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De platte oester, Ostrea edulis, was
de bloem van de Bretonse
schelpdiercultuur, totdat twee
parasitaire ziekten in de jaren 1970
en 1980 de bestanden vernietigden,
waardoor de productie afnam van
20.000 ton tot tegenwoordig minder
dan 2.000 ton per jaar.
Het opzetten van een plan om de
productie weer op poten te zetten,
gefinancierd door de Staat, het
gewest Bretagne en IFREMER,
omvatte activiteiten in het veld door
het bedrijfsleven en monitoring- en
research-activiteiten door het
IFREMER. Het heeft de hervatting
van de tee It van de platte oester in
een aantal gebieden weer mogelijk
gemaakt, en heeft ook een betere
kennis van deze ziekten opgeleverd.
Na een korte beschrijving van de
verantwoordelijke parasieten, zal
hier een overzicht worden gegeven
van de belang rijkste acties,
ondernomen door de kwekers en de
onderzoekers en zal worden getracht
de resultaten en de in zicht zijnde
perspectieven uit een t e zetten.

BESCHRIJVING VAN DE ZIEKTEN

Marteilia

Marteilia refringens is een protozo met
een lengte tussen 7 en 35 duizendste millimeter. Het organisme heeft een levenscyclus in verschillende stadia met uiteindelijk
een verspreidingsstadium met sporen. De
parasiet leeft in de oester in het darmepitheel en leidt tot vermagering en uiteindelijk tot de dood van de oester in de loop van
de zomer, volgende op de infectie. Onderzoek heeft uitgewezen dat infectie aileen in
de zomer optreedt, bij watertemperaturen
boven 17 °C. De ziekte komt vooral voor in
de Bretonse estuaria. (Marteilia heeft in
Nederland geen vaste voet kunnen krijgen,
(R.D.).

Bonamla
Bonamia ostreae is een protozo van 2 - 4
duizendste millimeter, een intracellulaire
parasiet van de platte oester. Komt voor in
de bloedcellen en vermenigvuldigt zich
daar, de dood van de gastcel veroorzakend
door oplossen van het celplasma. Bonamiase heeft zich vanaf 1980 in aile Bretonse
kweekcentra vermenigvuldigd, daarna in
het buitenland, en leidt tot sterftepercentages van 70% - 90% in de oesterbestanden. In tegenstelling tot Marteilia is infectie
met Bonamia het gehele jaar door mogelijk.

geven: het "Comite de Gestion du banc
amodie" (Zuid-Bretagne) in de baai van
Quiberon en de "Association Relance Plate
Loumergat" (Noord-Bretagne).
ZOOTECHNISCHE EXPERIMENTEN

Verzaalproeven met ouderoesters
In Bretagne toonden verzaaiproeven met
ouderoesters aan dat verzaaide oesters een
verhoogde gevoeligheid vertonen voor
Bonamia. De invloed van het korren, droogstand en sorteren zijn nog niet afzonderlijk
vastgesteld.

MAATREGELEN DOOR HET BEDRIJFSLEVEN

Het vermengen van platte oesters
met Japanse oesters op de percelen.

Nadat Bonamia de bestanden van de
platte oester had uitgeroeid, zijn in een
ministerieel besluit maatregelen gesteld om
een gecontroleerde hervatting van de cultuur mogelijk te maken:
- Een verbod tot uitzaaien in Bretagne,
behalve op diep water (Saint-Malo, St.
Brieuc, Paimpol en Morlaix).
- Een verbod om oesters te verzaaien
vanuit Bretagne.
- Ontheffingen worden voorzien van de
voorwaarde van een vermindering van
de zaaidichtheid van broed tot 1 2 ton
per hectare (ca 100 oesters per m2).

Een experiment, uitgevoerd in gazen
netzakken ("poches"), leverde een zeer
geringe vermindering op van de sterfte bij
opkweek van een mengsel van 75% Japanse oesters en 25% platte. De sterfte door
Bonamiase bedroeg echter nog steeds 70%
in 16 maanden.

