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TARBOT GROEIT STUK BETER IN VERS WATER
Jonge tarbotten groeien een stuk sneller
als er meer water door de kweekbassins
stroomt. De groeisnelheid van de vis kan
op deze manier tot dertig procent worden
opgevoerd. Het achterliggende mechanisme is nog grotendeels onbegrepen.
Het lijkt zo op het eerste gezicht het ei van
Columbus. Gewoon het water wat vaker
verversen en het is kassa voor de tarbotkweker. Maar zo eenvoudig is het nou ook
weer niet, legt onderzoeker Edward
Schram van Wageningen Imares uit. ‘Dertig procent is inderdaad heel wat. Maar
wel met de kanttekening dat het hier om
jonge vissen gaat. Of dit ook van toepas-

sing is op grotere vissen is nog maar de
vraag. Bovendien moet je ook kijken naar
de kosten van dat extra rondpompen van
het water dat je gebruikt. De energie die
dat kost moet ook betaald worden.’
Snellere groei betekent dus niet automatisch ook veel meer winst. Maar het principe werkt. Het onderzoek toont dat onomstotelijk aan. Jonge tarbotten groeien
sneller als het water vaker wordt ververst
dan tot nu toe gangbaar is in de kwekerij.
En dat verband is rechtlijnig. Hoe sneller
het water wordt ververst, hoe harder de
vis groeit. De toename van de groeisnelheid stokt pas bij een vijf keer hogere verversingssnelheid.

Waarom de vis beter groeit in verser water
is niet helemaal duidelijk. Het heeft in elk
geval niks van doen met de beschikbare
zuurstof. Dat was er volgens Schram in
alle gevallen genoeg. De oorzaak wordt
voorlopig gezocht bij de hoeveelheid kooldioxide in het water. Hoe sneller het water
wordt ververst, hoe lager het gemeten gehalte aan CO2 is. Het kooldioxide wordt
verdund. ‘Het CO2-gehalte is de beste verklaring die we hebben kunnen vinden’, bevestigt Schram. Maar afdoende is die verklaring volgens hem niet. Ook andere verklaringen zijn denkbaar. Zo is de waterkwaliteit in de kweekbak waarschijnlijk
niet overal hetzelfde. ‘Tarbotten liggen

een groot deel van de dag stil op de bodem. Dan liggen ze dakpansgewijs boven
op elkaar. De waterkwaliteit tussen die
vissen is waarschijnlijk niet dezelfde als
die we meten in de waterkolom daarboven. Dat is een interessant aspect waar ik
nog wel eens naar zou willen kijken.’
Nederland kent volgens Schram maar
twee tarbotkwekers. Maar elders in Europa wordt de vis volop gekweekt. Een Franse kweker past de kennis van Schram
sinds een paar maanden toe. ‘Ze zijn daar
van één naar twee keer verversen per uur
gegaan. Dat levert al winst op. Maar het is
nog te vroeg voor harde conclusies.’ / RK

SLIMMER SPUITEN VOOR HET MILIEU
Gewasbeschermingsmiddelen zijn
onontkoombaar in de intensieve
landbouw, maar er is veel te winnen voor
het milieu door betere spuittechnieken.
Dat liet Wageningen UR op 29 mei op
een demodag zien. Door slimmer spuiten
komt spectaculair minder bestrijdingsmiddel in het oppervlaktewater.
Plant Research International (PRI), Praktijkonderzoek Plant en Omgeving (PPO) en
Alterra doen in opdracht van het ministerie van LNV onderzoek naar gewasbeschermingsmiddelen en milieu. Op de demodag lieten zij aan de begeleidingscommissie van het onderzoek de voortgang
zien. Zo heeft PRI het systeem Canopy
Density Spraying ontworpen, dat voor een
drastische afname van de milieubelasting
kan zorgen. ‘Deze geavanceerde spuitmachine brengt de hoeveelheid bestrijdingsmiddel met zeker negentig procent terug’,
zegt Jan van de Zande, onderzoeker bij
PRI. ‘De sensor detecteert groen en de
machine past de hoeveelheid bestrijdingsmiddel die het spuit automatisch
aan. Hoe minder groen, des te minder de
machine spuit.’ Daarnaast zorgt de machine voor een forse kostenbesparing,
doordat je veel minder bestrijdingsmiddel
nodig hebt. Niet voor niets heeft de vinding recent de innovatieprijs Duurzame
Gewasbescherming gewonnen.
Ook voor en na het spuiten kunnen chemicaliën in het milieu komen. Een veel
voorkomend probleem is dat bestrijdingsmiddelen bij het vullen en schoonmaken
van de spuitapparatuur van het erf spoelen en in het milieu terechtkomen. Dit
heeft de volle aandacht van PPO-onderzoeker Marcel Wenneker. ‘Het milieueffect van die puntbelastingen is onderschat’, stelt Wenneker. ‘Hoewel een opvangsysteem waarboven je de spuitapparatuur vult en schoonspoelt, verplicht is,
hebben veel fruittelers dat in praktijk
niet.’ Het is nodig hier verandering in te
brengen, aangezien een druppel onverdund middel maar liefst twintig kilometer

Met een tunnelspuit scherm je het spuitproces af, waardoor er veel minder vloeistof verwaait.
oppervlaktewater kan vervuilen. Een volle
opvangbak restwater is volgens PPO-onderzoeker Rik de Werd met een zelfgebouwd biologisch filter vrij eenvoudig te
zuiveren.
Bestrijdingsmiddelen kunnen ook in het
oppervlaktewater komen door verwaaiing
tijdens het spuiten, ‘drift’ in vaktermen.
Doel is om tot een negentig procent driftreductie te komen. Dat kan met spuitdoppen die het bestrijdingsmiddel minder

sterk vernevelen of door iets grotere druppels te spuiten die minder snel verwaaien. ‘Fruittelers zijn bang dat grotere druppels het gewas niet voldoende bedekken’,
vertelt Wenneker. ‘Maar nadat uitgebreide veldstudies laten zien dat er echt geen
verschil in effectiviteit is, gaan ze toch
om.’
De ultieme oplossing om drift te beperken
is volgens Van de Zande echter de tunnelspuit. ‘Daarmee scherm je het spuitpro-

ces af, waardoor er veel minder vloeistof
verwaait’, legt hij uit. ‘Samen met de driftreducerende doppen kun je zo waarschijnlijk tot meer dan negentig procent
driftreductie komen.’ Omdat de machine
het overtollige bestrijdingsmiddel opvangt, automatisch filtert en terugvoert
naar de tank bespaart de kweker al gauw
duizenden euro’s. Een fraaie bonus in de
barre crisistijden. / HW

