RAStech 2019
kiertovesikonferenssi
Washington D.C. // 13.-14.5.2019

MATKARAPORTTI
PEKKA MARTTINEN
RAS-CONSULTING
Toukokuu 2019

TAUSTAA
RAStech on kiertovesi-, aquaponics- ja katkarapujen kasvatukseen erikoistunut konferenssi- ja
messutapahtuma. järjestettiin Yhdysvalloissa, Washington D.C:ssä 13.-14.5.2019 (Capitol Hilton hotellissa).
Tapahtuma on aiemmin järjestetty kymmenen kertaa Roanokessa (US, Virginia) vuosien 1998-2016 aikana
jolloin konferenssin nimenä oli ICRA.

Kuva. Historiaa RAStech / ICRA
RAStech 2019 oli suunnattu kiertovesikasvatusalan tuottajille, tutkijoille, päättäjille ja toimittajille.
Konferenssiin osallistui 275 osallistujaa 21 eri maasta sekä noin 30 puhujaa. Messuille osallistui n. 50
näytteilleasettajaa.

Kuva. RAStech messuilta
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PUHUJAT
Amy Riedel-Stone
Aquaponics- kasvihuoneiden suunnittelu, rakentaminen ja hallinta
Andrew J. Ray
Apulaisprofessori, Vesiviljelytuotanto, Aquaculture Research Center, Kentucky State University
Andrew Preston
Projektitoiminnan valvoja, AquaMaof Aquaculture, United Kingdom
Bjarne Hald Olsen
Toimitusjohtaja, Billund Aquakulturservice A/S
Carole Engle
Päätoimittaja, Journal of the World Aquaculture Society
Craig Browdy
Tutkimus- ja kehitysjohtaja, Zeigler Bros., Inc
Dariano Krummenauer
Tutkimusprofessori, Marine Station Aquaculture (Institute of Oceanography) of Federal University of Rio
Grande – FURG (Brazil)
David Kuhn
Apulaisprofessori, Department of Food Science and Technology at Virginia Tech
Dr. Nyan Taw
Vanhempi neuvonantaja, Myanmar Fisheries Federation
Eric Pedersen
Toimitusjohtaja ja perustaja, Ideal Fish
Frédéric Gaumet
Vesiviljelyliiketoiminnan kehityspäällikkö, Krüger Kaldnes/Veolia Water Technologies (Norway)
Huy Tran
Vesiviljely- ja aquaponics-asiantuntija
Ivar Warrer-Hansen
Vanhempi neuvonantaja, RAS - Nordic Aqua Farms
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James J Flaherty
Toimitusjohtaja, Adsorptech
John Davison
Tutkija, Conservation Fund’s Freshwater Institute
John P. Holder
CAD teknologi, JLH Consulting
Alejandro Rojas
Toimitusjohtaja, AquaBounty Farms
Sylvia Wulf
Toimitusjohtaja, AquaBounty
Maddi Badiola
Johtaja, HTH Aqua Group
Michael Hans Schwarz
Virginia Tech
Paul L. Hundley, Jr.
Johtaja, HTH Aqua Group
Philip Nickerson
Vesiviljelyinsinööri
Reginald B. Blaylock
Apulaisjohtaja, Thad Cochran Marine Aquaculture Center & Tutkimusprofessori (Coastal Sciences), University
of Southern Mississippi, Ocean Springs, Mississippi
Scott Snyder
Ravitsemus- ja teknologiapäällikkö, Zeigler Bros
Stephen A. Smith
Professori, Aquatic Medicine/Fish Health & Wildlife and Exotic Animal Medicine
Steve Atkinson
President, Taste of BC Aquafarms Inc.
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Steve Hall
Dosentti & Johtaja, Marine Aquaculture Research Center (MARC) in the Department of Biological and
Agricultural Engineering
Steve Summerfelt
COO, Superior Fresh LLC
Yonathan Zohar
Professori , Department of Marine Biotechnology at the University of Maryland Baltimore County

Lisätietoja puhujista löytyy osoitteesta: http://www.ras-tec.com/speakers

KONFERENSSIOHJELMA
Ohjelma koostui seuraavista aihealueista:
•
•

Energian optimointi RAS-kasvatuksessa – Suunnittelu ja kestävyys
Tekniset innovaatiot – kaupalliseen menestykseen

