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Paprika's kweken op viswater
door J. Scheerboom, docent aquacultuur te Hou ten

Een visteler loost, na hiervoor een vergunning te hebben gekregen, grote hoeveelheden
mineraalrijk afvalwater op het riool of op het oppervlaktewater. Ook met een recirculatiesysteem is dit onvermijdelijk; het teeltwater zou anders veranderen in een geconcentreerde zoutoplossing.
Niet iedere visteler staat er bij stil dat het teeltwater dat hij loost, het effluent, rijk is aan
mineralen die zeer goed kunnen worden aangewend als voedingsstoffen in een plantaardige teelt!

De mate van verversing van het viswater laat
men afhangen van de nitraatconcentratie of
van het bufferend vermogen van het in te nemen water . In het laatste geval wordt verzuring ten gevolge van de nitrificatie tegengegaan door het bicarbonaat in het verse water,
zodat bijvoegen van bijvoorbeeld NaHC0 3 niet
nodig is!
De goedkoopste en/of makkelijkste manier
om het effluent kwijt te raken kan uitrijden
over het bouwland zijn. Net zoals voor mest
van varkens of kippen gelden dan de landelijke
normen met betrekking tot de hoeveelheid
fosfaat per ha. Of de visteler voert het effluent
met of zonder voorverwerking af via het riool
of loost het op het oppervlaktewater.

De vergunningverlenende overheid legt degeen die afvalwater loost op oppervlaktewateren, direct of indirect, een verontreinigingsheffing op waarvan de hoogte afhangt
van het volume dat wordt geloosd en van de
mate van vervuiling . De hoogte van de
verontreinigingsheffing is afhankelijk van de
mate van voorzuivering, mits de reduktie van
verontreinigende stoffen is aangetoond door
een onafhankelijk expertiseburo . Dit laatste is
ook van toepassing voor het effluent dat via
het riool wordt geloost.
Men verwacht dat de waterzuiverings- en/of
verontreinigingsheffing in de toekomst een
aanzienlijker onderdeel van de kostprijs yan vis
gaat uitmaken.

• Visbak, biofi/ter en p/antenrij.

Deugd
Het wordt nu steeds aantrekkelijker het effluent te gebruiken als meststof in een plantaardige teelt. Het voordeel is dan niet aileen
een aanzienlijke of gehele reduktie van de
verontreinigingsheffing, maar ook een aanzienlijke reduktie van (dure) meststoffen. De
teler staat bovendien goedkoop water, warmte en kooldioxide ter beschikking . Kortom,
men mag bij combinatie van de teelten een
reduktie van de kostprijzen verwachten, zowel
voor de vis als voor het plantaardige produkt.
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dat normaal aan de paprikaplanten wordt
aangeboden, werd - op ba sis van stikstof - een
reduktie van zestig procent verkregen .

.. P/atenbezinker en pompbak waarin een mat
van fi/terspons voor de verw/jdering van zeer
fijne dee/tjes.

AI in 1985 plaatste G. Klomp op het IMAG in
Wageningen een opstelling waarbij tomaten
werden geteeld op het effluent van meervallen . Het beleid van de overheid om mineralenverliezen zo veel mogelijk te beperken
kwam toen net van de grond en de noodzaak
om ten faveure van een schone bodem een
bedrijfsvoering radicaal om te gooien werd
toen nog niet zo dringend gevoeld als nu in de
jaren negentig. Het IMAG beoordeelde het
werk van Klomp daarom als van minder maatschappelijk belang; het moest worden beeindigd ...
Vanaf 1991 staat op het AOe te Houten een
vergelijkbare opstelling als van de heer Klomp.
Vanaf januari 1992 is de opstelling zonder problemen in bedrijf. Er werden meervallen, sierkarpers, paprika's en tomaten mee geteeld.
In dit artikel worden aileen de bevindingen
betreffende het kalenderjaar 1992 gepresenteerd. Deze zijn in het kort: van het visteelteffluent werd een reduktie van circa negentig
procent verkregen door het te gebruiken midde Is druppelwater in een paprikateelt. De slurry met een hoog droge stofgehalte werd afgevoerd en gecomposteerd (de overige tien procent). En wat betreft het mineralenmengsel,
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De opstelling
De visteelt-opstelling in de kassen van het
AOe te Houten bestaat uit drie rechthoekig e
bassins van ieder 400 liter teeltinhoud, een platenbezinker, een pompbak en een druppelfilter
metwateropvangbak (foto 1). De platenbezinker en het druppelfilter zijn voorzien van
een lamellenpakket van 225 m per m 3 (WACON, Maasbree) . Voor het verwijderen van de
allerfijnste zwevende deeltjes stroomt het

