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Bovenste twee van een stapel kleine zeekooien met abalones.

Bio-aangroei bij kooien
voor mariene aquacultuur
opgelost?
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Aangroei van biologisch materiaal (biofouling) op kooien en tanks is een
groot probleem voor de mariene aquacultuur. Het Nederlandse bedrijf
Parx Materials uit Rotterdam heeft een technologie gevonden om deze
aangroei op kooien tegen te gaan. Voor de abalone was het bijkomend
voordeel: een verhoogde productie.
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Bovenaanzicht (boven) en onderaanzicht (onder) van abelones. Die in de kooien gemaakt van plastic
met Saniconcentrate™ van Parx Materials (links) groeiden beter dan die in de gebruikelijke kooien
(rechts). Het voorkomen van vervuiling betekent voorkomen van directe competitie voor voedsel met
andere soorten en vermindert de belemmering van opname van voedsel, zuurstof en andere bronnen.

32 | AQUAcultuur

35e jaargang

Kleine zeekooien nadat deze zes maanden waren gebruikt voor het kweken van Abelone. Beide kooien
waren nieuw aan het begin van de test en gemaakt van hetzelfde plastic, behalve v.w.b. het Saniconcentrate™. De aangroei op de gebruikelijke kooien, links, verspert de gaten en verhoogt het gewicht,
maar die geproduceerd met toevoeging van het polymeer van Parx Materials waren nog schoon.

Aangroei van biologisch organismen is een van
de barrières voor een efficiënte en duurzame
mariene aquacultuur. Deze afzetting en ontwikkeling van ongewenste aquatische soorten op
het oppervlak van kooien, tanks en installaties
kan een variëteit aan problemen veroorzaken.
De twee belangrijkste problemen veroorzaakt
door deze bio-aangroei zijn:
- de kosten van het schoonmaken en het
hogere energieverbruik ten gevolge van het
toegenomen gewicht van de kweekinstallatie;
- de vermindering van de fitheid van de
kweekdieren.
Dat laatste kan gevolgen hebben zoals het
verminderen van de overleving, groei, conditie
en gewicht. Deze gevolgen zijn typische gerelateerd aan de belemmering van voedsel, zuurstof

en andere hulpbronnen, en eventueel aan de
consumptie van toxische stoffen vrijgekomen
uit de anti-biofouling maatregelen of uit de
bio-aangroei zelf.
Traditioneel worden boten behandeld met b.v.
een koperhoudende verf. Echter, de meeste behandelingsmethoden zijn niet duurzaam, mede
omdat deze giftige stoffen afgeven hetgeen
gevolgen heeft voor het aquatische milieu. Parx
Materials N.V. specialiseert zich in de ontwikkeling en de vervaardiging van materiaal met
een duurzame antibiofilm en antimicrobische
kenmerken (www.parxmaterials.com). In het
algemeen ontwerpt het bedrijf technologie
die geen gebruik maakt van schadelijke of
giftige chemicaliën, biociden, zware metalen
of nanodeeltjes. Het bedrijf heeft nu een oplos-
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sing getest voor het plastiek gebruikt in kleine
kooien voor de mariene aquacultuur.
Duurzaam verbeterd materiaal
De technologie gebruikt voor de zeekooien integreert op vernuftige wijze biosporenelementen
en bevat geen biociden of andere toxische
componenten. Het kan gebruikt worden met
elke willekeurige kunststof. Aan het begin
van het productieproces van de zeekooien
wordt een polymeerconcentraat, genaamd
Saniconcentrate™, aan het nog vloeibare plastiek toegevoegd. Het concentraat draagt het
sporenelement zink. De incorporatie van zink
is bereikt door een nieuwe en gepatenteerde
methode, ontwikkeld door een interdisciplinair
team van wetenschappers, gespecialiseerd in
biomimiek, bioscheikunde, materiaal wetenschap en polymerisatieprocessen. Geïntegreerd
in het plastiek voorkomt het polymeer dat bacteriën en micro-organismen op het oppervlakte
van het product hechten. Het verwijdert deze
organismen tot 99,9% binnen 24 uur (Voor meer
informatie: press@parxmaterials.com).
Geen vervuiling
Het idee is geïnspireerd op het afweermechanisme in de menselijke huid, waar het
sporenelement zink van essentieel belang
is voor een gezond immuunsysteem dat ons
beschermt tegen bacteriën en virussen. De
incorporatie van dit sporenelement verbetert
de mechanische en fysische eigenschappen
van het materiaal en voorkomt de aanhechting
van vuil, bacteriën en biofilm op het oppervlak.
Niets van dit verrijkte materiaal gaat verloren
tijdens het gebruik in zee, en de kooien blijven
op volle sterkte en slijten niet. Het is dus een
‘anti-fouling’ technologie die niet uitloogt en
de oceanen niet verontreinigt.
De proef met Abelone of “Oorschelp”
Abelone is een weekdier dat door de gelijkenis
met het menselijk oor de bijnaam “oorschelp”
heeft. Het is een belangrijke soort omdat het
tegenwoordig een van de duurste producten
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in de wereld is.
Abelone wordt bijzonder gewaardeerd in de
Zuidoost Aziatische keuken. In Japan is hij
bekend als de “truffel van de zee”. Na vermeerdering in kweekbakken op het land worden de
juvenielen uitgezet op ondiepe zee in kleine
kooien van plastic.
Een oud mariene aquacultuurkwekerij met veel
ervaring deed afgelopen jaar een vergelijkend
praktijkonderzoek met het gebruikelijke en het
nieuwe materiaal. Ze hadden totaal zo’n 200
kleine plastic kooien met juvenielen uitgezet
om daarin Abalone te laten uitgroeien. Deze
delicatesse groeit in zes maanden tot de grootte
die de markt wenst. Na deze zes maanden waren de kweekkooien aan land gebracht om de
Abelone te oogsten.
Voordeel van het nieuwe materiaal
Zoals gewoonlijk waren de 100 normale plastic
kweektanks gedurende deze tijd bedekt met
allerlei aquatische soorten die de stroming van
vers water blokkeren en nutriënten afvangen.
Maar, de ongeveer 100 kooien geproduceerd
met Saniconcentrate™ van Parx Materials
(Euronext: MLPRX en NL 0012650535) waren na
zes maanden in de oceaan nog schoon, zonder
vervuiling.
Bovendien hadden de Abalonen zich significant
beter ontwikkeld en waren ze groter dan die
in de gebruikelijke kooien. Dit betekent een
toename van de productie van dit waardevolle
product, en meer inkomen voor het aquacultuurbedrijf.
De directe kosten van het managen van bioaangroei in de aquacultuurindustrie bedragen
tussen de 5 en 10% van de productiekosten,
maar verschillen tussen de aquacultuur locaties, soorten en bedrijven. Daarnaast zijn veel
van de indirecte invloeden onduidelijk en dus
zijn de totale kosten van bio-aangroei in mariene aquacultuur waarschijnlijk aanmerkelijk
hoger. De meerkosten van het nieuwe materiaal
kunnen in ieder geval weggestreept worden tegen het genoemde deel van de productiekosten.

