A

a

U

A

C

U

L

T

U

U ,

R

C)VERZEE

Salmonidenkweek in Chili
door Jeroen van Stokkom

Van april tot september 1994 heb ik voor de studie visteelt en visserij van de Landbouwuniversiteit Wageningen mijn praktijkstage in Chili vervuld. Ik heb deze tijd doorgebracht
op 'Pesquera Mares Australes Ltda.', een zalm en forel producerend bedrijf van NUTRECO/TROUW. Ik ben daar terecht gekomen op uitnodiging van oud-visteelt student Hans
den Bieman die algemeen directeur van 'Mares Australes' is. Gedurende deze peri ode heb
ik enigszins een idee kunnen krijgen van de zalmproduktie en het functioneren van een
grootschalige zalmkwekerij in Chili.
Chili is gelegen aan de zuid-westkust van het
Zuidamerikaanse continent. Het land lijkt een
periode van roerige politiek, die zijn dieptepunt
bereikte onder de dictatuur van Pinochet, achter zich te hebben gelaten. Sinds 1989 is de
democratie weer hersteld. Dit heeft de laatste
jaren geresulteerd in een sterke economische
groei, waarmee het land een voorbeeld functie in Latijns-Amerika vervuld. Chili heeft 13
miljoen inwoners, 85 procent hiervan heeft
zich in de steden gevestigd. Het land heeft een
oppervlakte dat ongeveer 18 maal Nederland
beslaat . Terwijl het land in afstand van oost
naar west niet veel afwijkt van die van Neder-

• Kooien in rivierdelta voor smoltificatie
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land, is het van noord naar zuid meer dan 4000
km lang. Ais men zich de klimatologische
omstandigheden va n Chili wil voorstellen
moet men den ken aan een omgekeerde smalIe strook land die zich van Noorwegen tot aan
Noord-Afrika uitstrekt l Het land is van noord
naar zuid opgedeeld in 12 provincien waarvan
de X-de tim de XII-de geschikt zijn voor het
kweken van zalm.
Deze laten zich klimatologisch vergelijken met
de Noordeuropese kust. Wat betreft beschutting , nodig voor het plaatsen van kooien voor
de zalmkweek, doet de Zuidchileense kust
niet onder voor de Schotse en Noorse kust en

biedt dus voldoende mogelijkheden voor de
kweek van zalm en forel .

Geschiedenis
Midden jaren 70 werd er door Japan een project gestart om de mogelijkheden te onderzoeken voor het 'ranchen' van zilverzalm (Onchorychus kisutch), ook wei Coho genoemd' . Dit
omdat er voor de Japanners van janu ari tot
maart uit de visvangst onvoldoende zalm betrokken kon worden. Hiervoor werd in Chili 's
XI-de provincie, in de buurt van de stad Coyaike een broedhuis gebouwd waarin uit de V.S.
geimporteerde eieren, die volgens de Japanse
methode uitgebroed werden. De smolts werden vervolgens in rivieren uitgezet zodat zij
richting Stille Oceaan konden zwemmen om
verder te groeien. Verwacht werd dat deze vis
na enkele jaren, als zij volgroeid en gematureerd was , terug naar deze rivieren zou keren
en vervolgens zou kunnen worden weggevangen. Door het gedeeltelijk mislukken van
dit project besloten de Japanners de Coho
zalm en later ook Koningszalm of Chinook (0.
tshawytscha), cherry zalm (0 . masu) en
regenboogforel (0. mykiss) in kooien te gaan
kweken 2.4