.. T-vormig aftappunt naar de verzame/bak (onder) van het water voor de p/antaardige tee/t.
Tussen twee bronzen (..) fittingen is het R/Sfilter zichtbaar.

-,-----~

-- -

water in de pompbak over een mat van filterspons (foto 2) .
Op deze manier kon ruim twee kg voer per dag
worden verstrekt. Het slib dat zich onder in de
platenbezinker verzamelt, werd om de een
twee dagen afgetapt. De watertemperatuur
lag tussen 25 en 30 graden Celcius (het wordt
verwarmd via een aftakking van de centrale
verwarming) . Tussen pomp en druppelfilter
ligt een T-vormig aftappunt (foto 3). Van hieruit
werd elke twee uur viswater onttrokken - per
dag circa twintig procent van het teeltwater en opgevangen in een verzamelbak, onder
maaiveld . Van hier uit vond de bevloeiing van
de paprikaplanten plaats .
Leidingwater suppleteerde het onttrokken
viswater. Dit water bevatte voldoende carbonaathardheid (ca. 13 0 dH) om verzuring van
het viswater ten gevolge van nitrificatie te
voorkomen.
De hoeveelheden onttrokken viswater en
nieuw toegevoegd leidingwater werden van
watermeters afgelezen. De gehalten van
ammonium/ammoniak (NH / /NH 3 ), nitriet
(N0 2-) en nitraat (N0 3-) werden wekelijks bepaald met behulp van een testset van Merck.
Bovendien verstrekte het Bedrijfslaboratorium
voor Grond- en Gewasonderzoek te Naaldwijk
maandelijks een analyse .
In de visafdeling werd Afrikaanse meerval (CIarias gariepinus) gemest vanaf een gewicht
van vijf gram tot gemiddeld 800 gram.
In de ontwerpfase is de behoefte aan stikstof
van de papri kaplanten als uitgangspunt genomen voor de hoeveelheid te verstrekken voer.
De dimensionering van het biofilter is hierop
gebaseerd.

a

De paprikateeit
Op 90 m stonden in totaal 150 paprikaplanten,
in zeven rijen (V-systeem), op steenwolmatten
in een, gesloten, recirculatiesysteem. Het
gietwater is niet aileen afkomstig uit de visbassins, het wordt ook betrokken uit een bassin
regenwater om het verversingsdebiet van het
viswater - ook in de zomermaanden - op circa
twintig procent te houden (dit wordt door af-

.. Oe fe-meet-unit.
stelling van watervlotters gerealiseerd) . Het
overtollige druppelwater wordt in goten opgevangen en naar de boven vermelde verzamelbak onder maaiveld afgevoerd . Niets van het
surplus aan druppelwater verdween daardoor
in de bodem (het laten van dit surplus in de
bodem is nu nog steeds gebruikelijk) .
Vanuit de verzamelba k wordt het water naar
de meetunits (foto 4) gepompt, waar de EC,
als maat voor het totale zoutgehalte, wordt
gemeten (met de EC wordt de electrische
geleidbaarheid als maat genomen voor de hoeveelheid opgeloste zouten) . Zonodig (beneden
een EC van 2,9 mS/cm) wordt extra zoutoplossing aan het water toegevoegd . Hiertoe nam
een medewerker van het Bedrijfslaboratorium
voor Grond- en Gewasonderzoek el ke maand
een monster van de voedingsoplossing 'in de
mat', dat wil zeggen zoals de oplossing bij de
plantenwortels verscheen . Het laboratorium
adviseerde dan een zodanige zoutoplossing
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ken de. druppelslangetjes die de planten bevloeien, zouden verstoppen (zo is gebleken uit
onze voore xperimenten).

