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De teelt van post-smolt zalm
gaat ook aan land
door Dr Vasco Mota, Wetenschappelijk onderzoeker bij NOFIMA,
Noors Institute of Food, Fisheries & Aquaculture Research
(vertaling: Roel H Bosma en Jelle Busscher).

In ongeveer 800 zeekooien produceerde Noorwegen
in 2017 meer dan 1.25 miljoen ton Atlantische zalm
(Salmo salar). Aan land telen ongeveer 200 Noorse
bedrijven de smolt die in deze kooien worden
gehouden. Om de sterfte, gemiddeld 13%, in die
kooien terug te brengen, onderzoekt NOFIMA in
Noorwegen de technieken om ook post-smolt
efficiënt aan land te telen.

Smolt op het land
In 2017 verplaatsten Noorse telers totaal zo’n
300 miljoen smolt van Atlantische zalm, op
een gewicht van 100-200 gr, vanuit tanks op het
land naar de zeekooien (Afb. 1). De groei van de
productie stagneert de laatste jaren doordat de
Noorse overheid geen nieuwe vergunningen
voor zeekooien afgeeft vanwege de problemen
met zalmluis. Mede door dat laatste, alsmede
om de totale productie te verhogen, is de trend
ontstaan om smolt op een steeds hoger gewicht

naar de zeekooien over te plaatsen. Bij de Faeroër eilanden wordt dat gedaan op ‘n gewicht
van zo’n 600gr. Recent is het ook in Noorwegen
toegestaan om zalm tot 1 kilo op land te kweken.
NOFIMA onderzoekt of het verplaatsen van
post-smolt met een gewicht tot 1 kg duurzamer
is (Afb. 2).
Recirculatie technology is de sleutel tot een efficiënte productie van post-smolt (zie Aquacultuur 2018-1). NOFIMA ziet hierbij een zevental

Afb. 1: Zeekooien voor de teelt van zalm. Foto van NOFIMA.
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Afb. 4. Ronde tanks gebruiken de ruimte niet
efficiënt. Foto van www.fishfarmingexpert.com.

Afb. 2 Gangbare en nieuwe onderzochte schema’s van zalmteelt aan land en in zee (CCS =
Gesloten Aquaculture Systemen). Foto van
Centre for Research-Based Innovation in ClosedContainment Aquaculture (https://ctrlaqua.no/).

biologische en technologische uitdagingen:
• Waterkwaliteit en andere omgevingsfactoren;
• Water retentietijd en behandeling, zoals
onttrekken van CO2;
• Vroege seksuele rijping en geur/smaak
componenten;
• Hydrodynamica van grote tanks (>1000 m3);
• Biologische veiligheid;
• Behandeling en gebruik van slib;
• Robuste sensoren voor waterkwaliteit.

de waterkwaliteit, zoals de tolerantie tegen
koolstofdioxide van de post-smolts van de
Atlantische zalm.
Tanks
NOFIMA heeft de afgelopen 15 jaar onderzoek
gedaan naar tanks waarbij werd gekeken naar
water retentietijd, volume, vorm, watercirculatiesnelheid en de optimale dichtheden van
zalm. In de praktijk werden grote variaties in
de water retentietijd geconstateerd, variërend
van meer dan een uur tot slechts 20 minuten.
Op basis van 55 grote ronde tanks (500 tot 1.300
m3) lijkt een water retentie tijd van rond de 45
minuten de beste bedrijfsresultaten te geven
voor smolt van Atlantische zalm. Ook zagen
de onderzoekers een trend dat kwekerijen aan
land steeds grotere tanks gaan gebruiken en dat
tanks te groot kunnen worden. De resultaten in
tanks groter dan 1.000 m3 zijn over het algemeen

Dit artikel bespreekt eerst factoren zoals
tankvolume, zalmdichtheid, tankvorm, watersnelheid en gehaltes aan ammonia en zuurstof.
Daarna bespreekt het diverse factoren van

Grote achthoekige tanks
hebben behalve een
ruimtevoordeel ook een
betere verdeling van
Afb. 3: NOFIMA’s centrum voor RAS onderzoek,
Sunndalsøra, Noorwegen. Foto NOFIMA.
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zuurstof.

niet alleen effectiever te zijn in het gebruik
van de ruimte dan ronde tanks (Afb. 4). Zeker
in tanks met grote volumes is de verdeling van
druk en zuurstof beter in achthoekige tanks.

