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Visteelt in functie van herbepotingen

H. Verreycken

Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer

Inleiding

Men streeft in Vlaanderen, binnen het visserijbeleid, in de eerste plaats naar een

algemene ecologische verbetering van het aquatisch milieu met een automatische

verbetering van de visbestanden in het Vlaamse Gewest tot gevolg. Toch worden
jaarlijks nog voor enkele miljoenen franken vissen uitgezet in openbare waters.

Deze bepotingen zijn vooral tijdelijke oplossingen ter verhoging van de

hengelsportvangsten of kaderen in herbepotingsplannen voor wateren met een reeds

verbeterde waterkwaliteit.
De uitzettingen worden gefinancierd door de opbrengsten van de visverloven. Met
deze gelden worden de vissen door de Provinciale Visserijcommissies aangekocht

bij enkele leveranciers. Voor het kweken van deze hoeveelheden pootvis wordt er
beroep gedaan op commercidle viskwekers maar ook op het Centrum voor Visteelt
te Linkebeek (Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer) en de Visserijdienst van

AMINAL.
De teelt van zoetwatervissen in Vlaanderen gebeurt voornamehjk in vijvers op een

extensieve en semi- intensieve manier. Intensieve kweek wordt meestal toegepast

bij economisch belangrijkere soorten bv. paling.

Om elk seizoen aan broed te komen kan men de ouderdieren natuurlijk laten

afuaaien in ondiepe paaivijvers of men kan aan artificiele reproduktie doen waarbij
men de eides en het hom afstrijkt en de bevruchte eides laat ontluiken tot jonge

broedj es onder gecontrol eerde om standigheden.

In het voorjaar worden de opkweekvijvers bezet met broed, de vissen zullen hier
opgroeien tot 6Cn-, twee of meerjarige dieren. Tijdens het najaar worden de vijvers
dan afgevist en wordt de opbrengst en de overleving bepaald. Na sortering op soort
en grootte worden de vissen dan in overwinteringsvijvers gezet of uitgezet in
openbare waters.
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Ileel I : Het hoe en waarom van visherbepotingen

l. 1. Algemeen overzicht

Sinds vele eeuwen worden vissoorten uitgewisseld tussen verschillende geografische

streken (continenten, landen, rivierbekkens, ...).
Welcomme (1981) stelt dat de eerste bewuste introducties gebeurden (zrj het in
beperkte mate) rond de Middeleeuwen voor aquacultuurdoeleinden (bv. Clprinus
carpio, de gewone kalper). Sommige van deze vissoorten pasten zich za goed aan

en zijn zo algemeen verspreid dat deze nu als inheemse fauna worden beschouwd.
Tijdens een tweede periode, vanaf de Middeleeuwen tot rond 1940, gebeurden grote
internationale transfers van vissen, soms voor de sport maar voornamelijk om
sentimentele redenen. Alhoewel vele van deze introducties niet slaagden, toch is de

enorme verspreiding van sommige soorten zoals de regenboogforel (Oncorhynchus

mykiss) vanuit Noord-Amerika een gevolg van deze periode.

De meest recente transfers (vanaf 1940) zijn gebeurd in het kader van een sterk
opkomende intensieve aquacultuur, het introduceren van vissen met aantrekkelijke
hengelwaarde en de verhoogde belangstelling voor siervissen.

Waar vroeger deze verplaatsingen gebeurden zonder veel vragen rond de mogelijke
consequenties ervan, is er nu een ecologisch bewustzijn gegroeid waardoor grote

omzichtigheid is ontstaan bij het uitwisselen en introduceren van "vreemde" (niet-
streekeigen) vissoorten.

De redenen waarom introducties van "exoten" reeds zijn gebeurd of nog kunnen
overwogen worden, kan men samenbundelen in een vijftal categorie€n (Stott en

Solomon, 1978):

1. ontsnappingen vanuit viskwekerijen waar exoten geintroduceerd werden omwille
van hun waarde als kweekvis bv. karper, tilapia, uitheemse steursoorten en

zalmachtigen

2. invullen van een "vacante" ecologische niche bv. Stolothrissa tanganyihe
(pelagische zoetwatersardine) op het Kivu-meer
3. bioregulatie bv. graskarper

4. gevolg van ontsnapping of vrijlating uit aquaria bv. zonnebaars

5. voor de sportvisserij bv. I-ates niloticus op het Victoria-meer en in stuwmeren in
Australi€.