•
•
•

Hautomoiden ja elävän ravinnon teknologioiden kehittyminen
Kiertovesikalankasvatuksen taloudelliset realiteetit käytännössä
Kalaterveys- ja taudit RAS:ssa

•
•
•

Aquaponics
Rehut ja rehujen hallinta RAS:ssa
Merivesi RAS

•
•

Katkarapujen tuotanto RAS:ssa
Freshwater Instituten tutkimuspäivitys: kokonaisvaltainen lähestyminen kalojen tuotantoon RAS:ssa
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Esitykset oli jaettu kolmeen rinnakkaiseen sessioon (A, B ja C):

Tarkempi konferenssiohjelma löytyy osoitteesta: http://www.ras-tec.com/agenda
Puhujien esityksiä pdf-muodossa ladattavissa osoitteesta:
https://www.dropbox.com/sh/x9gq27lzzujituz/AAD037qMqkAidA3GiiIYsHu3a?dl=0
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POIMINTOJA ESITYKSISTÄ
Keynote: Sylvia Wulff – Farming the AquAdvantage salmon in RAS
Sylvia Wulffin (Aquabounty Technologies) puheenvuoro liittyi geenimuunnellun lohen kasvatukseen RASlaitoksessa. Wulffin puhe GMO-lohesta ja sen markkinaosuuden lisääntymisestä tulevaisuudessa sai yleisössä
kaksijakoista kommentointia, puolesta sekä vastaan. AquaBountyn GMO-lohi kasvaa n. 18-kuukaudessa 4-5
kiloiseksi RAS-laitoksessa, rehukertoimen ollessa noin 0,95-1,15. He eivät näe Eurooppaa markkina-alueena
(ei saa lupia), vaan pelkästään Pohjois-Amerikan. Heidän tarkoituksenaan on kasvattaa GMO-lohta heidän
omissa laitoksissaan, sekä myydä mätiä jatkokasvatettavaksi ulkopuolisille toimijoille.

Kuva. AquaBountyn GMO-lohen (AAS – AquAdvantage Salmon kasvutietoja)

Kuva. AquaBountyn RAS-laitosen tuotannosta USA:ssa ja Kanadassa
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Keynote: Alejandro Rojas – The Human Factor: Exploring the people management side of RAS
farming
Alejandro Rojaksen puhe henkilökunnan johtamisesta ja RAS-laitoksen haavoittuvuudesta oli hyvin realistinen
ja maanläheinen. Rojaksen mukaan ihmiset tärkeimmässä ovat tärkeimmässä roolissa kasvatuksen
onnistumiseksi RAS-laitoksessa. Hänen arvionsa mukaan RAS-tuotanto olisi noin 100 000 MT globaalisti tällä
hetkellä. Ison kalan kasvatus on haastavaa RAS-laitoksessa ja tuotannon skaalaus isoksi on ”vaarallista”, koska
varaa virheisiin ei ole. Rojas korosti johtajan sidettä henkilökuntaan ja omistautuminen kaloille on hyvin
tärkeää.

Kuva. Alejandro Rojaksen näkemys johtajuudesta

Frederick Gaumet (Veolia) - RAS optimized design for large production
Frederick Gaumet kertoi esityksessään Veolian isoista RAS-projekteista maailmalla ja Veolian teknologisista
ratkaisuista RAS- prosessitekniikkaan liittyen. Gaumet nosti esille biosuodatuksen, jonka he toteuttavat MBBRsuodattimilla (Moving Bed Bioreactor) niin, että vesivirtaamat ovat suuria ja viipymät reaktorissa lyhyet (5-8
minuuttia). Bioreaktoreiden syvyys vaihtelee 2,0-3,5 metrin välillä. Kun kantoaineen liikutteluun käytetään
isoja ilmakuplia, typen ylikyllästyminen riskiä ei ole. MBBR-suodattimessa ilman tarkoituksena on liikuttaa
kantoainetta, ei ilmastaa vettä. Allastekniikassa Veolia suosii Dual drain-tyyppisiä altaita, joissa vesi poistuu
pohjan (20% kok. virtaamasta) ja sivupoiston (80% virtaamasta) kautta.
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Kuva. Veolian uusin RAS-projekti – Leroy Seafood Group // Sjotroll

