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Matkakertomus 
Hyönteiskasvatuksen opintomatka Belgiaan 
30.-31.10.2018 

Maarit Mäki, Luonnonvarakeskus (Luke)

Kuva 1. Hyönteisopintomatkan osallistujat. Luettelo osallistujista on liitteenä. 
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Hyönteiskasvatuksen opintomatka Belgiaan 30-31.10.2018 

Matkan toteutuksesta vastasi Entolab -hanke (https://www.luke.fi/projektit/entolab/, 
https://www.facebook.com/Entolab/), ja matkan johtajina toimivat Jarkko Niemi (Luke, 
jarkko.niemi@luke.fi) ja Gun Wirtanen (Helsingin yliopisto, Ruralia-instituutti, gun.wirtanen@hel-
sinki.fi). 

Liitteet:  
1. Kutsu matkalle ja matkaohjelma 
2. Diat Vives 
3. Kopio Bioboost-hankkeen esitteestä 

Matkan kulku 

29.10.2018 

Lähtö illalla Forssasta Helsinki-Vantaa lentokenttää kohti ja yöpyminen Clarion Hotel Helsinki Air-
portissa. 

30.10.2018 

Lento Helsingistä Brysseliin Finnairin lennolla klo 7.35 – 9.15. Bussikuljetus klo. 10 Brysselin lento-
kentältä Zaventemistä.  Ensimmäinen vierailukohteemme oli Länsi-Flanderissa sijaitseva VIVES, Wil-
genstraat 32, 8800 Roeselare, Vierailu n. klo. 11:30-13:30. Sa-
massa paikassa oli yritysesittely, NUSECT (Gaversstraat 23, 
8540 Deerlijk).  Yöpyminen Center hotel, Kortrijk. 

31.10.2018 

Lähtö Kortrijkistä Center hotellista klo. 9. Seuraava  vierailu-
kohteemme oli INAGRO, Ieperseweg 87, 8800 Roeselare. Lou-
nastauko matkalla MILLIBETERiin (Slachthuisstraat 120, 2300 
Turnhout). Saapuminen Brysselin lentokentälle (Zaventem) 
viimeistään klo. 17:30. Lento Brysselistä Helsinkiin klo 19.15 - 
22.50, josta matka jatkui autolla Forssaan.  

 

Matkan muistiinpanot 
 

Vives University College, Roeselare.  
(https://www.vives.be/en/campussen/en-roeselare) 

Länsi-Flanderi on provinssi 
Flanderissa, jonka pääkaupunki 
on Brugge. Länsi-Flanderissa on 
arviolta 1 181 828 asukasta (v. 
2016) ja sen pinta-ala on 3 
144,3 neliökilometriä. Provinssi 
jakautuu kahdeksaan arrondis-
sementtiin ja edelleen 64 kun-
taan, joista suurimpia ovat 
Bruggen lisäksi Kortrijk, Oos-
tende, Roeselare, Waregem ja 
Ieper (Wikipedia). 

Antwerpenin provinssi on Flan-
derin alueen pohjoisin provinssi. 
Se rajoittuu Alankomaihin sekä 
Limburgin, Flanderin Brabantin 
ja Itä-Flanderin provinsseihin. 
Provinssin pääkaupunki on Ant-
werpen. Antwerpenin provins-
sissa on arviolta 1 824 136 asu-
kasta (v.  2016) ja sen pinta-ala 
on 2 867,4 neliökilometriä. (Wi-
kipedia). 

https://www.luke.fi/projektit/entolab/
https://www.facebook.com/Entolab/
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Ensin saimme kuulla esityksen tutkimustoiminnasta, jonka jälkeen kiersimme laboratorioissa. Kier-
roksen jälkeen NUSECTin edustaja kertoi yrityksensä toiminnasta. 

Oppilaitos  on ammattikorkeakoulu, joka kuuluu KU Leuvenin yliopiston johtamaan oppilaitosten 
verkostoon (https://associatie.kuleuven.be/eng/about). Vierailumme aikaan opiskelijat olivat lo-
malla. Koululla on kolme sosio-ekonomisen tutkimuksen painopistealuetta. Tutkimus on soveltavaa 
tieteellistä tutkimusta ja neuvontaa PK-yrityksille. Koululla on meneillään noin 100 hanketta, joiden 
budjetti on yhteensä yli 7 M€. Tutkimushankkeet työllistävät yli 150 tutkijaa.  

Tutkimusaiheita ovat 1) bioteknologia, 2) kotieläintuotanto, johon sisältyy täsmätuotannon demo-
hankkeet kuten sikojen hyvinvointi ja hyönteiset, 3) kasvintuotanto sisältäen mm. viljelylajikkeiden 
tutkimus (es. bataatti) sekä 4) elintarviketutkimus, esim. hyönteisruuan kehittäminen. Hyönteistut-
kimus kuuluu elintarvikkeiden tutkimusalueeseen. Roeselaren kampuksella annetaan opetusta ja 
tehdään tutkimusta agro- ja bioteknologian aloilla. Hyönteistutkimusta tehdään kahdella Vivesin 
kampuksella, Roeselaressa ja Kortrijkissa. Tutkimusaiheita ovat automaation kehittäminen, rehujen 
optimointi ja hyönteisten taudit.  

