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_ Neptune Industries heeft grootse visteeltplannen in Florida USA -

Hybrid Striped Bass van de
Blue Heron Aqua Farms
Magnus van der Meer, Agro Eco (www.agroeco.n ll, en
Rene Remmerswaal , AC E (www.ace4all.com)

De visteelt in de Verenigde Staten is vooral bekend vanwege de produktie van Amerikaanse
meerval in vijvers en de produktie van Salmoniden. In Florida is de aquacultuur vooral
sterk op het gebied van zoetwater siervis en de produktie van kokkels in zee. Neptune
Industries in Zuid Florida heeft Hybrid Striped Bass aan dat pakket toegevoegd en ze zijn
daar uiterst succesvol mee bezig. Bij deze een kijkje in hun keuken.
Everglades: een prachtig natuurgebied
Pa l tegen het Everglades Nationale Park
(een enorm moeras), op een klein uurtje
rijde n vanaf Miami, ligt de Blue Heron Aqua

Michael Joubert toont vissen klaar voor de
verkoop.
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Farms. Het is het zuidelijkste puntje van de
Verenigde Staten, het klimaat is er subtropisch. Voor visteelt zijn de omstandigheden
er ideaal: een aangename temperatuur,
schoon grondwater in overvloed en geen
nazuiverings eisen. Voor Michael Joubert,
de productie manager, is het een heel
verschil met Zuid-Afrika waar hij vandaan
komt. Daar moest hij zoeken om water te
vinden om Afrikaanse meerval in te kweken,
hier kun je maar beter standaard laarzen
aandoen, want water is er overal. Ook op
het bedrijf zelf is de natuur overweldigend:
ik zie veel vogels, in de vijver allemaal vis en
zelfs een otter laat zich even zien. Ik laat me
vertellen over de krokodillen, over de hond
die nodig is om het visvoer te verdedigen
tegen knaagdieren en over de muskieten die
soms zo massaal aanwezig zijn datje aileen
buiten kunt werken met het hele lichaam
bedekt en een kap over je hoofd.
Het bedrijf: 187 ton vis per jaar
Het bedrijf produceert Hybrid Striped Bass.
Van oudsher werden die geproduceerd in
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30 meter lange doorstroom bassins (raceways) van beton. Het water is ongeveer een
meter diep. Het hele bedrijf is overspannen
met schaduwnet om de kracht van de zon
te verminderen en om vogels buiten te

houden.
Vorig jaar zijn een tiental nieuwe ronde bassins in gebruik genomen; gegalvaniseerd
stalen golfplaat tanks met een betonnen
vloer. Het is een zeer simpel maar robuust
systeem. De bakken staan buiten, maar
zijn wei bedekt met een tent dak. Om voerresten zo snel mogelijk af te voeren en om
aangroei te voorkomen, is veel geexperimenteerd met de vorm van de waterinlaat,
de grootte van de bak, de vorm van de
bodem en de wateruitlaat. Uiteindelijk was
de praktijk eenvoudiger dan de theorie:
toen men met kweken begon bleken de
vissen te werken als mixers en blijven bij
de gebruikte doorstroming de bakken zo
wie zo schoon.
De gebruikte doorstroming is fors: het
water in de raceways wordt eenmaal per
47 minuten ververst en dat in de ronde
bakken eenmaal per 35 minuten. In de
3
raceways kan men tot 83 kg vis/m houden,
in de ronde bakken tot 110 kg/m3. In het
doorstroo m systeem produceert men op
dit moment ongeveer 150 ton vis per jaar in
de ronde bakken zal men naar verwachting
37 ton/jaar gaan produceren.
Het bedrijf houdt zich uitsluitend bezig met
de afmest van de vis. Pootvis van ongeveer
10 gram wordt gekocht van bijvoorbeeld
KEO en Small Fry Fish Farm (Arkansas)
en aangeleverd per truck. De kwaliteit van
de pootvis laat soms te wensen over. Op
dit moment tracht men dan ook zoveel
mogelijk van €len vermeerderaar vis af te
nemen zodat de kwaliteit zo voorspelbaar
mogelijk is. Is de kwaliteit van de pootvis
echter echt onder de maat, dan krijgt men
geld terug.
Organisatie: onderdeel groter bedrijf
Eigenaar van het bedrijf is Neptune Indu-

36

Het grondwater stroomt over een trickling filter
voor het naar de vissen gaat.

