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Voordat Corona de wereld in haar greep kreeg kwamen jaarlijks enkele
tientallen medewerkers van Afrikaanse en Aziatische onderzoeksinstituten,
voorlichtingsdiensten, trainingscentra, kwekerijen en niet-gouvernementele
organisaties naar Wageningen om bij het Wageningen Centre for
Development Innovation (WCDI, onderdeel van Wageningen Universiteit
en Research) een korte cursus over duurzame aquacultuur of
bedrijfsontwikkeling voor kleinschalige aquacultuurbedrijven te volgen. De
verhuizing naar Australie van een Zuid-Afrikaanse oud-cursist voor een baan
bij een oesterzaad productiebedrijf was een uitgelezen mogelijkheid om
vanuit Down-under een bedrijfsreportage voor Aquacultuur te krijgen. Op ons
verzoek klom Darren Fisher, de hatchery manager van dit nieuwe bedrijf, in de
pen met de Engelstalige versie van dit artikel als resultaat.

Wat vooraf ging
Het Pacific Oyster Mortality Syndrom PSOM
is een besmettelijke, door het Oester Herpes
Virus OsHV-1 veroorzaakte ziekte die binnen enkele dagen tot 100% sterfte kan leiden.
Nadat in 2016 de aanwezigheid van PSOM in
zuid Tasmanië was vastgesteld, viel het vervoer van oesterbroed vanuit dit gebied onmiddellijk stil. Men wilde niet dat PSOM ook
de kwekerijen in andere regio’s van Australië
zou gaan besmetten. Om het stilvallen van de
broedaanvoer op te vangen werd door Shellfish Culture (nu Tasmanian Oyster Company
geheten) en de Zuid Australische oesterkwe-
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kers in Cowell, aan de zuidkust van Australië,
een productiebedrijf voor oesterbroed genaamd Eyre Shellfish Pty. Ltd. opgericht. Het
doel van Eyre Shellfish is voor de lange termijn de aanvoer van topkwaliteit oesterbroed
voor Zuid Australië veilig te stellen.
De aan land gevestigde hatchery is gelegen in
Franklin Harbour, een dynamische, ondiepe
inham en getijdegebied dat ook de locatie is
voor een belangrijk deel van de kwekerijen
van de Japanse oesters of creuzen (Crassostrea gigas, foto 1 en voorblad) die hier
oesters van de beste kwaliteit kunnen produceren. Zuid Australië, en Crowell in het bij-

Foto 1. Een handvol volgroeid oesterbroed.

zonder, biedt voor oesterkwekers unieke maar
niet altijd optimale kweekomstandigheden:
hoge zoutgehaltes tot 42 ppt (42 gr zout/liter)
en luchttemperatuur tot 47o C. Deze factoren
zijn van belang bij veredeling op kenmerken
zoals overlevingspercentage en groeisnelheid
onder deze specifieke omstandigheden.
Het broedhuis
Het water wordt vanuit de inham over een afstand van 1,5 km naar twee reservoirs, elk met
een volume van 1000 m3, geleid. Het water vanuit deze reservoirs wordt gefilterd over 1 micron (0,001 mm) zeven en met Ultraviolet licht
behandeld voordat het de kwekerij ingaat. De
volwassen oesters waarmee wordt gekweekt
worden geleverd door Australian Seafood Industries, een door de sector gefinancierde onderzoeks- en ontwikkelingsbedrijf dat verantwoordelijk is voor productie van teeltdieren

met door de kwekers gewenste eigenschappen. De teeltdieren worden in speciale bassins
gehouden om ze op de productie van eieren en
zaad voor te bereiden. In het eerste systeem
worden de oesters eerst naar een hoog glycogeengehalte toegewerkt, en in een volgend
systeem wordt de omzet van het opgeslagen
glycogeen in ei- en zaadcellen bevorderd zodat
de dieren in paairijpe staat komen.
De aldus voorbereide ouderdieren zullen door
verhoging van de watertemperatuur (in 1,5
uur van 21o C naar 24o C) hun zaad- en eicellen uitstoten. Tijdens een teeltronde worden
meestal twee of drie families, elk met bepaalde gewenste eigenschappen (in zowel genotype als fenotype) gekruist. De ouderdieren
zijn individueel gehuisvest wanneer ei- en
zaadcellen worden uitgestoten. Wanneer dit
gebeurt wordt eerst de kwaliteit van de zaaden eicellen vastgesteld, het aantal eicellen
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Foto 2. Oesters in D-larve stadium