Tutkimusta tehdään elintarviketeollisuuden sivuvirtojen hyödyntämisestä, aiemmin on tutkittu lan-
nan käsittelyä mustasotilaskärpästen avulla. Länsi-Flanderi on Belgian tärkein vihannesten ja peru-
nan tuotantoalue ja sen vuoksi siellä on paljon kasvisten jatkojalostusta, mm. pakasteteollisuutta.  

Koulussa toteutettuja hyönteishankkeita:  

• Entomatisation, 2016-2018, kansallisesti rahoitettu hanke, partnerit Inagro ja yrityksiä. 

• Entomospeed, Interreg V ohjelman hanke, mukana Vives, Inagro ja yrityksiä. Laboratorio- ja 
pilot-mittakaavan kokeita jauhomadoilla ja mustasotilaskärpäsillä. Rehukokeita kasvintuotan-
non sivuvirroilla. Hyönteisten hyödyntämispotentiaalin selvittäminen tekemällä markkinatut-
kimuksia ja tuomalla yhteen hedelmän ja hyönteisten tuottajien sekä hyönteisten jatkojalos-
tajien. Hankkeessa rakennettiin koululle hyönteiskasvatukseen tilat (Insectlab). 

• Bioboost, Interreg (2 seas, UK – Alankomaat – Belgia): Puutarhatuotannon sivuvirtojen arvon 
nostaminen (valorisaatio) elintarvikkeiksi ja hyönteisten rehuksi. 

Entomosation-hanke 
Hankkeessa tutkittiin automaatiota jauhomatojen ruokinnassa.  Tutkimuskohteita olivat ruokinta ja 
siivilöinti. Tavoitteena on vähentää ruokintaan käytettyä työaikaa 75 %. Siivilöintiä tehdään eri vai-
heissa, mm. silloin kun erotellaan jauhomatojen luomaa nahkaa, jauhomatoja erotellaan rehun jou-
kosta tai kun lajitellaan elävät ja kuolleet aikuiset.  

https://associatie.kuleuven.be/eng/about
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Kuvassa 2 on siivilöitä. Toukkien erottaminen aikuisista on hidasta ja vaatii työvoimaa. Siivilöinti teh-
dään täristävällä siivilällä. Kuvassa keskimmäisenä oleva siivilä, joka on samanlainen jonka näimme 
Inagron tiloissa, maksaa n. 20 000 € Siihen voidaan laittaa kerroksittain siivilöitä, joilla on erilainen 
silmäkoko. Tunnelimainen siivilä sopii myös sirkoille. Pystysuorassa oleva siivilää käytetään toukkien 
luomien nahkojen erottamiseen tuulettimen avulla. 

Kuva 2. Siivilöitä jauhomatojen käsittelyä varten.  

Kasvatus tehdään laatikoissa, joihin laitetaan jauhoa tai vehnälesettä sekä porkkanaa, omenaa jne. 
Laatikot pinotaan 7 laatikon pinoihin, mikä on todettu sopivaksi korkeudeksi. Jauhomadoilla on eri-
laiset lämpötilaoptimit eri kasvuvaiheissa, ja ne osastoidaan myös hygieniasyistä toukkiin ja aikui-
siin. Kasvatushuoneissa on myös mahdollisimman minimaaliset rakenteet puhtaanapidon takia.  

Automaattista ruokintaa oli tehty laitteella, jota käytetään makkaran tekoon. Pidennettyyn ”mak-
karankuoreen” pursotetaan jauhettua porkkanaa ja syötetään kasvatuslaatikkoon. Alussa oli ongel-
mana nesteen ja kiintoaineen erottuminen, jolloin putki saattoi mennä tukkoon. Periaatteena on se, 
että pinoittain olevat kasvatuslaatikot siirretään automaattisesti kasvatushuoneesta ruokintalait-
teen luokse (Kuva 3). Laatikoiden vaurioitumista on varottava, jotta niistä ei irtoaisi muovinpaloja 
rehun joukkoon. Ruokinta tehdään vähintään kerran päivässä, mahdollista olisi tehdä kolmesti päi-
vässä, joka voi parantaa saantoa. Erikokoisille toukille tarvitaan erilainen ruokintatekniikka, pienille 
annetaan vähemmän rehua ja se laitetaan lähemmäs kuin isommille toukille. 

