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Koppert / Bestico

• Berkel en Rodenrijs (Rotterdam)

• Zwarte soldatenvlieg, Hermetia illucens, Black Soldier Fly  

• Pilot plant

• 6-12 ton verse larven / week

• Focus feed : aqua cultuur, pet food



oogst



Voorwaarden voor een bsf kweek
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• Dieet : Mix van verschillende gedefinieerde  
plantaardige afval stromen 

• B.v. : Aardappelindustrie,  Bier / alcohol 
industrie, etc. 

• Twee silo’s van 45.000 liter

• Quality Control bij ontvangst (droge stof,  
pesticiden) 



Larven kweek in kratten in geklimatiseerde 

ruimtes 

Temperatuur, RH, verse lucht (CO2, NH3)

Twee stappen kweek :

• Neonates tot starter larven (10 mg.)

• Starter larven tot oogst (100 mg.)

• Uitgezeefd (larven / compost)



Tellen monsters 
starter larven

Met de computer

Voor een exacte
dosering



131 
larven/gram

-> gram
B.v. : 35.000 
/ krat





Klimaat gedurende tweede fase
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40-44 %

20-40 %

6 %

5-15 %

60-70 % water 

Eiwit

Vet (laurinezuur)

Chitine

As

Verdere verwerking:
• Drogen hele larven
• Of, eiwit extraheren, na ontvetten



“Work in progress“ 

• Toepassingen voor de compost (nu nog Cat. 2)

• Toepassingen voor de chitine (vgl. Chitosan, 
“primen” van planten)

• Toepassingen voor het vet (verhoging gezondheid) 





Overwegingen mest en digestaat als voer :

• Momenteel niet toegelaten

• Er zijn wel proeven gedaan met mest en digestaat

• Iha is mest niet een hele goede grondstof (Oonincx : Ontwikkeling van 144 dagen voor
varken en kip en 210 dagen voor runder mest.  20 dagen in blanco)

• Cellulose is onverteerbaar

• Verse mest beter ? ( voordat de bacterien alles hebben opgegeten ..)

• Meemengen met andere reststromen

• Voedingswaarde digestaat ?  (>15% eiwit op droge stof basis?) 

• Structuur en vochtbinder in medium 

• Drogen digestaat is duur (?), bsf is een goede “droogmachine”



Dank voor uw aandacht !