Resultaten in 1992
In geheel 1992 vond een aanwas van 630 kg
meerval plaats bij een voedergift van 570 kg
(Biomeerval van Trouw). De voederConversie
(kg voer nodig voor 1 aanwas) was dus 0,9.
Tegelijk werden 1351 kilo's paprika's geoogst,
of wei 19 kg per m. Dit was lager dan het landelij ke gemiddelde dat toen werd gerealiseerd :
23 kg per m . Dit is te verklaren uit een 4 weken kortere teeltduur.

.. De A- en B-bakken waarin, honderdvoudig
geconcentreerd, meststoffen staan opgeslagen ter suppletie van het vis water.
dat het relatieve tekorten in het viswater compenseert . Honderdvoudig geconcentreerd
staan de geadviseerde mineralen buiten de
kas in voorraad (in de Z.g. A- en B-bakken; foto
5) . Met een duimstok was eenvoudig bij te
houden hoeveel hiervan per tijdseenheid werd
onttrokken.
Van groot belang voor het slagen van de combinatie visteelt en paprikateelt was dat het viswater - voordat het in de verzamelbak verscheen - werd nagefilterd (met een RIS-filter;
op foto 3 zichtbaar) . Oo k na de verzamelbak en
v66r de meetunits passeerde het water een
dergelijk filter en na de meetunits liep het water over een zandfilter met terugspoelmogelijkheid (van LACRON ; foto 6) .
Deze drievoudige filtering van het water is uitermate belangrijk omdat anders bakterievlok-
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Visteelt-effluent
Een voorbeeld van de analyse van bassinwater
('regenwater'l. vissewater en water 'uit de
mat' zoals werd uitgevoerd door het Bedrijfslaboratorium voor Grond en Gewasonderzoek
te Naaldwijk, vindt u in tabel 1. Aileen aan het
begin van een plantaardige tee It is het
bemestingsadvies
gebaseerd
op
de
samenstelling van het mengsel regen- en viswater . Later tijdens de teelt is het gebaseerd
op de samenstelling van het water zoals dit via
de druppelaars onder in de mat bij de wortels
van de planten is verschenen .
De pH-waarden van respectievelijk bassinwater, viswater en mat waren 6.8, 6.6 en 6.2; de
waarden voor de EC respectievelijk 0.2, 0.8 en
4.0 mS/cm.
De cijfers laten zien dat viswater, vergeleken
met bassinwater, een aanzienlijk hogere concentratie NH/ , SO/ , Ca 2+, Mg2+, CI-, P, Mn en
Cu bevatte .
Wat opvalt is een hoge concentratie Zn in het
bassinwater. Dit is waarschijnlijk afkomstig
van de zinken wand van het bassin waarin het
water langere tijd (ook in de winterperiode)
staat. Verder bevat het viswater een hoog kopergehalte . Dit kan het gevolg zijn van (nieuwe) koperen leidingen en koppelstukken in het
visteeltgedeelte.
Paprikaplanten nemen selectief mineralen uit

het mengsel op. De mineralen die niet worden
opgenomen , vloeien via de recirculatiegoten
terug naar de verza·melbak.
Nu is het is mogelijk dat de mineralen Ca, Mg,
CI, P, Mn en Cu sneller via het viswater worden aangevoerd dan de paprikaplanten opnemen en dat van deze mineralen een ophoping
in het water bij de matten ontstaat. In het bemestingsadvies van het Bedrijfslaboratorium
wordt hiermee rekening gehouden . Het zoutmengsel dat aan het viswater werd toegevoegd zodra de EC een waarde beneden 2,9
mS/cm bereikte, bevatte minder Na, Cu , Mn,
Zn en S04'
Wat de stikstof-gift betreft, bestond er geen
verschil met een conventioneel bemestingsadvies (17,8 kg per 1000 liter).
Nu zeggen de gehaltes van het zoutmengsel
op zich echter niets . Veel belangrijker is het te
weten hoeveel van dit zoutmengsel uit de