Ais gevolg van deze regelgeving heeft de
cultuur van de platte oester zich tussen
1983 en 1989 vooral ontwikkeld op dieper
water in de baaien van Cancale, SaintBrieuc en Quiberon, op een beperkt aantal
concessies. Omdat de traditionele broedwinning op dakpannen niet voldoende
broed meer opleverde, moest een nieuwe
techniek ontwikkeld worden met mosselschelpen, opgehangen in zakken van netwerk.
Binnen het bedrijfsleven werden twee
organisaties in het leven geroepen om
broedwinning en kweek weer gestalte te

De ziekten Marteilia refringens ,
Bonamia ostreae en Haplosporidium
worden onderzocht in monsters van fijngeprakte oesters. Immuno-sera zijn verkregen
door gezuiverde parasieten te injecteren in
muizen. Hierbij wordt ook gebruik gemaakt
van de "monoclonale antilichamen" techniek. Tijdens dit onderzoek is vast komen te
staan dat de Europese en de Amerikaanse
stam van Bonamia dezelfde zijn . Hierdoor is
aangetoond dat import van Amerikaanse
oesters inderdaad de oorzaak van de bonamiase-uitbraak in Frankrijk is geweest.

a

Het vermlnderen van de
zaaidichtheden.
Een experiment hiermee wordt momenteel uitgevoerd.

Isolering en zulvering van de
verwekkers
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Experimentele infecties.
Door middel hiervan is de infectie met
Bonamia feitelijk aangetoond en is ook de
relatie gelegd tussen de dosls van de verwekker en de mate van infectie. Verder
werd een duidelijkevariabiliteitaangetoond
in de infecties: Bij bepaalde oesters ontwikkelde de ziekte zich niet.

Resistente oesters
Door deze experimenten heeft men een
bestand kunnen creeren van oesters, die
tekenen van resistentie vertonen en die
uiteindelijk gebruikt zullen worden voor
kruisingen en om na te gaan of hun nakomelingschap al dan niet resistent is.
GENETISCHE VERBETERING

Uitheemse oestersoorten
Dit onderzoek is er op'gericht een oestersoortte vinden die niet vatbaar is voor de in
Bretagne heersende ziekten en dus in staat
zou kunnen zijn om Ostrea edulis te vervangen. Er zijn tot op heden vier oestersoorten in onderzoek: uit Chili, Argentinie,
Brazilie en Nieuw-Zeeland. In de oesters uit

Chili en Nieuw-Zeeland is intussen sterfte
door Bonamia en Marteilia vastgesteld. Men
onderzoekt momenteel de oestersoort uit
Argentinie.

Onderzoek naar de selectle van
resistente platte oesters.
Deze proeven worden momenteel op
zeer beperkte schaal uitgevoerd. Men heeft
evenwel, in zekere gevallen, na enkele
generaties kenmerken van resistentie tegen
bepaalde parasieten kunnen selecteren. De
eerste fase van deze proeven met genetische verbetering bestaat uit de selectie van
ouderdieren. In een tweede fase moet hun
resistentie worden onderzocht volgens een
plan van "gekruiste vergelijking", waarbij
men zich ervan zal moeten verzekeren, dat
de waargenomen effecten een erfelijk karakter hebben, en zich over tenminste twee
generaties uitstrekt. De eerste methode, de
eenvoudigste, die in 1985 is gestart, bestond uit het uitzoeken van oude oesters
die in een besmet g~bied in leven waren
gebleven. Vervolgens is een methode van
"geforceerde selectie" toegepast, die sneller is dan de natuurlijke methode. Deze

bestaat uit het injecteren van gezuiverde
Bonamia in partijen oesters, met het doel
binnen enkele maanden de meest resistente exemplaren te kunnen selecteren op
grond van de mate waarin zij overleven.
Deze methode kan worden toegepast op
ouderdieren die op natuurlijke wijze zijn
geselecteerd, teneinde het selectieproces
te intensiveren . Zij kan niet aileen voor
selectie dienen, maar ook om de kwaliteit
(lees: de resistentie (R.D.) van de nakomelingen van de selecties te testen. Zij is op
deze manier toegepast om een eventuele
resistentie tegen Bonamia te testen van
Amerikaanse stammen van Ostrea edulis.
De resultaten waren negatief.