Tällä hetkellä teollisen mittakaavan tuotantomääränä pidetään 50 tn/vuosi. Tuotannon laajentami-
nen voi tapahtua modulaarisesti ja massatuotannon tavoitteena on 6000 tn/vuosi. Hankkeessa on 
tehty laskelmia, joiden avulla voidaan arvioida investointien kannattavuutta erikokoisissa yksiköissä. 
Automaattinen hyönteistuotanto on kustannustehokasta, mutta maataloustuottaja ja teollisuus 
ajattelevat eri tavoin, mistä voi aiheutua kommunikaatio-ongelmia. Tärkeimmät parametrit ovat tila 
suhteessa tuotantoon. Kallein osa investointia on ilmastoinnin toteuttaminen. Suuren mittakaavan 
tuotannossa on huomioitava ilmastointi, koska toukat tuottavat lämpöä. Tarvitaan antureita läm-
pötilaa, kosteutta ja ammoniakkia varten. Jos ruokinnassa käytetään sivuvirtoja, rehukustannuksia 
saadaan huomattavasti vähennettyä. Toisaalta, jos hyönteistuottajia on paljon, sivuvirtojen kysyntä 
kasvaa ja niiden hinta nousee.  
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Kuva 3. Ruokintalaite. Kasvatuslaatikot siirretään rullien päällä ruokintalaitteen luokse. 

Sivuvirtojen kuten omenien fermentointia on tutkittu.  Sen avulla saadaan tasattua vuodenaikais-
vaihtelua (esim. porkkana ja peruna). Fermentointi voi parantaa myös sulavuutta.  

Entomospeed-hanke 
(http://insectinfo.be ) 

Hankkeessa on tutkittu mustasotilaskärpästen ruokintaa mm. olutmäskillä, perunankuorilla, tomaa-
tinvarsilla. Hankkeessa oli testattu perunankuorijätettä mustasotilaskärpästen rehuna. Jäte oli kuu-
mentamatonta perunankuorta ja pieniä perunan paloja. Pelkkä perunajäte on huonosti sulavaa, ja 
sitä on sekoitettu kananrehuun. Vertailurehuna käytetään kanarehu/vesiseosta (30/70), jolla toukat 
saavuttavat maksimipainon n. 18 päivässä. Hyötysuhde (kuivaa rehua/tuoreita hyönteisiä) on 1,2. 
Kanarehussa on liian korkea proteiinipitoisuus, jolloin proteiinia menee hukkaan. Sekoittamalla sii-
hen kasviksia eri suhteissa saadaan proteiinipitoisuutta alennettua.  Vitamiineilla ja hivenaineilla on 
saatu parannettua proteiinin vaikutusta kasvuun. Lisäämällä kasvirasvaa kasvua on saatu edelleen 
parannettua. Silti kasvu ei ole ollut yhteä tehokasta kuin kananrehulla. Proteiinin määrää voitaneen 
vähentää puoleen lisäämällä muita välttämättömiä kasvutekijöitä. Mustasotilaskärpänen tarvitsee 
vain 25 – 28 % kanarehun proteiinista. Ne eivät kuitenkaan saavuta maksimikasvua kanarehulla, 
syynä voi olla mm. mikronutrienttien puute, hiilihydraattien sulavuus (resistentti tärkkelys), 
substraattien rakenne, kolesteroli.  

Vives tekee kokeita laboratoriomittakaavassa ja Inagro isossa mittakaavassa. Laboratoriokokeet 
ovat menneet hyvin yksiin isomman mittakaavan kanssa. 

Bioboost 
(https://www.bioboosteurope.com/) 

Hankkeessa on 9 partneria Alankomaista, UK:sta ja Belgiasta. Puutarhatuotannon sivuvirtoja tutki-
taan hyönteisten kasvatusalustoina. Hyönteiset, kuten jauhomadot ja mustasotilaskärpästen toukat 
voivat olla mielenkiintoisia proteiininlähteitä elintarvike- ja rehuteollisuudessa.  

Uudet hyönteisten tuotantotilat on rakennettu yhteistyössä belgialaisten Inagron ja Vivesin sekä 
UK:sta NIAB:n ja Entomics Ltd:n kanssa. Tutkimusta tehdään erityisesti mustasotilaskärpästen touk-
kien tuotannossa ja kasvissivuvirtojen hyödyntämisessä. Belgiassa käytetään tomaattien varsia ja 
lehtiä. Testausvaiheessa sidosryhmät eli tuottajat, käyttäjät ja elintarvikeyritykset osallistuvat ta-
paamisiin ja tiedotustilaisuuksiin sekä opastettuihin vierailuihin. Hankkeen esite on liitteenä.  

http://insectinfo.be/
https://www.bioboosteurope.com/
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Tutustuminen laboratorioihin 
Laboratoriokierroksella näimme tiloja ja laitteita, joissa hyönteisiä kasvetaan ja prosessoidaan. Opis-
kelijat tekivät myös kasvissivuvirtojen prosessointikokeita. Opetustiloja oli myös mm. eläinlääkä-
reille, maidonkäsittelyyn, elintarvikeanalytiikkaan jne. 

