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'Sagana Fish Farm, Kenya
door Victor Bierbooms

In de periode van september tot en met december 1995 heb ik, als onderdeel van het studieprogramma visteelt en visserij aan de Landbouwuniversiteit Wageningen, mijn praktijkstage in Kenya vervuld. Ik heb vier maanden gewerkt op Sagana fish farm, een visteeltproefbedrijf opgestart in 1993 door de 8elgische en Kenyaanse overheid (foto 1). Ik heb
me daar voornamelijk bezig gehouden met het opzetten van een recirculatiesysteem.
Inleiding
Sagana is gelegen in het zuiden van Kenya ,
zo'n 100 km onder de evenaar. Het is gelegen
op een hoogte van 1400 meter en de temperatuur is gemiddeld 25 °C. Er zijn twee regentijden te onderscheiden: de lange regens van

mei tot juli en de korte regens van november.
tot december.
Het proefbedrijf is opgezet door de Britse kolonisten in 1948. Het doe I van de farm was de
kweek van black bass, tilapia en karper voor de
sportvisserij en de consumptie. Na de onaf-

.. Overzicht van Sagana fish farm met de twee grote produktievijvers
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r.
hankelijkheid van Kenya in 1963 werd de farm
sterk verwaarloosd en de produktie was daardoor nihil.
In januari 1993 is een Belgisch project gestart
om het bedrijf weer op het juiste spoor te
brengen. Het project, gepromoot door Prof. dr.
Ollevier (Katholieke Universiteit Leuven),
w ordt gecoordineerd door Koen Vanlerberghe .
Het geheel wordt gefinancierd door de Vlaamse Interuniversitaire Raad en de Kenyaanse
re gering .
Het doel van het project is om in een tijdsbeste k van 4 jaar, Sagana fish farm om te vormen
tot een actief centrum voor aquacultuur dat
haa r essentiele functies op het gebied van
opl eiding, onderzoek en extensie aan kan, zonder externe inputs. Om dit alles te bereiken is
integratie met andere (agrarische) activiteiten
van groot belang.
De visvijvers
Een belangrijk aspect voor een visteeltbedrijf
is natuurlijk de watervoorziening. Het water op
' het bedrijf wordt onttrokken van de Ragatti rivi er. Hiervoor moest een 2 kilometer lang aanvoerkanaal gerenoveerd worden. Dit kanaal
bevat een aantal roosters om vuil (bladeren,
ta kken, etc.) tegen te houden plus 4 zuurstoftrappen. Het kanaal zorgt het hele jaar door
voor een betrouwbare aanvoer van water voor
het bedrijf.
Het aanvoerkanaal voorziet aile vijvers van
w ater en het surplus aan water wordt afgevoerd naar de Tana rivier. Er zijn 2 grote produ ktievijvers (1 .4 en 1.6 ha resp.l. 7 vijvers van
2000 m 2 (A-lijn) en 8 vijvers van 4500 m 2 (B-lijn)
gerenoveerd . Dat wil zeggen ze zijn uitgebaggerd, de dijken zijn versterkt en de in- en outlets zijn hersteld. De B-lijn kan nog verder uitgebre id worden tot 20 vijvers .
De 1.4 en 1.6 ha vijvers zijn nog niet in produktie gen om en, maar worden tijdelijk gebruikt
om ee n broodstock-programma in uit te voeren oIn Sagana wil men gaan produceren met
Oreochromis niloticus vulcani. De vulcani (een
ondersoort van de mondiaal vee I gekweekte
Nijl tila pia Oreochromis niloticus niloticus)