wordt geschat en vervolgens worden de eicellen gemengd met de zaadcellen van een oester
van een andere familie. De bevruchting vindt
onmiddellijk plaats maar tijdens dit proces
wordt ook het aantal toegevoegde zaadcellen
geschat om zeker te zijn dat er voldoende zijn
om een hoge bevruchtingsgraad te bereiken.
Bevruchte eitjes worden eerst in tanks met
water van 24o C gehouden. Na ca 18 uur komen de eitjes uit en kunnen de oesterlarfjes
met zeer fijnmazige zeven worden geoogst. De
juist uitgekomen larfjes (D-larven genaamd,
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foto 2) zijn vrij-zwemmend en 75 tot 85 micron groot. Ze worden in hoge dichtheden geplaatst in tanks met doorstromend water. De
larven worden dagelijks geoogst en op grootte
gesorteerd door fijnmazige zeven die bij de uitlaat van de tank zijn aangebracht. Dit sorteren
bevordert de gezondheidsstatus en uniforme
grootte. Dankzij een nauwkeurig gereguleerd
voedselaanbod ontwikkelen de larven zich en
zullen ze op dag 15 na het uitkomen de metamorfose ondergaan, waarna ze zich onder
normale omstandigheden als oesterbroedjes

Toevoeging van adrenaline
en constante werveling
voorkomen dat de broedjes
zich vasthechten

Foto 3. Vaten met wervelend oesterbroed

aan substraat gaan hechten. Tot 50 miljoen
larven van hoge kwaliteit kunnen per cyclus
tot het stadium van gemetamorfoseerde oesterbroedjes worden gebracht. Jaarlijks kunnen tot 8 cycli worden uitgevoerd.
De metamorfose wordt gesynchroniseerd
door gedurende 3 dagen tweemaal daags
te behandelen met adrenaline in de vorm
van Epinephine bitartraat. Deze behandeling zorgt ervoor, samen met de constante
turbulentie in de tanks, dat de broedjes wel
de metamorfose doormaken maar zich niet
gaan hechten en dus vrij-zwemmende, kleine
oestertjes worden, compleet met twee schelpjes en lijkend op een piepklein kokkeltje.
De vrij-zwemmende oestertjes kunnen tot
twee maanden worden opgekweekt in vaten
waarin water continu omhoog stroomt (foto
3). Met vrij-zwemmend broed kan een betere
menging worden bereikt van de oesters en de
algen waarmee ze zich voeden. De algen worden bij de bodem van de fles ingebracht. De

watertemperatuur wordt op 18o C gehouden
en het broed wordt op gewenste grootteklasse
gesorteerd: 500, 700, 900, 1100, 1300, 1500, 1800
en 2000 micron om de kwaliteit en uniforme
grootte binnen een batch te behouden. Wanneer het broed de grootte van 2 mm heeft
bereikt worden ze naar bassins overgebracht
waarin de broedjes op fijnmazig netmateriaal
liggen. Constante doorstroming door de bassins zorgt voor aanvoer van voedsel en afvoer
van afvalproducten.
Nursery
In eerste instantie was er een nursery op het
land aangelegd (foto 4), bestaande uit doorstroombekkens, reservoirs waarvandaan het
water wordt opgepompt en het spuiwater
weer naartoe gaat, en reservoirs waarin een
hoge algendichtheid kan worden gestimuleerd om de jonge oesters van voedsel te voorzien. Maar deze nursery is tijdelijk buiten gebruik vanwege enkele aanpassingen die nodig
zijn om een meer efficiënte bedrijfsvoering
mogelijk te maken. Op dit moment worden
alle jonge, 2 mm grote oesters die het broedhuis verlaten opgekweekt in een door Eyre
Shellfish gehuurd perceel van 2 ha in de ondiepe inham (foto 5 en 6). Een 8 m lang vaartuig
met 200 pk motor verzorgt het vervoer tussen
de hatchery aan land en de faciliteiten op dit
perceel op zee (een tochtje van 20 minuten).
De boot (foto 7) kan tot 2 ton aan broed en
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Foto 4. Luchtopname van het broedhuis.