Afb. 5: De drukverdeling in achthoekige tanks.
Overgenomen uit: Gorle et al. Aquac. Engineering
87, 86-100 (blz. 94)

minder goed, onder andere doordat de verdeling van de waterstroom niet goed te sturen is.
De optimale dichtheden van zalm kunnen
relatief hoog zijn. Pas bij dichtheden van 100
kg/m3 waren de gehaltes van het stresshormoon Cortisol en de ontstekingsremmende en
lichaamsherstellende stoffen genaamd metalloproteinasen in de vissen een veelvoud van
die bij lagere dichtheden. De vuistregels: houd
voor een optimale kweek het tankvolume tussen 500 en 1.000 m3 en de dichtheden beneden
de 75 kg/m3.
Verrassend genoeg bleken de achthoekige tanks

Bij achthoekige tanks met waterinvoer via
twee verticale geperforeerde buizen ontstaan
in de tanks twee lage en twee hoge drukzones
over de hele waterkolom van 3 m (Afb. 5). Bij
alle tanks werd het water vanuit het iets diepere midden onderin de tank afgevoerd. Het
meest optimaal blijkt het om de twee inlaten
in tegenovergestelde richting parallel naast de
tankwand te plaatsen. Het zuurstofgehalte in
die tanks varieerde dan slechts tussen de 8.6 en
10.2 mg/L, hetgeen zeer stabiel is.
Omdat de watersnelheid mede de zwemsnelheid en dus de groei van de vis bepaalt (zie
onder) is de weerstand van de vis gemeten.
In grote ronde lege tanks varieert de watersnelheid tussen 25 en 45 cm/s (Afb. 6). Maar
als diezelfde tanks zijn gevuld met smolt van
Atlantische zalm is het verschil tussen laagste
en hoogste watersnelheid kleiner: 20 – 35 cm/s.
Er dus een duidelijke afname te zien in de
stroomsnelheid.
Water kwaliteit
NOFIMA vond een verband tussen saliniteit en
zwemgedrag bij Atlantische zalm. Post-smolts

Afb. 6: De watersnelheid is hoger in lege tanks (links) dan in tanks met smolt (rechts). Figuur van:
Vasco Mota, NOFIMA
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Afb. 7: Effect van zoutgehalte (ppt = cm/L)
en zwemsnelheid (Ll = lichaamslengte) op de
groei van post-smolts van Atlantische zalm.
Figuur overgenomen van Ytrestøyl, et al. 2013.
Abstracts Aquaculture Europe 2013. European
Aquaculture Society, Trondheim, 465.

die voortdurend stevig zwemmen in water met
lage (12 mg/L) zoutgehaltes groeien ongeveer
20% sneller dan vissen die niet worden gestimuleerd te zwemmen bij een hoog (32 mg/L)
zoutgehalte (Afb. 7). Bij een zoutgehalte van
22 ppt is het effect van stevig zwemmen niet
significant. Bij stevig zwemmen onder lage en
bij weinig zwemmen onder hoge zoutgehaltes
gaat het verhogen van het zoutgehalte met 10
mg/L ten koste 10% groei. NOFIMA adviseert
daarom een zwemsnelheid tussen de 1 en 2 Lichaamslengtes (Ll) per seconde in combinatie
met een saliniteit van 12 mg/L.

