C

E

N

T

R

A

A

L

ART

K

E

L

Een kans vaar fundamenteel anderzaek

Aquacultuurontwikkeling
doer prof. dr. FA. Huisman
vertaling: Oebbv Engels

De aquacultuur, te omschrijven als de teelt van waterdieren en -planten (vissen, schelpdieren, schaaldieren en wieren), heeft zich in het verleden, vergeleken met andere vormen
van agrarische produktie en veehouderij, langzaam ontwikkeld.
In de loop van de geschiedenis overtrof de visvangst qua produktiehoeveelheid de aquacultuur steeds royaal en dit is nog steeds het gevaL Tot in de jaren '60 en het begin van de
jaren '70, kon de produktie van vis de vraag van een groeiende wereldbevolking nog bijhouden. Maar dit is nu wei anders!
Aangezien de visvoorraden een door de natuur
beperkte opbrengst hebben en de mogelijkheden voor het ontwikkelen van onderbeviste
bestanden afnemen - en de vervuiling verergert deze situatie nog - is het oude geloof in de
onbeperkte overvloed van de zeeen tegenwoordig veranderd in een bewustzijn van

schaarste, .... en daardoor wordt er meer nadruk gelegd op de ontwikkeling van aquacultuur.
Het voorgaande houdt in, dat er tot voor kort
geen grote vraag was naar uitbreiding van de
aquacultuur. Daardoor zijn, al bestaan enkele
zoetwater aquacultuursystemen al honderden

.en daardoor wordt er meer nadruk gelegd op de ontwikkeling van aquacultuur.
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Andewjds is het merendeel van de vinvisproduktie afkomstig van relatief kleine vijvers.
of zelfs duizend jaar, de meeste nog maar van
zeer recente datum. In het verleden konde n
onderzoeksinspanningen in de aquacultuur
niet worden gerechtvaardigd door het bestaan
van een grote economische sector.
Ais gevolg hiervan kan men slechts een minderheid van de soorten waar de aquacultuur
zich op richt als (volledig) gedomesticeerd beschouwen . In feite wordt de meeste onderzoeksinspanning in de aquacultuur nog steeds
gewijd aan het domesticeren van een steeds
groter aantal soorten, in plaats van aan het
verbeteren van de produktieprestaties van enkele door biologische en zootechnische vernieuwingen. Dit staat in sterk contrast met de
ontwikkeling in de akkerbouw en de teelt van
landdieren.

Huidige stand van de techniek
Zowel in zee als in grote binnenwateren komt
de aquacultuurproduktie voornamelijk tot
stand met extensieve systemen, waarbij de
menselijke inmenging zeer gering is en zich in
de meeste gevallen beperkt tot het bezetten

van het open watersysteem met broed/zaad
en het oogsten van de produkten, zoals het
geval is bij het kweken van schelpdieren en
zeewier en ook bij het 'ranchen' van zalm
(vangst aquacultuursystemen).
Anderzijds is het merendeel van de vinvisproduktie afkomstig van relatief kleine vijvers
en binnenwateren, waarin de gewenste soorten gedurende hun he Ie leven worden gekweekt. De produktie hangt af van de natuurlijke vruchtbaarheid van het water, eventueel
aangevuld met mest (kunstmest) en met agrarische afvalprodukten en andere afvallen als
aanvullende voeding. De geringe afmetingen
van deze kweekeenheden laten menselijke inmenging gemakkelijk toe, zowel met de visbestanden als met hun milieu (kweek aquacultuursystemen) .
Sinds kort zijn gecontroleerde produktiemethoden ontwikkeld, waarbij de mens, net als
bij intensieve mesterijsystemen in de houderij
van landdieren, complete voeders verschaft
en een toenemend aantal milieu-parameters,
zoals temperatuur, licht, opgeloste zuurstof
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enz. beheerst, om de produktieprestaties van
de visvoorraad te optimaliseren.
Hoewel de voorgaande indeling in extensieve,
semi-intensieve en intensieve systemen nogal een vereenvoudiging is, laat deze wei zien,
dat een verscheidenheid aan wijzen en maten
van intensivering van het beheer van natuurlijke visbestanden het pad effent voor een overgang van visvangst (het jagen op vis) naar
aquacultuur (het houden van vis).
Thans draagt de aquacultuur 12% bij aan de
visproduktie van de wereld, wat in waarde van
29% vertegenwoordigt van de wereld produktie van aquatische produkten. Een schatting
van de totale aquacultuurproduktie geeft tabel
1, die ook de verschillen in regionaal belang
van de aquacultuur laat zien . Azia en - in iets
mindere mate - Europa kunnen beschouwd
worden als de voornaamste aquacultuurgebieden. In de Afrikaanse regio - als het andere uiterste - heeft de aquacultuur zijn 'niche' nog
niet gevonden .