Foto 5. Nursery bij laag water
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Foto 6. De oester nursery bij zonsopgang

Foto 7. Het schip van Eyre Shellfish, beladen met manden waarin de oesters worden ondergebracht

materiaal vervoeren. Het perceel valt tijdens
eb droog en dit maakt het mogelijk de sterkte
en groei van het oesterbroed onder getijdeomstandigheden te bekijken. Eyre Shellfish heeft
op het perceel het lijnensysteem van het bedrijf BST geplaatst. Oesterbroed groter dan 3
mm wordt in mandjes geplaatst die aan een
de lijn hangen (foto 8). Het BST systeem biedt
de mogelijkheid om de hoogte van de mandjes t.o.v. de bevestigingspalen aan te passen
aan het getijderegiem en aan de hoeveelheid
plankton op verschillende dieptes om zo de
groei te optimaliseren. Voordat de oestertjes
in de mandjes worden geplaatst gaan ze eerst
enige tijd in horizontale kooien bekleed met

fijnmazig netmateriaal. In een horizontale
ruimte zijn de piepkleine, kwetsbare oestertjes beter gevoed en vooral beter beschermd.
Deze kooien kunnen ook met klemmen aan
de lange lijnen van de BST systemen worden
bevestigd.
Voer
Het voedsel voor de teeltdieren, larven en
broed bestaat uit micro-algen die in flessen en
containers van verschillend formaat worden
opgekweekt. De vaten variëren van flessen, 20
l glazen kruiken en systemen bestaand uit horizontale en verticale plastic zakken (foto 9 en
12). Zes soorten algen worden in een speciaal
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Foto 8. Nursery met BST lijnensysteem waaraan manden met oesterbroed hangen

Foto 9. Plastic flessen met algenkweek
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Foto 10. Machine waarmee oesters op grootte worden gesorteerd

Foto 11. Team van Eyre Shellfish
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Foto 12. Plastic zakken voor algenkweek

deel van de hatchery gekweekt. Deze algenkweek op zich is een belangrijk deel van al het
werk in de hatchery.
Marketing
Na enkele weken (de duur is afhankelijk van
het seizoen) wordt het broed gesorteerd op
formaat en de dieren groter dan 5 mm zijn
klaar voor de verkoop. Dit broed van 5 mm
kan direct aan kwekers worden verkocht
maar een deel van het oesterbroed wordt
ook verder opgekweekt tot 30, 40 of 50 mm
broed en dan pas verkocht aan kwekers die de
voorkeur geven aan groter pootmateriaal om
sneller het marktgewicht te kunnen bereiken
(foto 12). Broed van 5 mm wordt na sortering
teruggeplaatst in zee om een week af te harden voordat het naar de kweker gaat. Met afharden wordt bedoeld dat het broed van het
sorteren kan herstellen en weer sterk genoeg
wordt om de stress als gevolg van handelingen tijdens transport en uitzetten door de
kweker te overleven.
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De toekomst
De focus van Eyre Shellfish zal sterk gericht
blijven op het verkrijgen van teeltdieren die
zijn geconditioneerd en verbeterd voor de
Zuid-Australische omstandigheden. Ons bedrijf gaat uit van de meest succesvolle commerciële oesters en bouwt voort op hun
kenmerken om het succes van onze klanten,
de oesterkwekers, te verbeteren. We gaan de
nursery aan land verbeteren zodat die in sommige seizoenen ingezet kan worden om de efficiëntie en productie te vergroten. We streven
ernaar om de Zuid-Australische oestersector
sterk en concurrerend te maken op de Australische en Aziatische markten. Op de lange termijn kan naar een bepaalde mate van verticale
integratie worden gestreefd, wat betekent dat
Eyre Shellfish wellicht ook consumptieklare
oesters zal gaan verkopen. Australië is een netto-importeur van oesters dus voor de huidige
kwekers zijn er op zowel de binnenlandse als
op de exportmarkten nog mogelijkheden zich
verder te ontwikkelen.