Vooraleer echter deze introducties gebeuren, dient er een degelijke
wetenschappelijke studie vmraf te gaan die de impact van deze introducties
onderzoekt op het ecologisch evenwicht van het te bepoten water.
Introducties uit vorige decennia hebben iumgetoond dat dit effect vaak zmr groot is
en soms catastrofale gevolgen heeft. Verscheidene ziektes (parasitaire,

bacteriologische, ...) werden zo massaal verspreid (met eventuele grote vissterftes
tot gevolg), locale vissoorten werden verdreven door de exoten, er ontstonden grote
reducties in visbiomassa (roofuissen die predateren op broed), etc.
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De gevolgen van deze introducties (ecologisch en economisch) zijn niet altijd even

duidelijk. De introductie van Salmo gairdneri (nu Oncorhynchus mykiss) is zeker

een positieve inbreng geweest voor de aquacultuur; de aanwezigheid van lctalurus
nebulosus, Ictalurus nplas en lapomis gibbosus in onze wateren daarentegen wordt
meestal als een pest beschouwd. Het huidig beleid is dus eerder afkerig van verdere

import van "exotenn.

Ter illustratie kunnen we Berg (1992) aanhalen die onlangs een overzicht gaf van de

geintroduceerde vissoorten in AustraliE. Naast de 150 inheemse vissoorten blijken
er op dit continent nog 20 geintroduceerd tc, zijn. Hij beschrijft 2 introducties van

Clprinus carpio rond 1860 die niet gelukt waren. Een derde karperintroductie (ter

bevolking van stuwmeren) lukte wel, en zelfs in die mate dat in 1962 en eradicatie

programma (vergiftiging) tegen de karper uitgevoerd werd. Dil
uitroeiingsprogramma faalde en sedert L970 is de karper algemeen

vertegenwoordigd in de waters van Zuidoost-Australi€. Er is grote bezorgdheid

omtrent de gevolgen van deze introductie voor AustraliE vooral wat betreft de

gevaren voor verhoogde turbiditeit en de negatieve gevolgen op de inheemse

vispopulaties (via habitatalteratie, reductie van makro$ten en voedselcompetitie).

Andere introducties in Australi€ waren de nijlbaars (Iates niloticus), beekforel
(&lmo trutta), regenboogforel (Oncorhynchus mykiss) en verschillende

zalmsoorten, waarbij elke introductie verschillende negatieve gevolgen had op de

inheemse populaties.

Heden t,en dage zljn er vooral visuitzettingen van inheemse vissen. De meeste van

deze vissoorten worden speciaal gekweekt om er openbare waters mee te bepoten.

Vroeger gebeurden die bepotingen hoofdzakelijk ten behoeve van de sporwisserij.

Ook nu nog maken uitzettingen met hengelsportvissen zoals voorn, zeelt, winde,

karper etc. het belangrijl$te deel van het budget voor visbepotingen uit.
Recentelijk wordt er echter meer en meer aandacht besteed aan visuitzettingen voor

ecologische doeleinden zoals bv. het herstel van @rspronkelijke populaties door
reintroductie van de verdwenen soorten. Deze herintroducties houden echter in dat

er een voldoende kennis van de ecologie van het beschouwde water is alsook van de

oorspronkelijk aanwezige vispopulaties en dat de kwaliteit van het biotoop (o.a.

waterkwaliteit, geen structurele belemmeringen, aanwezigheid van paaiplaatsen,

aquatische flora, etc.) voldoende goed moet zijn om deze soorten een kans op

overleven te geven.

Deze bepotingen in het kader van het herstel van het milieu zijn, veel meer dan de

uitzettingen voor de sportvisserij, deel van een beleid op lange termijn om terug tot

een evenwichtig, natuurlijk visbestand te komen.
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1.2. Visbeootinssbeleid in Vlaanderen

1.2.1. Geschiedenis

Op I juli 1954 werd de huidige wet op de riviervisserij belaachtigd, nadien

gebeurden nog de nodige aanpassingen via Koninklijke en Ministeriele Besluiten.