In eengrbot aantallanden, vooral de ontwikkelingslanden, is de aquacultuur heel sterk een
dee I van het agrarische plattelandsleven. Zij
dient de doeleinden aan het voedingsniveau
van de gemeenschap bij te dragen, het inkomen van de landelijke boeren te verhogen en
extra of alternatieve mogelijkheden voor werkgelegenheid te verschaffen. Bovendien worden de 'cash crops' van de aquacultuur, zoals
garnalen, zalm en zeebaars, steeds belangrijker zowel in ontwikkelings- als in de ontwikkelde landen. Wat tot nu toe gezegd is, laat zien
dat het huidige beeld van de aquacultuur nogal complex is . Het laat zich kenschetsen door
een groot aantal gebruikte vissoorten (zo'n
250), door een grote verscheidenheid aan houderij- en teeltsystemen en door het dienen van
een aantal verschillende doeleinden, zoals
voedsel, werk of geld, afhankelijk van de socioeconomische context waarin aquacultuur
wordt of zal worden bedreven.
Deze laatste woorden ("wordt of zal worden ... ") geven al aan dat er in de ontwikkeling

Tabel 1: Wereld aquacultuurproduktie in tonnen en % per gebied en per produkt (1986).
Vinvis

Schaald.

Schelpdieren

Zeewieren

Overige

Totaal

4.365.735
80

311.78
76

1.488.170
64

2.724.008
99

30 .123
99

8.919.825
81

979
0

11.603
3

9.440
0

2.368
0

137
0

24 .527
0

262.149
5

50.215
12

186.659
8

10.235
0

0
0

509.258
5

Z. Amerika

61.734
1

36.576
9

2.834
0

5.332
0

0
0

106.476

Afrika

60 .930

39
0

418
0

20
0

50
0

61 .457

Europa

399.453
7

98
0

643 .636
28

0
0

0
0

1.043 .187
10

USSR

305.000
6

0
0

0
0

0
0

0
0

305.000
3

Totaal

5.455.980
100

410.320
100

2.331 .157
100

2.741.963
100

Azia
Oceania
N. Amerikal
Caribisch geb.
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30 .310 10.969 .730
100
100
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In een groot aantal landen, vooral de ontwikkelingslanden, is de aquacultuur een deel van het
agrarische plattelandsleven.

van de aquacultuur een onderscheid gemaakt
dient te worden tussen enerzijds uitbreiding
van het gecultiveerde gebied door de introductie van beschikbare systemen in nieuwe gebieden bij producenten die onbekend zijn met
de aquacultuur, en anderzijds het bevorderen
van bestaande praktijken .
Deze verschillen hebben een belangrijke betekenis voor de prioriteiten en behoeften van het
onderzoek, waarbij benadrukt moet worden
dat effecten van het onderzoek aan de ene
kant gericht dienen te zijn op introductie en
aan de andere kant op produ ktie .

Op introductie gericht onderzoek
Dit soort onderzoek staat de laatste een a
twee decennia in het middelpunt van de beAQU Aoot~