stries. Ernie Papadoyianis and Sal Cherch,
de mensen achter Neptune Industries, zijn al
een jaar of zeven bezig te investeren in het
ontwikkelen van aquacultuurtechnieken geschikt voor Florida. Blue Heron Aqua Farms
is het eerste visteeltbedrijfvan Neptune dat
volop produceert.
Samen met zijn vrouw Melanie woont
Michael, de productiemanager, op het bedrijf. De naaste buren wonen 'miles away'.
Naast het management werkt Michael ook
actief mee op het bedrijf. Daarnaast zijn er
dan nog twee man permanent aanwezig,
waarvan €len zich voornamelijk bezig houdt
met het schoonmaken van de doorstroom
bassins.
Hybrid striped bass: een snel groeiende
kruising
Hybrid striped bass is een kruising tussen
de Striped Bass en de White Bass (Morone
saxatilis x Morone chrysops). De kruising
blijkt beter te groeien dan de afzonderlijke
ouders. Ze worden onder meer gekweekt in
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Michael, de productiemanager.

de V.S. en Israel en ook in Nederland zijn er
teelt tests mee uitgevoerd. De vis groeit van
10 9 tot 750 gram in 10-14 maanden.

Foto: www.landbigfish.com
Het kweeksysteem: schoon water voor het
oppompen
Het bedrijf werkt als doorstroom systeem.
3
Per uur wordt meer dan 2950 m grondwa ter opgepompt met een constante temperatuur van 24-25 °C. Dit water wordt over
trickling filters gepompt om te ontgassen
en met name om HzS te verwijderen. Uit
de trickling loopt het water door een lage
druk zuurstof reactor (LHO) en vervolgens,
verrijkt met zuurstof via kana len naar de
raceways. Vanwege een vroeger toegekende vergunning mag het afval water nog
steeds ongezuiverd geloosd worden, zij het
via je een bezink vijver. Vanuit de bezink
vijver loopt het water via met waterhyacint
begroeide kanalen weer het moeras in.
De bodem van de raceways moet dagelijks
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worden geb·o rsteld. De dagelijkse kortdurende aanwezigheid van een man met
waadpak en borstel in de bak is, ondanks
de stressgevoeligheid van de vis, geen
stressfactor van belang. Wordt er niet
schoongemaakt dan krijgt men na een dag
of vier last van Costia en flexibacter. Vooral
de laatste is een "killer': In de ronde bakken
stroomt het water veel sneller en heeft men
geen last van aangroei. Daar is schoonma ken dan ook niet nodig en aileen al om die
reden zijn de ronde bakken economisch
aantrekkelijker.
Zonder stromend water is de vis gauw
dood. De elektrische waterpomp is dan ook
niet aileen aangesloten op het net, maar ook
op een generator die bijspringt wanneer het
licht uitvalt. Bovendien is er ook nog een
diesel pomp aangesloten die zo gestart kan
worden. Dat is vooral in het stormseizoen
best wei eens nodig ook.

Kweekmethode: zo natuurlijk mogelijk
Het bedrijf gebruikt geen antibiotica, aan
het voer worden geen onnatuurlijke stoffen, hormonen of bijproducten afkomstig
van zoogdieren toegevoegd. De enige
geneesmiddelen die men gebruikt zijn formaline en zout. Zout is vooral ook een goed
geneesmiddel omdat de vis van "nature" in
brak water voorkomt.
Het voer kost 0,70 US$/kg. Voor hybrid
striped bass kan men voer krijgen van drie
producenten: Zeigler, Mellich en Silver
Cup. Aile drie leveren goed voer. Voor de
uitgroei gebruikt men voer met 44% eiwit
en 12% vet. De zakken zijn volledig terug te
traceren: niet aileen staat er op de zak door
welke fabriek het is gemaakt, maar ook van
welke batch het voer afkomstig is en zelfs
welke zak dit is van die batch.
De voerconversie is op dit bedrijf net beneden de 1,5. Binnen de hybrid striped bass
tee It is dit een zeer goed resultaat. Mede
door de gunstige voerconversie is dit een
van de weinige viskwekers in de VS die met
winst draaien.
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Oe nieuwe ronde bakken mooi op een (lj.
Zuurstof is eigenlijk de grote rem op de productie. In vijf doorstroom bakken hangt een
zuurstofsensor met alarm. Die gaan regelmatig af. De LHO's zorgen voor de zuurstof
verrijking van het inkomende water tot 17
mg/I maar soms moet de noodbegassing

aan om het zuurstofgehalte in de raceway
niet onder de 6 mg/I te zakken. Onder de
6 mg/I wordt de groei geremd en onde r
de 4 mg/I komt de vis in de gevaren zone.
De vis kan bij 2 mg/I nog overleven maar
stress wordt meestal gevolgd door ziekte

