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Japanse platvis
wil groen licht
Maar zoveel soorten, zoveel voorkeuren.
Door Roel H. Bosma en Jan-Willem Henfling (Redactie AQUACultuur)

In ons vorige nummer kon u lezen over de mogelijkheden van LED licht om
de efficiëntie van de kweek te verhogen. Afgelopen maand publiceerde
Responsible Seafood Advocate [1] interviews met o.a. Dr. Akiyoshi Takahashi,
Kitasato Universiteit, Tokyo, Japan, en Dr. Xi Xiao, Ocean College, Zhejiang
University, China. Die geven opties voor platvis, grouper en enkele zeewieren,
die we hieronder samenvatten.

Dr Takahashi leidde de proeven met blauw,
groen en rood licht bij vier noordelijke platvissen Verasper moseri (Streepvin bot), Paralichthys olivaceus (Zomervogel), Verasper variegatus (Gevlekte heilbot) en Pseudopleuronectes
yokohamae (Gemarmerde bot) [2]. Bij groen
licht zwommen en aten alle vier soorten platvissen actiever. De Streepvin bot groeide dan
zelfs 1.6 keer sneller dan onder normale condities (zie foto). Groen licht penetreert dieper
in het water en omdat platvissen op de bodem
leven kan dit het verschil verklaren met andere vissoorten. Groen licht resulteerde bijvoorbeeld niet in een toenamen van de groei
bij regenboogforel, rode zee brasem en yellowtail. Hij verwijst naar eerder onderzoek waarin werd aangetoond dat blauw licht de groei
bevordert van Epinephelus bruneus (Langtandige grouper). Op grond van zijn ervaring beveelt hij daarom aan om bij iedere vissoort te
zoeken naar een optimale kleur van het licht.
Het effect van licht(kleur) wordt, zo sugge-
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reert Takahashi op grond van zijn onderzoek,
mogelijk gemedieerd via het endocriene systeem, waarbij hij focust op het melanine concentrerende hormoon (MCH) dat in de hersenen wordt gevormd onder invloed van licht.
Dit hormoon stimuleert de vraatzucht van
vissen. MCH is echter vrij zeker niet de enige
factor in het waargenomen fenomeen.
Chinese onderzoekers bestuderen het effect

De kleur waarbij
gedomesticeerde
vissen het best gedijen
hangt samen met hun
oorspronkelijk habitat.

Streepvin bot (Verasper moseri), links na kweek onder groene LED licht, en rechts onder standaard
lampen (Foto van: Oita Prefectural Agriculture, Forestry and Fisheries Research Center, Fisheries
Research Division, Japan, overgenomen van GSA met toestemming van Dr. Akiyoshi Takahashi,
Kitasato University).

van LED licht op verschillende wieren. Dr
Xiao vertelde dat men in China heeft ondervonden dat wit licht de groei van de zeewier
soorten Ulva pertusa (Zeesla) en Sargassum
fusiforme (Bruin wier) stimuleert, terwijl de
eiwitproductie identiek blijft. Wit licht heeft
vooral blauwe en groene golven waarbij deze
twee soorten het blijkbaar goed doen. Andere
zeewier soorten doen het beter onder rood
licht.
Het artikel bevestigt dat LED licht in ieder
geval goedkoper is dan traditionele lichtbronnen en dat experimenteren met kleur erg makkelijk is. Als onderzoek een kleur identificeert
die de groei versnelt kunnen ook andere kosten lager worden. Takahashi denkt dan aan arbeidskosten en heeft ook aanwijzingen dat de

Ook verschillende soorten
zeewier vragen ander licht.

FCR gunstiger wordt. Veel werk aan de winkel
dus voor onderzoekers. Misschien moet AFI
maar eens vissen bij Signify voor financiering
van een (bijzonder) hoogleraar.
1.

Oorspronkelijke publicatie: Responsible
Seafood Advocate, 8 Nov. 2021, door Bonnie
Waycott.
2. De Nederlandse namen zijn eigen vertalingen vanuit het Engels, behalve die van Zomervogel.
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