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Heilbot rustend op
plateaus. De plateaus
worden gebruikt om
extra ligruimte te creëren
en bodembedekking te
verlagen.

Dichtheid optimalisatie
in de aquacultuur
Door Jelle Busscher

Bij het maximale uit een aquacultuursysteem halen, spelen visdichtheden een belangrijke
rol. Toch lijkt het erop dat er op dit gebied voor met name bodem-minnende vissoorten
nog winst te behalen is. Maximale dichtheden worden normaal gesproken uitgedrukt
in kilo per kuub of per vierkante meter. Hierbij verschuift de optimale dichtheid in kilo
steeds omhoog naarmate het gemiddeld individuele gewicht toeneemt. Enige tijd geleden
heb ik voor heilbot een alternatief model ontwikkeld om de dichtheden in de productie
te kunnen optimaliseren. Dit model is niet gebaseerd op het aantal kilo per kub of per
vierkante meter, maar in percentage bodembedekking gebaseerd op het lichaamsoppervlak van de vis. Dit model blijkt zo succesvol en praktisch toepasbaar dat dit principe
ook voor andere bodem-minnende soorten kan worden ontwikkeld.
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Een heilbot van 1680 gram met een schaal om het lichaamsoppervlak te bepalen.

Casus heilbot
Heilbot is een traag groeiende koudwater
soort met een productiecyclus van 4 tot 5
jaar en wordt met succes in Noorwegen
gekweekt. Het uiteindelijke consumptiegewicht ligt rond de 5 kilo. Mannetjes blijven
kleiner dan vrouwtjes en wegen na 5 jaar
ongeveer 3,5 kilo terwijl de vrouwtjes op
die leeftijd tussen de 5 en 8 kilo wegen. De
kweek van heilbot is enkele jaren geleden
al eens in dit blad beschreven (Aquacultuur 2015, nr 5). De dichtheden in de kweek
werden voorheen uitgedrukt in kilogram
per vierkante meter. Voor kleinere vis (tot
ongeveer 250 gram) werd een maximale
dichtheid van 15 kilo per vierkante meter
aangehouden en voor vissen tussen de 250
en 1500 gram een maximale dichtheid van
50 kilo. Na het bereiken van een gewicht
van 800-1500 gram verhuist de vis van land
naar de zeekooien. Hier werd tot het einde
van de cyclus een maximale dichtheid van
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60 kg gehanteerd.
Niet optimaal
Het benaderen van de optimale ofwel
maximale dichtheid van in dit geval heilbot, bleek vrij lastig te zijn. Hierdoor waren
dichtheden een stuk lager dan mogelijk.
Of ze waren te hoog waardoor stress of
zelfs agressie op kon treden. Veel bodemminnende vissen gebruiken soortgenoten
voor extra camouflage of als bescherming.
Hierdoor klitten de vissen bij lage dichtheden samen en worden grote delen van de
tanks door de vissen niet gebruikt. Naast
systeemtechnische redenen is dus ook
voor het welzijn der vissen een minimale
dichtheid gewenst. Om dit minimum en
het maximum te bepalen heeft een kweker
ervaring en een getraind oog nodig. Echter,
dit is in niet alle gevallen voldoende. Bij intensieve kweek zoals bijvoorbeeld bij paling
is door de lage waterverversing niet te zien

Een heilbot van 12 gram met een kalibratieschaal om het lichaamsoppervlak te bepalen. Deze
foto’s zijn gebruikt om het lichaamsoppervlak te bepalen.
wat er op de bodem van de tanks gebeurt.
Om de dichtheden tijdens de productie zo
optimaal mogelijk te houden kan een model
dat de maximale/optimale dichtheid voor
de gehele productiecyclus weergeeft heel
nuttig zijn.
De manier van denken moet hierbij een
stuk anders zijn. De ratio kilogram/kubieke
meter (kg/m2) is in mijn ogen een verkeerde
benadering omdat je een inhoud parameter
(3e machts parameter; m3) gaat vergelijken
met een oppervlakte parameter (kwadratisch; m2). Om toch een constante waarde te
kunnen vinden van de maximale dichtheid
zal je de 3e macht eenheid moeten zien
om te vormen in een kwadratische eenheid of juist anders om. Dit kan door het
lichaamsoppervlak van een vis tegen het
gemiddelde gewicht te modeleren. Immers,
het lichaamsoppervlak van de vis neemt
naarmate hij groeit niet evenredig toe met
zijn gewichtstoename. Hierdoor kunnen

