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Tweede internationale workshop
snoekbaars brengt aquacultuurspecialisten samen
Door: Lien Deleu en Stefan Teerlinck (INAGRO, België)

Heel wat startende aquacultuurbedrijven schieten te kort op praktische kennis. Zo blijft
het jaarrond kweken van snoekbaars een grote uitdaging. Inagro organiseerde een vijfdaagse praktijkworkshop onder leiding van twee topexperten in de voortplanting van
snoekbaars. Ze leerden de kneepjes van het vak aan een selecte groep internationale
deelnemers. Iedereen is nu in staat om snoekbaars kunstmatig, buiten het natuurlijke
seizoen, tot voortplanting te brengen.
De aquacultuurafdeling van het praktijkcentrum Inagro mag dit jaar zijn tiende
verjaardag vieren. Sinds 2008 onderzoekt
men de optimale kweek van snoekbaars in
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gevangenschap. Ze willen zo meewerken
aan een duurzame en rendabele viskweek
in Europa. Het was een hele uitdaging, maar
na tien jaar intensief onderzoek heeft Inagro

grote stappen kunnen zetten. Het feit dat
hun kennis internationaal verspreid wordt
tijdens deze workshop is de kers op de taart.
Exclusieve groep deelnemers
Vijf dagen lang waren acht deelnemers uit
België, Zwitserland, Israël en Duitsland op
bezoek in Roeselare. Ze zijn (bijna) allemaal
zelf actief als hatchery manager in een
viskwekerij. De workshop was een ideale
gelegenheid om kennis en ervaringen over
de grenzen heen uit te wisselen.
In de voormiddag volgden de deelnemers
een theoretische uiteenzetting van de internationale experten Daniel Zarski (UWM,
Polen) en Uroš Ljubobratovic (NARIC HAKI,
Hongarije). In de namiddag gingen ze tijdens praktijksessies zelf aan de slag met
broedvissen van Inagro.
Elke deelnemer is nu in staat om snoekbaars kunstmatig, buiten het natuurlijke
seizoen, tot voortplanting brengen. Dat
doen zij in de volgende zes stappen:
selectie van de ouderdieren, inductie van
de voortplantingscyclus, opvolging van de
gonaden ontwikkeling, afstrijken van de
eieren en het sperma, ei bevruchting en
ontwikkeling, opkweek van de larven.

ële inseminatie moesten ze de kleverige
snoekbaarseitjes ontkleven, zodat ze niet
samenkoeken in de broedincubatoren. Een
week later leverde dat resultaat op: meer
dan 500.000 larven ontloken. Dit zijn 200.000
larven meer dan vorig jaar, van een succes
gesproken!

Meteen resultaat
Bij aanvang van de cursus ontdekten de
deelnemers hoe Inagro de broedvissen
had voorbereid met een gerichte sturing
van lichtregime, watertemperatuur en
voeding. Zo wisten ze precies wanneer de
vissen paairijp zouden zijn in de loop van
de workshopweek. Daarna controleerden
en evalueerden ze de gameetontwikkeling
bij de broeddieren. Wanneer de eicellen zich
in het correcte stadium bevonden, werden
de dieren geïnduceerd om de ei-afleg te
stimuleren.
Vanaf dan controleerde de groep elke
drie uur (ook ’s nachts) of de ovulatie
plaatsvond. Zo konden ze de eitjes tijdig
opvangen en bevruchten. Na de artifici-

Internationale samenwerking
Deze workshop is een actie onder de koepel van de EPFC of European Percid Fish
Culture. In 2012 richtte Inagro samen met
een Duitse en Tsjechische partner deze
themagroep op. De EPFC zorgt voor een
wisselwerking tussen enerzijds de bedrijven
die snoekbaars of baars produceren en de
onderzoekers anderzijds. Alle stakeholders
die werkzaam zijn met baars en snoekbaars
worden samengebracht tijdens een jaarlijks
studiegroepoverleg. Dit overleg sluit nauw
aan bij het EAS congres (zie www.epfc.net).
Uiteraard wil de EPFC zijn leden, de viskwekers, ook praktisch ondersteunen. Daar is
nood aan omdat een gebrek aan praktische
kennis een sterke rem zet op de ontwikke-
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ling van de sector, wat dan weer potentiële
investeerders afschrikt.
EPFC maakte een film over de reproductie van snoekbaars. Een groot deel werd
opgenomen in de aquacultuurafdeling
van Inagro. De video is te vinden op het
youtube-kanaal van de ‘European-PercidFish-Culture’. Wie de workshop gemist
heeft, kan via deze film alsnog veel oppikken over de voortplanting van snoekbaars.
Workshop krijgt vervolg in 2019
Door het grote succes is beslist dat er in
september 2019 een derde workshop rond
reproductie georganiseerd wordt. Wie interesse heeft om deel te nemen kan contact
opnemen met Stefan Teerlinck, coördinator
van het praktijkcentrum aquacultuur bij
Inagro, via stefan.teerlinck@inagro.be.
Plaatsen zijn beperkt omdat Inagro de
deelnemers maximaal wil betrekken bij de
handelingen.
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