Salmonidenproduktie
In 1993 was Chili met een totale produktie van
78 .000 2 ton zalm en forel na Noorwegen de
tweede zalm producerende natie ter wereld.
Dit is een enorme prestatie bedenkende dat
de produktie van deze industrie in Chili begin
jaren tachtig nog maar 70 ton bedroeg 3 De
afgelopen 6 jaar heeft de produktie zich vervijftienvoudigd 4 !! Deze produktie wordt bijna geheel geproduceerd in Chili's X-de provincie;
Region de los lagos. In de zalmindustrie in
Region de los lagos werken vandaag de dag
ongeveer 8.500 person en wat 22 procent van
de totale beroepsbevolking vertegenwoordigt' .
Voor de eerste helft van 1994 wordt voor de
zalm een verdere produktiestijging van 27 procent vermeld (van 28 .454 naar 36.107 ton) en
voor forel zelfs 35 procent (van 9.020 naar

• Oogst van Atlantische zalm doo r oogstschip 'Ouquesa Marus'
12.185 ton) 2 Door deze enorme aantall en
werd Chili, evenal s Noorwegen door de V.S.
weleens van dumping beschuldigd . De afgel open jaren werden er dan ook import
beschermende maatregelen gevreesd, zoals
die sinds 1991 ook voor Noorse zalm gelden .
Sinds dat jaar geldt in de V.S. een opslag van
26 procent voor deze zalm, wat de export volledig heeft stilgelegd 3 Chili is onlangs als eerste en enige Zuidamerikaan se land toegetreden tot de Amerikaanse vrije handelszon e
(NAFTA) . Het land lijkt hierom gevrij waa rd van
importbescherm en de m aa tr ege len van de
V.S. Dit is van groot bel ang omdat de V. S. samen met Japan voor het groot ste dee l van de
afnam e zo rgen , res p . 3 1,2 procent en 55,8
procent in 1993. Verd er ging 10.2 procent naar
Europa en 1.8 proc ent naa r overige Zui damerikaanse land en I .
Door de goede natuurlijke om standigheden en
nog enorme uitbreiding smogelijkheden in de
XI-de en XII -de prov incie, lijkt een ve rd ere expan sie van de za lmsector in Ch ili onst uitbaar.
De potentie le produkt ie van Chi li mag dan ook
gelijk aan die van Noo rwe ge n w ord en beschouwd 3
De huidig e produkti e vindt grotend ee ls plaats
ten oosten van het eil and Chiloe en bedroeg in
1993; 29 .180 ton atlantische zalm (Salm o salar); 22.165 ton Coho zalm en 22 .25 7 ton fore l
(Cherry en Chin ook mij niet beken d, maar zeer
geri ng) 2 Dit all es we rd geproduceerd door 140
va n de ± 210 ge re gi streerde bedrij ven, op 77
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• Geoogste Atlantische zalm
zoetwater- en 220 zoutwater-centra 2 Van
deze bedrijven hebben zich 46 verenigd in de
Chileense vereniging van zalm en fore I producenten 'Asociacion de productores de salmon
y trucha de Chile' (APSTC). Gezamenlijk vertegenwoordigen zij 85 procent van de Chileense
produktie en staan ondermeer voor een goede
kwaliteit van het Chileense produktl .

Sterke punten
Vijf van deze bedrijven produceren ieder jaarlijks 5.000 ton 5 en enkele anderen produceren
ieder zo rond de 2.000 ton. Deze haast industrieel georganiseerde bedrijven zijn meestal
met buitenlands kapitaal opgezet. Zij blijken
vaak efficienter te kunnen produceren dan kleinere (familie) bedrijven . De Noorse zalmteelt is
traditioneel volgens dit 'family based farm'
principe opgezet. Ook in Noorwegen is er de
laatste jaren een verschuiving te zien naar groter opgezette bedrijven en sa menwerkingsverbanden 3
Op het zuidelijk halfrond zijn de seizoe nen
omgekeerd ten opzichte van het noordelijk
halfrond . Hierom hebben de Chileense zalm-
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producenten de mogelijkheid zalm op de
markt te brengen in perioden dat het voor landen van het noordelijk halfrond moeilijk of zelfs
onmogelijk is 3 .S.
De zeewatertemperatuur varieert in de X-de
provincie van 9 tot 14 °C, wat het gehele jaar
omstandigheden biedt waarin de vis optimaal
groeien kan 3 .4 Dit in tegenstelling tot de
zalmproducerende landen op het noordeliike
halfrond waar in de wintermaanden de zeewatertemperatuur bijna tot het vriespunt kan dalen. Het volledige groeitraject van ei tot marktgewicht van 3 a 4 kg beslaat in deze landen
een tijdsduur van 3 jaar, terwijl onder de Chileense omstandigheden een groeiperiode van
2 jaar al tot vis van marktwaardige grootte leidt
(1 jaar zoet en 1 jaar zout water)3.
Evenals het westen van Canada mag deze
streek zich prijzen met een groot verschil in
getijden van 6 tot 7 meter. Dit grote verschil in
eb en vloed geeft de kooien een natuurlijke
doorstroming wat als voordeel heeft dat veel
vers zuurstofrijk water wordt aangevoerd en
veel afvalstoffen worden afgevoerd 3
De X-de provincie, Region de los lagos, is zo-

