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Perspectieven voor
tongkweek
door M.Fonds

Door de toenemende beperkingen die aan de visserij worden opgelegd in
verband met de overbevissing wordt vaak de vraag gesteld welke mogelijkbeden er zijn voor zeeviskweek. In bet buitenland wordt al vele jaren
intensief onderzoek gedaan over zeevis kweek, in Nederland veel minder
en dan nog voomamelijk met vis so orten als forel en paling die zowel
in zeewater als in zoetwater kunnen leven. De vraag is of een vissoort
als de tong (Solea Solea), die zo belangrijk is voor de Nederlandse visserij,
ook commercieel gekweekt kan worden. Het antwoord kan kort zijn: jazeker.
Ik wit bier proberen de mogelijkbeden voor tongkweek kort te omscbrijven.
Biologie. De tong is een platvis van de
familie soleidae, met een afmeting van 30
- 50 centimeter en een gewicht van 0.3
- 1.0 kilo, die voorkomt op zachte zandbodems langs de Europees Atlantische kust
van de Middellandse Zee tot in de Zuidelijke Noordzee. Over de biologie van de
tong in de Noordzee is vrij veel bekend,
mede door het onderzoek van wijlen loop
de Veen van het RIVO te I1muiden.
Tongen zijn nachtdieren die voornamelijk
leven van wormen. Ze bezitten een karakteristieke kromme 'papegaaienbek' en
een zeer gevoelig zijlijn-zintuigsysteem op
de onderzijde van de kop, verborgen tussen
beschermende huid- papillen, waarmee ze
de wormen in de bodem kunnen opsporen.
De Noordzee tong is na drie jaar volwassen
bij een lengte van ongeveer 30 centimeter.
De voortplanting vindt plaats in het voor-

jaar van eind april tot begin juni en begint
zodra de water temperatuur stijgt boven
7 graden Celsius. Tongen paaien 's nachts,
niet ver van de kust, en de eieren van
ongeveer 1.2 mm diameter drijven vrij in
het water.
Na ongeveer tien
dagen komt er een zeer onvolledig ontwikkelde larve uit het ei, die de embryonale ontwikkeling gewoon buiten het ei
voortzet zodat er pas vijf dagen na het
uitkomen een volledig ontwikkelde larve
is ontstaan met een lengte van 4 mm, die
op jacht gaat naar voedsel. De symmetrische larven zwemmen vrij in het water,
weI vaak dicht bij de bodem, en eten
voornamelijk klein zooplankton zoals bijvoorbeeld jonge Copepoden (nauplien en
copepodieten), rotatoren en wormlarven.
De groeisnelheid van de tonglarven is,
evenals de ontwikkelingssnelheid van de
eieren, sterk afhankelijk van de watertemAquacultuurnieuws maart 1988 pagina 15
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Vrijwel alles waf de viskweker
nodig heeft vindt-ie bij ERI~S
ERIKS biedt niet aileen een uitgebreid programma kunststofleidingsystemen, maar ook een breed pakket betrouwbare appendages,
leidingen met kunststoffen, met FDA-approval voor toepassing in de
levensmiddelenverwerkende industrie en de daarop toepasbare
afsluiters, kijkglazen. Kortom wilt u ook nodig mocht hebben vindt u bij
ons. Zoals geavance~rde filtratiesystemen. Bij ERIKS kunt u terecht
voor de benodigde kontrole- en besturingsapparatuur: er is bij ons
altijd voorraad van thermo-, mano-, drukverschil- en doorstromingsmeters. Afleesbaar on-the-spot, maar oak ingericht voor centrale
aflezing. Ge'integreerde schakelunits maken een vanzelfsprekend
onderdeel van het programma uit. Evenals een breed assortiment
statische en dynamische pakkingsmaterialen. Ook asbestvrije!