Resistentietest van nakomelingen
van geselecteerde ouders.
In de loop van deze jaren heeft men nog
maar een enkele generatie kunnen produceren en kunnen testen. Tweehonderdduizend juveniele oesters zijn in mei 1985 in
een hatchery geproduceerd uit een honderdtal vierjarige ouderdieren, die in de
baai van Quiberon in leven waren gebleven. Deze juvenielen zijn tegen controlegroepen van oesters uit de omgeving getest tijdens twee experimenten: een in noord
Bretagne en een in de baai van Quiberon . In
noord Bretagne werden jonge proefoesters
vergeleken met jonge controle-oesters, die
afkomstig waren van broedval op dakpannen in zuid Bretagne. De resultaten vielen
gunstig u.it voor de proefdieren uit geselecteerde ouders. In de baai van Quiberon
werden oesters getest tegen oestertjes die
als broed waren gevallen op mosselschelpen die in netkousen water opgehangen,
en waren uitgezaaid op 2 ha in een dichtheid van 60 pervierkante meter. De 150.000
te testen jonge oesters waren deels uitgezaaid op een oppervlak van 1000 vierkante
meter, dus in een bezettingsdichtheid van
150 per m2, deels op een oppervlakte van
2 hectare in een dichtheid van 60 oesters

per vierkc;l nte meter. In februari 1989 was
4,4% van de oesters van geselecteerde
ouders ge'lnfecteerd, tegen 43% in de
controleproef.
In het laboratorium werd de eerste generatie oesters van de geselecteerde ouders
op resistentie tegen Bonamia geselecteerd
door middel van de methode met injectie
met gezuiverde Bonamia: de sterfte onder
de nakomelingen van de geselecteerde
oesters bedroeg na 6 maanden 33%, tegen
78% bij de controlegroep. In het begin van
1989 beschikte men dus over een partij
driejarige platte oesters die minder gevoelig waren voor Bonamia. Hiervan is een
monster ouderoesters bewaard, waarmee
een tweede generatie zal worden getest. In
1989 zal ook een eerste generatie worden
getest van dieren die zijn verkregen door
injectie met Bonamia. Deze methode kost
meer tijd, maar wordt wei veelbelovend
geacht.

Triplo;die
Om de gevoeligeid voor Bonamia te
verminderen, kan men ook trachten het
energieverlies dat de dieren lijden tijdens
de voortplanting, en waardoor de gevoeligheid voor infecties vergroot wordt, weg
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te nemen. Dit is mogelijk door de productie
van triploYde (steriele, (R.D.) nakomelingen
in een hatchery. Vanaf 1989 zijn testexperimenten gedaan met in de hatchery in La
Tremblade geproduceerde triploYden.
DE BROEDWINNING

De traditionele broedwinning op gekalkte dakpannen liep na 1979, het jaar van de
introductie van Bonamia, steeds meer terug. Dit kwam ook, doordat de kostprijs van
het broed met deze methode ook in Frankrijk langzamerhand te hoog wordt. In 1988
en 1989 heeft de overheid getracht om de
broedwinning met subsidies te stimuleren.
Vanaf 1978 werd geexperimenteerd met
een methode om broed te vangen op
mosselschelpen die in kousen van netwerk
zijn opgehangen, waarna de schelpen met
het broed in de herfst worden uitgezaaid.
(Deze methode is in 1981 en 1982 ook
door het RIVO in het Grevelingenmeer uitgetest, maar ondervond veel hinder van
aangroei, (R.D.). De mate van toepassing
van deze methode door het bedrijfsleven is
echter wisselend. Ook zijn er problemen