broodstock die was gekocht bleek echter niet
zuiver te zijn, regelmatig werden er ook Tilapia
zillii in aangetroffen . De zillii heeft evenals de
meeste tilapia soorten de eigenschap dat ze
zeer snel reproduceren. De 1.4 ha vijver die is
bezet met de (onzuivere) vulcani broodstock
wordt daarom regelmatig afgevist. Grote mannelijke en vrouwelijke vulcani ouderdieren
worden geselecteerd en in broodstock vijvers
(A-line) overgebracht en de kleinere vulcani
plus aile zillii worden in de 1.6 ha vijver uitgezet. Wanneer voldoende broodstock is geselecteerd, zullen beide produktievijvers worden
drooggelegd . Aile overgebleven vissen zullen
worden afgevist en gebruikt worden voor de
produktie van vismeel. Via dit selectieprogramma worden aile zillii uit het vijversysteem
verwijderd.
De A en B-lijn zullen gebruikt worden als
broodstock en opgroei vijvers voor tilapia en
meerval (Clarias gariepinis) . De water toevoer
naar de tilapia broodstock vijvers is gescreened (1 mm) om' te voorkomen dat er ongewenste vissen (roofvissen, andere tilapia
soorten) in komen.
De B-lijn heeft evenals de produktievijvers een
Herrguth monk als outlet systeem .
Visproduktie
Het belangrijkste produktiesysteem is een poIycultuur van tilapia (Oreochromis niloticus vulcam) en meerval (Clarias gariepinus) . Met betrekking tot tilapia wordt geen gebruik gemaakt van een monosex cultuur. De vorm van
visproduktie die in Sagana uitgevoerd wordt
moet namelijk gemakkelijk overgedragen kunnen worden aan de lokale bevolking (extensie
taak). Een monosex cultuur zou teveel problemen opleveren, denk aileen al maar aan het
gescheiden houden van de broodstock.
De strategie die men in gedachten heeft
maakt gebruik van het feit dat de praktijk heeft
aangetoond dat de Oreochromis niloticus vulcani niet reproduceert voor de leeftijd van 6
maanden . Ais de oogst plaats vindt rond deze
leeftijd, wordt het probleem van reproduktie
wo.tendeels voorkomen . De vissen die aan het
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.. Sedimentatiereservoir met daarachter het gedee/te/ijk in de grand gebouwde braedhuis
verkoopgewicht (150-250 g) zitten worden
geselecteerd, de rest wordt afgevist en gebruikt voor de produktie van vismeel. De geringe reproduktie van tilapia die optreedt kan dienen als voedselbron voor de meervallen. Hierdoor wordt het negatieve effect van de reproduktie omgezet in groei van de meervallen . De
meerval zal kunstmatig voortgeplant worden
(hypofyse techniek) en zal op een gewicht van
1-3 gram uitgezet worden met tilapia van 5-15
gram in de dichtheid van respectievelijk 3 en 2/
m2 .
Wat betreft de markt worden weinig problemen voorzien. Een tiental jaren terug waren de
Kenyanen nog vrij sceptisch t.a .v. consumptie
van vis . Doordat meer bekendheid aan vis
(met name meerval en tilapia) is gegeven en
vis vele malen goedkoper is dan vlees, is dit de
laatste jaren sterk veranderd.

Gei'ntegreerde visteeltactiviteiten
De farm heeft ongeveer 35 ha landbouwgrond
tot zijn beschikking . Ongeveer 16 ha wordt
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gebruikt voor de produ ktie van mais
(soya)bonen, 3 ha wordt gebruikt voor de p
duktie van Napier gras, de rest is nog ni et
gebruik. Er is een kleine boomkwekerij 0
zet waar naast een tiental endemische b
soorten oo k Sesbania en Leucaena w
gekweekt. Na de oogst worden de zijta
van de bomen afgekapt en ingeploegd,
door de bodem weer verrijkt wordt met
trienten . Verder wil mien in de toekomst
mais areaal vervangen door soya, omdat
een veel beter uitgangspunt is voor de
tie visvoeders.
Boven twee vijvers van de A-lijn zijn kippeh
ken geplaatst. De uitwerpselen van de ki
vallen door de bodem (gaas) van het hok
zorgen voor een uitstekende bemestin g
de vijvers.
Er is ook een zero-grazing unit gebouwd,
11 koeien geplaatst zijn . Ze worden 9
met gras dat rondom het bedrijf groeit, aa
vuld met krachtvoer. In de droge periode
gen ze Napier gras, omdat het gewon e

dan een te lage voedingswaarde heeft. De
mest van de koeien kan via een kanaal direct
in de 1.6 ha produktievijver worden gescho. ven. De andere vijvers worden bemest via
composthopen in de vijverhoeken .

Opzet van het recirculatiesysteem
De periode dat ik in Sagana was werd de laatst~ hand gelegd aan de bouw van het broedhuis . Het gebouw is gedeeltelijk in de grond
gebouwd en staat in verbinding met een
sedimentatiereservoir (dia 2). Door de lage ligging kan het reservoir, door de zwaartekracht,
het broedhuis goedkoop voorzien van water .
In het reservoir zijn afscheidingen gezet, waardoor een lange bezinkweg ontstaat voor de in
het water zwevende deeltjes . Het sedimentatiere'servoir is vooral van belang in het regen'seizoen vanwege het troebele rivierwater.
Vooral voor jonge vis kan dit fataal zijn omdat
zwevend materiaal snel op de kieuwen slaat
en de zuurstofopname daardoor hindert.
Het recirculatiesysteem dat is opgezet bevat 3
behandelings-units. Eerst een sedimentatie
tank waarna het water opgepompt wordt naar
een trickling filter, waar ammonia wordt omgezet in het minder giftige nitraat. Vervolgens
valt het water in een verwarm tank waarin
het water op de gewenste temperatuur kan
w orden gebracht (foto 2).
Voor dit type recirculatiesysteem is gekozen,
omdat het een systeem is waar we in Wageningen bekend mee zijn en het is relatief gemakkelijk fabriceerbaar. Tevens waren de elementen voor het trickling filter al besteld,
w aardoor het eigenlijk niet mogelijk was een
ander type filter te nemen .
Het recirculatiesysteem kan omgezet worden
in een doorstroomsysteem via de volgende
handelingen :
- sluiten van de kranen die zorgen voor wateraanvoer naar research en incubatie units
vanuit de verwarm tank;
- de afvoer slangen van de aquaria in een goot
leggen die leidt naar de afvoer (dus niet naar
de sedimentatietank);
openen van de kranen die in verbinding