John Holder (JHL Consulting) – Effective aquaculture: Trying to do it the RASway
John Holderin esitys liittyi MxCell RASway-konseptiin, jossa jatkokasvatusaltaina käytetään Miced Cellraceway altaita. Kyseisissä altaissa yhdistetään pyöröaltaan puhdistuvuusedut, sekä raceway altaan hyvä
tilankäyttö. Konseptiin kuuluvat startti- & alkukasvatusjärjestelmät (pyöröaltaat), jatkokasvatusjärjestelmä
(MCR-altaat) sekä paastotusjärjestelmä. Vedenkäsittelyjärjestelmään kuuluvat mm. MBBR, rumpusiivilät ja
pienpartikkelien poisto. Konseptin ideana on matala nostokorkeus vedelle (n. 0,6m) ja tehokas tilankäyttö ja
helppo kalojen hallinta ja huolto (käytetään avokanavia, jotka ovat helppo pitää puhtaana). Energian kulutus
jatkokasvatusjärjestelmässä on noin puolet pienempi verrattuna ”perinteisiin” RAS-järjestelmiin, jossa
nostokorkeus voi olla useita metrejä. MxCell RASway-moduulikoot ovat n. 500 – 1000 MT ja järjestelmiä on
rakennettu mm. Kiinaan.

Kuva. MxCell RASway- moduuli 500 MT (startti-, alku- ja jatkokasvatus & paastotus)
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Kuva. MxCell RASway 1000MT moduulin energiankäyttö

Steve Summerfelt – Hydrodynamic challenges and huge culture tanks
Steve Summerfelt kertoi esityksessään isojen (500-20 000 m3) RAS-kasvatusaltaiden virtausdynamiikan
haasteista. Isoja altaita käytettäessä virtausdynamiikan haasteet tulevat selkeästi esille. Kalat muodostavat
merkittävästi pyörteisyyttä altaassa, kun tiheys on 35-64 kg/m3. Mitä enemmän pohjapoiston kautta ajetaan
vettä, sitä enemmän altaaseen muodostuu pyörteisyyttä. Partikkelien tehokkaan poiston saavuttamiseksi altaassa
tulee olla voimakas primäärivirtaus. Tulovesiputkien/ suuttimien sijoittelulla voidaan vaikuttaa altaan
virtausdynamiikkaan.

Kuva. Tulovesisuuttimien suuntauksen merkitys
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Snir Azaria – A novel approach for the removal of off-flavor compounds from recirculating
aquaculture systems

Snir Azarian esitys liittyi makuvirheiden (Geosmiini ja MIB) poistoon. Azarian keskittyi esittelemään tapaa,
jossa makuvirheiden poistoon hyödynnettäisiin RAS- kasvatuksessa syntyvää lietettä. Idea perustuu siihen, että
lietteessä olevat bakteerit absorboivat geosmiinin ja MIB:in. Tätä prosessia varten on kehitetty kolonnisuodatin,
jossa käytetään polymeeria kantoaineena (hydrophobic polymer). Tutkimustuloksien perusteella GSM ja MIBpitoisuudet saatiin laskemaan hyvin alas, n. 20% tasolle. Tutkimuksissa käytettiin viipymänä 4 tuntia ja 1 tunti.
Lyhyempää viipymää käytettäessä tulee polymeerin määrää lisätä. Prosessin aikana tapahtuu myös
denitrifikaatiota.

