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Aalonderzoek in
Japan

In het voorjaar van 1988 werd door Dr.C.J.J.Richter en Ir.L.T.N.Heinsbroek
van de Vakgroep Visteelt en Visserij van de Landbouw-Universiteit Wageningen samen met Dr.H.J.Th.Goos van de Onderzoeksgroep voor Vergelijkende Endocrinologie van de Rijks-Universiteit Utrecht een studiereis
naar Japan ondernomen. Aanleiding voor de reis was het besluit tezamen
een onderzoek te gaan do en naar het kunstmatig tot voortplanting brengen
van Europese aal. Voor dit onderzoek werd samenwerking gezocht met
Japanse instituten met ervaring op dit gebied.
door Jan Willem de Wilde
Tijdens de reis werd een negental instituten
bezocht, die zich bezighouden met onderzoek naar voortplanting, voeding en ziektebestrijding van Japanse en Europese aal.
Een Engelstalig verslag van de reis met
de titel 'Eel research in Japan' kwam in
oktober 1988 uit. Dit artikel is er een
eenvoudige samenvatting van. Wie prijs
stelt op het volledige rapport, kan dit
aanvragen bij de betrokken onderzoeksinstellingen.
Overigens heeft het NGvA in februari van
dit jaar een thema-avond gehouden,
waarin de onderzoekers elk een deel van
hun bevindingen presenteerden.

Ret kweken van paling begon in Japan
aan het eind van de vorige eeuw met wilde
pootaal. De ontwikkeling tot heden wordt
aardig door figuur 2.1 in beeld gebracht.
In 1940 was de jaarlijkse productie tot
10.000 ton toegenomen, maar tijdens de
Tweede Wereldoorlog viel deze tot nul
terug. Daarna steeg de productie snel,
mede door intensivering van de teelt, met
een forse onderbreking als gevolg van
. tekorten aan glasaal en het optreden van
ziekten.
Begin jaren zeventig werd geprobeerd het
glasaaltekort op te vangen door import van
glasaal van andere soorten. In 1973 werd
de maximale hoeveelheid van 220 ton
Europese glasaal ingevoerd. De resultaten
hiermee waren echter niet go ed, door
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Figuur 2.1

hogere sterfte en minder goede groei en
conversie dan bij de Japanse aal. Nu wordt
per jaar nog maar 10 tot 15 ton glasaal
uit Europa ingevoerd, goed voor een produktie van 1000 tot 2000 ton consumptieaal.
Ongeveer in dezelfde tijd deden zich emstige ziekten voor, die mogelijk een gevolg
waren van de importen van Europese aal.
De hoge sterftes die hieruit voortvloeiden
deden samen met het glasaaltekort de
productie in 1972 tot 13.000 ton teruglopeno
Om de problem en te verminderen ging
men de teelt verder intensiveren. De plastic
kassen werden ontwikkeld, waarin het
water 's winters tot 25 a 28 graden werd
verwarmd. Dit leidde tot een betere overleving en verkorting van de groeiperiode
tot minder dan een jaar.
Thans wordt per jaar 36.000 tot 40.000
ton geproduceerd door de ongeveer 1550
aalkwekerijen. De bedrijfsgrootte varieert
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-bij een gemiddelde productie van omstreeks 25 ton- tussen 4 en 100 ton per
jaar. De teelt in kassen zorgt voor 80 tot
90 procent van de totale productie. Slechts
2 tot 5 procent bestaat uit Europese aal.
De palingkwekerijen voorzien slechts in
de helft van de J apanse behoefte, zodat
jaarlijks nog eens eenzelfde hoeveelheid
wordt geimporteerd, voomamelijk uit Taiwan. Glasaal wordt bij tekorten vooral uit
China gehaald; Taiwan en Korea staan
export hiervan niet toe.

SneDe groeiers
Japanse glasaal wordt van december tot
april uitgezet in bassins van 10 tot 15 m2~
bij dichtheden van 150 tot 500 gram per
m2. Het water wordt binnen een week
naar 25 tot 28 graden C verwarmd. Na
5 dagen wordt het eerste voer gegeven;
vanouds Tubifex, maar sinds 1982 ook
samengestelde startvoeders. Na een oftwee
weken wordt in 20 tot 25 dagen op