BRIIS,

alles uit een hand
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Dienstverleners op vistechnisch en installatietechnisch
gebied,
VOOR INLICHTINGEN OF PRIJSOPGAVE:

01825·3644
GEOTHERMIEK B.V., AMBACHTSTRAAT 16, 2861 EX BERGAMBACHT
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peratuur. Bij 15 procent bereiken de larven
in ongeveer een maand een lengte van 10
mm, waarbij ze metamorphoseren dat wil
zeggen van vorm veranderen doordat het
linkeroog naar de rechterkant van de kop
schuift en de karakteristieke a-symmetrische vorm van de platvis ontstaat .
Platvissen liggen namelijk eigenlijk op
hun zij: bij tong, schol en schar ligt de
rechterzijde naar boven. De pas gemetamorphoseerde tongbroedjes gaan over tot
een bodemleven en settelen vanaf eindjuni
voornamelijk in de ondiepe kustwateren
zoals de Waddenzee en de Zeeuwse stromen. Ze groeien in hun eerste zomer tot
een lengte van ongeveer 8 centimeter, in
hun tweede zomer bereiken ze een lengte
van ongeveer 18 - 22 centimeter. In de
winter groeien ze niet: ze trekken in oktober al weg naar dieper water om te
overwinteren, en keren pas in april weer
terug. Tongen zijn namelijk niet bestand
tegen lage temperaturen onder 2 graden
Celsius: wanneer tijdens een strenge winter
de zeewatertemperatuur in het kustgebied
daalt onder 0 graden Celsius kan een hele
jaarklas jonge tong uitsterven! Ook de
volwassen dieren trekken 's winters weg
van de kust om te overwinteren op grotere
diepten van 40 - 60 meter, waar ze tijdens
strenge winters soms dicht opeen zitten,
bijvoorbeeld zuid van de Doggerbank in
de 'Silver Pit'. Ze trekken in maart-april
weer terug naar de kust waar dan meteen
de voortplanting begint: de piek van het
paaiseizoen is mei.

Onderzoek over tongkweek
Op het Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee te Texel is enige jaren
onderzoek gedaan over de voedselopname
en de groei vanjonge tong bij verschillende
constante temperaturen in het Laboratorium. Onder 6 graden Celsius groeien ze
niet meer, de groei is maximaal bij 22
- 25 graden Celsius. Tot een lengte van

10 centimeter halen ze groeisnelheden van
maximaal 4 - 5 centimeter per maand, de
grotere dieren tot 30 centimeter lengte
groeien maximaal 2 -3 centimeter per
maand. De maximale groei wordt alleen
bereikt in de zomer, gedurende de winter
groeiden de tongen bij constante temperatuur toch minder hard, vermoedelijk
door de korte daglengte. De tongen worden pas aan het eind van hun derde
levensjaar geslachtsrijp bij een lengte van
ongeveer 30 centimeter. Jorgen Fliichter
was de eerste die in de Biologische Anstalt
Helgoland in 1965 kans zag tongen tot
voortplanting te brengen en grotere aantallen larven op te kweken. Sindsdien is
onderzoek over de technieken voor tongkweek vooral uitgevoerd in Engeland en
Frankrijk. Een uitvoerig overzicht wordt
gegeven door J. Fuchs in het tijdschrift
Aquaculture (1981: vol. 26, pag. 321-358).
De volwassen wijfjestongen beginnen al
in december zichtbaar te rijpen, de paai
start vaak al begin april. De eieren rijpen
in porties met tussenpozen van 1-2 weken.
Net als bij de tarbot moeten de eieren na
de rijping (ovulatie) binnen 24 uur bevrucht worden, daarna zijn ze onbevruchtbaar geworden. Wanneer er geen paai
plaats vindt blijven de eieren in het lichaam, zodat het wijfje enorm opzwelt
Na het afstrijken van een 'overrijp' wijfje zijn bij de eieren vaak meerdere
legsels te herkennen waarvan de oudste
al duidelijk dood en bruin verkleurd zijn
Afstrijken van sperma van rijpe
mannetjes is nauwelijks mogelijk: de hommetjes van rijpe man tongen zijn niet groter
dan een kwartje! .
Hommen
verzameld van tongen die op ijs werden
aangevoerd in de visafslag van Den Helder
bleken geen levend sperma meer te bevatten. De hom van vers gedode mannetjes
tong bevat weI levend sperma, en deze
hom kan fijngesneden met wat zeewater
gebruikt worden voor kunstmatige beAquacultuurnieuws maart 1988 pagina 17

