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Inleiding
Dit rapport bevat de resultaten van gezondheidsonderzoek uitgevoerd in de periode van januari
2014 tot oktober 2015 bij 4 snoekbaarskwekerijen in Nederland. Het gezondheidsonderzoek
werd geleid door Karin van de Braak van Sustainable Aquaculture Solutions (SAS) in is uitgevoerd
nauwe samenwerking met Edward Schram en Ewout Blom (Imares) en René Remmerswaal en
Jan van Arkel (ACE).
Gezien de beperkte omvang van het onderzoek zijn deze resultaten een overzicht van een
momentopname van de situatie op de specifieke kwekerijen. Er kunnen geen wetenschappelijke
conclusies worden getrokken uit de resultaten, maar er wordt een goed beeld geschetst van de
situatie op de kwekerijen. Tijdens het project zijn er verbeteringen doorgevoerd en er wordt
advies gegeven voor verdere aanpassingen. Waar nodig en indien mogelijk is door middel van
literatuur en onderzoeksrapportages enige onderbouwing gezocht.
De bevindingen van dit onderzoek zijn besproken met de individuele kwekers en tijdens enkele
gezamenlijke projectbijeenkomsten tussen 3 april, 2014 en 18 november 2015. Hierbij zijn ook
Margreet van Vilsteren en Lodewijk van Walraven van de Good Fish Foundation (GFF) betrokken.
In phase I van het onderzoek is er een analyse gemaakt van de relatie tussen de specifieke
situatie op de kwekerij, zoals waterkwaliteit en systeemontwerp met de gezondheid van de vissen
en het functioneren van de kwekerij, voor zover dit mogelijk was. Hierbij is ook het programma
AquaManager toegepast.
Na de eerste metingen in phase I, zijn er op de kwekerijen aanpassingen gedaan aan
verschillende aspecten gerelateerd aan de systemen en waterkwaliteit. Gezien de geringe
omvang van het project, zijn er voor phase II enkele aspecten geselecteerd waarop verder werd
ingezoomd; deze zijn de vinerosie en er is specifiek gekeken naar de relatie tussen productie en
CO2 gehalte. Dit is beschreven in het tweede gedeelte van dit rapport. Naar aanleiding van de
discussies met alle projectpartners zijn er verdere aanbevelingen gedaan en is de finale
rapportage opgesteld.
De aanbevelingen voor verdere verbeteringen op de kwekerijen zijn beschreven in het laatste
deel van dit rapport. Er wordt een advies gegeven om dit onderzoek voort te zetten in een
vervolgproject. Het uiteindelijke doel is natuurlijk verdere verbetering van de situatie op alle
snoekbaarskwekerijen. Maar zeer waarschijnlijk zullen ook kwekers van andere vissen de
resultaten van dit onderzoek kunnen gebruiken.
Verbetering van vissenwelzijn zal een directe relatie hebben met verbetering van productie
performance op de kwekerij. Hierdoor wordt er een win-win situatie gecreëerd; goed voor de
gezondheid en het welzijn van de dieren dieren en tegelijkertijd voor de financiële situatie van de
kwekers.
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Snoekbaars in RAS
De snoekbaars (Sander lucioperca) is van oorsprong een solitaire roofvis die dankzij de sterk
ontwikkelde ogen goed in staat is om in donker, troebel water te jagen. In de natuur houdt de vis
zich dicht bij de bodem op en jaagt met name op vis. Tijdens de intensieve kweek wordt
snoekbaars in dichtheden gehouden die vele malen hoger zijn dan dichtheden in de natuur.
