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Tilapia-kwekerij PT Aquafarm
Nusantara Indonesia
door Jurjen Ronner

In het kader van mijn studie bij de vakgroep Visteelt & Visserij heb ik in de periode van
juni tot en met november 1996, op uitnodiging van Ir. F. Huskens en Msc. R Lamprecht,
stage gelopen bij het bedrijf PT Aquafarm Nusantara op Centraal Java in Indonesia. Op dit
bedrijf heb ik zes maanden lang kennis mogen maken met de vele aspecten van een commerciale viskwekerij.
Indonesie
Indonesia is het meest uitgestrekte land ter
wereld met een spanwijdte van 5000 km van
oost naar west en 1770 km van noord naar
zuid . Van dit gigantische oppervlak is slechts
een zeer klein deelland (2 miljoen km 2). Indonesia heeft ongeveer 180 miljoen inwoners
met een bevolkingsgroei van ongeveer 1.8%
per jaar. De bevolking is niet gelijkmatig over
het land verdeeld aangezien aileen op Java al
108 miljoen mensen (800 mensen per km 2)
wonen . De bevolking bestaat uit zo'n 300 verschillende etnische groepen en er worden ongeveer 350 talen en dialecten gesproken. De
Nationale taal is het Bahasa Indonesia. Deze
taal is afgeleid van het Bahasa Malay dat door
de Maleisiars gesproken wordt. In Indonesia
zijn veel natuurlijke hulpbronnen aanwezig in
de bodem waardoor Indonesia potentieel een
van de rijkste landen ter wereld is . Indonesia is
nummer 8 op het gebied van de olieproductie
en nummer 1 op het gebied van de export van
opgeloste gassen . Er wordt verder veel tropisch hardhout geaxporteerd. Ook zijn er grote reserves aan tin, koper, bau xiet en cash
crops, zoals rubber en koffie . Het grootste probleem in Indonesia ligt in het effectief gebruik
maken van deze bronnen . Ais gevolg van de
door de overheid gesponsorde irrigatieprojecten is Indonesia, ondanks de vruchtbare
grond, pas sinds 1982 zelfvoorzienend in de
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productie van rijst. De ruwe producten worden
geaxporteerd met een minimale winst voor de
producenten en een grote winst voor slechts
een paar zakenmensen. De Indonesische regering nam zelf een monopoliepositie in de
belangrijkste industriean bedoeld om de economie te beschermen . Deze beschermende
positie veroorzaakte wei een inefficiantie. Het
buiten houden van buitenlandse investeerders
betekende dat Indonesia geld moest lenen om
de eigen industriean te ontwikkelen. Na 1980
veranderde dit en werden buitenlandse investeerders wei toegelaten tot de markt. De Verenigde Staten en Japan hebben de grootste
buitenlandse belangen in Indonesia. Toerisme
speelt tegenwoordig ook een belangrijke rol in
de economie van Indonesia. Java is niet aileen
geografisch het middelpunt van Indonesia,
maar ook veel van de Indonesische geschiedenis heeft hier plaatsgevonden . De hoofdstad
Jakarta is eveneens gelegen op Java. Deze
stad is zowel in de politiek, als in de handel, het
centrum van Indonesia . Meer dan 70% van de
bevolking van Java is nog steeds werkzaam in
de landbouw.
Geschiedenis PT Aquafarm Nusantara
PT Aquafarm Nusantara (voortaan aangeduid
als PTAN) is een private onderneming die zich
bezighoudt met zoetwatervisteelt en tilapiateelt in het bijzonder. De keuze voor zoetwa-

