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Zeebaars als potentiele
visteeltkandidaat
door R.A.M. Remmerswaal
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Sinds een twintigtal jaren is de teelt van mariene vissoorten sterk in de
belangstelling komen te staan. De zeebaars, die ook bij ons langs de kust
voorkomt, is een van de soorten die goede perspektieven biedt.
De moeilijkheidsgraad van een volledige
teelt mogen niet onderschat worden maar
met het huidige prijspeil en de nu haalbare
resultaten is de teelt van deze vis interssant.
In Nederland zal het afmesten niet erg
interessant zijn, maar de produktie van
pootvis voor de verkoop aan afmestbedrijven in het buitenland is economisch
erg interessant daar de pootvisprijzen zeer
hoog zijn. lets wat zeker niet uit het oog
veri oren mag worden is dat met de realisering van een volledige teeltcyclus van
deze soort de teelt van vele andere mariene
soorten binnen ons bereik gekomen is
(heilbot, zeewolf, kabeljauw en dergelijke).
Voor ons land ligt er in de intensieve
mariene teelt zeker een interessant gebied
dat nog zo goed als onontgonnen is.
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* Zeebaars, Dicentrarchus labrax, (L)
Zeebaars is een gewaardeerde consumptievis, zij het dat het aanbod niet erg groot
en sterk fluktuerend is. De prijzen liggen

* Vangsten van zeebaarsspecies in
Europa. (FAD, Yearbook o/fisheries statistics, catches and landings)
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tussen de 18 en 35 gulden per kilo en
daar de markt gevestigd en niet verzadigd
is, is de teelt onder gecontroleerde omstandigheden steeds interessanter geworden.
Dat er niet eerder een intensieve teelt, met
komplete beheersing van de levenscyclus,
van de grond is gekomen, is te wijten aan
de moeilijkheidsgraad van de teelt van
mariene soorten. Over deze so orten is nog
maar weinig bekend en vooral de teelt van
pootvis levert veel problemen. Na vele
jaren van onderzoek, en met vallen en
opstaan, begint er toch nu een aantal
bedrijven goed te draaien, waarvan de
meeste in het Middellandse Zee gebied.
De vraag rijst, of er ook mogelijkheden
voor Nederland zijn.

Grote toleranties
De zeebaarzen vormen een omvangrijke
groep, de familie der Serranidae, die meer
dan 100 soorten omvat. De meeste so orten
komen voor in de war me zeeen, vaak langs
de kusten en rond riffen zoals bijvoorbeeld
de wrakbaarzen ('groupers'). Belangrijke
leden van de familie zijn Lates niloticus,
de Nijlbaars die de laatste tijd nogal in
opspraak is en Lates Calcarifer, een zeebaars die in Zuid-Oost-Azie een belangrijke teeltvis is. De ons bekende baarsachtigen uit het zoete water, de snoekbaars
en de baars, behoren niet tot deze familie
maar tot de Percidae. De soort waarover
we het hier hebben heeft de Latijnse naam
Dicentrarchus Labrax (Linnaeus, 1758) en

* Minima, optima en maxima van bepaalde milieu faktoren bi} de zeebaars.
Faktor
temperatuur
(OC)
saliniteit
(ppm)
zuurstof
(% verzadiging)
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wordt ook weI Norone labrax of Labrax
lupus (Lacepede, 1802) genoemd. Dicentrarchus labrax, die we verder gewoon de
zeebaars zullen noemen, is een stekelvinnige beenvis die in een wijde range van
saliniteiten en temperaturen kan leven en
groeien. Door deze grote toleranties is het
verspreidingsgebied dan ook tamelijk uitgebreid. Van het no orden van Engeland
tot bij Marokko en van de Atlantische kust
van Europa tot in de Zwarte en Rode Zee.
Lage saliniteiten zijn niet lethaal, echter
de gonaden- ontwikkeling stopt, en onder
7-10 graden Celsius stagneert de groei. De
zeebaars kan zeer snel adapteren aan wisselende saliniteiten. In 3 uur tijd kon men
ze overwennen van 1.5 naar 36 ppm zout.
De eieren hebben een saliniteit van meer
dan 20 ppm nodig om te kunnen drijven.
. Ais ze zinken komen ze in de anaerobe
bodemlaag terecht en verstikken.
Zeebaarzen zijn carnivoren, die zowel solitair als in schooltjes jagen. De grootsten
en sterksten kunnen territoriumgedrag

minimum

1
0.5
1 mg./L

optimum

maximum

20-22
25-33
70-100

>50
110-120

34

I"""