Een van de grote verschillen tussen snoekbaars en andere, vaak meer gedomesticeerde
kweekvissoorten, is dat snoekbaars gevoeliger lijkt voor stress. Daarnaast wordt snoekbaars in
de Nederlandse kweeksystemen vaak gedurende een langere periode (1,5-2 jaar) gekweekt,
vergeleken met de andere Nederlandse kweekvissoorten. Dit betekent dat snoekbaars hogere
eisen stelt aan de houderijomstandigheden en het voer omdat de optimale gezondheid
gedurende een langere periode gewaarborgd moet worden.
Er zijn momenteel nog geen operationele indicatoren beschikbaar waarmee ongewenste effecten
van specifieke waterkwaliteitsparameters in recirculatiesystemen op de productie en
diergezondheid beoordeeld kunnen worden. Er zijn ook nog geen duidelijke minimumeisen
gesteld aangaande bepaalde waterkwaliteitsparameters in recirculatiesystemen in het algemeen.
Dit komt deels omdat er onvoldoende kennis is over de consequenties van de huidige
gehanteerde eisen aan waterkwaliteitsparameters voor kweekvis in Nederland, inclusief
snoekbaars. Anderzijds is het effect van waterkwaliteit een gevolg van een gecompliceerd geheel
van interacties tussen biologische en chemische samenstelling van een complex ecosystee m
waarin de dieren worden gehouden.
Ondanks dat moet er te allen tijden worden gestreefd naar een optimale waterkwaliteit. Nietoptimale waarden, alhoewel ze niet direct tot mortaliteit zullen leiden, kunnen leiden tot stress bij
de vissen, wat kan resulteren in (chronisch of acute) ziekte en latere sterfte. Dit heeft een direct
effect op de productie - en dus op het economisch resultaat voor de kweker.
Eén van de belangrijkste eisen van een intensief kweeksysteem is een onmiddellijke verwijdering
van afval uit het kweekwater. Opeenhoping van organisch materiaal en opgeloste stoffen is zeer
ongewenst en zal stress of kan zelfs vergiftigingseffecten veroorzaken.
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Materiaal en methoden
Metingen gezondheid
Per kwekerij zijn er 15 vissen uitgebreid geanalyseerd. De vissen zijn gevangen door de kwekers
uit verschillende kweekbatches en bestaan uit zowel gezonde als zieke vis van verschillende
maten, batches en oorsprong. Elke vis heeft een unieke nummering op basis van volgorde van
sampling. Deze nummering is terug te vinden in Annex I en Annex II en wordt in het hele rapport
aangehouden.
De individuele vissen zijn bekeken op externe beschadigingen of afwijkingen. Hierbij moet onder
meer gedacht worden aan afwijkingen aan de huid, zoals verwondingen of bloedingen, vinnen,
ogen en misvormingen. De hoeveelheid en kleur van het huidslijm wordt genoteerd. Daarna wordt
het huidslijm microscopisch onderzocht op aanwezigheid van parasieten. De kieuwen worden
onderzocht op kleur, vorm en parasieten. Tabel 1 geeft een overzicht van de activiteiten en
metingen van het gezondheidsonderzoek. Alle interne organen worden visueel en waar nodig
microscopisch beoordeeld.
Van alle vissen zijn er monsters genomen voor histologie (kieuw en lever) en voor virusonderzoek.
Ook is bloedplasma opgeslagen voor nader onderzoek.
Tabel 1. Overzicht van de monstername en bepalingen uitgevoerd tijdens het gezondheidsonderzoek. Per kwekerij zijn
er 15 vissen onderzocht met een totaal aantal van 60.
Analyse en Metingen
Externe factoren*