~ngva
kunstvoer overgewend, waarna een eerste
sortering plaatsvindt. Daarna wordt om
de 15 a 25 dagen gesorteerd en komen
de aaltjes in bassins van 100 to 400 m2.
In de eerste 2 tot 3 maanden wordt een
gewicht van 2 a 3 gram bereikt. De sterfte
kan van 5 tot 80% uiteenlopen, maar 10
tot 20% is normaal.
In kassen worden de afmestbassins van 300
tot 600 m2 met 6 tot 30 kg aal per m2
bezet. 's Zomers, als de watertemperatuur
meer dan 20 graden is, wordt de aal ook
in buitenvijvers van 1000 tot 6000 m2
gehouden, bij dichtheden van 0,5 tot 2
kg per m2. Grote zorg wordt besteed aan
de waterkwaliteit, omdat dit veel problemen kan voorkomen.
De snelste groeiers zijn in een half jaar
marktwaardig (180 a 200 g), de overige
80 a 90% do en er twee tot drie keer zo
lang over. De groei varieert van 0,8 tot
2% per dag,terwijl de conversiefactor tussen 1,4 en 1,9 ligt. Per kg glasaal kan 600
tot 900 kg consumptieaal worden geproduceerd.
De enkele kwekers die gespecialiseerd zijn
op de Europese aal, maken gebruik van
eenvoudige technieken. Het produktieproces verloopt niet veel anders als bij de
Japanse aal, alleen veel trager, terwijl het
water op een lagere temperatuur -hoogstens 20 tot 24 graden- gehouden wordt.
De sterfte onder de glasaal is vrij hoog:
40 a 50%. Slechts 15% van de uitgezette
glasaal is binnen een jaar marktwaardig,
20% in het tweede jaar en nog eens 15%
in het derde. Tijdens de mestfase wordt
0,6 tot 2% van het lichaamsgewicht gevoerd, bij een voederconversie tussen 1,6
en 2,3. Een kg Europese glasaallevert maar
ongeveer 120 kg marktwaardige aal op.
Een indruk van de bedrijfsresultaten van
Japanse palingkwekerijen geeft tabel 2.2.
Hierin is met een glasaalprijs van 200.000
Yen per kg voor de Japanse gerekend (het
tienvoudige van de prijs van Europese

glasaal). In 1986 en '88, toen slechts 30
ton Japanse glasaal werd gevangen, liepen
de prijzen op tot 300 a 450.000 Yen per
kg. De voerprijs is gemiddeld 250 Yen per
kg, arbeid kost 5 tot 10 mIn. Yen per
mensjaar. Er zijn duide1ijke schaaleffecten,
zodat de kostprijs van 1500 a 1700 Yen
per kg bij een gemiddeld bedrijf van
ongeveer 25 ton voor grotere kwekerijen
lager kan zijn. De afzetprijzen zijn hoog
in de zomer en laag in de winter; in 1987
lagen ze tussen 1300 en 2100 Yen per kg.
De laatste jaren is er een dalende tendens,
vermoedelijk als gevolg van de toegenomen produktie in het zuiden en in Taiwan.

Kunstmatige voortplanting
De levenscydus van de Japanse aal verloopt vrijwel .hetzelfde als die van de
Europese aal. Aangenomen wordt dat het
paaigebied in de Chinese zee ligt. Evenmin
als van Europese is van Japanse aal ooit
een geslachtsrijp exemplaar gevangen.
Om de aal tot voortplanting te brengen
moet het geslachte1ijke rijpingsproces geheel in het laboratorium worden nagebootst. In Japan houdt men zich daar al
lange tijd mee bezig. Met stoffen uit hypophysen en geslachtshormonen die van
invloed zijn op de geslachtsrijping wordt
getracht de voortplanting kunstmatig uit
te lokken. Het lastige hierbij is dat de
natuur geen voorbeeld biedt. De proefdieren moe ten gekweekte van minstens
drie of vier jaar zijn, maar liever nog wilde
schiere van 8 of 9 jaar. Een vijftal groepen
doet onderzoek op dit gebied.
Vermoedelijk de eerste groep die er in
slaagde Japanse aal kunstmatig tot voortplanting te brengen was de Visserij Faculteit van de Universiteit van Hokkaido.
Na een behande1ing met 9 tot 12 wekelijkse injecties van hypophyse van chumzalm kwam een aantal vrouwtjesalen
spontaan tot ovulatie. Van deze dieren was
het gewicht pas na de tiende week sne1
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gestegen en was de verhouding tussen het
lichaamsgewicht en dat van de geslachtsotganen vrijwel constant gebleven (zie
figuur 3.2). Mannetjespaling was in zes
weken met een menselijk hormoon betrekkelijk eenvoudig tot het produceren van
sperma te krijgen. Slechts een klein deel
van de voortgebrachte eieren bleek na
bevruchting levensvatbaar. De na 38 tot
45 uur uitgekomen larven konden niet
langer dan een dag of tien in leven gehouden worden.
De methoden van de andere groepen
komen in grote trekken met die van de
onderzoekers van Hokkaido overeen. Het .
Chiba-ken Proef-station voor de Binnenvisserij experimenteerde met hypophysen
van verschillende vissoorten. Daarbij leek
die van zilverkarper de beste eikwaliteit
op te leveren. Ook hier leefden de larven
echter niet langer dan twee weken.
Het Visserijlaboratorium van de Univer- .
siteit van Tokyo doet al sinds 1972 pro even
met voortplanting van aal. Schieralen van