* Larvestadia van de zeebaars op resp.
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en 40 dagen na ei- uitkomst
gaan vertonen terwijl de zwakkeren in
schooltjes bij elkaar gaan zwemmen.
Ret menu van de jonge vis wordt gevormd
door plankton en verschuift naarmate de
vis groeit, via ongewervelden en schaaldieren, naar vis, waarbij vooral de haringachtigen een belangrijke plaats innemen.
Rond december zwemmen de vissen uit
de kustgebieden weg op weg naar dieper
water om zich daar voor de paai klaar
te maken. In de voedselrijke kustgebieden
hebben ze zich volgevreten en een grote
reservevoorraad opgebouwd die in de nu
volgende maanden wordt omgezet in kuit
en hom. De ontwikkeling van de gonaden
staat onder invloed van licht en watertemperatuur. De zeebaarzen paaien af in
de maanden februari tot en met juli,
afhankelijk van de breedtegraad van het
leefgebied. Gedurende deze tijd zetten de
vrouwtjes enige malen eieren af, in totaal
zo'n 500.000 per kilo lichaamsgewicht,
waarvan zo'n 200.000 van goede kwaliteit
zijn. Direkt na elke ovulatie bevruchten
de eromheen zwemmende mannetjes de
eieren. De eieren zijn pelagisch, dat wil
zeggen ze drijven, en worden door de zee
naar de kust gedreven. 4 Dagen na de

bevruchting komen de eieren uit en zijn
er larfjes ontstaan van zo'n 3 a4 millimeter
lengte, die na een dag of 4 de mond openen
en dan plankton gaan eten. Na ongeveer
40 dagen metamorfoseren ze van larveh
tot visjes. Deze visjes concentreren zich
langs de kusten waar ze leven van plankton
en kleine visjes (ook kannibalisme komt
voor) en brengen hier 3 tot 6 maanden
door. Wanneer ze opgeschrikt of bedreigd
worden kunnen ze zich in de bodem
dringen waar ze voor vijandelijke ogen
onzichtbaar zijn.
Ook volwassen vissen kunnen dit gedrag
nog vertonen en zo bij het aflaten van
teeltvijvers over het hoofd gezien worden.
Na deze 3- 6 maanden, als de watertemperaturen dalen, trekken ze naar dieper
water. De zeebaars wordt ongeveer een
meter lang bij een gewicht van zo'n 10
kilo. In Nederland is het sportvisrecord
6.5 kilo.

Successen
Al vele eeuwen terug werd de zeebaars
op extensieve wijze gekweekt en weI in
lagoons en valli's, vooral in Italie. Deze
teelt is gebaseerd op de natuurlijke intrek
van jonge vis in de kustlagunes die dan
van de zee afgesloten worden met behulp
van hekwerken van takken en netten
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(Lagoon-teelt). De valli's zijn iets meer .
teelgericht. Hierin worden de zoutgehaltes
en waterpeilen gecontroleerd en vaak ook
extra jonge vis uitgezet. Tegen de winter
wordt de vis dan gevangen met behulp
van netten en fuiken, wanneer deze naar
dieper water willen gaan trekken. In Griekenland en Italie worden zo oogsten bereikt van 30-50 kilo per hectare per jaar.
Pas in 1905 werd voor het eerst een poging
tot kunstmatige voortplanting gerapporteerd door Fabre-Domergye en Bietrix, en
in 1954 weet Jackman larven gedurende
16 dagen in leven te houden. Rond deze
tijd wordt de zeebaars ook al geteeld in
vijvers, echter met wildvang als pootvis.
Tegen het begin van de 70-er jaren begint
er opeens een gestruktureerd onderzoek
van de grond te komen in onder andere
Italie, Frankrijk, Israel en Griekenland,
waarmee gepoogd wordt de gehele levenscyclus van zeebaars onder kontrole te
krijgen. Deze onderzoeken zijn sterk gericht op het verkrijgen van eieren en het
opkweken van het daaruit verkregen broed
tot gemetamorfoseerde visjes.
Successen volgen elkaar snel op;
1969: Eerste voortplantingsexperiment
, met hom en kuit van dode, getrawlde
ouderdieren (Barnabe).
1971: Kunstmatige afpaai-inductie met
behulp van het hormoon HCG. (Humaan
Chorion Gonadotropine).
I 1972: Eerste succes in het verkrijgen van
post-metamorfose visjes. Ook het gebruik
van recirculatie systemen en 'green water'
, was al toegepast.
1973: Kunstmatige afpaai-inductie met
behulp van karperhypofyse.
1976: Start van een grote zeebaarskwekerij
in Zodar, Joegoslavie (kooi-kultuur).
Rond deze tijd waren er al tal van onderzoekstations opgestart en werd de zeebaars daadwerkelijk gekweekt in lagoons,
valli's, vijvers, kooien en recirculatie systemen, zowel in zoet als in zout water.
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De knelpunten waar we nu nog mee te
maken hebben zijn de beheersing van de
opkweek van pootvis uit eieren. Een zeer
hoog percentage van de larven sterft voor
de metamorfose of vlak erna door slechte
zwemblaasontwikkeling, ruggegraatvergroe'ingen of een verkeerde voedselsamenstelling.