Misvormingen, afwijkingen aan huid, vinnen en ogen

Huidslijm*

Hoeveelheid, kleur en aanwezigheid parasieten

Kieuwen*

Kleur, vorm, bloedingen, aanwezigheid parasieten, gas bubble disease

Conditie

Standaard lengte (SL), totale lengte (TL), gewicht

Interne factoren*

Buikholte, darm, lever, zwemblaas, nieren, milt
Kleur, vorm en textuur van alle organen
Bepaling vulling maag/darm, sexe
Gewicht hart, lever, (buik)vet

Bloed

Haematocriet (en leucocriet)
Plasma opgeslagen in vriezer

Histologie

Samples van kieuwen en lever zijn gefixeerd in Bouin en opgeslagen

Virologie

Samples van hart, milt en nieren opgeslagen in -80°C
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Sampling en beoordeling resultaten
Per kwekerij zijn er 15 vissen geselecteerd. Selectie van de te onderzoeken vissen speelt een
cruciale rol bij de beoordeling van de resultaten. In elke tank zijn een aantal zwakke dieren te
vinden. Voor dit onderzoek zijn dieren uit verschillende tanks, systemen en met verschillende
achtergronden geselecteerd.
De intentie was om 25% ‘gezonde’ of goed-groeiende dieren en 75% zwakkere dieren te
selecteren. In de praktijk is dit niet altijd makkelijk en komt het er vaak op neer dat de zwakke
dieren sneller gevangen worden uit de kweektank. Dit onderzoek is dan ook gebaseerd op een
aselecte steekproef van meer zwakke dieren uit de totale populatie van de kwekerij. Er kunnen
geen wetenschappelijke conclusies worden getrokken, maar er wordt een goed overzicht gegeven
van de problemen die voorkomen op de kwekerijen.
In dit rapport wordt een overzicht geschetst van de belangrijkste bevindingen. Het is buiten de
scope van dit onderzoek om elke vis afzonderlijk te beschrijven. Er kunnen correlaties berekend
worden van alle mogelijke combinaties, inclusief die van waterkwaliteit, groei en voeding. Tijdens
de algemene projectbijeenkomst zal besproken worden op welke aspecten dieper kan worden
ingegaan.
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Resultaten en Discussie
De vissen zijn genummerd op volgorde van monstername van 1-60. Deze unieke nummering
wordt aangehouden in de hele rapportage. De volledige data zijn in Excel te vinden op DropBox.
In dit hoofdstuk zijn de resultaten van de metingen weergegeven in grafiek en voor een goed
onderling vergelijk tussen vissen, batches en kwekerijen. Op de x-as staan de visnummers
weergegeven en op de y-as de gemeten index of waarde die ook terug te vinden is in de Excel
files.

Conditiefactor
De conditiefactor zegt iets over de vorm en de gesteldheid van de vis en wordt bepaald aan de
hand van de lengte en het gewicht van de individuele vissen in de volgende formule: K=W*L3,
waarin voor L de standaardlengte is gebruikt voor een betere vergelijking tussen de vis met en
zonder staartvinerosie. De gemiddelde waarde van de conditiefactor is 0,85.
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Figuur. Overzicht zien van de conditiefactor van de onderzochte vissen op de 4 kwekerijen. Hoe lager de waarde, hoe
slechter de conditie. De rode lijn duidt het gemiddelde aan van de 60 gemeten vissen.
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Figuur. Overzicht van de gemiddelde waarde van de conditiefactor op de 4 kwekerijen.
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Afwijkingen aan de vinnen
Opvallend zijn afwijkingen aan de staartvin. Afwijkingen aan de andere vinnen komt veel minder
of zelfs sporadisch voor op alle kwekerijen. De mate van staartvin erosie is uitgerekend volgens
een standaardformule. Een lagere waarde geeft een hogere mate van vinerosie aan.
Onderstaande figuur toont de gemiddelde waarden van de staartvinerosie per kwekerij.
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Figuur. Overzicht van de staartvin erosie op de 4 kwekerijen. Hoe lager de waarde, hoe meer vinerosie. De rode lijn
duidt het gemiddelde aan van de 60 gemeten vissen.
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Figuur. Overzicht van de gemiddelde waarde van de staartvin erosie op de 4 kwekerijen.