Tutustuimme rakennuksen sisällä olevaan tilaan, jossa kasvatettiin mustasotilaskärpästen toukkia ja 
jossa niillä tehtiin ruokintakokeita. Lämpötila 25 °C on sopiva, koska liian matala lämpötila hidastaa 
kasvua ja liian korkea voi tappaa. Kesällä tarvitaan jäähdytystä kun taas talvella toukat tuottavat 
lämpöä eikä lisälämpöä välttämättä tarvita. Toukat syövät hometta, mutta pienemmille yksilöille se 
voi olla ongelma. Homeongelmaa voidaan hallita antamalla vähemmän rehua. Kävimme katsomassa 
myös jauhomatojen kasvatusta.  

Opiskelijat olivat tehneet kokeita, joissa sirkoista eristettyjen peptidien antimikrobista tehoa oli tes-
tattu. Mustasotilaskärpästen funktionaalisia ominaisuuksia oli tutkittu entsyymikäsittelyillä ja kemi-
allisilla käsittelyillä.   

Koulussa oli mielenkiintoinen mikroaalto-vakuumikuivauslaite, joka toimii panosperiaatteella. Sii-
hen mahtuu kerralla 500 g. Kuivausparametreja, kuten lämpötilaa voidaan vaihdella ja optimoida 
eri käyttötarkoituksia varten. Maksimilämpötila on ollut +55 °C. Samalla voidaan tehdä nopea kuu-
mennus, joka parantaa hygieenistä laatua pakkaskuivaukseen verrattua. Kuivauskustannus on edul-
lisempi kuin pakkaskuivauksella. 

Keskustelimme myös hyönteisten lopettamisesta. Suomessa suositellun pakastamisen ohella Belgi-
assa käytetään upottamista kiehuvaan veteen eli ryöppäämistä. 

NUSECT 
(https://nusect.be/en/) 

Yrityksen edustaja tuli Vivesiin kertomaan yrityksensä toiminnasta. Toimitilat sijaitsevat lähellä, 
mutta ilmeisesti vierailijoita ei oteta sinne vastaan. Yritys on perustettu 2004-2005 ja se on Belgian 
suurin, kilpailua lähinnä naapurimaissa. Toiminta alkoi kokeiluina, ja kehittyi yritysten ja erehdysten 
kautta. Automaatiota on kehitetty. Hyönteisiä myydään elävinä tai ryöpättyinä linnuille, vaihtoläm-
pöisille eläimille sekä elintarvikkeeksi. Yritys tuottaa mm. 1500 kg idänkulkusirkkoja (Locusta migra-
toria) viikossa (200 000 kpl). Sirkkoja ruokitaan neljä kertaa päivässä tuoreella ruoholla. Viime kesän 
kuivuus aiheutti ongelmia ja sirkoilla ongelmat kasvatuksessa liittyvätkin yleensä rehuun. Ruohon 
huono laatu eli mm. liika kosteus voi aiheuttaa ripulia. Sirkkojen korkea kasvatuslämpötila 37 °C 
vaikeuttaa työvoiman saantia. Idänkulkusirkka on erikoistuote, jonka tuotantoa on vaikea kehittää, 
kun taas jauhomadoille automaation kehittäminen on helpompaa. Jauhomatoja tuotetaan 1000 lit-
raa viikossa. Niitä kasvatetaan 8 – 9 viikkoa. Uusia hyönteisiä ostetaan Saksasta, mutta niitä ylläpi-
detään itse, koska se on tärkeää elintarviketurvallisuuden kannalta.  

Tuotteita myydään Belgiassa suoraan kauppoihin, muualle Euroopassa tukkuliikkeisiin. Hyönteisten 
myynti Sveitsissä on sallittu, kun taas EU:ssa ongelmana on lainsäädäntö ja ihmisten kiinnostuksen 
puute hyönteisruokaan. Yritys on jättänyt uuselintarvikelain mukaisen hakemuksen ja odottava 
EFSA:n päätöstä.  

Kasvatuksessa muodostunut jäte käytetään biokaasun tuotantoon, jolla tuotetaan lämpöä.  