*

600 tot 800 gram werden behandeld met
varierende doses van verschil-Iende hormonen, om de veronderstelde natuurlijke
productie van deze stoffen na te bootsen.
Dit leverde een gunstig verloop van het
lichaamsgewicht op, met pas na een dag
of vijftig een snelle toename met 10 tot
20%. De eieren vertoonden grotendeels een
goede rijping. Veel aandacht is besteed aan
het constant houden van de watertemperatuur op ca 20 graden, maar vermoedelijk
alleen om dit als variabele factor uit te
schakelen. Ook hier was het eenvoudig
de mannetjes tot de vorming van hom te
brengen. Aan het eind van de hormoonbehandeling werden mannetjes en wijfjes
in een bassin samengebracht, waarop ze
op min of meer natuurlijke wijze paaiden.
In de laatste 10 jaar werden zo dertig maal
larven geproduceerd, die ondanks bizondere zorg voor de voeding maximaal 18
dagen in leven bleven.
Het Shizuoka-ken Visserij Proefstation
heeft vooral de invloed van verschillende

Tabel2.2
A .japonica

Fish species
Farm size
Pond area (m 2 )
Production (tonli40
Operating costs
Glass eels (¥ 1(Y)
Glass eels (kg)
Feed (¥ 103 )
Feed (tons)
170
Labor (¥ 103 )
Labor (number)
Fuel for heating
(¥ 103 )
Electricity (¥ 1(Y)
Water (¥ 103 )
Maintenance (¥ 1(Y)
Depreciation (¥ 103 )
Interest (¥ 10')
Total costs (¥ 1(Y)
Cost/kg( (¥ 1(Y)

A .anguilla

3000
55

1500
30

1000
20

500

3000
150
42500
78
22500
3,5

16000
80
19500
43
15000
2

10000
50
10750
40
10000
1

3600
180
10000

15000
8400
8000
15000
10000
10000

5000
6000
5000
7500
5000
5000

3000
3000
2500
5000
3300
3000

100
4000

161400
1345

84000
1527

50550
1685

27870
1394
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Figuur 3.2

combinaties van hormonen op de ei-rijping
onderzocht. Door de wisselvalligheid van
de resultaten kon geen verband tussen
hormoonbehandeling en levensvatbaarheid van de eieren worden gelegd. Slechts
eenmaal (in 1974) kwamen er eieren uit.
Het Nationaal Aquacultuur Instituut, Tamaki-cho, dat zich vooral bezig houdt met
voeding en de voortplanting van andere
soorten, heeft met het recent gestarte onderzoek naar de voortplanting van aal
veelbelovende resultaten geboekt. In afwijking tot de gebrui-kelijke methoden
werd hier na een vijftal hypophyse-injecties een hormoonpil ingebracht, waarop

na enige tijd kUltschieten volgde. De kwaliteit van de eieren kan nog verbeterd
worden.

Verder onderzoek
Uitgaande van de Japanse ervaringen moet
het met de huidige kennis van de voortplantings-endocrinologie bij andere vissoorten mogelijk zijn tot meer verfijnde
methoden te komen voor het kunstmatig
tot voortplanting brengen van Europese
aal, maar het blijft proefondervindelijk
onderzoek. Ook het probleem van de
voeding van de larven moet worden opgelost. Daartoe is het no dig te weten welke
Aquacultuurnieuws jull 1989 pagina 27
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planktonsoorten voorkomen in de zeegebieden waar men aanneemt dat de larven
leven.
Aan de Visserij Faculteit van de Universiteit van Hakodate wordt ook fundamenteel onderzoek gedaan naar de productie
van steroide hormonen in zaadklieren en
eierstokken onder invloed van dezelfde
stoffen waarmee de geslachtelijke rijping
wordt gestimuleerd. Gezien de verrassende
uitkomsten zou voortzetting en uitbreiding
van dit onderzoek een verklaring kunnen
bieden voor de tot nog toe magere resultaten met kunstmatige voortplanting van
aal. Met de huidige behandelingsmethoden
wordt het natuurlijke hormonale proces
kennelijk maar gebrekkig nagebootst. ZoweI voor mannelijke als voor vrouwelijke
aal zijn aanwijzingen gevonden in welke
richting naar verbetering kan worden gezocht.