Het is aannemelijk dat door de vinerosie een negatief effect op welzijn en groei te verwachten is.
De mogelijke gevolgen voor gezondheid en welzijn zijn als volgt;






Verminderde activiteit/bewegingsmogelijkheid
Groeivertraging
Verminderde osmoregulatie
Septicemia (bloedvergiftiging)
Secundaire infecties
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Dit zal uiteindelijk resulteren in verminderde productiviteit van de kwekerij. Waardevermindering
van het product als de hele vis wordt verkocht speelt ook een grote rol.
De oorzaken van de vinerosie op de verschillende kwekerijen is niet bekend. Er wordt
geadviseerd dit verder uit te zoeken. Er zijn indicaties dat vinerosie vaker voorkomt bij grote
vissen. De grafiek laat zien dat er een batch effect aanwezig is. Dit kan veroorzaakt worden door
genetische achtergrond, zoals gevonden bij Walleye (Clayton et al., 1998), maar het kan
natuurlijk ook andere oorzaken hebben, zoals bv dichtheid, wat ook tot een batch effect kan
leiden. Mogelijke oorzaken beschreven in de literatuur zijn de volgende;








Hoge dichtheid (zowel bij kleine als grote vis)
Nutritionele deficiëntie
Handelen
Vinbijten of agressieve interactie
Beschadiging door ruwe tankwand
Ziekte (vb. Flexibacter columnaris)
Hoog ammoniumgehalte

Meer onderzoek naar de oorzaken en voorkomen van vinerosie zal voor alle Nederlandse
snoekbaars kwekerijen voordelen hebben.

Bloedingen tussen de vinstralen aan de staartvin komt in verschillende mate voor en lichte mate van staartvinerosie.
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Parasieten op huid en kieuwen
De parasietendruk op de huid en de kieuwen is microscopisch beoordeeld. Parasieten zijn niet
per individueel dier geteld. Maar er is een score gemaakt met – en + -en om deze snel in kaart te
brengen. Er zijn foto’s gemaakt van de huid en van elke individuele vis van de kieuwen.
Naast enkele kieuwwormen, slakjes en verschillende soorten detrituseters zijn Trichodina en
Ichthyobodo (voorheen Costia) de belangrijkste veroorzakers van problemen bij de snoekbaars op
het tijdstip van onderzoek.
Met uitzondering van de kwekerij van Janssen, zijn op alle kwekerijen parasieten gevonden op de
huid en kieuwen. Er kan met zekerheid gesteld worden dat de vissen er hinder van ondervonden
met waarschijnlijk een negatief effect op welzijn en groei.

Figuur. Bovenaanzicht Trichdina op de
huid en vergroting (rechts).

Figuur. Dik wit huidslijm van vissen met veel Trichodina op de huid.

11

Figuur. Zijaanzicht Trichdina op in de kieuwen (pijlen) en vergroting (rechtsonder).

Figuur. Extreme slijmvorming op de kieuwen door grote hoeveelheid Trichdina veroorzaakt problemen met de opname
van zuurstof.

12

De parasietendruk wordt sterk beïnvloed door de waterkwaliteit in de kweektank. Te allen tijde
moet er in een viskwekerij voorkomen worden dat vuil zich ergens ophoopt. Vervuiling zorgt voor
vorming van anaerobe gedeeltes. Op deze plaatsen groeien de anaerobe bacteriën die toxische
stoffen produceren. Deze stoffen hebben een negatief effect op de conditie van de vis en kunnen
zelfs mortaliteit veroorzaken. Als het vuil vrijkomt heeft dit organisch materiaal ook een negatief
effect op de conditie van de vis omdat het bv de kieuwen aantast en een goede voedingsbodem
is voor de groei van overige (potentieel pathogene) microben in het kweeksysteem.
Er wordt aangeraden om de parasietendruk beter in kaart te brengen met de nadruk op
preventie. Mocht de parasietendruk toch hoog blijven, dan kan er een zoutbehandeling
uitgevoerd worden, zoals op de kwekerij van Janssen enkele malen per jaar gebeurt .
Het is van groot belang dat de behandeling van snoekbaars vooraf getest wordt. Een kleine groep
dieren in een aparte tank krijgt de behandeling onder nauwlettend toezicht, voordat over gegaan
kan worden op behandeling op tank of op systeemniveau. Een zoutbehandeling heeft altijd effect
op de microben in het biofilter en ook dit effect dient nauwkeurig gemonitord en geregistreerd te
worden.
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Vetgehalte en leververvetting
Vetgehalte in de buikholte en leververvetting geven wel een duidelijk beeld van de situatie op de
kwekerij. De vetindex is uitgerekend als vetgewicht ten opzichte van totaal gewicht. De
gemiddelde waarde is 2,77. Opvallend is dat op kwekerij Lub deze index erg laag is. Opvallend
voor de andere kwekerijen is dat de variatie erg groot is. Dit impliceert dat er ruimte is voor
verbetering en efficiëntieverhoging.
7.00
6.00
5.00
4.00
3.00
2.00
1.00
0.00
1 3 5 7 9 11 13 15 16 18 20 22 24 26 28 30 31 33 35 37 39 41 43 45 46 48 50 52 54 56 58 60
Figuur. Overzicht zien van de vetindex van de onderzochte vissen op de 4 kwekerijen. Hoe lager de waarde, hoe lager
de hoeveelheid buikvet. De rode lijn duidt het gemiddelde aan van de 60 gemeten vissen.