Tabel 1. De gehalten aan mineralen in bassinwater (B), viswater (V) en water vanuit
de matten (M), zoals ze werden bepaald
door het Bedrijfslaboratorium voor Gronden Gewasonderzoek te Naaldwijk. De gehalten van de hoofdelementen staan
weergegeven in mmol/I; de spoorelementen in imol/I.
Elementen
NH/
K+
Na+
Ca 2+
Mg2+
N0 3

n

S04 2HC03-

P
Fe
Mn
Zn
B
Cu

B
0.1
0.4
0.6
0.5
0.1
0.6
0.3
0.3
0.1
0.02
0.7
0.7
8.2
< 5.0
< 0.5

V
0.6
0.3
0.7
2.3
0.4
4 .5
0.7
0.3
0.2
0.28
1.0
3.1
0.7
< 5.0
1.4

M
< 0.1
0.5
7.1
16.3
5.1
20 .2
6.5
5.5
0.1
2.3
25
1.1
4.4
14
7.4

.. Het LACRON-zandfilter. De pot die ernaast
staat, bevatte insekten t.b . v. de biologische
bestrijding van voor de planten schadelijke insekten.
mestbakken wordt onttrokken . En dit nu was
duidelijk verminderd, zo werd met de duimstok vastgesteld , en wei met zestig procent!
In 1992 werd vanuit de A- en B-bakken circa
255 liter mestvloeistof toegediend. Hierin zat
0.225 x 17.8 kg = 4.0 kg stikstof.
Voor de produktie van 1351 kg paprika's op 90
m2 wordt in Nederland gemiddeld 10 kg N toegediend (1100 kg N per hal . Hier van uitgaande, zou met het viswater zoveel mineralen zijn aangevoerd dat de A- en B-bakken
nog maar in veertig procent van de N-behoefte hoefden te voorzien .
De N-bijdrage vanuit de visteelt is ook rechtstreeks ingeschat: er vloeide (afgelezen van de
watermeters) 98 m 3 water naar de verzamelbak . Dit bevatte een nitraatgehalte var1 circa
4.5 mmol/I. 1 m3 4 .5 mmol N0 3 - bevat 62.3
gram N.
98 m 3 viswater bevat daarom 6.1 kg N. Samen
met de 4 .0 kg N via de mestbakken gedoseerd, kregen de paprikaplanten dus 10.1 kg .
Dit komt zeer goed overeen met de hoeveelheid N die voor de planten was gepland te geyen (10 kg N) .
Op drie verschillende wijzen werd dus bepaald
dat in circa zestig procent van de stikstofbehoefte van de paprikaplanten werd voorzien door het effluent van de visteelt.

21

uit het v'i steeltsysteem is verdwenen. Dat is
veel, zult u terecht opmerken .
Wil men maximaal gebruik maken van de mineralen die door de biologische zuivering ontstaan, dan dient men een biologisch filter te
kiezen waarin inherent weinig denitrificatie optreedt. In bestaande systemen kan men de
denitrificatie beperken door een betere en/of
snellere afvoer van het slib of door meer
oxygenatie .

Conclusie
Het is technisch op relatief eenvoudige wijze
mogelijk gebleken visteelt te koppelen aan
een plantaardige teelt. De belangrijkste voorziening die rr;1en moet treffen is een afdoende
nazuivering om bakterien en fijne zwevende
deeltjes aan het druppelwater te onttre kken .

.. Deze paprika's smaken vo/gens een door
TNO uitgevoerde test niet beter of s/echter
dan normaa/ en bevatten bes/ist geen naar vis
smakende stoffen.

