










'Tomaten én tilapia houden beide van warmte' 
Proefcentrum Groenteteelt onderzoekt kweek in serre om kosten te drukken 

Reeds 0 reacties | reageer zelf 

KRUISHOUTEM - Vis en tomaten kweken in dezelfde serre kan de 
kostprijs drukken. PCG, het Provinciaal Proefcentrum voor de Groenteteelt, 
doet onderzoek naar de technologie. Voorlopig is het project niet rendabel 
vanwege de lage verkoopprijs van tilapia. Peter Malaise  

'De kostprijs van groenten en fruit staat onder druk. Een mogelijkheid om de 
kostprijs te drukken is de groenteglasteelt combineren met visteelt en er zo 
een schaalvoordeel uit te halen', zegt Nico Vergote van het PCG.  
 
'De visteelt is internationaal gezien een van de snelst groeiende markten, 
maar de kennis van automatisering staat nog in de kinderschoenen. Doordat 
de glasbouw wel al ver gevorderd is met de optimalisatie van die 
automatisering willen we deze kennis toepassen op de visteelt.' 
 
In Kruishoutem heeft het proefcentrum een installatie gebouwd waarin naast 
de Afrikaanse zoetwatervis voor consumptie tilapia ook tomaten worden 
gekweekt. 
 
Nico Vergote: 'Zowel de vis als de tomaten houden van warmte zodat die 
twee soorten perfect samengaan. Het systeem werkt als volgt. Je hebt een 
groot aquarium met daarin tilapia's. Continu wordt stromend water toegevoegd. De overloop van dit aquarium 
belandt in een tank. Dit water wordt gefilterd en ontsmet waarna het samen met het regenwater aan tomatenplanten 
wordt gegoten. Het viswater is verrijkt met voedingsstoffen die afkomstig zijn van de uitwerpselen van de vis 
waardoor we minder andere voedingstoffen moeten geven aan de tomaten.' 
 
2.000 vissen uitgezet 
 
In september 2009 werden 2.000 tilapia's van 5 gram uitgezet in de aquaria. Gisteren hebben we de vissen geoogst. 
De dieren wogen ongeveer 800 gram. Van de 2.000 stuks hebben we er 500 gevangen. De andere 1.500 zijn 
voortijdig gestorven. We hadden een paar technische problemen. Als een klep bijvoorbeeld één uur defect is, gaan 
deze vissen massaal sterven. Van de 500 vissen worden er een paar bereid voor consumentenonderzoek. De rest 
werd gecomposteerd tot plantenvoeding.' 
 
Heeft de proef kans op slagen? 'Vandaag is het systeem verlieslatend', zegt Vergote. 'We werken de volgende twee 
en een half jaar verder aan het op punt stellen van het procédé maar ik denk dat, om rendabel te worden, we andere 
vissen zullen moeten kweken. De verkoopprijs van tilapia is veel te laag om ooit rendabel te worden. Maar met het 
kweken van vissen die voor de consument duurder mogen zijn, zie ik wel een toekomst. Het huidige project loopt 
over drie jaar, de kostprijs bedraagt 286.000 euro.' 
 

De tomaten, die boven de afgedekte 
aquaria worden geteelt (kleine foto), 
waren al geoogst. Nico Vergote van 
het Proefcentrum acht de kans op 
slagen groot, als met een andere vis 
dan tilapia (foto) wordt gekweekt. 
foto's pma 

© Peter Malaise 
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Het PCG startte in 2007 een verkennende studie om na te gaan hoe tomaten en vis in 
één kas kunnen worden geteeld. "Uit dit project leerden we dat de combinatie visteelt en 
tomatenteelt mogelijk was. Na enkele makkelijk te verhelpen opstartproblemen slaagden 
we er in oogstbare vis te telen", aldus het PCG. 

Toen naast tuinders ook de tuinbouwtoelevering geïnteresseerd was in de mogelijkheden 
werden in 2008 en 2009 twee praktijkproefopstellingen uitgebouwd. 

"De motivatie om tomaten in combinatie met de vissoort tilapia te kweken kwam er door 
de stijgende productiekosten, de niet duurzame kwaliteit van vissen op zee en de steeds 
groter wordende behoefte aan consumptievis", verklaart Nico Vergrote, coördinator van 
het PCG. 

 De voordelen van het systeem zijn onder meer schaalvoordelen door het dubbel gebruik 
van infrastructuur en het herbruikbare afvalwater van de vissen dat zeer voedzaam is 
voor de tomaten. 

Sinds vorig jaar neemt het PCG ook deel aan het project "Aqua-Vlan" voor de grensregio 
Vlaanderen - Nederland dat als doel heeft schelpdier-, vis- en groenteteelt te laten 
uitgroeien tot een duurzame economische activiteit. Het PCG krijgt voor het onderzoek 
werkingsmiddelen van onder meer de provincie Oost-Vlaanderen, de Vlaamse overheid 
en de Europese Unie. 

 

Het Provinciaal Proefcentrum voor 
de Groenteteelt Oost-Vlaanderen 
(PCG) in Oost-Vlaanderen heeft via 
een combinatie van glasgroenteteelt 
met visteelt een oplossing 
gevonden om onder meer de 
kostprijs van groenten en fruit te 
drukken. Het PCG organiseert  een 
reeks smaaktesten van vis die via 
het systeem gekweekt wordt. 

 

bron Belga 

11/02/2010
Delen op facebook 
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