staan met reservoir water.

Dimensionering van het systeem
Omdat in het recirculatiesysteem hoofdzakelijk experimenten uitgevoerd zullen worden,
moet het systeem kunnen functioneren onder
verschillende en veranderende condities.
Geen enkel experiment is namelijk hetzelfde
m .b.t. visbezetting, voedergift, etc .
De berekeningen voor de dimensionering van
het systeem zijn gedaan voor een maximale
biomassa van 6 kg aan vis bij een voederniveau van 2% BW. De volgende waarden zijn
genomen als basis voor een goede waterkwaliteit: temperatuur 25-30 °C, pH=
7,° 2>4
g/m 3, CO 2>25 g/m 3, NH/NH 3<0 .05 g/m 3,
N0 2<0.1 g/m3 en N0 3<1 00 g/m3. Met betrekking tot de yoederopname zijn de volgende
aannames gemaakt: 0 2-consumptie=500 g/kg
voer/dag, CO 2-produktie=650 g/kg voer/dag,
produktie suspended solids=500 g/kg voerl
dag, produktie opgeloste stikstof=55 9 kg
voer/dag.
De waterstroom (O) door het systeem wordt
uitgerekend via de zuurstof produktie en ammonia produktie met de volgende vergelijking :
Q = IP/dq . De vergelijking kan aileen toegepast worden als de produktie constant is en dC
= limiet-concentratie aanvoer.
Uit de berekeningen voigt dat zuurstof de waterstroom bepaalt, een stroom van 15m 3/dag
is nodig om voldoende 0 2 in het systeem te
krijgen (en NH 4 -N af te breken).
In deze berekening is geen rekening gehouden
met dagelijkse fluctuaties die optreden in 0 2
consumptie en CO 2 produktie. Afhankelijk van
het voederregime, kan de 0 2 produktie meer
dan twee keer zo hoog zijn dan gemiddeld.
Daarom is het beter om een hogere doorstroming in het systeem te hebben. Voor de verdere berekeningen is een doorstroming van 30
m3/dag genomen. Dit resulteert in een sedimentatie oppervlak van 3 m 2, en een trickling
filter oppervlak van 36 m 2.

Constructie systeem
Een aquarium van 150x60x40 cm fungeert als
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sedimentatietank. Het is groot genoeg om 3
m 2 sedimentatie oppervlak te herbergen en
een pomp (maxima Ie pompcapaciteit 11 m 3/
uur) . De tank is onderverdeeld in drie compartimenten . Een gedeelte waar de afvoer van de
aquaria in terecht komt, van hieruit wordt het
water geleid in neerwaartse richting naar het
sedimentatie gedeelte. Het water stroomt onder een hoek van 60° omlaag over het sedimentatie oppervlak, vervolgens komt het in
het derde gedeelte terecht waar het water
weer wordt opgepompt. Meestal worden parallel geplaatste platen gebruikt als sedimentatie oppervlak, maar omdat er nog zeer veel biofilterringen over waren, is hiervan een sedimentatie unit geconstrueerd. De ringen zijn zo
aan elkaar geplakt dat ze pijpen vormen . Vervolgens zijn 20 van zulke pijpen aan elkaar geplakt onder een hoek van 60°. Op deze wijze
is een sedimentatie unit gevormd, met een
oppervlak van 6 m 2 (dus zwaar overgedimensioneerd) . De unit kan gemakkelijk uit de tank
gehaald worden voor een schoonmaakbeurt.
De hoeveelheid water die opgepompt wordt
naar het trickling filter kan gereguleerd worden
met een kraan. Het surplus aan water wordt
direct terug gebracht in de sedimentatietank.
Deze kraan zorgt zo voor een bepaalde hoeveelheid "splashing" in de sedimentatietank.
Dit heeft als voordeel dat er meer zuurstof in
het water wordt gebracht, tevens vergroot dit
de levensduur van de pomp . De tan k bevat
ook een overflow die het surplus aan water
afvoert. en er vindt automatisch suppletie
plaats van water dat is verloren uit het systeem .
Het trickling filter is opgehangen aan het plafond . Het filter is gemaakt van kippegaas en
het geheel is versterkt met een frame van PVC
pijpen en een tempex bodem . De binnenkant
is bekleed met plastic. Wegens ruimtegebrek
is de vorm van het filter laag en breed. In totaal
bevat het filter 45 m 2 biofilterringen . Via een
slang met gaten die in een spiraalvorm gedraaid is, wordt het water gelijkmatig over het
filter verdeeld . In de bodem van het filter zit
een gat met doorsnede van 30 cm, hierdoor
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blijft er geen water in het filter staan . Het water valt meteen door het filter in de verwarm
tank .
Via zes verwarmelementen van 600 W elk kan
het water op gewenste temperatuur worden
gebracht. Vanuit de verwarm tank voert het
water naar de research en incubatie unit. De
hoeveelheid water die hierheen gaat kan geregeld worden met twee kranen . Een overflow
zorgt voor een directe afvoer van surplus w ater naar de sedimentatie tank .
De aquaria van zowel de research als de incubatie unit bevatten een overloop die gescreend zijn met 1 mm muggegaas, zodat vislarven niet kunnen ontsnappen . Door het gaasoppervlak groot te ma ken vindt er minder sn el
totale versto pping plaats .
Ais er rec irc L.. latie plaatsvindt, wordt het surplus wate r van de research en incubatie unit
teruggevoert naar de sedimentatie tank . In
geval van de research unit gaat dit via een gemeenschappelijke goot. Tijdens doorstroming

