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Nog geen moment zonder larven in 2022! 

Vorig jaar werd er al flinke vooruitgang geboekt in de aantallen palinglarven die 
geproduceerd konden worden en hoeveel er hiervan in leven konden blijven tot 
de start van de voerproeven. Ten opzichte van 2019/2020 kon dit zomaar 
oplopen tot 100x zo hoge overleving in de eerste 14 dagen na geboorte. Deze 
stijgende lijn hebben wij in 2022 goed doorgepakt en we hebben dit jaar zelfs 
nog geen moment gehad waarbij er geen larven in de faciliteit in Edam zijn 
geweest. Ook de voerproeven gaan uitstekend en er worden goede resultaten 
geboekt wat betreft de voedselinname en overleving. Om dit alles bij te kunnen 
benen, en ervoor te zorgen dat de larven 7 dagen per week te eten krijgen zijn 
er nu ook altijd mensen van ons team in het weekend aan het werk en blijft er 
elke dag iemand langer in Edam om de larven nog een avondmaal voor te 
schotelen. Het is momenteel dus flink op het tandvlees lopen aangezien wij maar 
met vier mensen werken, maar het is voor een goed doel! Wij krijgen namelijk 
zelfs de eerste voorzichtige tekenen te zien van groeiende larven, maar hier 
meer over op de aandeelhoudersvergadering. Wij willen jullie dan ook via deze 
weg van harte uitnodigen om die vergadering bij te wonen. Deze zal plaatsvinden 
op 22 juni 2022. De uitnodiging met agenda wordt binnenkort naar alle 
aandeelhouders verstuurd. 

Hieronder ziet u een foto van iets opmerkelijks dat ons is opgevallen tijdens de 
laatste voerproef. Deze larve heeft naast een goed gevulde buik ook een lange 
sliert uitwerpselen die naar buiten komt. Hoewel dit op zichzelf al leuk is om te 
zien bij een dier van nog geen centimeter groot, is het voor ons ook een mooie 
indicatie dat de darmen van deze larven actief aan het werk kunnen met ons 
nieuwste dieet! 

 

 

 

 

 

 