Kuva. Yhteenveto, makuvirheiden vähentäminen

Kees Kloet (Kingfish Zeeland) – Innovations in Kingfish RAS
Kees Kloet esitteli Hollannissa sijaitsevan keltapyrstöpiikkimakrillin (Yellowtail Kingfish) RAS-kasvatuslaitosta.
Laitoksen tuotantotaso ja -kapasiteetti on 520 MT, ja kalat kasvavat yhdessä vuodessa teuraskokoon (3 kg).
Rehukerroin kasvatuskauden aikana on 1,6. Kalalaji on vaativa ravinnon ja vedenlaadun suhteen.
Keltapyrstöpiikkimakrilli on sertifioitu vaihtoehto (paras vaihtoehto) tonnikalalle. Yhtiöllä on tarkoitus lisätä
tuotantoa Hollannissa ensin 1000 MT ja vuonna 2020 4000MT asti sekä investoida tuotantolaitokseen USA:ssa
(tavoite 6000 MT). Nykyisen Hollannissa sijaitsevan tuotantolaitoksen on toimittanut Billund Aquaculture.
Laitoksen prosessitekniikkaan kuuluvat mekaaninen suodatus (levy-, rumpu- ja fixed bed suodattimet), MBBR
biosuodatus, ilmastus, hapetus ja desinfiointi (otsoni + valkuaisainevaahdottimet). Laitos käyttää vettä 600 l/
rehukg, kasvatusveden lämpötilan ollessa 23-astetta. Kalojen siirroissa hyödynnetään avokanavia, ja
kalapumppuja & putkistoja. Kalojen lajittelua varten kalat nukutetaan sähköllä.
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Kuva. Layout kuva Kingfish Zeeland, Hollanti (520 MT)

Kuva. Kalojen siirtolaitteistoja ja avokanavia
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Justin Henry – Pilot aquaponics facility for high value crops
Esityksessä kerrottiin pilot-projektin laitoksesta, jonka tarkoituksena kasvattaa aquaponics-menetelmällä
hopealohta (Coho salmon) ja kannabista. Projektin ensimmäisen vaiheen tuotantotavoite on 80MT lohta ja
11MT kannabiksen kukintoa. Laitoksen suunnittelu ja toteutus on tehty PR-Aquan ja Pentair AES:n kanssa.
Laitokseen kuuluu kalojen kasvatusaltaat, mineralisaatiomoduuli ja kasvimoduulit. Pilot-projektin jatkoksi on
suunniteltu 2.vaihe, jossa tarkoituksena kasvattaa 600MT kalaa ja 150MT kannabiksen kukintoa. Tuotanto on
luomua.

Kuva. Aquaponics järjestelmä 80 MT hopealohen ja 11MT kannabiksen kukinnon kasvattamiseen
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Laura Bailey (Freshwater Institute) – Analyzing economics of scale for land-based
recirculation aquaculture systems
Laura Bailey puhui Freshwater Instituten tekemästä tutkimuksesta, joka liittyi RAS-laitoksen
pääomakustannuksiin. Tutkimuksessa verrattiin kolmea eri tuotantotasoa (1200/2400/3600 MT), joissa
vaihtoehtoisesti mätierien määrä oli 4 tai 6 kertaa vuodessa. Pääomakustannukset vaihtelivat 26$ -44$/kala-kg
välillä. Pääomakustannus oli hieman alhaisempi, jos mätierien määrä oli 6 kertaa vuodessa.

Kuva. RAS-laitoksen pääomakustannus $/kala-kg (1200/2400/3600 MT – 4 /6 mätierää vuodessa)
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MESSUT
Näytteilleasettajat koostuivat pääasiassa eri komponentti-, laite-, rehu-, mäti- ja laitostoimittajista. Lisäksi
paikalla oli konsulttiyrityksiä liittyen muun muassa laitossuunnitteluun.

Kuva. Listaus näytteilleasettajista
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POIMINTOJA MESSUJEN NÄYTTEILLEASETTAJISTA

Riverence – mätitoimittaja
Amerikkalainen Riverence yritys tuottaa steelhead & kirjolohi-risteytyksen, atlantin lohen ja hopealohen mätiä.
Lisäksi yritys kasvattaa omissa RAS- laitoksissaan teuraskalaa. ”Steelhead trout” – risteytys kasvaa tasaisessa 10asteen lämpötilassa n. 20 kuukaudessa 2,5 kg kokoon. Yhtiö ei ole aiemmin toimittanut Eurooppaan mätiä,
mutta yhtiöllä on selkeästi kiinnostusta Euroopan markkinoille.
Lisätietoja: https://riverence.com/

Kuva. Steelhead trout-risteytyksen kasvukäyrä 10-asteen lämpötilassa
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Kuva. Riverence Steelhead-Trout fileestä © riverence.com