als de naam al doet vermoeden, rijk aan vele
meren met nog nauwelijks vervuild water, Dat
zuivere water is benodigd voor de opkweek
van de zalm-smolts en de jonge forel 4
Vervolgens zijn de Chileense wateren door
hun afgelegen positie en de jonge industrie
(nog) vrij van virus en enkele bacteriele ziekten, waaronder het gevreesde furunculosis 2
Een ander voordeel dat Chili heeft ten opzichte van de zalmproducerende landen uit de
westerse wereld, zijn de arbeidskosten , De
arbeidskosten voor een Noorse arbeider bedragen ongeveer f ,50,- per uur, voor dit zelfde
bedrag kunnen in Chili tussen de 20 en 30 arbeiders een uur lang te werk worden gesteld .
En dit terwijl deze Chilenen , die traditioneel in
de visserij en landbouw werken, uiterst
geschikte arbeidskrachten gebleken zijn , Niet
aileen voor de dagelijkse werkzaamheden op
de centra, maar ook voor de produktie van materialen zoals kooien e,d , wordt met deze lage
kostenpost voordeel beh aald op de w esterse
landen 4 ,5. Voor het vervaardigen van deze attributen behoeft verder weinig tijd en geld in
onderzoek en ontwikkeling gestoken te worden en kan men zich beperken tot het 'kopieren' van reeds ontwikkelde produkten .
Ais grootste producent ter wereld van vismeel, kunnen de Chileense kwekers besparen
op de voerkosten, die op een zalmkwekerij 50
tot 70 procent van de totale kosten kunnen

bedragen5,
Tenslotte is er op de markt een ten dens naar
verwerkte produkten (gerookt, ingevroren) , dit
biedt de Chilenen , di e hun produ kt ove r grote
afstanden moeten vervoeren en over goedkope arbeid bes'c hikken de mogelijkh eid hun
marktpositie verder te verbeteren 4 .
Zwakke punten
Het ideale zalmproducerende land du s, zou je
zo denken, Echter het land kampt ook met
enkele problem en,
'
Waarschijnlijk het groot ste probleem met het
oog op verd ere expan sie , is de gebrekkige
infrastru ctuur . M et name de afgeleg en XI-de
provinci e is een zeer onherbe rgzaam gebi ed
waardoor de meest e gesc hikte plaatsen voor
evt . zalmkweek nauwe lijks be reikt kunn en
worden , Probl em en vo or het aanvoe ren va n
zaken al s arbeid , voer en ande re benodigdh eden staa n de ontwi kkeli ng van de zalmteelt in
dit gebied dan ook voorlopi g nog in de w eg4 .
Door de st orm ac htige ontw ikke ling van de
zalmte elt in Chili ontb reekt gede ge n onderzoek en daa rd oor de oploss ing van eventu ele
(ziekte)problem ens Veel informatie en geavanceerde materiel e zake n w orden betrokken uit
andere zalmkwe ke nd e land en waar deze
know-ho w we i aanwez ig is , De Chilee nse
zalmkw eeksect or beperkt zi ch vo orlopig t ot
het kopieren van in and ere la nden beproefd e