langstelling, omdat aquacultuur in veel stre ken
nog als een ' nieuw en onbekend systeem
moet worden gezien . De onderzoeksinspanningen zijn echter vooral binnen de "smalle"
grenzen van vakgebieden geleverd, voornamelijk door biologen en zootechnologen, wat
een beperking is geweest voor de vooruitgang
in de aquacultuur. Nog maar sinds kort begeven sociale wetenschappen, economie en het
onderzoek naar het beheer van hulpbronnen
zich op het gebied van het aquacultuuronderzoek.
Er is veel fundamenteel onderzoek gedaan op
het gebied van vernieuwing en culturele verbreiding met het doe I de eventuele aanvaardbaarheid (of verwerping) van vernieuwingen
vast te stellen of te voorspellen . Er is echter
zeer weinig onderzoek van dit soort gedaan in
verband met aquacultuurontwikkeling. Veel
sleutelfactoren die belangrijk zijn voor andere
vormen van produktie en teeltsystemen, zoals
sociale organisatie, organisatie van de produktie, verschillen in toegang tot hulpbronnen,
beschikbaarheid en verdeling van werk, eigendoms- en gebruiksrechten van land en water,
zouden met betrekking tot de introductie van
aquacultuur bestudeerd moeten worden, om
te bewijzen dat aquacultuur 'erbij hoort' , zodat
uiteindelijk een uitbreiding van het kweekoppervlak gerealiseerd kan worden .
Tevens dienen bestaande onderzoek-technieken gebruikt te worden voor een regionale indeling en het in kaart brengen van klimatologische, hydrologische en bodemparameters,
om veelbelovende doelgebieden voor de introductie van aquacultuur te kunnen identificeren o
Aanvankelij k zal een systeembenadering van
het introductie-gerichte onderzoek vermoedelijk het meeste voordeel opleveren. Het kan
nuttig blijken over aquacultuurontwikkel ing te
denken in samenhang met verschillende agroecologische zones en om te bestuderen vragen te formuleren, zoals: "Is aquacultuur technisch haalbaar, sociaal aanvaardbaar, economisch winstgevend, aan het milieu aangepast
(aanvaardbaar} ." Te vaak zijn aquacultuur (on-
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derzoek} projecten uitsluitend uitgevoerd omdat een behoefte aan dierlijke (vis}eiwitten
werd aangevoerd vanwege 'gebrek aan dierlijke eiwitten', of 'dalende visvangsten'. Men
moet zich realiseren dat de aanwezigheid van
een behoefte aan vis niet noodzakelijkerwijs
betekent dat er ook een vraag naar vis is, aangezien het laatste voornamelijk van de koopkracht afhangt.
Op produktie gericht onderzoek
Zoals reeds gezegd in de tweede paragraaf, is
de huidige aquacultuur voor het grootste gedeelte in een overgangsfase van visserij naar
kwekerij van waterorganismen . Ais zodanig is
de aquacultuur (op weg) een boerenbedrijf (te
worden) .
Onderzoek zal, net als in andere vormen van
agrarische produktie, zich in eerste instantie
bezighouden met het produkt en zijn directe
omgeving. Dit vraagt om wetenschappelijke
aandacht voor de biologische grondslagen van
de aquacultuur, die voor vinvis aanzienlijk minder geavanceerd zijn, en voor marine invertebraten en zeewier zelfs nog minder, dan voor
de houderij van landdieren .
Zowel de tijd als mijn eigen beperkingen laten
een meer gedetailleerd overzicht van de huidige en mogelijk toekomstige rol van aile aan de
aquacultuur ten grondslag liggende disciplines
niet toe, maar enkele uit ecologie, voeding en
tot slot de voortplantingsbiologie gekozen punten zal ik nog noemen .
Ecologie van de aquatische produktie
Welk produktiesysteem men ook gebruikt,
aquacultuur zal altijd - zij het in verschillende
mate - afhankelijk zijn van natuurlijke bronnen.
In extensieve en semi-intensieve produktiesystemen is het begrijpen en beheersen van
zowel de speciale ecologische processen in de
aquacultuur als van hun wisselwerkingen met
en terugkoppelingen uit het milieu, van het
grootste belang voor een effectief gebruik van
de basisbron. Dit geldt met name voor de zogenaamde ge·l·ntegreerde teeltsystemen,
waarbij de verschillende sub-systemen zoals
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Te vaak zijn aquacultuurprojecten uitgevoerd
vanwege gebrek aan dierlijk eiwit of als gevolg
van dalende visvangsten.
landbouwgewas, landbouwhuisdieren en vis
zich in een onderling afhankelijk stelsel bevinden .
De produktie van vinvis in vijv'ers met stilstaand water is afhankelijk van zonneschijn en
de beschikbaarheid van voedsel. Theoretisch
schat men dat bij dergelijke systemen de totaIe terugwinning van stikstof op kan lopen tot
ongeveer 20% als men herbivore vis (secundaire producenten) gebruikt . Aquacultuur
produktiesystemen zijn echter geen eenvoudige omzettingseenheden, waarin de stroom
van energie en materiaal aileen van de prima ire naar de secundaire producent wordt overgedragen. Meerdere niveaus in de voedselketen komen er aan te pas (zooplankton, insekten, omnivore/herbivore vis) en in geval van