vruchting van afgestreken eieren. Het bevruchtingspercentage is dan echter laag,
voornamelijk doordat maar een gering deel
van de eieren in het juiste rijpings stadium
is .
Bevruchte tongeieren worden in kwekerijen dan ook verkregen door de tongen
op natuurlijke wijze te laten paaien in grote
tanks van 3 tot 4 meter afmeting en 2
meter diepte. De voortplanting wordt kennelijk in sterke mate gestuurd door de
veranderende daglengte: door de tongen
's zomers te houden bij lage temperaturen
en een korte dag kan de voortplanting zelfs
verschoven worden naar het najaar!
In de paaitanks worden de drijvende eieren
's morgens met fijnmazige netten van het
oppervlak geschept en geincubeerd in bakken van 50 - 100 liter in zeewater met
antibiotica bij een temperatuur van 10 15 graden Celsius. De larfjes worden
opgekweekt in grote lage platte bakken
van 1 - 2 vierkante meter oppervlak en
30 centimeter diepte, ongeveer 50 larfjes
per liter. Ze worden gevoerd met Artemia
salina en met de gekweekte Rotatoor
Brachionus plicatilis. Ze blijven in dezelfde
tanks tot na de metamorphose en worden
bij een lengte van 3 - 4 centimeter overgewend op het eten van fijngesneden mossel of droogvoer. Het overwennen naar
droogvoer levert nogal wat problemen op
doordat tongen geen vismeel lusten. Tongen hebben namelijk een zeer goed ontwikkelde reuk en smaak, en vermoedelijk
een afkeer van ranzige vetten in het vismeel. Anderzijds ontbreken in vismeel
bepaalde aantrekkelijke stoffen zoals betaIne, glycine en inosine, die weI voorkomen in schelpdieren en kreeftachtigen.
Toevoegen van deze stoffen kan het vismeel alsnog acceptabel maken voor de
tong.
Een ander probleem is dat tongen niet goed
te houden zijn zonder zand op de bodem.
In kale bassins krijgen ze vrij snellast van
Aquacultuurnieuws maart 1988 pagina 18

'stress' en bacterie ziekten zoals Vibrio,
Vinrot, en Vlekken ziekte ('Black Patch
Necrosis'). Met zand op de bodem van
de tanks hebben de tongetjes veel minder
last van ziekten, anderzijds is het moeilijk
om het zand schoon te houden omdat
voedsel resten en ook dode tongetjes onder
het zand kunnen raken. K week van tongen
in netten of kooien lijkt dan ook niet erg
uitvoerbaar!
In 1981-1982 werd op initiatief van wijlen
ir. J .J. van der Wind, van de onderzoeksafdeIing van het diervoederbedrijf Trouw
& Co - Putten, een onderzoek gestart op
het Nederlandse Instituut voor Onderzoek
der Zee te Texel over de ontwikkeling van
een commercieel droogvoer voor tongkweek. Dit onderzoek werd uitgevoerd in
samenwerking met de viskweekafdeling
van de Landbouw Hogeschool Wageningen (prof. E.H. Huisman) en uitgevoerd
door studenten van Wageningen als onderdeel van hun studie- programma (B.
Drinkwaard, J.W. Resink, W. Toet & G.
Eysink).
De pro even werden uitgevoerd bij 20
graden Celsius in het Zeewater Laboratorium van het NIOZ met enkele honderden tongetjes die gevangen waren in
de Waddenzee. Al vrij snel bleek dat de
jonge tongen absoluut weigerden droogvoer te eten bereid met vism((el. Omdat
bekend was dat ze weI verse garnaal eten
werd daarom een droogvoerbereid van
garnalenmeel met zetmeel dragers, binders
en vitaminen. Dit voer werd goed geaccepteerd door de tongen in de vorm van
'moist' pellets dat wil zeggen qat het meel
werd aangelengd met water en met een
gehakt molen tot wormachtige sliertjes
geperst. Omdat garnalenmeel vrij arm is
aan vet en eiwit en ook arm aan essentiele
aminozuren zoals methionine, werden vervolgens pogingen gedaan de kwaliteit van
het voer te verbeteren door toevoegingen
van methionine, extra visolie, verschillende