 

https://nusect.be/en/
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Inagro: uudet hyönteisten kasvatustilat 

Tutkimuslaitoksen esittely 
Inagrossa kuulimme ensin tutkimuslaitoksen esittelyn ja saimme tietoa Belgian ja Länsi-Flanderin 
maataloudesta. Tutkimuslaitoksen budjetista puolet tulee ulkopuolisesta rahoituksesta. Alueella on 
merkittävää perunan ja vihannesten tuotantoa, ja vaikka tilojen keskikoko on 20 ha, kasvintuotanto 
on tehokasta ja alueella on kasvihuoneita. Merkittävä osa vihanneksista pakastetaan ja Roselaressa 
on isoja tehtaita. Länsi-Flanderissa on vähän luomutuotantoa, alle 1 %. Inagrossa tehdään sovelta-
vaa tieteellistä tutkimusta luomu- ja tavanomaisessa tuotannossa sekä tarjotaan teknistä neuvontaa 
viljelijöille, mutta ei tehdä niinkään tieteellisiä julkaisuja tai taloudellista tutkimusta. Yhteistyötä teh-
dään kuitenkin yliopistojen ja ympäristöjärjestöjen kanssa sekä tiedotetaan kuluttajille. Inagro on 
mukana Interreg-hankkeissa (8 kpl). Tutkimusaiheita ovat mm. sivuvirtojen prosessointi, koska nii-
den pellolle levittäminen aiheuttaa ympäristöongelmia. Lisäksi tutkitaan kompostointia, ruokasien-
ten viljelyä ja niiden kasvatusalustan käyttöä lannoitteena kuumennuksen jälkeen. 

Tutustuminen hyönteisten kasvatustiloihin 
Esittelyn jälkeen tutustuimme ensin kalanviljelyosastoon, jonka vieressä oli uudet hyönteiskasvatus-
tilat. Tällä hetkellä kasvatetaan jauhomatoja ja mustasotilaskärpäsen toukkia. Sirkkojen kasvatusta 
on tutkittu aiemmin, mutta tutkimus painottuu tällä hetkellä automaation kehittämiseen toukkien 
kasvatuksessa.  Kasvatuksessa oli joitain torakoita, mutta niiden määrä oli hyvin pieni. Tutkimusta 
tehdään yhteistyössä Vivesin kanssa.  

Inagron vesiviljelyosaston vieressä oleva vanha sikala oli muutettu hyönteisten kasvatustilaksi. Ve-
siviljelytilassa kasvettiin altaissa kuhaa tutkimusta varten. Lattia oli betonoitu ja 6 eristettyä huo-
netta oli asennettu. Suunnittelua varten käytiin keskusteluja merkittävien sidosryhmien kanssa ja 
tehtiin vierailuja. Jokaisessa huoneessa on ilmastoinnin ohjausyksiköt. Ilmastoinnin säätö oli välttä-
mätöntä jauhomatojen ja mustasotilaskärpästen kasvattamisen laajentamiseksi. Huoneissa on an-
turit ammoniakkimäärän seuraamiseksi. Tämän infrastruktuurin ansiosta osaamista kehitetään eri-
laisten hyönteisten kasvattamiseksi.  

Periaatteena on, että kasvatus ei ole jatkuvaa vaan kasvatuksen päättyessä tehdään pesut ja puh-
distukset. Hyönteisissä ei ole ollut tauteja, ainoastaan rehussa on joskus ollut hometta.  

Mustasotilaskärpäset ja niiden toukat kasvatetaan eri huoneissa. Kärpästen lisääntymiseen voidaan 
vaikuttaa säätelemällä valoa ja pimeyttä, koska ne menevät munimaan pimeään. Jos valo on päällä 
jatkuvasti, muninta ei ole yhtä tehokasta. Valoissa on myös eroa, valon spektri on tärkeää ja parhail-
laan testaukset olivat menossa. Luonnossa aamulla valo ja kosteus ovat erilaisia kuin päivällä mikä 
on tärkeää mm. pariutumisen kannalta. Valon määrällä ja laadulla on yleensä ottaen merkitystä kai-
kissa kasvatusvaiheissa.  

Mustasotilaskärpäsille annettiin veteen sekoitettua kananrehua (kanarehua/vesiseosta 30/70). Kos-
teus vaikuttaa mm. toukkien kokoon sillä korkeampi kosteus parantaa kasvua. Saanto on 1 kg rehua 
= 1 kg toukkia. Ruokintaa on vaikea automatisoida, koska rehu on niin märkää. Ruokinta tehdään 
yhdellä kertaa, laatikkoon laitetaan 14 kg rehua. Kärpästen toukat siivilöidään 14 vrk kuluttua. Bel-
gian lainsäädännön mukaan kasvatuksen jälkeen alusta on 2. luokan sivutuotetta. Hollannissa jäte 
voidaan levittää pellolle, mutta ei Belgiassa. Vaarana on, että alusta sisältää vieraslajeja, koska Hol-
lannissa mitä tahansa hyönteisiä saa syöttää lemmikeille, mutta ei Belgiassa.  