met het vinden van geschikte locaties voor
het uitzaaien van het aldus gewonnen
broed. De in eerste instantie hiervoor geselecteerde locatie te Cancale, zeer geschikt
voor voorjaarsuitzaai van dakpannenbroed
van 15 - 20 mm, blijkt minder geschikt te
zijn voor uitzaaien van broed in het najaar.
De verliezen met broed van 4 mm waren
hoog, er zijn nieuwe proeven onderweg
met broed van bijna 10 mm. In 1989 was de
broedval van de platte oester weer goed:
250 - 300 miljoen oesters, zodat weer aan
de vraag naar broed werd voldaan.
Een andere broedwinningsmethode
wordt sedert een aantal jaren toegepast in
de Rade de Brest, waarbij gekalkte plastic
rekjes als collecteurs worden gebruikt. Het
broed wordt in mei naar de kweeklocatie
overgebracht. Deze methode wordt ook in
de Middellandse lee toegepast.
Met financiele steun van het gewest
Bretagne wordt ook geprobeerd om broed
te winnen in een hatchery met de methode
van "telecaptage" (Deze methode houdt in
dat oesters in een hatchery tot voortplanting worden gebracht, grote hoeveelheden
larven worden opgekweekt, en dat de rijpe,

20 dagen oude larven naar elders worden
gebracht, waar broedval plaats kan vinden
in tanks waarin broedcollecteurs zijn geplaatst (R.D.). De opkweek van het broed
tot verzaaibare grootte is hierbij een van de
belangrijkste problemen. Deze methode
wordt gezien als een belangrijk verlengstuk
van het programma van genetische verbetering.
TEEL TRESULT ATEN

In de getijdenzone
Kweekproeven zijn uitgevoerd in Paimpol en Cancale. In het algemeen neemt de
besmetting sterk toe vanaf het tweede jaar
en voigt dan hevige sterfte. De groei is
minder goed dan op diep water, met name
in zakken. De oesters moeten na de tweede
winter uit de zakken worden gehaald,
wanneer de maat van de oesters dan onvoldoende is voor verzending . Deze methode
lijkt geen mogelijkheden te bieden.
Op diep water zijn oesters uitgezaaid in de baai van Quiberon, in SaintBrieuc en in Cancale, waar grote oppervlakten bodem beschikbaar zijn met een diepte
van 5 - 10 meter. Vanaf 1982 - 1983 zijn
hier verscheidene tientallen hectaren in
exploitatie genomen. In de herfst werden
de oestertjes gezaaid die gewonnen waren
op opgehangen mosselschelpen, in het
voorjaar die van de dakpannen. Na een jaar
is het gewicht van de oesters normaal: 10
- 20 gram, na twee jaar 30 - 60 gram,
waarbij de snelste groeiers al kunnen worden verkocht. Het merendeel wordt na drie
jaar geoogst. De sterfte was in de beste
gevallen 70% , meestal 80% - 90%, en in
een aantal gevallen zelfs 100%. Deze sterfte wordt aan bonamiase toegeschreven,
omdat Marteilia op diep water geen problemen oplevert. Het infectiepercentage
met Bonamia is bij kleine oesters zeer laag:
slechts enkele procenten bij oesters van 18
maanden en neemt vanaf het tweede jaar

