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KRINGLOOP
VAN VIS
EN SLA
Een kringloopsysteem dat zorgt voor minder
vuil water waarin vis en sla worden gekweekt.
Sara Pinho promoveerde op dit zogenoemde
FLOCponics-systeem. Hoe werkt het precies?
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De helft van alle vis die we eten, is kweekvis. De intensieve
kweek is vaak eenrichtingsverkeer van voer naar vis, met
vervuild water als gevolg. Bij aquaponics (de combinatie van
aquacultuur en hydroponics, plantenteelt op water) her
gebruik je dat afvalwater als voeding voor planten. Daarbij
kunnen bioflocs – vlokken met bacteriën en plankton – de
waterkwaliteit goed houden en als extra visvoer dienen.
FLOCponics heet dit kringloopsysteem en Sara Pinho
promoveerde erop. Zij vergeleek de groei van tilapia’s en sla
in FLOCponics met bestaande losse alternatieven: hydro
ponics, bioflocs en recirculaire viskweeksystemen. Ook
berekende ze efficiëntie en duurzaamheid.

Biofloc en vis: In de vistank
zitten bioflocs, vlokken met bacteriën en
plankton. Ze leven van overgebleven visvoer
en vissenpoep en zijn zelf weer voedsel voor de vissen.
De tilapia’s groeiden 24 procent beter in FLOCponics
dan in traditionele recirculaire viskweeksystemen en
hadden 8 procent minder eiwit nodig in het voer.
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Visteelt

30 gram

Jonge tilapia’s krijgen voer uit voerautomaten boven
het bassin. In Pinho’s experimenten (aan het Aquaculture Center van de Sao Paulo State University),
groeien de vissen van 1 gram naar 30 gram in acht
weken. Daarna kan de visteler ze overzetten naar
grote tanks of vijvers voor de laatste groeifase.
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meer groei van vissen

betere waterbenutting

beter gebruik van nutriënten

Tilapia

+ tolerant en veelgebruikt
- lage prijs, niet altijd gewild,

2

antibiotica en steroïdengebruik

Pacu
Planten (hydroponics): Het voedselrijke water uit de viskweek stroomt door
naar een bak waarin slaplanten hun
wortels hebben hangen. Ze halen hun
voedingsstoffen zoals ammonium, nitraat
en fosfaat uit het water. De sla groeit even
goed als in andere bodemloze systemen.

+ gewild
- niet tolerant voor variatie in water
parameters

Tambaqui

+ gewild, tolerant voor lagere pH en

Conclusie

Wat de vis niet eet, kan de plant gebruiken. Het FLOCponics-systeem
benut water 10 procent beter en nutriënten 27 procent beter dan de huidige biofloc-viskweek zonder planten. Wel heeft FLOCponics een grotere
schaal nodig om de voedingsstoffen optimaal te gebruiken, met minimale
toevoeging van meststoffen voor de plantengroei. Het is ook kwetsbaar
voor stroomuitval: omdat zowel vissen als vlokken zuurstof verbruiken,
is toevoer van verse lucht van levensbelang. Die intensieve beluchting
maakt het systeem minder energiezuinig. Hernieuwbare energiebronnen
kunnen het systeem verder verduurzamen.

temperatuur
- lage prijs, nog niet intensief
gekweekt in biofloc-systemen

Jundia

+ hoge prijs, tolerant voor lagere pH
en temperatuur
- nog niet intensief/grootschalig
gekweekt
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24% 10% 27%

Om telers meer kansen op de markt te
bieden, zocht Pinho naar Zuid-Amerikaanse vissoorten die een lucratief
alternatief kunnen zijn voor de goed
kope tilapia in FLOCponics. De top drie:
de pacu, jundia, en tambaqui. Ze groeien snel en zijn gewild op de Zuid-Amerikaanse markt. Sommige kunnen leven
in kouder en zuurder water, wat beter is
voor de plantengroei in het systeem.
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