r

hoeveelheden vismeel, gist etcetera. De
groei van groepen tongetjes gevoerd met
deze verschillende voeders werd dan vergeleken met de groei bij voedering met
standaard droogvoer en de groei van tongen gevoerd met fijngesneden vers mosselvlees. De meeste toevoegingen gaven
geen duidelijke verbetering van de groei.
Wel waren voedselopname en groei minder zodra vismeel aan het voer was toegevoegd terwijl een iets betere groei werd
verkregen met droogvoer waaraan 1 procent visolie of 10 pro cent droge gist was
toegevoegd. Met dit optimale droogvoer
werden maximale groeisnelheden gemeten
van 1.2 - 1.4 centimeter per maand (bij
20 graden Celsius), nog steeds beduiden
minder dan de 1.5 - 3.0 centimeter per
maand voor tongen gevoerd met mosselvlees. Vervolgens werden metingen uitgevoerd van de ademhaling, de voedselopname, de groei en de efficientie van de
omzetting van voedsel in groei, met groe-

* Tongiarven, een dag na uitkomst (larfjes drijven ondersteboven)
pen tongetjes die gevoerd werden met
verschillende rantsoenen droogvoer of
mosselvlees. De bruto voederomzetting
van gram droge stof voer in gram groei
in vers gewicht van de vis was voor het
droogvoer ongeveer 3: 1, voor mosselvlees
1.5 : 1. De voederornzettings-efficientie
bleek bij tongen gevoerd met mosselvlees
weI twee keer zo hoog te zijn (netto 43
pro cent voer in groei) als bij tongen gevoerd met droogvoer (netto 21 procent
voer in groei), terwijl de eiwit ornzetting
bij droogvoer en mosselvlees niet sterk
verschilde (mossel netto 46-63 procent
voereiwit in eiwitgroei, droogvoer 41 procent voereiwit in eiwitgroei). Dit wijst er
op dat de tongen vooral het zetmeel van
het droogvoer niet konden benutten. Het
droogvoer zou nog beduidend verbeterd
kunnen worden door meer opneembare
Aquacultuurnieuws maart 1988 pagina 19
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, eiwitten toe te voegen. Ret is misschien
mogelijk om vismeel te gebruiken voor
tongvoer als eerst de ranzige vetten eruit
verwijderd zijn, en .in plaats van toevoegingen van smaakmakers zoals bijvoorbeeld beta'ine kunnen ook direct mosselvlees of gemalen verse garnaal worden
toegevoegd. Ook is het misschien mogelijk
om andere eiwitbronnen te gebruiken zoals
caselne, verenmeel, bloedmeel, soyameel
etcetera.

Perspectieven
De firma Trouw is met het onderzoek
gestopt omdat er nog geen markt was voor
het tongvoer, het bestaande voer was
voorlopig goed genoeg. Verder onderzoek
op het NIOZ met tongen vindt niet meer
plaats omdat er geen vraag naar is, Ook
elders in het buitenland lijkt tongkweek
achter te blijven in vergelijking met de
ontwikkt:lingen in de kweek van bijvoorbeeld tarbot, zeebaars en goudbrasem. De
voornaamste reden daarvoor is vermoedelijk dat tongen nogal wat eisen stellen
aan de bassins (zand!), de kwaliteit van
het voer, de watertemperatuur etcetera,
zodat de eerder genoemde so orten makkelijker zijn. Toch zijn tongen in vergelijking met andere platvissoorten makkelijker te houden. Ze zijn onderling weinig
agressief en kunnen daardoor in grote
dichtheden gehouden worden, de broed
produktie is vrij makkelijk, terwijl hoge
temperaturen tot 25 graden Celsius in de
zomer geen probleem zullen zijn (lage
temperaturen onder 3 graden Celsius in
de winter dus weI). Uitgaande van de
bestaande kennis van de kweektechniek
en de bekende groeisnelheden zou de
produktie van tong 'vingerlingetjes' van 45 centimeter lengte ongeveer 3-4 maanden
duren, gerekend vanaf de paai van de
eieren. Bij aanname van een gemiddelde
groeisnelheid van 2 centimeter per maand,

I

* Tong als trekker in het assortiment
die ook met droogvoer haalbaar moet zijn,
zouden de vingerlingetjes in ongeveer een
jaar opgekweekt kunnen worden tot
marktwaardige tong. Zoals eerder vermeld

wordt in Nederland geen onderzoek meer
gedaan over tongkweek. In het buitenland
weI en we mogen dan ook verwachten
dat in de toekomst gekweekte tong uit
Engeland, Frankrijk, Italie of Portugal op
de markt kan komen.
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