• Transport smolts naar zee-kooien
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technieken. Hoe gevaarlijk dit kan zijn is gebleken met het opkomen van de bacterieziekte
Reeketsia, die voor de zalmproducerende landen op het noordelijk halfrond geen probleem
vormt maar enkele jaren geleden de Chileense Coho produktie heeft doen instorten . Er
wordt op het moment gezocht naar een vaccin, maar voorlopig heeft men deze produktiedaling moeten opvangen door over te
schakelen op de produktie van Atlantische
zalm.
Vervolgens is het gebied in de X-de provincie
gevoelig gebleken voor het uitbreken van algenbloei zoals de Heterosigma bloei die in
1988 heeft opgetreden 4
Ook het ontbreken van een eigen markt kan
als een zwak punt worden gezien omdat het
land geheel afhankelijk is van export. Met
name voor het ver gelegen Europa wegen de
kosten die gemaakt moeten worden voor
transport niet op tegen de voordelen t.o. v. de
Europese zalm producerende naties 5 .
De op Japanse technieken gebaseerde broed-

huizen, die in eerste in stantie voor de produktie van Coho za lm ontwikkeld zijn, blijken vaak
niet te voldoen aan de eisen van de Atlantische
zalm, waarvan de produktie de laatste jaren
sterk de overhand heeft genomen 4
Mismanagement in het broedhuis, de meren
en in de zee leidt vaak tot overlap tussen jaarklassen en soorten 4
De 3 a 4 dagen benodigd voor het verschepen
va n de Chileense zalm, leidt soms tot mindere
kwaliteit dan de in de V.S. en Canada geproduceerde zalm. Mede hierdoor is de prijs van
Chileense zalm op de markt in de V.S . vaak
0,10 tot 0,30 gulden lager4
Door een hoge concentratie aan zeewatercentra op bepaalde plaatsen in de X-de provincie moet er rekening worden gehouden met
de kans dat er in de nabije toekomst ernstige
milieu en ziekte problemen zullen optreden. In
Europa heeft dit tot grote ziekte problemen
geleid, waarna de kwekerijen genoodzaakt
waren tot een meer milieuvriendelijke aanpak4.

~

I

.. Vaeeinatie za/m juvenie/en tegen 'red mouth disease'

12

,

TrouwChile
Sinds 1989 is TROUW betrokken bij de za lmkweek in Chili. In dat jaar werden mengvoederproducent 'Trouw Suralim' en zalmkwekerij 'Pesquera Mares Australes Ltda.' opgekocht en uitgebreid. De voederfabriek 'Trouw
Suralim' bevindt zich in Osorno zo'n 100 km
ten noorden van Chili's zalmproducerende regio. In deze fabriek wordt naast visvoer ook
honden-, katten-, en rundveevoer gemaakt.
Het visvoer wordt in gepelleteerde en geextrudeerde vorm gemaakt. De voer pellets worden
gemaakt in een tiental maten varierend van 0,6
tot 11 mm . Aan de voeders kunnen asthaxanthine (fore I) , canthataxine (zalm), medicijnen en glucanen worden toegevoegd. De
pigmenten zorgen voor de gewenste filet kleur
en de glucanen zorgen voor een stimulering
van het immunologische systeem van de vis .
Hierdoor zijn zij beter gewapend tegen evt.
pathogenen. Het geextrudeerde voer wordt
met 3 verschillende vet gehaltes op de markt
gebracht. Het vetter voer heeft als voordeel
dat het tot betere groei resultaten leidt, vanwege de hogere prijs echter blijven er toch
zalmkwekers met het mindere vette voer voereno Het gepelleteerde voer wordt gejJroduceerd in een en het gee xtrudeerde voer in
twee produktielijnen . Momenteel worden de
extruders gemoderniseerd en er wordt een
derde en later wellicht een vierde aan toegevoegd. Hiermee is 'Trouw Suralim' waarschijnlijk de grootste en meest moderne visvoeder
fabriek ter wereld 2
Pesquera Mares Australes Itda.
De activiteiten van viskwekerij 'Mares Australes' worden geleid vanuit het hoofdkantoor in
Puerto Montt. Het produktie gedeelte bestaat
uit drie zoet-, een brak- en negen zeewatercentra. Op een van de zoetwater centra worden ouderdieren gehouden die voor het jonge
broed in de wintermaanden zorgen. In de
zomermaanden worden eieren ge'lmporteerd
vanuit het noordelijk halfrond, zodat de twee
broedhuizen het jaar rond van jongbroed voorzien kunnen worden. Ais de jonge zalmpjes en