tervisteelt is gemaakt omdat in deze tak van
visteelt de meeste groeikansen zijn in Indonesie. Het bedrijf is op 18 april 1988 begonnen
met een pilot-project op een bedrijf dat gehuurd werd van de overheid . In 1991 is men
begonnen met de bouw van het huidige bedrijf
in de dessa Wunut in Centraal Java . Dit dorpje
is gelegen tussen de steden Yogyakarta en
Solo . De productie van jongbroed kon daar in
1992 beginnen. In 1994 heeft de overheid de
vergunning voor het pilot-project ingetrokken
en sinds die tijd wordt er aileen nog in Wunut
jongbroed geproduceerd . De overheid doet op
dit ogenblik niets met dit bedrijf, vandaar dat
PTAN misschien ge'(nteresseerd is om dit bedrijf nogmaals te huren, als uitbreiding van het
huidige broedhuis. In de regio rond Wunut zijn
veel culturele en historische hoogtepunten te
vinden, vandaar dat het ook niet vreemd is dat
dit gebied veel toeristen trekt . De meeste
mensen die in deze regio wonen, leven van de
landbouw . Rijst en tabak zijn de meest verbouwde gewassen. Men kan het hele jaar
door telen, omdat er door de aanwezigheid
van natuurlijke bronnen, altijd genoeg water
aanwezig is. In 1990 werd begonnen met het
afmesten van de Nijl tilapia (Oreochromis niloticus) in het stuwmeer van Wonogiri. Het
tweede meer dat voor het afmesten in gebruik
w erd genomen, was Kedung Ombo (1992) .
Ai s derde project is in 1994 het nieuwe stuw.. Ta bel 1. Oogst per project
jaar
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meer van Wadas Lintang in gebruik genom en
en op dit ogenblik is men bezig om toestemming te krijgen om in de toekomst in de buurt
van Yogyakarta een vierde stuwmeer in gebruik te nemen . PTAN wordt gerund door ir. F
Huskens (productie) en MSc. R Lamprecht (fileerfabriek en financien). PTAN bestaat uit zes
bedrijven, te weten: Wunut (broedhuis), Wonogiri (afmesten in stuwmeer), Kedung Ombo
(afmesten in stuwmeer), Wadas Lintang (afmesten in stuwmeer), Semarang (fileer-fabriek) en Regal Springs (Handelsmaatschappij
in de Verenigde Staten).

Productiegegevens
In tabel 1 worden de gerealiseerde productiecijfers van de afgelopen jaren op de drie projecten (waar PTAN bezig is met het afmesten)
weergegeven . Verder is er in deze tabel een
schatting te zien van de productie van aankomend jaar.
Vis
De vis die gebruikt wordt voor productie is Nijl
tilapia, die oorspronkelijk afkomstig is uit Singapore . De ouderdieren zijn nu van de vijfde en
zesde generatie eigen teelt. De mannelijke
ouderdieren worden vanuit de kooien in de
meren aangeleverd en de vrouwelijke ouderdieren komen uit een aantal vijvers op het bedrijf in Wunut. De ouderdieren komen naar het
broedhuis, wanneer ze 8-9 maanden oud zijn
en blijven daar voor de productie tot een leeftijd van ongeveer 3 jaar. De nakomelingen
gaan naar de meren om afgemest te worden
tot een gewicht van ± 800 gram, alvorens naar
Semarang te worden vervoerd . In Semarang
worden ze in de fileerfabriek verwerkt tot filets
en daarna per container verscheept naar ondermeer de Verenigde Staten .
Het broedhuis in Wunut
Het bedrijf in Wunut is 4 .1 ha groot, waarvan
2.6 ha uit vijvers bestaat, de rest is bestrating
en gebouwen. In Wunut werken ongeveer 42
mensen . Het water dat op het bedrijf gebruikt
wordt is afkomstig van een vijftal arhesische
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.. Jongbroed vijvers
bronnen , die op het bedrijf ontspringen . Het
water, dat constant 24 DC is, komt door natuurlijke krachten uit de bodem omhoog, met een
snelheid van 1400 liter per seconde. Het water
is chemisch en bacteriologisch van drinkwaterkwaliteit.
Reproductie
In de tropen bij een watertemperatuur van
20-24DC heeft de tilapia een productiecyclus
van 12 maanden . De reproductie in Wunut
vindt plaats in de voortplantingsbakken naast
het broedhuis . Deze bakken zijn 15 * 2.5 * 0.9
meter (I * b* h) en hebben een waterinlaat aan
de ene kant en een uitlaat aan de andere. In
Wunut bestaat de ouderdieren populatie uit
ongeveer 1500-2000 mannetjes en 8000
vrouwtjes met een leeftijd varierend van 8
maanden tot 3 jaar. In iedere voortplantingsbak worden 50 mannetjes en 150 vrouwtjes
gedaan . Bevruchting vindt binnen 4-5 dagen
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plaats . Na 12 dagen (in de nabije toekomst 15
dagen , om het % bevruchte dieren te verhogen) worden de eitjes en larven geoogst. Gemiddeld is 50 % (30 %-70 %) van de vrouwtjes
bevrucht en bevat dus eitjes, larven of fry. De
percentages hangen af. van de leeftijd van de
broodstock en van het jaargetijde (augustu s en
september zijn optimaal) . De jongere ouderdieren heeft een hoger percentage bevruchte
vrouwtjes, maar per vrouwtje zijn er min der
eitjes, larven of fry . De mannetjes worden drie
keer achter elkaar gebruikt, waarna ze 20 dagen in 'conditioning' bakken worden gestopt
om weer op krachten te komen voor de volgende voortplantingsperiode . De vrou w tjes
worden na iedere cyclus in deze bakken geplaatst voor een periode van 20 dagen.
Na het oogsten worden de eitjes, larven en fry
naar het broedhuis gebracht. In het broedhuis
verblijven de eitjes 4-5 dagen (allereerst in een