Mustasotilaskärpästen toukilla voi olla farmaseuttista käyttöä, niiden on todettu tuhoavan mm. sal-
monellaa. Hyönteisten kitiini voi olla sekä elintarvike- että farmaseuttiseen käyttöön sopiva raaka-
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aine. Leuvenin yliopiston kanssa tehdään yhteistyötä.  Hyönteiset sopivat lemmikeiden mukaan lu-
kien kissojen ja koirien rehuksi, mutta märehtijöille niitä ei todennäköisesti tulla antamaan rehuksi. 
Hyönteisten lanta voi olla maanparannusaineena kiinnostava tutkimusaihe.  

Jauhomatojen ruokitaan vehnäleseillä ja vierailumme aikaan lokakuun lopussa niille annettiin endii-
vien juuria. Myös porkkanaa käytetään rehuna. Inagrossa oli käytössä jauhomadoille ruokintaro-
botti. Rehun määrä lasketaan tietyllä määrälle laatikossa olevia munia ja tällä perusteella voidaan 
arvioida saanto etukäteen.  

 

 

Kuva 4. Inagron hyönteiskasvatustilat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 5. Mustasotilaskärpästen "munitushäkki". Vieressä toukkien kasvatuslaatikko. Oikealla aikuisia jauho-
pukkeja. 



MiniEines – Hyönteisistä einestä ja euroja 

9(10) 
 

MILLIBETER 
(https://12stepstofarming.net/portfolio/millibeter-insect-farming/) 

Liikenneongelmien vuoksi saavuimme myöhässä Millibeteriin, joka oli toisella puolella Belgiaa. 
Saimme kuitenkin kattavan pikaesittelyn yritykseen ja sen tiloihin. Emme saaneet ottaa valokuvia 
joka paikasta ja kuvia sai ottaa vain omaksi tiedoksi. Yrityksen toimiala on tutkimus ja tuotekehitys, 
joka tutkii keinoja orgaanisen jätteen käsittelyä hyönteisten avulla.  Belgiassa kierrätys ei aina toimi 
tehokkaasti ja jätettä syntyy paljon vähittäiskaupoissa. Ravintolajätteen ja kotitalouksissa syntyvän 
jätteen jäljitettävyys ei ole helppoa.  Ruohojätettä syntyy paljon kanaalien rannoilla. Yrityksessä kas-
vatetaan mustasotilaskärpäsen toukkia, joiden avulla orgaaninen jäte muutetaan rehuksi tai kemi-
anteollisuuden raaka-aineeksi. Tällä hetkellä saadaan 20 – 30 % jätteestä muutettua toukiksi, jotka 
sisältävät mm. rasvaa, proteiinia ja kitiiniä. Kitiinin eristämiseksi on kehitetty menetelmä. Millibeter 
tekee yhteistyötä mm. elintarvikkeiden valmistuksessa käytettävien ainesosien valmistajien kanssa. 
Esimerkiksi toukat syövät kalan kahdessa tunnissa. Kala on kuitenkin jauhettuna helpommin hyö-
dynnettävissä. Mustasotilaskärpästen etuna on se, että ne eivät lisäänny luonnossa. Elävät musta-
sotilaskärpästen toukat ovat kanoille mieluisaa ruokaa, joka parantaa niiden hyvinvointia antamalla 
virikkeitä.  

Kävimme tutustumassa toukkien kasvatustiloihin. Kasvatustilat rakennetaan box-in-box-periaat-
teella, jolloin tilat voidaan tuoda rakennusten sisälle. Kasvatushuoneessa toukat oli laitettu hyllyille 
laatikoihin. Laatikoissa oli 20 000 kpl toukkia, niiden määrä saatiin tarkasti, koska yritys oli kehittänyt 
patentoidun optisen laskentalaitteen, jonka avulla laatikoihin saatiin haluttu määrä kärpäsen munia. 
Millibeterissä tehtiin myös ruokintakokeita. Ruokinta on tehtävä huolella, koska muuten ongelmia 
voi tulla siivilöimisessä. Kanarehu sisältää ureaa, minä vuoksi on tuuletuksen oltava tehokas tai muu-
ten kasvatushuoneessa on liikaa ammoniakkia.  

Lopuksi 
Matka oli hyvin järjestelty ja siitä parhaat kiitokset Gun Wirtaselle ja Jarkko Niemelle. Kaikissa koh-
teissamme oli hyvin avoin ja ystävällinen vastaanotto. Yritykset eivät ymmärrettävästi halunneet, 
että heidän tiloistaan otetaan valokuvia, mutta Vivesillä ja Inagrolla saimme myös kuvata. 

Suomen tilannetta oli seurattu tarkoin ja tiedossa oli myös kuinka monta hakemusta oli jätetty uus-
elintarvikelupamenettelyyn. Belgiasta hakemuksia on tehty kolmelle lajille, 2 sirkoille ja yksi jauho-
madoille. Suomalaisia yrityksiä on mukana hakemuksissa. Suomesta on jätetty 7 hakemusta, joista 
kolme on jauhomadoista. 

