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Verslag van een stage in de visteelt

Problemen intensieve
garnalenteelt Oost-Java
door /r. J.M. Pers/jn

In het kader van de studie visteelt aan de landbouwuniversiteit heb ik van september 1993
tot maart 1994 stage gelopen op een garnaalproducerend bedrijf in Banyuwangi, OostJava, Indonesie. Zuid-oost Azie is de wereldleider in garnalenproduktie met een bruto
waarde van 2,3 miljard dollar in 1992. In deze regio is Indonesie momenteel de grootste
producent. De meest gekweekte soorten zijn black tiger shrimp (Penaeus monodon) en
Banana shrimp (Penaeus merguiensis). Deze soorten komen van nature voor in deze regio en worden van oudsher reeds op traditionele wijze in de mangrove gebieden geteeld.
In de traditionele garnalenteelt wordt gebruik
gemaakt van getijdenvijvers met een lage garnaaldichtheid . In de jaren tachtig is de teelt
enorm ge·l·ntensiveerd . De garnaaldichtheid in
de vijve rs steeg van vijf garna len/m 2 in de tradit ione le vijvers naar zestig garnalen/m 2 in intensieve systemen. Door deze hoge dichtheden en het toedienen van grote hoeveelh ede n
voedsel werd het mogelijk om vi jf ton/hal
oogst en twee oogsten per jaar te realiseren.
Niet aileen de dichtheid van het aantal garnalen per m 2 is toegenomen , maar ook het aantal garnaalproducerende bedrijven per kilometer kust is sterk gegroeid.
Problematiek
De intensivering van de garnaalt ee lt die vanuit
Thailand via Maleisie en Sumatra in Java aankwam, werd een aanta l jaren later gevolgd
'door ee n sterke afname in overlevingspercentage en groei van de garna len. De totale produktie in Java was in 1992 gereduceerd tot 2530 procent in vergel ijking met de voorgaande
jaren . Tot op heden is er nog geen eenduidige
oorzaak aanwijsbaar voor deze massale sterf-
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teo Tot nu toe zij n er verschillende oorzaken
geopperd :
- een v irus infectie;
- vervu ilin g van het aquatisch milieu;
- - voed in gsdeficienties.
Een combi natie van bovenstaande mogelijkheden is niet uitgesloten. Het zich herhalende patroon van intensive ring, gevolgd door sterfteprob lemen ; gaf aanleid in g om de oorzaak va n
de sterfte in de nieuwe teeltwijze te zoeken .
Het leefm ilieu van de garnalen wordt namelijk
verstoord door zelfvervuilende effecten . Er
bestaat in een natuurlij k m ili eu en ook in een
garnalenvijver eve nw icht tu sse n de garnalen,
de leefomgeving van deze dieren en de aanwezige pathogenen. Door het in de intensieve
teelt noodzakelijke hoge voedern iveau vindt er
een sterk vervu il end effect van de vi jvers
plaats. Het we lzijn van de garnalen wordt hi erdoor negatief be'fnvlo ed waardoor de weerstand tegen ziekteverwekkers a!neemt. Dit is
het moment waarop de pathogenen, die altijd
in beperkte hoeveelheid aanwezig zijn, toeslaan en de garna len ziek maken . Het afvalmateriaal, de voedselresten, faeces en dode ga r-

.. Voorbeeld van een gezonde Penaeus monodon .
nale n, vormen een dikke laag slijk op de vijverbode m. Oit slijk vervuilt het vijverwater en de
-bodem, dit is een voedingsbron voor ziektekie men en wordt geweerd door de garnalen.
Hierdoor neemt het leefoppervlak van de garna len af en de infectiedruk toe.