incubator, later in polyester bakken), de larven
2-4 dagen en de fry 1-2 dagen, afhankelijk van
de grootte . In het broedhuis wordt bijna niet
gevoerd (soms aileen de laatste dag) . Na de incubator worden de larven naar lange polyester
bassins verhuisd (3 * 0.8 * 0.2 meter) .
W anneer de 'fry' groot genoeg is gaan ze naar
de 'sex reversal' (geslachtsomkeer) afdeling
binnen het bedrijf. Deze afdeling bestaat uit 24
betonnen race-ways van 15 * 2.5* 0.9 meter
(I * b* h). De tanks hebben een hele lage doorstroming en een toevoeging van gedroogde
kippenmest als bemestingsbron. Verder wordt
de 'fry' ad libitum gevoerd (6 g/kg07 ) met een
f ijn gemalen kruimelvoertje, waaraan 17-amethyl-testosteron is toegevoegd (60 mg/kg
voe r) . Dit hormoon wordt toegevoegd om de
geslachtsdifferentiatie, die rond deze leeftijd
optreedt, in de richting van het mannelijke geslacht te sturen . Door behandeling wordt 9599% mannetjes verkregen. Na een behandelingsperiode van 21 dagen worden de visjes
geselecteerd op grootte, om kannibalisme tegen te gaan en uniforme groepen per vijver te
krij gen. De selectie wordt gedaan door de visjes in een klein netje te doen met een maasw ijdte, die net groot genoeg is voor de kleinste
visjes om er door te kunnen .
De kleinste visjes worden nog een tijdje langer
op de 'sex reversal' afdeling gehouden, totdat
ze ook groot genoeg zijn. Door de scheiding
kan ve rder een goed idee gekregen worden
van we lke visjes de 'snelle groeiers' zijn . Een
deel va n de slechte groeiers wordt aan de 10kale bevolking verkocht, om hun extensieve
vijvers en 'indoor' visvijvers mee te bezetten .
De grootste visjes die bij selectie in het netje
achterblijven hebben een gemiddeld gewicht
van 0.5-0.6 gram en worden naar de jongbroed
vij vers vervoerd. Het probleem in de racew ays is de kwaliteit van het water. Deze verandert van dag tot dag en vereist dan ook een
perfecte afstelling van de doorstroming . Is de
do orst roming iets te groot, dan neemt de
fytopla nkton-concentratie meteen drastisch af
en daarmee de productiviteit. Vandaar dat de

doorstroming erg laag wordt gehoud en en dus
moet er extra worden belucht om de fry in leyen te kunnen houden .
De jongbroedvijvers zijn verschillend van
grootte en vorm, omdat het bedrijf niet gewoon in een blokvorm is gebouwd . Alles is zo
gebouwd, dat aile ruimte zo efficient mogelij k
gebruikt wordt. In de jongbroedvijvers worden
de visjes gevoerd met een voederniveau van
8-12 g/kg07. De planning is om 12.5 g/ kg07 te
voeren, maar dit lukt vaak niet, omdat het jongbroed zich voornamelijk met fytoplan kton
voedt en slechts in kleine mate met het verstrekte kunstmatige voer. Per dag wordt op
het bedrijf in Wunut 600-700 kg voer verstrekt
aan het jongbroed . Het jongbroed blijft ongeveer 45-50 dagen in de vijvers totdat ze gemiddeld een gewenst gewicht van 20 gram bereikt hebben. Op dat moment vindt er selecti e
plaats en de kleinste visjes uit verschillende
vijvers worden dan samengevoegd en verblijyen nog wat langer in de vijvers totdat zij ook
het gewenste gewicht hebben bereikt en vervoerd kunnen worden naar de meren.
Wonogiri
Het tweede project waar ik tijdens mijn stage
heb gewerkt is gelegen in het stuwmeer van
Wonogiri . Dit meer is 8800 ha groot en gemiddeld ongeveer 20 meter diep. PTAN heeft hier
net als op de andere projecten een 25 jaar durende vergunning voor zoveel kooien als ze
maar willen . In Wonogiri werken 41 mensen.
Op dit ogenblik heeft PTAN hier 12 vlotten
(groepen), met elk 13 kooien in gebruik en in
totaal dus 156 netten, maar dit jaar zal er een
sterke uitbreiding plaats vinden . De kooien
hebben ieder een afmeting van I* b* h = 4 * 4 * 3
meter en worden met 10.000 jongbroed bezet.