Figuur. Snoekbaars inwendig met veel buikvet en dus hoge vetindex en extreem lichte kleur van de lever door
leververvetting.

Leververvetting komt vaak voor bij kweekvis. Vaak wordt dit als een gegeven aangenomen, maar
wellicht is hier ruimte voor verbetering. Oorzaken van leververvetting kunnen worden gezocht in
de hoeveelheid en –samenstelling van het voer. Choline bijvoorbeeld, speelt een rol in de
vertering van vet. Bij andere soorten is aangetoond dat een gebrek hieraan kan leiden tot
leververvetting. Deficiënties van essentiële vetzuren zijn bij een groot aantal vissoorten
onderzocht en kunnen leiden tot leververvetting en zelf tot verhoogde mortaliteit (Tacon, 1992).
Vitamine E speelt een rol bij de stabilisatie van onverzadigde vetzuren, wat ook een invloed kan
hebben. Bij snoekbaars is echter relatief weinig bekend over de optimale voersamenstelling en
bijbehorende voedergift voor de beste groei en gezondheid. Er mag aangenomen worden dat de
lichte kleur van de lever (en zelfs extreem licht in sommige gevallen) resulteert in verminderde
werking van dit orgaan. Exacte gevolgen zijn nog onbekend en kunnen verder worden uitgezocht.
Van elke vis zijn er monsters gefixeerd van de lever voor histologisch onderzoek wat mogelijk een
richting kan aangeven voor verbetering.
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Figuur. Overzicht van de leverindex van de onderzochte vissen op de 4 kwekerijen. Hoe hoger de waarde, hoe groter de
lever. De rode lijn duidt het gemiddelde aan van de 60 gemeten vissen.

De onderlinge verschillen in vetindex zijn groter dan die van de leverindex. Dit is te verklaren door
het belang van het orgaan en duidt aan dat de hoeveelheid buikvet mogelijk gereduceerd kan
worden, wat mogelijk kan resulteren in efficiëntieverbetering van de groei. Dit is met name van
belang als de vissen in de toekomst voor de filetmarkt worden geproduceerd.
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Figuur. Overzicht van de gemiddelde waarden van de vetindex en de leverindex op de 4 kwekerijen.

