KUNSTSTOF TEELTOPLOSSINGEN
VOOR INSECTENTEELT
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KUNSTSTOF TEELTOPLOSSINGEN VOOR INSECTENTEELTEN;
MEELWORMEN, BLACK SOLDIER FLY EN BUFFALO WORMEN
Beekenkamp Verpakkingen ontwikkelt al meer dan 35 jaar kunststof verpakkingsoplossingen
voor de AGF sector. Sinds 2018 is Beekenkamp actief binnen de insecten sector en heeft voor
een meelwormenkwekerij een kunststof meelwormen kweekbak ontwikkeld voor de
productie van hoogwaardige eiwitten. De kweekbakken zijn specifiek ontworpen voor
verwerking in geautomatiseerde systemen. De afmetingen van de bak hebben de ideale
verhouding voor kweekhoogte en ventilatie capaciteit in combinatie met automatisch voeden.
Dit resulteert in een maximaal rendement per M2.
Onze kennis en jarenlange ervaring binnen diverse sectoren op het gebied van logistiek en teelt
gebruiken wij om vraagstukken vanuit de nieuwe insectenmarkt om te zetten in oplossingen.
De meelwormen kweekbak hebben wij dit jaar gelanceerd en zijn inmiddels bij vele meelwormen kwekerijen succesvol in gebruik genomen. Deze bak is geschikt voor kleine en grote
meelwormen kwekerijen. Zonder automatisering is deze kweekbak ook gebruiksvriendelijk
voor het handmatig voeden van de meelwormen.

TEELTOPLOSSINGEN OP MAAT
Wij bieden ook op maat teeltoplossingen en denken graag met u mee over het optimaliseren
van processen voor de insecten kwekerij voor bijvoorbeeld de zwarte soldaat vlieg, buffalo
wormen en andere insecten. Samen ontwikkelen we een oplossing voor uw product of proces.
Onze ontwerper kan u snel van een technische tekening en prototype voorzien. Bij het design
van de bak wordt rekening gehouden met teeltspecifieke eigenschappen en de verwerking in
diverse automatisering systemen zodat de bakken geschikt zijn voor jarenlang gebruik.
De kunststof bakken worden doormiddel van spuitgiettechniek geproduceerd van hoogwaardig voedselveilig gekeurd PP of PE materiaal. Dit zorgt voor een robuuste vormvaste bak. Een
ander voordeel is dat de bakken met heet water gereinigd kunnen worden, dit draagt bij aan de
hygiëne binnen uw bedrijf.

START UP INSECTEN TEELT
Gaat u starten met een meelwormen, buffalo wormen of black soldier fly kwekerij ?
Wij helpen u graag op weg met een duurzame insectenteelt!
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ONTWIKKEL EEN OPLOSSING VOOR UW PRODUCT OF PROCES !
Gaat u starten met een meelwormen, buffalo wormen of black soldier fly kwekerij ?
Wij helpen u graag op weg met een duurzame insectenteelt!
MEELWORM

ZWARTE SOLDAATVLIEG

BUFFALO WORM
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Beekenkamp Verpakkingen BV
P.O. Box 1
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