zuiverheid van de afgezeefde eitje van groot belang voor de
voorspelbaarheid van de productie. Potentieel kunnen er per gram eitjes 1100 meelwormen worden
verwacht. Er zit momenteel echter nog heel wat variatie op de verwachte meelwormopbrengst uit 1
gram eitjes (Figuur 8). Dit wijst er op dat de huidige methode nog niet volledig op punt staat.
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Figuur 8: Aantal meelwormen per gram eitjes voor verschillende eilegduren.
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Ook andere onderzoeksinstituten bogen zich over het vraagstuk over hoe zuivere meelwormeitjes
kunnen worden geoogst. Zo ontwikkelde het ‘Danish Technological Institute’ (DTI) een module die
dienst doet als een centrale aflegplaats (Figuur 9). De module wordt gevuld met bloem en in een bak
geplaatst. Het eilegsubstraat en het kevervoeder blijven zo volledig gescheiden, wat de zuiverheid van
de eitjes ten goede komt. Daarnaast kan er gewoon vochtbron worden gegeven boven het
kevervoeder zonder dat het eilegsubstraat in aanraking komt met het vocht. Klonteren kan zo worden
vermeden. De gleuven in de bodem van de module doen dienst als eileggaas waardoor kannibalisme
opnieuw wordt vermeden. Het concept heeft echter als nadeel dat de oppervlakte van de module
beperkt is. Een deel van de eitjes zal verloren gaan in het voedersubsraat rondom de module als enkel
de inhoud van de module wordt geoogst. Voor experimentele doeleinden lijkt het in ieder geval wel
een nuttig concept.

Figuur 9: Module ontwikkeld door DTI (links) voor het verzamelen van zuivere eitjes. Rechts staat de module gevuld met
tarwebloem in de praktijk in een keverbak opgezet.

2.2.3

Opmerkingen

Ongeacht de methode die wordt gekozen, zijn er een aantal zaken waarover gewaakt moet worden:
•

•

•

Ten eerste is het belangrijk dat het substraat (of het blad) altijd goed aansluit op het gaas.
Kevers zullen geen eieren door het gaas leggen als er niets is om het eitje in te leggen. Daardoor
kunnen meer eitjes in het substraat boven het gaas worden gelegd waardoor het voordeel van
het gaas verloren gaat.
Een tweede aandachtspunt is dat er ongeacht de opstelling ook eitjes in het keversubstraat en
aan het gaas zullen worden gelegd. Dit zal er toe leiden dat wanneer het gaas met kevers
gewoon wordt overgezet in een nieuwe bak, zonder dat het voedersubstraat van de kevers
wordt ververst of het gaas wordt gereinigd, er ook jonge meelwormen zullen worden
overgezet naar de nieuwe bak. Deze jonge meelwormen kunnen vervolgens verse eitjes gaan
aanvreten. De impact van deze situatie werd echter nog niet onderzocht.
Een laatste belangrijke opmerking is dat een eileggaas extra arbeid vraagt voor een goeie
uitvoering. Dit was echter moeilijk te kwantificeren. De meerwaarde van de extra productie
moet worden geëvalueerd ten opzichte van de meerprijs voor arbeid.
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3 Algemene conclusie
Op basis van 3 parameters (eilegduur, aantal kevers en bakoppervlak) kan voor de standaard methode
worden berekend hoeveel meelwormen uit een bak zullen worden geoogst. Het uiteindelijke aantal is
onderhevig aan biologische variatie waardoor de range van mogelijke meelwormopbrengsten groter
kan zijn dan gewenst.
Kannibalisme is een belangrijk fenomeen tijdens de reproductie van meelwormen, zeker voor langere
eilegduren en grotere keveraantallen. Een eileggaas bleek een effectieve manier om kevers de kans te
ontzeggen om eitjes te kannibaliseren. Het implementeren van een eileggaas in de kweek moet echter
altijd worden afgewogen tegen de extra arbeid die er mee gepaard gaat.
Om de variatie op de standaardmethode te omzeilen en meer controle te krijgen over de kweek,
kunnen zuivere meelwormeitjes worden verzameld. Deze praktijk is te combineren met een eileggaas,
maar moet nog verder worden geoptimaliseerd.
Naast kannibalisme hebben ook nog andere factoren invloed op de overleving van eitjes en jonge
larfjes. Zo zijn er sterke indicaties dat een lage relatieve vochtigheid een sterke impact heeft op de
overleving van jonge meelwormen. Andere parameters waren echter geen onderwerp van dit rapport.
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