Bodem
Ged urende een produktiecyclus worden de
garnalen de eerste dertig dagen volgens een
sta ndaard voerniveau gevoederd . Hierna
wordt de groei van de dieren en het overlevings percentage wekelijks geschat aan de
hand van steekproeven met een werpnet; het
aanta l gevangen garnalen wordt als representatief bescho uwd voor de dichtheid in de totaIe vijve r. Tevens wordt aan de hand van deze
steekp roef het voerniveau aangepast. Ondanks deze controle is de voederconversie aan
het ei nd van een produktiecyclus tussen de
1,7 en 2,5. Oit betekent dat ongeveer de helft
van het toegediende voer verdwijnt in het opgehoopte slijk op de vijverbodem. Na elke produktiecyclus krijgt de vijverbodem enkele weken de tijd om in te drogen, waarna de gevormde korst van afvalstoffen verwijderd
wordt. Een deel van deze afvalstoffen dringt
echter in de bodem. Om dit deel te verwijderen dient de bodem 20 tot 30 cm afgegraven

te worden; een kostbare activiteit die niet door
de bedrijven in overweging wordt genomen.
Gevolg is dat in de loop der jaren de vijverbodems steeds minder geschikt wo rden voor
garnalenteelt.

Watervervuiling
Een tweede vervuilende factor is het gebruikte water. De voor garnalenteelt geschikte
kustgebieden, voornamelijk mangrove gebieden, kenmerken zich door een rustige zee en
weinig stroming. Hierdoor hopen de geloosde
afvalstoffen zich in het kustwater op. Het verse vijverwater wordt niet ver van de plaats
waar het geloosde water in zee komt opgepompt.
On derzoek
Om de relatie tussen waterkwaliteit en garnalensterfte te onderzoeken heb ik in de mij beschikbare periode enkele produktievijvers op
een bedrijf in Banyuwangi, Oost-Java, intensief geobserveerd . Oit is een gebied met een
zeer hoge bedrijfsdichtheid. De vijvers werden
gestocked met P. monodon met een dichtheid
van 25 postlarven/m 2. Gedurende een produktiecyclus werden secchi disc diepte, pH, zuurstof, zoutgehalte en temperatuur in enkele vijvers dagelijks om de twee uur gemeten. De
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heerst. De geschiedenis heeft intussen bewezen dat na enkele jaren van intensief kweken
een hoog sterftepercentage onvermijdelijk is.
Uit dit verhaal blijkt dat er nog ontzettend vee l
onderzoek verricht dient te worden alvoren s er
met zekerheid een oplossing voor dit probleem gevonden is. Het is wei absoluut ze ker
dat de huidige garnaalteelt een vorm van ro ofbouw op de natuurlijke bronnen is . Hel aas
heeft de Indonesische overheid nog ge en
plannen om deze manier van garnaalteelt t e
wijzigen in een duurzamere methode .

.. Intensief gamalenproduktiebednjf in Zuidoost Azia.
secchi disc diepte, die maatgevend is voor de
algenconcentratie in de vijver, was moeilijk
beheersbaar. De algen fungeren in de eerste
maand als voedsel en vormen een schaduweffeet. P. monodon is namelijk een nachtdier en
dient beschermd te worden tegen fel zonlicht.
De pH vertoonde een dagelijkse fluctuatie die
niet buiten de veilige grenzen van 6,5 tot 8,5
trad . Temperatuur en zoutgehalte waren tijdens de gehele meetperiode respectievelijk
30 ppt en 28-34°C. Behalve de niet constante
algenpopulatie waren de overige waterkwaliteitsparameters goed tijdens de eerste helft
van de produ ktiecyclus . Toch was het overlevingspercentage slechts 30 procent na 30 dagen, terwijl de totale cyclus ongeveer 120 dager{ duurt!

Antibiotica
De algemene bedrijfsvoering van de garnalenbedrijven in Indonesie is niet ingesteld op het
duurzaam omgaan met de beschikbare grond.
Er wordt gedurende een vijftal jaren succesvol
intensief geteeld, waarna er door middel van
overmatig gebruik van antibiotica gepoogd
wordt het ziekteprobleem te bestrijden . Ais
ook dit geen goede bedrijfsresultaten oplevert
wordt er een minder ziektegevoelige soort
geteeld. Deze soort heeft echter een veel lagere marktwaarde. De grote bedrijven zijn
daarom continu op zoek naar nieuw te exploiteren gebieden waar de ziektedruk nog niet
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