toe tot 10 - 20% of meer. De relatie tussen
het infectiepercentage en de sterfte is in het
veld moeilijk vast te stellen .
De drie hoofdgebieden zijn: CancaIe, Saint-Brieuc en Quiberon. In Cancale is
de sterfte ongeveer 78 - 80%, Bonamia is
nog steeds aanwezig. De groei 'fas in 1989
voorspoedig, zodat een deel van de oesters
al na twee jaar kon worden verkocht, met
een sterfte rond de 70%. In de baai van
Saint-Brieuc is de sterfte vanaf 1985 hevig,
met name in de buurt van Binic. Oorzaken
zijn waarschijnlijk hoge dichtheden, stormen en een grote gevoeligheid voor Bonamia. In de baai van Quiberon treedt vanaf
het tweede levensjaar ook grote sterfte op.
De infectiegraad stabiliseert zich rond 10 12% bij driejarige oesters. Onder de broedval van 1985 was dit percentage plotseling
veel hoger: 30%.
Men vraagt zich af of de toename
van de aantallen oesters tot gevolg zal
hebben dat de infehtiegraad stijgt, of dat er
in de loop der jaren een zekere mate van
resistentie zal optreden. Tot 1988 zijn eventuele trends nog niet duidelijk zichtbaar, er
zijn te veel storende factoren om iets dergelijks te kunnen waarnemen. Zo zijn er verschillen tussen de kweeklocaties en de verzaaidata, schommelingen in natuurlijke omstandigheden, verschillen in bezaaiingsdichtheden en verschillen tussen cultuurtechnische methoden, zoals eggen van de percelen of het slepen met pluizig touwwerk
("faubertage") voor het verwijderen van
ongedierte.
ONDERZOEK PER GEBIED

Het onderzoek in de teeltgebieden is
voor een deel microscopisch van karakter:
door het maken van coupes (dunne plakjes) of door het maken van uitstrijkjes van
vers weefsel. Deze methoden zijn zeer tijdrovend en staan niet toe om grote hoevelheden monsters te bewerken. Sedert 1988

beschikt men over een testkit, die werkt
met immunodiagnostiek, die in de toekomst nauwkeuriger resultaten zal moeten
gaan opleveren . De oesters op de natuurlijke banken blijven daar en kunnen worden
beschouwd als indicator-organismen voor
de besmettingsgraad van een gebied. In de
Golfe de Morbihan handhaaft Marteilia zich
in hoge dichtheden, vaak met een infectiegraad van 50% van de volwassen oesters.
In datzelfde gebied lijkt het voorkomen van
Bonamia sedert twee jaar af te nemen (Golfe
de de Morbihan en de rivier van Auray) of
stationair te blijven (Saint-Philibert en
Crac'h). Marteilia wordt vooral aangetroffen in oesters in estuaria en niet in open zee.
In de permanent onder water staande
gebieden verschilt de infectie met Bonamia
per jaar en per gebied sterk, maar neemt
steeds toe met de leeftijd van de oesters. De
infectiegraad is zeer hoog in gebieden die
met laagwater droogvallen.

CONCLUSIE - - - - - -

Aanbevolen cultuurtechnische metho"~en
zijn : opkweek op diep water bij lage dichtheden zonder tussentijds verzaaien heeft,
zij het bij verminderde rentabiteit, toch
geleid tot hervatting van de kweek, voldoende om de vraag naar broed weer te
doen opleven.
Broedwinning op dakpannen lijkt niet
meer aan te slaan. De methode op opgehangen mosselschelpen zou deze kunnen
vervangen, het bewijs hiervoor is echter
nog niet geleverd. Niettemin blijft de toekomst van de oesterteelt ongewis, gezien
de vele andere onvoorziene factoren, zoals
de virulentie van de parasiet, de weerstand
van de oesters en het klimaat.
Op de basis van de resultaten van de
afgelopen jaren is dus nog veel onderzoek
nodig. Hiervoor zal een voortzetting van de
bestaande financiele bijstand door de staat
en door het gewest Bretagne nodig zijn.

MULTI-VIS
Een greep uit het programma:
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Bassins: 0 200 x 100 f 945,- 125 x 145 x 637 f 4845,Pendelvoerautomaten, traploos instelbaar, met schaal, 6, 15, 25 kg, vanaf f 110,Bandvoerautomaten, van 5 tot 18 kg, vanaf f 210,Borstelmachines in diverse soorten en maten vanaf f 565,Poreuze slang voor zuurstof en lucht f 14,Upflow-filters, trommelzeven, PH meet en regelapparatuur, complete systemen,
al snel 35% goedkoper