Ontwikkeling
Onderzoek naar de voeding van aal begon
aan het eind van de jaren zestig en bereikte
zijn hoogtepunt in de eerste helft van de
jaren zeventig. Het centrum was het Instituut voor Zoetwater- Visserij Onderzoek,
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nu opgenomen in het Nationaal Aquacultuur Onderzoek Instituut. Een proefdieet
voor aal werd ontwikkeld omdat een
standaarddieet voor zalmachtigen slecht
werkte. De kwalitatieve en kwantitatieve
behoeften van aaraan vitaminen, aminozuren, vetzuren en mineralen zijn onderzocht, evenals het optimale proteinegehalte
in het voer.
Het Laboratorium voor Voeding van Vis
van de Universiteit van Kochi heefi zich
vooral bezig gehouden met onderzoek naar
de effecten van stimulerende en aantrekkende stoffen in voer. Op het gebied van
ingredienten voor palingvoer en van vertering en energie-omzetting bij aal is weinig
gedaan, naar werd gezegd wegens de lastigheid van proeven met aal.
Het vele onderzoek naar voeding en groei
van aal is niet altijd even diepgaand en
vaak met een beperkt aantal dieren uitgevoerd, zonder herhalingen. Op dit terrein
blijft nog veel te doen, vooral voor de
Europese aal.
Een tiental Japanse voederfabrikanten
produceert zo'n 55000 tot 65000 ton
palingvoer per jaar. Het meeste in de vorm
van meel, dat met water en olie tot een
pasta wordt gemengd. Het gebruik van
sinds kort ontwikkelde pelletvoer voar aal
neemt snel toe en is al 10% van het totaal.
Een andere nieuwigheid is het gebruik van
kunst-startvoer voor glasaal, in plaats van
tubifex. De samenstelling van dit startvoer
wordt geheim gehouden, maar op grond
van de gehalten aan voedingsstoffen en
andere ken mer ken lijkt er vooral verse
(inkt)vis en/of krill in te zitten.
Van de voedergift in de praktijk is weinig
bekend; het voeren van aal wordt meer
als een kunst dan als wetenschap beschouwd. Met variaties in de voedergift
wordt het groeitempo naar wens versneld
of vertraagd.
Van de belangrijkste ziekten die bij het
kweken van Japanse aal voorkomen geeft
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Tabel5.1

tabel 5.1 een overzicht. Tezamen veroorzaakten deze ziekten in 1986 een productieverlies van bijna 1200 ton. Driekwart
hiervan kwam voor rekening van kiewrot
(650 ton) en de Paracolo-byo ziekte (240
ton). Bij kiewrot, die door de bacterie
Flexibacter columnaris wordt veroorzaakt,
is van buiten weinig aan de vis te zien,
maar op de kieuwen zitten ge1e slijmklonten.
Paracolo-byo, veroorzaakt door de bacterie Edwardsiella tarda, lijkt op de rode
vlekziekte, maar onderscheidt zich door
ontstoken ingewanden en gezwellen in de
spieren. De ziekte wordt in verband gebracht met de aanwezigheid van tubifex,
het tot voor kort als enige gebruikte startvoer voor glasaal.
De diagnose van visziekten en de behandeling ervan wordt gedaan door Prefecturale Visserijbeambten. Ret gebruik van
ziekte-bestrijdingsmiddelen is met het oog
op de volksgezondheid aan strenge regels
gebonden.
De invoer van Europese en Amerikaanse
aal heeft enke1e nieuwe virussen in Japan
binnengebracht. Ret Europese aalvirus
EVE lijkt verantwoordelijk te zijn voor
een nieuw soort kiewontste-king, die
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vooral in de winter bij lage temperaturen
in vijvers voorkomt. Ret Amerikaanse
aalvirus EVA en het Europese X aalvirus
EVEX blijken geen ziekte te veroorzaken
bij J apanse aal, maar -in tegenstelling tot
EVE- weI bij regenboogforel en andere
in Japan gekweekte vissoorten. De Japanse overheid heeft daarom een controlesysteem opgezet, waarbij geimporteerde
glasaal ongeveer een week in quarantaine
moet blijven tot pro even uitwijzen dat ze
vrij is van virussen.
De Europese aal blijkt gevoeliger te zijn
voor ammoniak, zwevende deeltjes en een
laag zuurstofgehalte dan de Japanse en de
kiewen worden zwak gevonden. Allerlei
bacteriele ziekten komen voor bij de
kweek van Europese aal, die worden
bestreden met antibiotica in het voer en
zorg voor een goede waterkwaliteit. De
belangrijk-ste ziekteverwekkers voor
Europese aal in Japan zijn -net als hier
sinds hun introductie- Pseudodactylogyrus
bini en P.anguil-Iae. Ze worden bestreden
met formaline of Dylox (Masoten).
Ret water in de kassen wordt diep blauw
gekleurd door methyleen-blauw, niet voor
ziektebestrijding, maar omdat de aal beter
zou groeien in ondoorzichtig water.