Zoals opgemerkt in het rapport over waterkwaliteit, zijn de vissen op Kwekerij Janssen op de dag
van monstername niet gevoerd. Dit heeft invloed op de hoeveelheid voer in het
maag/darmkanaal. Deze gegevens zijn niet in tabel weergegeven omdat deze data geen goed
beeld geven voor vergelijking met andere vissen. Wel kan hier opgemerkt worden dat op kwekerij
Lub enkele vissen gedurende een zeer lange periode niet hebben gegeten, wat te zien was aan
de buikinhoud en de donkergroene kleur van de vloeistof in de galblaas. Er kan mogelijk gekeken
worden naar een ander soort voeder voor snoekbaars.
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Bloed en hematocrietwaarde
Direct na aftappen van het bloed op de kwekerij zijn de met bloed gevulde hematocrietstaafjes
gedurende 5 minuten gecentrifugeerd op 2000 rpm om een duidelijke scheiding te krijgen van
het bloedplasma en de rode bloedcellen. De hematocrietwaarde is het volume van het bloed dat
door de rode bloedcellen (erytrocyten) wordt ingenomen, weergegeven als een fractie van het
totale bloedvolume.
De verhouding tussen het bloedplasma en de rode bloedcellen (rbcn) werd afgelezen op een
hematocrietreader en de hematocrietwaarde werd als volgt berekend: [rbcn (mm) x 100 ] / [rbcn
(mm) + plasma (mm)]. Enkele vissen op de kwekerij Lub waren te klein om voldoende bloed af te
tappen, hiervan is dan ook geen hematocrietwaarde van bepaald. De gemiddelde
hematocrietwaarde van de overige vissen is 31,2.
Het is niet bekend wat de optimum hematocrietwaarde voor snoekbaars in RAS is. Om een goed
beeld te krijgen van de status van deze vissen, is het zinvol om deze waarden te vergelijken met
de waarden van wilde vissen.
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Figuur. Overzicht van de hematocrietwaarden van de onderzochte vissen op de 4 kwekerijen. De rode lijn duidt het
gemiddelde aan van de 60 gemeten vissen.
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Figuur. Overzicht van de gemiddelde hematocrietwaarden op de 4 kwekerijen.

Na centrifugeren van het overige bloed is het plasma overgebracht in een 1,5 ml
eppendorfbuisje. Dit wordt bewaard in een vriezer bij –20°C voor mogelijk nader onderzoek.
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Hart Index
Het hart van de vis bevindt zich niet in de buikholte maar vlak onder de kieuwen, zodat het bloed
efficiënt kan worden voorzien van zuurstof wat naar de organen wordt getransporteerd. Tijdens
de circulatie van het bloed worden de voedingsstoffen en zuurstof afgegeven door de kleinste
bloedvaten aan de weefsels van de vis waarbij tegelijk afvalstoffen zullen worden opgenome n die
dan via de nieren verwerkt worden of via de kieuwen een uitweg vinden.
Opvallend is dat de snoekbaars uit de kwekerijen een klein hart heeft. De hart index is
uitgerekend als volgt: Gewicht hart/Gewicht vis *100 met een gemiddelde hart index van 0,0 9%.
De grootte van het hartgewicht kan iets zeggen over de activiteit van de vis en de conditie met
een vermoedelijk effect op welzijn. Om beter te kunnen beoordelen wat deze waarden betekenen
kan er verder literatuuronderzoek uitgevoerd worden en een vergelijking worden gemaakt met
vissen uit het wild.
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Figuur. Overzicht van de hart index op de 4 kwekerijen. Hoe lager de waarde, hoe kleiner het hart. De rode lijn duidt het
gemiddelde aan van de 60 gemeten vissen.

Opvallend is dat de hart index van enkele vissen op kwekerij Lub boven het gemiddelde zitten. Dit
wordt waarschijnlijk veroorzaakt door de lage dichtheid van de vis in het nursery systeem.
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Figuur. Overzicht van de gemiddelde waarde van de hart index op de 4 kwekerijen.
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Conclusies en aanbevelingen Phase I
In RAS zijn er zeer veel factoren die invloed op hebben op de gezondheid van de vissen, zoals de
waterkwaliteit en doorstroming, het voer en voederregime, de configuratie van de tanks en het
lichtregime.
Kweekvis wordt geproduceerd in systemen waarin een veelheid aan microben in grote
hoeveelheden aanwezig zijn. Deze microben hebben veelal een belangrijke functie in het
kweeksysteem, maar zij kunnen ook de potentiële ziekteverwekkers worden.
Suboptimale omstandigheden van de kweekfactoren leiden tot een stressrespons, wat op haar
beurt een negatieve invloed heeft op de gezondheid van de dieren. Hierdoor wordt de kweekvis
gevoeliger voor de potentiele pathogenen die constant aanwezig zijn in het kweeksysteem.
Om kweekvis gezond te houden is het belangrijk om te zorgen voor een goede waterkwaliteit,
goede voeding en zo min mogelijk stress. Goede hygiëne zorgt voor een reductie van het
mogelijke aantal potentieel pathogenen microben die met de kweekvis in aanraking komen.
Indien snoekbaars onder goede kweekomstandigheden wordt gehouden is deze vissoort dan ook
niet erg gevoelig voor microbiële infecties of ziekte.
Het uiteindelijke doel van de bedrijfsvergelijkingsonderzoek is toewerken naar een verbetering
van de kweeksituatie op alle kwekerijen. Dit onderzoek toont aan dat er ruimte voor verbetering
is.
Naar aanleiding van de eerste resultaten worden de volgende aanbevelingen gedaan;