Paaien
Om niet afhankelijk te zijn van de wildyang van pootvis zullen we deze zelf
moeten kunnen produceren. Een eerste
vereiste is dan ook een voldoende aantal
gezonde ouderdieren. Deze worden in
zoutwaterbassins van enkele duizenden
liters inhoud gehouden. Licht en temperatuur moeten onder kontrole gehouden
worden zodat we kunstmatig de dieren tot
afrijping aan kunnen zetten. Dit houdt in
dat we de vissen af moeten kunnen sluiten
van vals licht en een verwarmings-systeem
moeten hebben. Stress moet voorkomen
worden daar de vissen vrij schrikachtig zijn
waardoor ze stoppen met eten, en goede
voeding is uitermate belangrijk. Meestal
worden commercile droge forelpellets gebruikt en er is ook een speciaalvoer op
de (ltaliaanse) markt.
De ouderdieren worden in een man-vrouw
verhouding van ongeveer 3:2 gezet en
gehouden op een licht- en temperatuurregime dat dat in het natuurlijk milieu
nabootst. Hierdoor wordt de gonadenafrijping in werking gezet. Door de daglengte iets in te korten kan de paaiperiode
langzaam verschoven worden. Gebruikte
stimulators zijn onder andere karperhypofyse, HCG en LHRH. Niet alle eieren
wotden in een keer afgezet, maar de viss~n
ovuleren met tussenpozen gedurende zo'n
twee maanden. De goede eieren drijven
(als de saliniteit van het water meer dan
20 ppm is) en kunnen met behulp van
zeven afgeroomd worden. De bevruchte
eieren worden afgezeefd en overgebracht

naar broedtrechters, ongeveer 5000/L,
waar ze in stagnerend zeewater gehouden
worden. Bij temperaturen tussen 10 en 15
graden Celsius en hoge saliniteiten (3 en
4 procent) bleek het uitkomst percentage
van de eieren het hoogst te zijn.

*

Larve kweektrechter waarbij:
1 Lucht
2 Water inlaat
3 Licht
4 Water uitlaat
5 detritus uitlaat

Larvenkweek
De eerste 4 dagen na de incubatie van
de eieren wordt het water niet ververst
ofbelucht, noch belicht. Wanneer de monden zich geopend hebben en de oogpigmentatie zich ontwikkeld heeft moet er
belicht (300 - 700 lux; 20 Watt Tlrbuisjes)