Momenteel zljn er zo 'n veertig tot vljftig voedingsstoffen bekend, die een vis nodig heeft.
toevoegingen (mest, extra voeding) aan de
produktie worden de systemen zelfs nog ingewikke lder.
Op dit gebied is fundamenteel ecologisch onderzoek nodig om de dynamiek van de voedingsstoffen en de onderlinge samenhangen
tussen autotrofe en heterotrofe voedselketens op te helderen en om de rol van het herbivoor zijn van vis in dergelijke systemen vast
te stellen . Zelfs kleine verbeteringen hierbij
kunnen van enorme invloed zijn op de totale
aquacu ltuurproduktie, omdat er momenteel
miljoenen hectaren vijvers en binnenwateren
in gebruik zijn .
Voeding
Momenteel zijn er zo'n veertig tot vijftig essentiele voedingsstoffen bekend, die een vis no-

dig heeft. Nauw keurige kenn is van de benodigde hoeveelheden van deze voedingsstoffen is er slechts voor enke le soorten, waarvan
het economisch belang zich beperkt tot industriele landen . Meer kennis van de voedingsbehoeften en de groei van warmwatersoorten,
die representatief zijn voor de tropische aquacultuur, is dringend nodig, en opnieuw leg ik
hier de nadruk op het herbivoor zijn van vis,
omdat dit maar weinig wetenschappelijke aandacht heeft gekregen.
Een ander wetenschappelijk belangrijk gebied
betreft de beschikbaarheid van voedingsstoffen in het voer voor de vis, waarbij men de
samenhang met het beoogde teeltsysteem
moet overwegen en rekening moet houden
met de mogelijke bijdrage van het ecosysteem
zelf.
Bestudering van deze onderzoeksvelden zou
kunnen leiden tot een grotere en meer efficiente produktie en dit is in feite het be langrijkste motief geweest voor onderzoek naar visvoeding in de laatste decenn ia. Het visvoedingsonderzoek zou zijn belangstelling echter
moeten verbreden en zich ook bezighouden
met de onderlinge samenhangen tussen de
voedingstoestand en andere vitale functies
zoals het voortplantingsresultaat en de gezondheid (immuun systeem) en tussen voeding en de kwaliteit van het vlees .
Het onderzoek naar visvoeding heeft een
enorm effect gehad op de intensivering van de
produktie . Analoog aan de produktie van landdieren, vergt dit ook een ander soort kennis die
betrekking heeft op het 'welzijn' van de vis
gedurende het produktieproces. Dit - mag het
heten - ethische aspect wordt ook van belang
geacht met het oog op de maatschappelijke
aanvaarding van zowel produktiemethoden als
produkten in de toekomst.
Voortplantingsbiologie
Op dit gebied heeft de aquacultuur de steun
nodig van twee verschillende, maar elkaar aanvullende onderzoeksvelden .
Het eerste veld betreft de mechanismen die
werkzaam zijn bij de voortplanting van vis in
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natuurlijke wateren . Dergelijke studies zullen
een geschikte eco-physiologische gegevensverzameling opleveren die nodig is voor het in
stand houden/tot stand brengen en beheren
van natuurlijke en kunstmatige paaigebieden .
De behoefte hieraan is duidelijk met het oog
op natuurbehoud, maar gedetailleerde kennis
over de gedrags-, sociale en milieu-eisen voor
het natuurlijk broeden zal tevens een krachtig
instrument leveren voor het beheer van natuurlijke visbestanden en daarmee hun produktie.
Een ander punt dient hier nog vermeld te worden: onderzoek naar de rol en de werkingsmechanismen van externe factoren die de voortplantingsprocessen besturen, voorziet de
aquacultuur wellicht van voortplantingsmethodieken, die dichter liggen bij de basisbronnen
van de plattelandskweker dan hoog ontwikkelde broedhuis-methodieken .
Het tweede veld betreft de rol van de interne
factoren die de opeenvolgende stappen in het

voortp [an'tingsproces regelen. Dit brengt onder meer met zich mee - en sprekers voor mij
hebben dit al veel duidelijker gemaakt dan ik
het kan - het identificeren van hormonen, en
de studie van zowel hun synthese als hun uitscheiding en hun werkingswijze in de betreffende cellen en organen. Dit zalleiden tot een
toenemende beheersing van de differentiatie
in geslacht en geslachtsklieren en daarmee
geweldige perspectieven voor de aquacultuur
bieden.
Laten we dit niet vergeten: de voortplanting
van de vis is de belangrijkste voorwaarde voor
de domesticatie van die vis; het is de grondslag waarop een hele reeks andere wetenschappelijke bijdragen aan de ontwikkeling van
de aquacultuur kan worden gebaseerd, zoals
het kruisen van soorten, het selectief telen,
gamete-manipulatie, het overbrengen van genen en andere, die veelbelovend zijn voor het
aquacultuurbedrijf van de toekomst.
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