JHL Consulting - MxCell RASWay
MxCell RASWay- konsepti koostuu poikas-, jatkokasvatus- ja paastojärjestelmästä. Moduulien mitoitus
vaihtelee 500-1000 MT välillä tällä hetkellä. Konseptissa poikaskasvatus toteutetaan pyöröaltaissa ja
jatkokasvatusjärjestelmässä käytetään Miced Cell raceway altaita, joissa yhdistetään pyöröaltaan puhdistuvuus ja
raceway altaan tilankäyttö. Järjestelmän pumppauskorkeus on 60 cm, jolla saadaan energiakustannuksia alas
(1000 MT moduulissa 2,4 kWh/ tuotettu kalakg). Järjestelmässä käytetään avokanavia, joiden huoltaminen on
helppoa. Vedenkäsittelyssä käytetään mm. MBBR biosuodatinta, rumpusiivilöitä ja Oxyflow hapettimia. Vettä
vaihdetaan noin 15% vuorokaudessa.
Lisätietoja: http://jlhconsulting.tv/
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Kuva. MxCell RASWay konsepti/moduuli

Kuva. Mixec Cell raceway altaan toimintaperiaate
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Kuva. MxCell RASway vs. pyöröaltaat vertailua

YHTEENVETO
Konferenssin esitysten sisällön tasossa oli selkeää vaihtelua. Osa esityksistä oli hyvin pelkistettyjä ja
yksityiskohtiin ei pureuduttu. Konferenssin kaupallisten toimijoiden esitykset olivat osittain liian kaupallisia,
joissa keskityttiin vain oman yhtiön kehumiseen sekä mielikuvamarkkinointiin. Virkistävänä poikkeuksena
isojen laitostoimittajien (Veolia, AquaMaof, Billund Aquaculture) seassa oli JHL Consultingin MxCell
RASWay- konsepti, joka oli hyvin maanläheinen ja yksinkertaisuuteen perustuva laitoskokonaisuus. Selkeästi oli
huomattavissa, että isoista laitostoimittajista Billund Aquaculture antoin näkemyksen, jossa he korostivat
panostavansa tulevaisuudessa tekoälyyn ja tiedonkeruuseen sekä käsittelyyn. Lisäksi megaluokan RAShankkeiden myötä allaskoot tulevat kasvamaan ja niiden tuomia haasteita ei vielä pystytä täysin tietämään (mm.
virtausdynamiikka ja partikkelien poistuminen altaasta).
Tutkimuksiin perustuvissa esityksissä Freshwater Institute onnistui mielestäni parhaiten. Esitykset olivat
informatiivisia ja paneutuivat tarpeeksi syvälle aihealueisiin, mutteivat olleet liian tieteellisiä.
Kalankasvattajien esitykset, joita olin kuuntelemassa olivat todella hyviä (Kees Kloet // Kingfish Zeeland,
Holland & Steve Atkinson // Taste of BC Aquafarms in Nanaimo, B.C.). Kees Kloet kertoi erittäin tarkkaan
laitoksen prosessitekniikasta, kalojen käsittelystä, haasteista ja tulevaisuuden näkymistä. Oli selkeästi
havaittavissa, että Kingfish Zeeland on tehnyt paljon pohjatyötä ennen projektin käynnistämistä, sekä yhtiössä
on paljon RAS-osaamista. Steve Atkinsonin laitos (Taste of BC Aquafarms) oli pienimuotoinen (100 MT)
steelhead RAS-laitos, jonka tuotannon, haasteet ja oppimiskäyrän hän esitti hyvin perustellusti. Steven
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esityksestä huomasi, miten paljon hän korosti, että ennakkosuunnitelmat tuotannon suhteen (kasvuprosentit,
kuolleisuudet, kalavaraston koko jne) eivät yleensä tule toteutumaan.
Tuntui, että yleisössä ei ollut varsinaisia kalankasvattajia paljoa paikalla ja Euroopasta yleisöä ei ollut kovinkaan
runsaasti edustettuna. Jos RAStech 2019 konferenssia vertaa Euroopassa järjestettäviin NordicRAS
konferensseihin, ero on selkeä. NordicRAS keskittyy selkeästi enemmän tieteellisten tutkimusten esityksiin
verrattuna RAStechiin, jossa kaupallisuus on enemmän esillä.

Imatralla 21.5.2019

___________________
Pekka Marttinen

19