en gevoerd ·worden. Om de afvalstoffen
te verwijderen wordt per dag 10 procent
van het water ververst en het water wordt
belucht. De temperatuur wordt nu verhoogd tot 18 graden Celsius en de saliniteit
verlaagd tot 26 ppm. Het voer is een van
de grootste problemen bij de kweek van
kleine (zeevis-) larven. Door de geringe
grootte van de larven (3-4 mm) en hun
natuurlijke reaktie om op de beweging van
prooi te reageren zijn de resultaten van
kunstvoer niet bevredigend. De overleving
en de groeisnelheid kunnen sterk verbeterd
worden door zelfgekweekte levende voeren te gebruiken. Door het voer aan de
grootte van de larven aan te passen, en
de voersamenstelling te optimaliseren door
het verrijken van het voerplankton, worden goede resultaten bereikt.
Ais eerste voer worden rotiferen gebruikt,
die gevoerd worden met algen. Vaak worden er ook algen aan het larvensysteem
toegevoegd die afvalstoffen als amoniak
en kooldioxide kunnen opnemen en zuurstof produceren. Voor de kweek van alg
en rotiferen wordt een apart kweeksysteem
gebruikt, met een hoge temperatuur (25
graden Celsius) en verlicht met Tlrbuizen.
Voeding voor de, in grote doorzichtige
plastic zakken gehouden, algkweek bestaat
uit een zout oplossing. Met behulp van
licht en toegevoegd kooldioxide kan de
alg hier zelf organische stof mee produceren. Hygiene is erg belangrijk om de
zorgvuldig uitgeselekteerde algsoorten te
behoeden voor vervuiling met niet gewenste micro organismen. Veel gebruikte
algsoorten zijn Tetraselmis suecica, Dunaliela tertiolecta en Isochrysis galbana. Deze
algen vormen het voer voor de rotiferen
die in een eender systeem gehouden worden. Brachionus plicatilis is hier een algemeen gebruikte soort.
Vaak worden de rotiferen voor gebruik
nog even verrijkt met visolie, waarna ze
aan de larven gevoerd worden. Wanneer
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* Larvenvoeding als functie van hun leeftijd
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* Lengte van de vis, gevoerd met: a) levend voer en b) droog voer.
de larven groter worden schakelt men over
op nauplien en metanauplien van Artemia
salina. In verlichte trechters met warm,
zout water dat sterk belucht is, worden
droge cystes (eieren) in ongeveer 1 dag
uitgebroed, en zijn dan meteen geschikt
voor voedering. Metanauplien zijn enkele
dagen oud en veel groter. Na deze fase
schakelt men geleidelijk over op droog
voer. Per I-maands visje zijn ongeveer
2000 rotiferen, 3000 nauplien en 150
metanauplien nodig.
De overleving tot 1 maand varieert van
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5 tot 70 procent, maar valt meestal tegen.
Door onbekende oorzaak (voeding,
stress?) treedt grote sterfte op doordat de
larven hun zwemblaas niet ontwikkelen
of buitensporig ontwikkelen (Swimbladder Stress syndrome) en door skeletafwijkingen (lordose, scoliose). Ook komen
afwijkingen aan kieuwdeksels en aan de
bek voor (kruisbekken en dergelijke).
Door al deze problem en is een geregelde
kweek van, aan kunstvoer gewende, pootvis tot nu toe de bottle-neck van een
gecontroleerde teeltcyclus . .

Afmesting

I

De echte produktie die op het moment
in Europa plaatsvindt bestaat voornamelijk uit de atkweek in kooikultures, een
klein deel extensief in vijverteelt en experimenteel in warmwater recirculatie.
Een globaal overzicht van resultaten die
op deze manieren bereikt worden wordt
in tabel 2 gegeven.
Ais voer worden voornamelijk fabrieks
vervaardigde droge pellets gebruikt, onder
andere de forel pellets. Ook natte pellets,
met als attraktantia verse vis, mossels en
garnalen, en ter verrij~ing vitamines, worden gebruikt.
Van belang zijn hoge gehaltes aan eiwitten
(zo'n 50 pro cent) en als vet voornamelijk
meervoudig onverzadigde vetzuren (zo'n
10 procent). Bij de gebruikte hoogwaardige voeders treedt er meestal sterke vervetting van de zeebaars op. Deze kan zo
sterk zijn dat de hele buikholte uitpuilt
van het vet. .
Voeren geschiedt zowel met de hand (zeekooien), als met zelfvoederaars (vijvers)
en automatische voederaars (recirculatie).
De sterfte in de afmest periode is niet erg
hoog (hooguit enkele procenten als er zich
geen bijzondere problemen hebben voorgedaan). Voornaamste oorzaken zijn sto-

* Resultaten van draaiende bedrijven
Systeem

dichtheid
(kg/M3)

groei

ringen in het systeem (blokerende pompen
en dergelijke), bakterie- en virusziekten,
huidparasieten en vergiftiging (NH3, H2S)
en soms predatie en kannibalisme.
Al de behandelingen dienen gevolgd te
worden door verdunnen en uitwassen van
het middel.