vissen bij een hoger gemiddeld gewicht
bij een hogere dichtheid gehouden worden
dan kleinere soortgenoten.
Opzet van het model
Allereerst moet het model voor bodembedekking worden opgezet. Deze bestaat
allereerst nog uit bodembedekking in kg
per vierkante meter; dus totale biomassa
gedeeld door bodem oppervlak. Vervolgens
kan de dichtheid omgezet worden naar
bodem bedekking door het individuele
gemiddelde gewicht van de vis te vermenigvuldigen met het lichaamsoppervlak X.
Het model komt er vervolgens zo uit te zien:
Bodem bedekking(%) = /(gemiddelde
gewicht(kg) * lichaamsoppervlak X* 100
Om het lichaamsoppervlak X te kunnen
bepalen bij een specifiek gemiddeld gewicht moet het lichaam oppervlak van
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Een goed voorbeeld dat vis bij elkaar ‘klit’ terwijl er nog een stuk meer ruimte is om gebruiken.
De vissen gebruiken elkaar als camouflage.

verscheidene gemiddelde gewichten, van
begin tot eind van de productiecyclus,
worden berekend. Elke vis moet gewogen
worden om het exacte gewicht te bepalen
en vervolgens worden gefotografeerd met
een schaalverdeling en eventueel met het
individuele gewicht (afbeelding 1). Met
een computerprogramma kunnen vervolgens de foto’s worden geanalyseerd om
het lichaamsoppervlak te bepalen. Deze
waardes kunnen vervolgens in een grafiek
geplot worden en de lijn kan worden geëxtrapoleerd (afbeelding 2). Voor de lijn kan
vervolgens een formule worden bepaald,
deze formule vertegenwoordigt ‘lichaamsoppervlak X’
Toepassing in de praktijk
Door het oberveren van de vis en door naar
het ligpatroon van de vis op de bodem
te kijken kon een aantal dingen worden
verklaard. Allereerst bleek dat de vis zich
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graag ophield op plekken waar zich meer
soortgenoten bevonden, voor camouflage.
Hierdoor ontstond een specifiek ligpatroon
van de vis. De lichamen van de heilbotten
overlappen elkaar doordat ze deels onder
elkaars lichaam proberen te gaan liggen.
Wel wil de vis met de kop vrij liggen om
de omgeving te kunnen observeren en om
een goede stroming over de kieuwen te
houden. Door dit ‘patroon’ bleek de maximale dichtheid van de vis rond de 300% te
liggen. Hierboven kreeg de vis problemen
met het vinden van een ligplaats waarbij
de vis zijn kop vrij kon houden boven het
bodem oppervlak. Voor de kleinste vis
bleek dat een maximale dichtheid van rond
de 300% al rond de 10 kilo per vierkante
meter te zijn terwijl voor de grootste vis
van gemiddeld 5 kilo de dichtheden rond
de 100 kilo per vierkante meter lagen. Dit
week dus behoorlijk af van de voorheen
vastgestelde dichtheden. Door dit resultaat

Een heilbot van 262 gram gefotografeerd met
een schaalverdeling
was het bedrijf in staat om bij kleinere vis
onnodige uitval door stress en agressie te
voorkomen terwijl er bij de grotere vis in de
kooien in zee een hogere capaciteit mogelijk
was. Door het verfijnen van de dichtheden
zijn de prestaties in de productiecyclus gestegen. Hoeveel beter de vis nu presteert is
nog niet goed te zeggen omdat het model
nu twee jaar wordt toegepast van de totaal 4
tot 5 jaar durende productiecyclus. Geschat
wordt dat door dit model 10-15% betere
prestaties mogelijk zijn.

Ook voor rondvis
Het modeleren van lichaamsoppervlak is
voor platvis zeer eenvoudig en nauwkeurig te doen, maar ook zeer goed mogelijk
voor andere bodem-minnende vissen zoals
bijvoorbeeld paling en steur. Voor beide
vissoorten wordt meestal de dichtheid in kilogram per vierkante meter gebruikt en deze
kan dus door middel van een model worden
omgezet naar bodembedekking. Ook voor
zwemmende vissen is het mogelijk om het
model na enkele aanpassingen toe te passen. Stress door hoge dichtheden kan bij
zwemmende vissen worden veroorzaakt
door constant contact met soortgenoten. De
kans dat een individu met een soortgenoot
in contact komt, heeft uiteindelijk met het
lichaamsoppervlak van de vis te maken.
Hoe groter het totale lichaamsoppervlak per
kubieke meter water, hoe groter de kans op
onderling contact van soortgenoten. Door
dit te modeleren kan dus stress voorkomen
worden en eventueel ook de optimale dichtheid worden verhoogd. Mocht u graag meer
informatie willen over het modeleren van
dichtheden dan kunt u contact met mij opnemen (via jellebusscher.jb@gmail.com ).

De geplotte lijn van het lichaamsoppervlak tegen het gemiddelde gewicht van heilbot. Met de
geplotte lijn kan een deel van het model ‘lichaamoppervlak X’ worden opgesteld.
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