.. Het incubatiesysteem

worden de afvoerslangen van de research en
incubatie unit in een andere goot gelegd die
leidt naar de afvoer (foto 3) .

Eva lua tie
Het systeem zoals het is opgezet moet natuurlijk eerst nog getest worden. Met name de
werking van het trickling filter (biofilter) is vrij
complex. Er zijn een aantal factoren die de removal rate (r) van ammonia be·l·nvloeden . Limitaties in removal rate kunnen optreden door
het aantal bacterien (Nitrosomonas en
Nitrobacter), 0 2 concentraties en NH 4 -N
concentraties . Bacterie limitaties ontstaan
vooral bij hoge concentraties van 0 2 en NH 4 -N
in het systeem . Dit treedt hoofdzakelijk op in
systemen met een hoge produktie. In dit systeem wat geen produktiesysteem is, maar
waar vooral onderzoek zal worden gedaan met
vislarven zal deze situatie niet snel voorkomen . Zuurstof limitatie (in het filter) is ook niet
aan de orde, want een trickling filter is niet
ondergedompeld, en zuurstof kan gemakkelijk
in het water diffunderen . De enige limitatie die
op zou kunnen treden is NH 4 -N limitatie . In
perioden met weinig onderzoek, zou de produktie van NH 4 -N wei eens limiterend kunnen
zijn , waardoor er bacterien afsterven . De
ba cteriecultuur in het biologische filter zal dan
na zo'n periode weer geleidelijk opgebouwd
moeten worden.
Er is ook een dagelijkse variatie in NH 4 -N concentratie, kort na het voederen zal een tijdelijke stijging optreden . Deze piek in NH 4 -N
produktie kan tijdelijk opgeslagen worden in
het systeem, afhankelijk van het systeemvolume. Voor de berekening van het trickling filter
oppervlak is rekening gehouden met deze dagelijkse variatie in NH 4-N concentratie.
Het eindprodukt van de nitrificatie is nitraat, de
toxische waarde hiervan ligt ongeveer 2000
ke er hoger dan voor ammonia . Nitraat kan
omgezet worden via denitrificatie tot gereducee rde stikstof verbindingen . Dit kan optreden
op plekken waar anarobe condities aanwezig
zijn , bijvoorbeeld op de bodem van de sed ime ntatie tank . Er zal echter nooit complete

omzetting va n nitraat plaatsvinden . Om te
voorkomen dat het nitraatgehalte zich ophoopt
in het systeem is waterverversing nodig .
Regelmatig zal de NH 4 -N concentratie gemeten moeten worden, om de hoeveelheid
waterverversing hieraan aan te passen .
De capaciteit van het systeem is niet erg hoog,
in principe kan het maar 120 9 voer aan . Maar
omdat hoofdzakelijk onderzoek naar vislarven
zal worden gedaan, waarbij de voedergift niet
al te hoog zal zijn, zal dit niet veel problemen
opleveren .Daarnaast is het systeem overgedimensioneerd en zijn de kwaliteitseisen voor
het water zijn scherp gesteld . Hierdoor heeft
het systeem waarschijnlijk een veel hogere
capaciteit, de praktijk zal dat verder uit moeten
wijzen .
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