Marktomvang en teelt perspectief
Afgemestte vis wordt in West-Europa
voornamelijk verkocht aan restaurants terwijl rond de Middelandse zee zeebaars
overal goed op de plaatselijke markten
verkocht kan worden. Hier liggen de prijzen tussen qe 17 en 45 gulden per kilo.
Uit de resultaten van bedrijven die werken
met recirculatie systemen, en studies, uitgevoerd door onder andere de stichting
van de system en, en studies, uitgevoerd
door onder andere de stichting van de
Nederlandse visserij, is gebleken dat deze
aIleen rendabel kunnen draaien wanneer
ze grootschalig (200-400 ton) opgezet worden en de afzet tegen redelijke prijzen
gegarandeerd is. Op het moment wordt
er jaarlijks een paar honderd ton gekweekte zeebaars op de markt gebracht,
waarbij vooral Italie en Frankrijk belangrijke producenten zijn. Daar de totale
aanvoer per jaar maar enige duizenden
tonnen bedraagt moet er rekening gehouden worden met een prijsdaling ten gevolge

voeder
sterfte
konversie
(%)

lokatie

warmwater
recirkulatie

25-30

1.6
14g->400g
(14 maanden)

0

DAr,
Denemarken

zee kooien

20

0.2g->300g
1.3
(15 maanden)

10

Martinique

raceway

2-26

19->300g
-2.5
(28 maanden)

30

Pinia,
Frankrijk

vijver

2

Og->4s0g
1.5-3.5
(36 maanden)

2

Salses,
Frankrijk
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Ziekte/Veroorzaker

Symptomen

Behande1ing

Amy100dinium
occe1atum

zwe11ingen in het
kieuw epithee1,
verstikking van de vis

1 uur baden in 200 ppm
forma1ine.

Huidparasieten

huid beschadigingen,
vis schampt 1angs de
bodem en uitsteekse1s.

20 min. baden in 400
ppm X. X- 3g Zn-vrij
Malachiet groen in 1L
40% forma1ine.

Bakterien
witte strepen op de
(Vibrio, Pseudomo- midde1, vinrot en
nas, myxobacterium) huid b1oedingen.

20 min. baden in 12
mg/L furanace of
furoxone.

Bot vergroeiingen

sco1iose, lordose
onbekend
(verwrongen ruggegraat)

Zwemb1aas hypertrofie (SBSS)

vergrootte zwemb1aas,
vissen drijven

Zwemb1aas hypotrofie

te k1eine zwemblaas,
magere vis, sne11e
zwems1agen om niet te
zinken.

* By de zeebaars veel voorkomende ziektes met hun symptomen en behandelingen.
van marktverzadiging, wanneer er een paar
grote bedrijven opgezet gaan worden ..

Konklusie
De moeilijkheidsgraad van een volledige
teelt mogen niet onderschat worden maar
met behulp van het huidige prijspeil en
de nu haalbare resultaten is de teelt van
deze vis interessant. In Nederland zal het
afmesten niet erg interessant zijn, maar de
produktie van pootvis voor verkoop aan
afmest bedrijven in het buitenland is economisch erg interessant daar de pootvis
prijzen zeer hoog zijn. lets wat zeker niet
uit het oog verloren mag worden is dat
met de realisering van een volledige teeltAquac:ultuurnieuws april 1988 pagina 28

1arve systeem sterk
be1uc~ten.

onbekend

cyc1us van deze soort de teelt van vele
andere mariene so orten binnen ons bereik
gekomen is (heilbot, zeewolf, kabeljauw
en dergelijke). Voor ons land ligt er in
de in ten sieve mariene teelt zeker een interessant gebied dat nog zo goed als ontgonnen is.

Vooraankondiging
Themadag NGvA. Visteelt in Nederland:
realiteit of fictie. 14 juni a.s. organiseert
de vereniging Aquacultuur de jaarlijkse
themadag. Rond dit thema zullen de knelpunten waar de Nederlandse visteelt te
kampen heeft aan de orde komen. tijd
13.30 - 22.00 uur. Locatie en informatie
omtrent deze activiteiten worden nog nader bekend gemaakt.