naar recirculatie aanleiding om extra onderzoek te doen naar de waterkwaliteit parameters
voor smolt. Het water in doorstroomsystemen
is helderder, handig voor het observeren van de
zalm (Afb. 8) maar voor een goede lichtvoorziening in RAS tanks is meer licht nodig .
Bij blootstelling aan hoge ammonia gehaltes op
jonge leeftijd kunnen de smolts van Atlantische
zalm wennen aan gehaltes van 32 μg/L. Zalm
blijkt wel heel gevoelig te zijn voor hoge nitraat
niveaus. Tot een gewicht van 1,2 kg hebben
nitraat concentraties tot 100 mg/L geen effect

De recirculatie technologie wordt ook in de
zalmproductie aan land steeds meer toegepast.
Voor NOFIMA was overgang van doorstroom

Post-smolt van Atlantische
zalm groeit beter bij hoge
watersnelheden en ‘n
zoutgehalte van 12 mg/L .
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Afb. 8: In tanks met continue doorstroom is het
water helder en is minder kunstlicht nodig voor
een optimale groei van de zalm. Foto Jagan
Gorle, NOFIMA

Afb. 9: Het negatieve effect van
zes CO2 gehaltes tijdens 12 weken
smolt-fase op de latere groei in zes
weken identiek zeewater met 5
mg/L CO2, van post-smolt van de
Atlantische zalm. Figuur van Vasco
Mota, NOFIMA.

op de vis groei . Boven de 100 mg/L is er al een
afname in groei waar te nemen.
Zalmen hebben een relatief hoge zuurstofbehoefte hetgeen te herleiden is naar hun natuurlijke habitat. De maximale groei van Atlantische
zalm werd bereikt bij zuurstofverzadigingen
boven de 85%.
De temperatuurstijging t.g.v. klimaatverandering heeft ook gevolgen voor de gehalte van
zuurstof en CO2 in het zeewater. Mede daarom
onderzocht NOFIMA het lange termijn effect
op post-smolt van Atlantische zalm van een
aantal CO2 gehaltes: 5, 12, 19, 26, 33 en 40 mg/L. Na
12 weken werden alle vissen overgeplaatst naar
een grote tank met zeewater met 5 mg/L CO2. De
andere waterkwaliteit parameters werden op

Een hoog CO2 gehalte
tijdens de groei van smolt
in tanks vertraagt de
groei van die zalm in de
zeekooien.

dezelfde niveaus gehandhaafd. Bij een gehalte
van 19 mg/L bleek de groei 12% trager dan bij 5
mg/L. De totale afname van de groei is lineair
en die begint dus al bij de lagere CO2 gehaltes
(<15 mg/L) dan eerder was gevonden. Toch lijkt
Atlantische zalm redelijk bestand tegen hoge
CO2 gehalte. Belangrijker is dat het negatieve effect van een hoog CO2 gehalte de groei tijdens de
zes weken in het zeewater negatief beïnvloedt
(Afb. 9). Een optimale waterkwaliteit in de
smolt en post-smolt fase is dus zeer belangrijk
voor het resultaat dat daarna in de zeekooien
wordt bereikt.
Referenties
1.
Anonymous. The Health Situation in Norwegian Aquaculture 2017
2.
Summerfelt et al. 2016. Aquac Eng 74,
105-110.
3.
Sveen et al. 2016. Aquac 464, 629-637.
4.
Thoraresen & Farrell, 2011. Aquac 312, 1-4
5.
Kolarevic et al. 2013. Aquac Res 44, 16491664
6.
Davidson et al. 2017. Aquac Eng 79, 1-8.
7.
Jelena Kolarevic, NOFIMA. Personal Communication
8.
Gorle et al. 2018. Aquac Eng 81, 89-100.
9. Ytrestøyl et al. 2013. Aquaculture Europe
Trondheim 2013, EAS Abstract 465
10. Mota et al. 2019. Aquac 498, 578-586

AQUAcultuur | 33