De vis verblijft hier net als op de andere stuwmeren ongeveer 8 maanden, totdat ze het gewenste gewicht van 800 gram bereikt hebben
en vervoerd kunnen worden naar de fileerfabriek in Semarang . De vis wordt een keer ge-
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selecteerd op grootte, wanneer de sterfte extreem toeneemt. Deze mortaliteit treedt op bij
een gemiddeld visgewicht van ongeveer
150-200 gram (na ongeveer 10 weken) . De vis
wordt tijdens de selectie verdeeld over twee
netten, waardoor de dichtheid wordt gehalveerd en als gevolg daarvan neemt de stress
en dus ook de sterfte af.
De vis wordt hier ook met de hand gevoerd,
met een voerniveau van 15 gram/kg07 voor vis
kleiner dan 350 gram en voor de vis groter dan
350 gram wordt geprobeerd een voederniveau
van 12.5 gram/kg07 na te streven (minimaal1 0
gram/k g07). De werknemers op dit project beginnen 's ochtends om acht uur met werken
en hebben van 12.00 tot 13.00 uur pauze . 's
Middags wordt er gewerkt van 13.00-16.00
uur. 's Nachts is er hier ook een groep aan het
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.. Sorteren van de inhoud van een kooi
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werk,: een persoon controleert de vis en twee
personen die helpen met het laden van de
vrachtauto's, voor het transport naar Semarang. Op dit moment is er op dit project een
klein probleem met een bacteriele infectie . De
mortaliteit is sterk verhoogd, vooral vlak voor
de selectie en vlak voor het oogsten. De sterfte treedt dus op bij hoge dichtheden . Gedurende mijn stage heb ik hier meer onderzoek naar
gedaan, maar gezien de beperkte ruimte van
dit artikel zal ik daar niet verder over uitweiden .
Verder zijn er op dit project vaak problemen
met de waterkwaliteit . In de bergen zijn rondom het stuwmeer vrijwel aile bomen weggekapt, wat zorgt voor een sterke erosie tijdens
het regenseizoen . Deze erosie zorgt op haar
beurt voor een verhoging van de turbiditeit en
dus een verhoging van de mortaliteit, die hier
sterk aan is gerelateerd . Verder zorgen weinig
stroming en een lage waterstand in het droge
seizoen, voor zuurstof-problemen . PTAN probeert dit te minimaliseren , door netten met
een grotere maaswijdte te gebruiken, zodat er
een hogere doorstroming plaatsvindt.
Gedung Ombo & Wadas Lintang
De projecten in deze twee stuwmeren zijn
eveneens in Centraal Java gelokaliseerd en
werken volgens hetzelfde proces als het project in Wonogiri. Gedung Ombo is het tweede
stuwmeer waar een afmestproject werd gestart. In het begin was er veel wrijving tussen
PTAN en de lokale bevolking . Door de komst
van het stuwmeer, een aantal jaren voor de
komst van PTAN, was de bevolking, door de
regering, uit hun dorpen gedreven naar hoger
gelegen delen . De vergoeding die ze daarvoor
terug kregen was absurd laag (250 roepia/m 2 =
fl 0.15/m 2 ). Op dit moment accepteert de lokaIe bevolking de aanwezigheid van PTAN in dit
meer. Door de komst van PTAN is voor veel
mensen in de omringende dorpen het inkomen flink gestegen, doordat zij een baan hebben gevonden op het project. Dit is duidelijk te
zien in het dorp, waar veel van de medewerkers nieuwe huizen hebben gebouwd . Een gemiddelde werknemer verdient nu meer dan

twee maal zovee l, als voor de komst van
PTAN . Het meer van Gedung Ombo is gemiddeld ongeveer 30 meter diep en heeft een
oppervlakte van ongeveer 5500 ha . Het project
bevat op dit moment 272 netten .
Het project van Wadas Lintang (aan de rand
van het Dieng Plateau) is gelegen aan een erg
diep stuwmeer (gemiddeld ongeveer 90 meter) van 1100 hectare grootte. Het meer heeft
een hoge doorstroming, wat samen met de
grote diepte zorgt dat hier weinig problemen
m .b.t . zuurstofdefic ienties c.q. accumulatie
onder de kooien voorkomen. In Wadas Lintang
heeft PTAN op dit moment 281 netten . Vlak
voor mijn vertrek waren er problemen met een
aantal mensen uit het dorp die's nachts netten
opensneden, zodat er veel vis verloren is gegaan . Deze mensen gaan de volgende dag vrolijk met kieuwnetten of harpoen in de buurt
van de kooien vissen . Aan dit probleem wordt
op dit moment hard gewerkt.
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