fen kijkje onder het afdak van een van de ronde bakker.
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aardig nauwkeurig geschat worden hoeveel
vi s men moet hebben, het water is immers
gl as helder. M aar een tweede maal het net er
doo rhalen om nog wat vis erbij te vangen
of terugzetten van teveel geoogste vis, dat
is er niet bij. Direct na het oogsten wordt
de vis in een ijsbad gedaan zodat ze snel en
stressloos dood gaan en de vleeskwaliteit
optimaal blijft. Voor het afleveren worden
de vissen in drie groepen verdeeld: klein
(1 -1,5 pound, d.w.z. 450 tot 675 gram),
medium (675-900 gram) en groot (boven
900 gram). Economisch gezien is afleveren
op 1,5 pound waarschijnlijk het aantrekkelijkst.

Markt: vraag groter dan aanbod

Het voer ziet er prachtig uit.
uitbraken. Om de zuurstofconsumptie zo
regelmatig mogelijk over de dag te verdelen
wordt er vijf maal per dag gevoerd. Men
voert met de hand tot net onder verzadi ging. Dat voeren kan nauwkeurig gebeuren
omdat men drijvende pellets gebruikt. Dat
moet ook omdat de vissen voer weigeren
op te nemen dat te lang in
het water heeft gelegen .

Vergeleken bij de concurrentie krijgt Blue
Heron Aqua Farms wei tot 50% meer voor
de vis. Kwaliteit wordt dus betaald. De afnemers willen echter wei steeds meer vis van
verschillende gewichten. Daar is niet altijd
aan te voldoen, maar aan de andere kant,
helpt het wei om aile vis verkocht te krijgen.
Doordat sorteren vrijwel onmogelijk is, zijn
de vissen bij het afleveren zo wie zo al niet
heel erg uniform in gewicht. Volgens het
bedrijf is de vraag naar hun vis veel groter
dan de huidige productie. Afzet is echter
geen enkel probleem: zolang de kwaliteit

Oogsten : moeilijk door
stressgevoeligheid
De vis is snel gestresst en
is de vis een tijdje uit het
water geweest, dan is ze
bijzonder gevoelig voor
ziektes en is de groei voor
langere tijd verstoord. Sorteren is dus lastig. Oogst en
gebeurd door een deel van
de raceway af te zonde ren
met een rooster en aile v is
die dan ingesloten is te
oogsten. Op het oog kan
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Oe ra ceways binnen met op de achtergrond zakken zout en
zuurstofcontainers
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Magnus heel tevreden in Miami aan het werk voor Aquacultuur. - -
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goed is, is de vraag naar de vis groter dan
het aanbod.

Toekomst: meer winst
Na een paar jaar van investeringen maakt
Blue Heron Aqua Farms dit jaar winst. Volgens het bedrijf is de vraag naar hun vis veel
groter dan de huidige productie. Zowel op
het bestaande bedrijf als op een nieuwe 10catie is men de productiecapaciteit aan het
uitbreiden. Naast kweek in de nieuwe ronde
bassins gaat men ook vis kweken in kooien.
Neptunes Industries heeft haar oog met
name laten vallen op de vele ontginningsputten die Florida rijk is. De meeste van die
putten zijn meer dan 50 ha groot en 15 tot 20
meter diep. Het bedrijif denkt door gebruik
te maken van eigen ontwerp kooien die
speciaal voor dit doeleinde zijn ontworpen
en door het verkrijgen van de exclusieve
rechten van gebruik van de meeste putten
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in Florida en toekomst tegemoet te gaan
waarin men doorgroeit naar een van de
grootste viskwekers van de VS.
Naast hybrid striped bass denkt men over
het starten van de kweek vanTilapia, Grou per, Barramundi en Nijlbaars.Tilapia wordt
waarschijnlijk nog dit jaar in productie
genomen. Voor de andere soorten zijn de
plannen nog in een beginstadium . Maar het
bedrijf wil graag een exclusief assortiment
aan gekweekte vis ontwikkelen. Want, zo
zegt men : "De meeste koks zijn tegenwoordig goed op de hoogt e van eco-vriendelijke,
natuurlijke en duurzame visserijproducten
en laten dat op de menukaart ook aan hun
klanten weten . Het is onze bedrijfsst rategie
om geleidelijk te werken aan een uitgebreide lijst van gekweekte visproduct en die
direct gekocht worden op de kwekerij zodat
de tussenhandel uitgeschakeld en de winst
verhoogd wordt:'
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