Samples nemen van een groter aantal vissen van een tank consumptievis tijdens de oogst.
Hierdoor kunnen op een eenvoudige wijze meer metingen verricht worden. Dit kan meer
informatie geven over de conditiefactor en vinerosie bij consumptievis.
Het gezondheidsonderzoek uitvoeren met vis uit het wild en/of uit vijvers voor een beter
vergelijk en beoordeling van de resultaten, met name voor hart- en lever index, vetgehalte en
hematocrietwaarde.
Parasietendruk verminderen; oorzaken onderzoeken en wegnemen als preventief middel.
Het effect van een zoutbehandeling is afhankelijk van een groot aantal factoren en zo u op
elke kwekerij afzonderlijk uitgetest moeten worden.
Virusonderzoek uit laten voeren bij CVI.
Onderzoek naar de morfologie van de lever en de kieuwen d.m.v. histologische analyses.
Bespreking mogelijkheden plasma onderzoek.
Dieper ingaan op de relatie tussen voeding en gezondheid.
Onderzoek naar de relatie met een waterkwaliteit uitbreiden.
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Conclusies en aanbevelingen Phase II
In Phase II van dit onderzoek is verder ingegaan op de CO 2 gehaltes en de vinerosie op de
kwekerij van Dhr. Janssen. Er is gezocht naar een relatie tussen gezondheid, systemen en
waterkwaliteit. Deze parameters zijn geanalyseerd en vergeleken met productiecijfers. Er is
gebruik gemaakt van productiedata via AquaManager. Helaas is gebleken dat het aantal data te
laag is om significante verschillen aan te tonen en om betrouwbare uitspraken te doen. Er is een
lichte indicatie dat waterkwaliteit is gerelateerd aan de mate van vinerosie. Er is meer onderzoek
nodig om deze relatie wetenschappelijk vast te stellen.
Ook is er een lichte indicatie dat er een relatie is tussen waterkwaliteit (in dit geval CO 2-gehalte)
met parasietendruk. Er zijn echter te weinig gegevans aanwezig om hierover betrouwbare
uitspraken te doen. Meer onderzoek is nodig op dit vlak.
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Het doel v an SAS is om een buitengewone en blijv ende bijdrage te lev eren aan een duurzame
ontwikkeling v an haar klanten. SAS zal dan ook haar uiterste best doen om in samenspraak met de
opdrachtgev er een uniek en passend programma te adv iseren en waar nodig te implementeren.
SAS is jegens opdrachtgev er, diens werknemers en derden niet aansprakelijk v oor gev olgschade,
alsmede v oor schade welke v oortvloeit uit toepassingen v an de resultaten v an werkzaamheden of
andere gegev ens v erkregen v an SAS; opdrachtgev er v rijwaart SAS v an aanspraken v an derden in
v erband met deze toepassing.
Dit rapport is v erv aardigd op v erzoek v an de opdrachtgev er en is zijn eigendom. Niets v an dit rapport
mag weergegev en en/of gepubliceerd worden, gefotokopieerd of op enige andere manier zonder
schriftelijke toestemming v an de opdrachtgev er.
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