Denifrificafie
In sen visteeltsysteem komt altijd een zekere
mate van denitrificatie voor . De mate van denitrificatie is in te schatten door de N-afgifte
zoals deze is gemeten, te vergelijken met de
N-afgifte zoals deze - zonder denitrificatie - te
berekenen is.
Bij de berekening is uitgegaan dat de voedergift voor vier procent uit N bestaat (ingebouwd
in aminozuren en eiwitten) .
De voedergift was 630 kg. Er zou daarom circa 25 kg N (in de vorm van ammonium) in het
water zijn verschenen . In de vorm van nitraat
is hiervan 4,0 kg aan de plantenteelt doorgegeven . Dit betekent dat het grootste gedeelte
van de stikstof (circa tachtig procent) door de'n itrificatie en ook via de afvoer van de slurry
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De voordelen
Koppeling van een visteeltsysteem aan een
substraatteelt biedt de volgende voordelen :
1. Een aanzienlijke reduktie van het te lozen
afvalwater en van de lozingsheffing . Wat
wordt afgevoerd is een gering volume aan
slurry .
2 . In een plantaardige tee It kan men met minder chemische voedingsstoffen volstaan .
3. De plantaardige teelt kan, behalve van de
mineralen, ook profiteren van restwarmte,
water en CO 2 uit de visteelt.
De nadelen
Aan de koppeling kleven de volgende nadelen :
1. Bestrijding van visziekten is uitgesloten
omdat dit (onbekende) effekten op de paprikateelt kan hebben . Om visziekten te voork6men dient r:nen hoge eisen te stellen aan
hygiene en de kwaliteit van het water . Sommigen van u zien dit wellicht als een voordeal.
2 . Ais visteelt en paprikateelt niet ruimtelijk
zijn gescheiden is chemische gewasbescherming uit den boze . Insekten kunnen
dan aileen op biologische wijze worden
bestreden . Ais u wilt, kan ook dit punt bij de
voordelen worden gezet.

3. Sommige mineralen worden sneller via het
viswater aangevoerd dan door de planten
opgenomen. Zo ontstaat hiervan een (te)
hoge concentratie. In dit geval moet het
water uit de verzamelbak alsnog via het
riool worden afgevoerd. Vooral de gehalten
aan Na en CI kunnen tot toxische hoogte
stijgen.
4. Een storing in het visteeltgedeelte heeft zijn
weerslag op het plantengedeelte . Een voorbeeld: een verstoring van de nitrificatie
geeft een verhoging van het ammoniumgehalte en ook een verhoging van de pH. Hierdoor stijgt ook de pH van het druppelwater.
Maar deze pH mag niet boven 5,5 stijgen
omdat anders zouten neerslaan!
5. Men dient extra voorzieningen te treffen
om bakterien en fijne zwevende deeltjes uit
het druppelwater te verwijderen.

zijn nu voorbij . Diverse milieumaatregelen hangen bovendien boven het hoofd. Zo is het
straks het gesloten recirculatiesysteem in de
glastuinbouw verplicht; aile druppelwater
moet dan in goten opgevangen en teruggevoerd naar een verzamelbak om opnieuw te
worden gebruikt.
Wat bovendien meespeelt is dat de glastuinbouwer steeds meer ervaring krijgt met de
biologische bestrijding van plagen .
Maar ook voor de visteler wordt het concept
steeds aantrekkelijker want hem wacht een
steeds hogere heffing voor het lozen van effluent.
Het wordt dus voor beide zijden aantrekkelijker tot combinatie van teelten over te gaan.
De tijd zalleren in hoeverre Klomp in 1985 zijn
collega's ver vooruit was . Inmiddels varen wij
er op het AOC wei bij .

Deze nadelen kunnen verklaren waarom het
concept nog nauwelijks in de praktijk wordt
toegepast . Uit de mond van een tomaten/paprika-teler beluisterde ik bovendien de volgende, mogelijke belemmeringen:
1. Een visteler moet natuurlijk maar net een
glastuinbouwer als buurman hebben.
2. Met die buurman moet het bovendien mogelijk zijn goede afspraken te maken.
3. Ais zo een buurman afwezig is, is het voor
een ondernemer wat veel gevraagd om zowei een visteeltbedrijf als een substraatteelt te runnen . Men moet tegenwoordig
immers een tak voor honderd procent in de
vingers hebben om bedrijfswinst te behalen . Ais men zijn aandacht moet verdelen,
kan dit betekenen dat geen van de takken
. enige winst oplevert.
4. Een storing of behandeling in het ene gedeelte kan gevolgen hebben voor de gang
van zaken in het andere gedeelte (denk aan
chemische gewasbestrijding of het uit de
hand lopen van de pH in het visteeltgedeel-
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Nu ging het vier vijf jaar geleden de glastuinbouwers financieel voor de wind . Die tijden

.. De biologische bestrijding in de paprikateelt.
fen voorwaarde voor het doen slagen van de
combinatie.
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