Hyönteiskasvatuksen kannattavuuden parantamiseksi ja massatuotannon kehittämiseksi automaa-
tion avulla tehdään hankkeissa töitä yhteistyössä yritysten kanssa. Kasvissivuvirtojen käsittelyä ja 
käyttöä ruokinnassa tutkitaan myös. Mielenkiintoinen neuvo tuli kaupan entisten elintarvikkeiden 
käytöstä hyönteisten ruokinnassa: Jos elintarvike myydään nimellisellä summalla, se ei ole enää jäte 
tai entinen elintarvike, vaan se voidaan käsitellä elintarvikkeena.  

Työturvallisuus tuli esiin parissa yhteydessä. Automaatiota suunnitellessa on huomioita työntekijöi-
den työturvallisuus, Inagron laitteet olivat suoja-aidan takana. Eräs työntekijä oli allergisoitunut pö-
lystä, hengityssuojaimia suositellaan. Ammoniakipitoisuus voi nousta korkeaksi, jos tuuletus ei ole 
riittävä. 
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= university of applied science

(NOT a firm!)

Association of University of Leuven (KUL)

3 research focusses based on socio-economical needs

VIVES

EAAP, 29th of August, 2018

Food Healthcare Technology

Valorisation 
of 

secondary 
flows



Some facts & figures

• Ca. 100 on – going research projects

• + 150 researchers (55 FTU)

• + 7 million euro (Research, Valorisation & Services)

• Subsidised and private research

Insect research colleagues :

Campus Roeselare

– An Callens

– Sharon Schillewaert

– Thomas Spranghers

Campus Kortrijk

– Tijs Anthone

– Lieven Malfait

– Philippe Vanloofsvelt

– (Geert Furniere )



VIVES  RESEARCH 
Agro- and Biotechnology

• Mission : applied scientific research and advice for SMEs

• Research topics:

1/ Biotechnology

2/ Animals eg: precision farming demo project for pig welfare, 
insects

3/ Plants eg: cultivation of Yacon and Bataat

4/ Food eg: Development of food with insects



Entomatisation



• National funded project

• Focus on the automatisation of mealworm farming

Entomatisation



Automatisation of insect farming

• Sieving:



Automatisation of insect farming

• Automated feeding:



• Focus on 1 species: Tenebrio molitor

• Focus on 2 steps in proces: feeding and sieving

• Labour : hours of feeding: goal : - 75%

• Upscaling = 

– From nowadays industrial scale (50 ton/year) to …
• Kok, R. (Insects as food and feed, 2017): 

mass production: 6000 ton/year

– From labscale to … midscale to … industrial scale

(modular concept)

Entomatisation (2016 – 2018)
(TETRA – VLAIO ) 



• Proces window:

– Start from nowadays traditional production:

• Crates with meal/ wheat bran and carottes, apple …

• Maximum height of housing (no warehouse system)

– Compartimentation:

• Heat preferences during life phases

• Hygiene : larvae versus adults (pests)

– Inside climate room:

• Minimale structures (cleaning)

• No active components (dust)

Entomatisation (2016 – 2018)
(TETRA – VLAIO ) 



Entomatisation (2016 – 2018)
FEEDING LINE

EAAP, 29th f August, 2018



Entomatisation (2016 – 2018)
FEEDING LINE

Rollers? No!
1. Damage to crates : 

= shorter longevity
+ plastic into crates (safety issue)

2. Higher risk to fall over



Entomatisation (2016 – 2018)
FEEDING LINE

Options:
• 1 feeding mounth versus multihead
• Pump: consistency of feed
• 16 feeding patterns (size larvae )
• Logsystem crates (bar code, chip … )
• Sensors …

What instead? 2 CATs
(notice: 1 empty place/compartment)



• VIVES?

• Cost effective / insect production

– Our question: “… “

– Farmer: ”Nice, but what does it cost?”

– Industry: ”I’m a believer. I have a warehouse of 40 by 60
meter. How much can I produce?”

What language do they understand? Key parameters? 

Cost and gain of insects versus piglets versus parking space … 

• Your questions or suggestions

Automated insect rearing



Case study of warehouse of 40 by 60 meter

Automated insect rearing: 
Key parameters : space versus production

Key parameters Hyg. (pilot at Inagro) Centr. (design)

Crates in total 32000 53690

crates/m² 13,333 22,371

Simulation:



Case study of warehouse of 40 by 60 meter

Automated insect rearing: 
Key parameters : space versus production

Key parameters Hyg. (pilot at Inagro) Centr. (design)

Crates in total 32000 53690

crates/m² 13,333 22,371

From housing to production

(2 kg live weight/crate and have 5,7 cycles/year crate)

Production (kg live weight/m²year) 152,00 255,03

Total production (live weight/year) 365 ton 612 ton

Insects or cars?

Profit (€ /m²year) ? ?