forelletjes bet broedhuis verlaten, worden ze
in een meer of in een rivier delta (brakwater)
tot het smolt stadium doorgekweekt. Vervolgens worden ze getransporteerd naar de zeewater-centra .
Deze centra liggen voornamelijk rond een eilandje oostelijk van Chiloe. Er zijn hier 7 cen tra
gesitueerd die vanuit een centraal kantoor en
opslagruimte in het dorp Achao bestuurd e'n
bevoorraad worden. Deze centra bestaan ieder uit 2 of 3 groepen met kooien met vis. ledere groep met kooie~ bevat 10 tot 20 kooien
van 15x15x 15 meter en een opslagloods voor
voer en andere zaken. De rest van de produktie in het zeewater wordt gezorgd door 2 kleinere aan het Chileense continent gelegen centra, die ieder zo'n 40 koo ien bevatten
(1 Ox1Ox10) .
De totale produktie in 1993 bedroeg 6.500 ton .
Hiervan was 5.000 ton Atlantische za lm, 1.000
ton forel en 500 ton Coho zalm (aile gegevens
bruto en afgerond) . .Hiermee behoort Mares
Australes tot de grootste zalm producenten in
Chili . In 1,9 94 werden er ongeveer 6 miljoen
eitj~s uitgebroed, waarvan de helft ge'I'mporteerd was 7 .
Ontwikkelingen
Doordat Mares Australes tot de NUTRECOAQUACULTUUR groep behoort heeft het bedrijf intensief contact met andere bedrijven uit
deze groep . Waaronder het ARC-onderzoekscentrum voor salmoniden in Noorwegen en
zalmkwekerij 'Paradise bay' in Canada. Door
deze contacten vervult Mares Australes vaak
een voorbeeld functie in de Chileense salmonidenkweek. Twee ontwikkelingen die actueel
waren tijdens mijn praktijkstage waren het
voeren met voer met een hoger vetgehalte (30
procent in plaats van 20-25 procent ) en het
semi-automatisch voeren met behulp van een
zogenaamd voederkanon. Door het vetter voer
wordt een betere groei en voeder conversie
verwacht. Met behulp van het voederkanon
hoopt men meer in korte maaltijden te kunnen
gaan voeren wat ook tot een betere voeder
conversie moet leiden en waardoor men wel-
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Jeroen van Stokkom studeert sinds 7989
zootechniek m et de orientatie visteelt en
visserij aan de Landbouwuniversiteit Wageningen . Gedurende deze tijd heeft hij
behalve zljn praktijkstage in Chili ook nog
korte stages gedaan op de forellen
kwekenj van de familie Van Wijnhoven te
Blitterswijk, de \meervallenkwekerij
'Aqua fish ' van Hans van der WJjst te Venhorst en de Palingkwekerij 'Royaa/' van
Jan van Rljsingen te Helmond. Op
wetenschappelijk gebied heeft hij zich
verder bezig gehouden met de varia tie in
het tijdstip van
maturatie blj
gynogenetisch ingeteelde karpers en
de vitamine C
behoefte van
larvale
zeebaars .
In
maart
7995
hoopt hij zijn
studie af te
ronden .