If: (understanding between different farmers, experienced investors and industrialists )

• 15 year return and interest = 2,5%

• Inclusive washing installation, sieving, silo, forklift, heating&cooling, building …

Automated insect rearing: 
Key parameters : what does it cost?

Production
(live weight/year)

50 ton 50 ton 350 ton
(hyg.)

600 ton
(central)

Feeding line (k€) 0 200 500 625

Investment/year (€) 41.417 58.083 112.750 147.388

Cost of feed (k€) 56 56 390 669

Minimum average
selling price
(€/kg live weight)

5 3,71 2,58 2,47



• Ok for Tenebrio molitor or also suitable for other insects?

• Automatisation not the only solution:

Automated insect rearing: 
Key parameters : cost effective?

EAAP, 29th of August, 2018

Production
(live weight/year)

350 ton
(hyg.)

600 ton
(hyg.)

600 ton
(central)

600 ton
(central)

Feeding line (k€) 500 500 625 625

Investment/year (€) 112.750 113.775 147.388 147.388

Cost of feed (k€) 390 669 334,5 669

Minimum selling price
(€/kg live weight)

2,58 2,221 1,726 2,469



Entomospeed



Entomospeed

• Interreg project (Belgium – The Netherlands)

• Focus on upscaling and automatisation of mealworm and
black soldier fly farming

• Project results: www.insectinfo.be



Bioboost



Bioboost

• Interreg project (2 seas: UK - The Netherlands - Belgium)

• Focus on valorisation of waste streams in horticulture

– Towards food products

– Towards feed for insects



Insect lab – Research
Waste streams



• Southern US

• Life cycle (+/- 45 days) in optimal conditions
(27-30°C)

• Larvae: high protein content (30-40 g/100 g 
DS) with essential amino acids

Black Soldier Fly



• Potato pulp as feed for BSF larvae

– Potato skins and small potato pieces

– Unsteamed (only fit for cattle)

Waste streams as insect feed



• Potato pulp as feed for BSF larvae

– 100 larvae receive 110 g wet feed over 2 week period, 3 times 
replicated

– Growth curves, waste reduction and composition of larvae and 
substrates are assessed

– 100% potato pulp  strong underdevelopment

– Addition of chicken meal (30/70; 40/60; 50/50; 60/40; 70/30)

– Chicken meal/water (30/70) is lab standard
• Larvae reach max. weight in +- 18 days
• FCR (dry feed/fresh insects) of 1.2

Waste streams as insect feed



Waste streams as insect feed



Waste streams as insect feed



Waste streams as insect feed



Waste streams as insect feed



Nutritional composition
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Insect lab – Research
Nutritional requirements



Nutritional requirements

Optimal nutrient composition of BSF feed

Nutritional requirements for BSF larvae are not well known

Protein content in the chicken feed standard is too high 

ammonia emissions

Most side streams of plant origin contain lower protein levels



Nutritional requirements

Optimal nutrient composition of BSF feed

Testing of diets with different protein levels and comparing to chicken feed 

Per diet: 100 larvae receive 110 g wet feed (26% DM) over 2 week period, 
3 times replicated 

Using pure ingredients (artificial diets)

Iso-energetic substrates:
All substrates are high in starch (75-95% DM)  only protein is limiting

Decrease in protein is compensated by starch (gross-energy)



Nutritional requirements: protein and starch



Nutritional requirements: protein and starch

*
*

*



Nutritional requirements: protein and starch



Nutritional requirements: protein, starch and vitamins + minerals



Nutritional requirements: protein, starch and vitamins + minerals

***

°



Nutritional requirements: protein, starch and vitamins + minerals

25%



Nutritional requirements: protein, starch, vitamins+minerals and
fat



Nutritional requirements: protein, starch, vitamins+minerals and
fat

*
*
*



Nutritional requirements: protein, starch, vitamins+minerals and
fat

85%



Nutritional requirements: one time feeding

*



Nutritional requirements: lowering the energy levels

^
^



BSF larvae require only 25 – 50% of the protein level in chicken feed

Restrictions artificial diets:

Larvae grow maximum until 75% compared to chicken feed diet, despite all  
(macro)nutrients being present and high energy levels

Shortage of micronutrients? 

Cholesterol? (Barragán-Fonseca, 2018)

Digestibility of carbohydrates (resistant starch)?

Structure and other properties of the substrate?

Review of literature:  lots of information but often very high feeding rates

Nutritional requirements: discussion



Nutritional requirements: discussion



Testing different sources of protein or mixtures with synthetic amino acids 
identifying essential amino acids

Identifying other essential nutrients (fatty acids, sterols, vitamins and minerals)

Assessing the digestibility of nutrients and trying to improve it (enzymes, 
microorganisms,…)

Nutritional requirements: future perspectives



Thank you for your attention



Accelerating biobased horticulture 

Ill 

2 Seas Mers Zeeen 
European Regional Development Fund 
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