Hierin wordt de allereerste wet op de riviervisserij van 19 januari 1883 opgeheven.

Deze nieuwe wet behandelt het visrecht en de uitoefening darrvan: het visverlof
(voor het eerst ingevoerd in 1899), de visserijpolitic en het visserijfonds. Dit
Centraal Comitd van het Visserijfonds en de Provinciale Visserijcommissies werden

opgericht na het K.B. van 13 december 1954.

In dit K.B. wordt de taak van de Provinciale Visserijcommissies als volgt
gedefinieerd (Artikel l, K.B. l3ll2ll95$:
'De Provinciale Visserijcommissies hebben tot taak, de inspanningen van de
plaatselijke of gewestelijke vissersverenigingen te co<irdineren om te komen tot een

gemeenschappelijk optreden in het belang van de visvangst en visteelt; voorstellen te
doen voor, en met inachtneming van de onderrichtingen van de Minister van
Iandbouw, uinoering te geven aan de maatregelen, die dienstig kunnen zijn om de
productiviteit van de waterlopen te verhogen, met name door aangepaste

bepotingen, door het voortbrengen van pootvis en het uitvoeren van werken.
Om het toezicht van de visvangst en de bestraffing van de stroperij te verscherpen,
kunnen de commissies aan de Minister van Landbouw voorstellen, visserijwachters
aan te stellen. "

Het Centraal Comitd van het Visserijfonds heeft dan volgens Artikel 12 van
hetzelfde K.B. (aangepast in het B.V.E., l8l5l83 en B.S., 418183) de taak de

werkzaamheden van de Provinciale Vissserijcommissies wat betreft hun

bevoegdheid voor het Vlaamse Gewest te controleren en te coordineren; het
Visserijfonds doet eveneens aan de Gemeenschapsminister bevoegd voor de

riviervisserij alle nuttige voorslellen voor het aanwenden van het fonds. Dit fonds
wordt gestijfd door een afneming op de prijs van de visverloven, deze heffing wordt
op 99 Vo (B.Y.E. van 15 december 1982, Artikel 2) van de prijs der verloven
vastgesteld.

De hierboven besproken instanties moeten dus instaan voor de bepoting van de
waterlopen waarop de wet op de riviervisserij van toepassing is, voor een

verscherping van het toezicht, steun aan de strijd tegen verontreiniging en een

verbetering van de visserij in het algemeen. Visbepoting van de waterlopen van het
Vlaamse Gewest wordt hier verder besproken.

1.2.2. Redenen voor visbepoting in Maanderen

Er zijn diverse redenen voor visbepotingen. Vroeger gebeurden de visbepotingen
bijna volledig ten behoeve van de hengelsport. Om tegemoet te komen aan
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de hengeldruk werd daar met vangbare vis (groter dan de minimummaat beschreven

in de wet op de riviervisserij) bepoot.

Ondanks het feit dat uitzeningen van hengelsporwissen nog sleeds een belangrijk
deel van het budget uitmaken, gebeuren de uitzettingen nu steeds meer in het kader

van een ecologisch verantwoord en planmatig visstandsbeheer. 7A worden

vissoorten uitgezet die omwille van &sische obstructies bepaalde wateren niet meer

kunnen bereiken (bv. glasaal en paling). Ook het uitzetten van soorten die zich

door veranderde omgevingsfactoren (bv. het geheel of gedeeltelijk verdwijnen van

waterplanten) moeilijker of niet meer kunnen voortplanten zoals bv. snoek en zeelt

behoort tot een de(r)gelijk visstandsbeheer.

Anderzijds gebeurt er ook bioregulatie door te bepoten met bepaalde Aziatische

karpersoorten zoals de graskarper. In plaats van een overwoekering van planten

en/of algen met herbiciden te lijf te gaan, gaat men eerder dezs, herbivore en/of
phytoplanktonofage vissoorten inzetten. Door bioregulatie via roofvisuitzettingen
kan men op een vrij natuurlijke manier een overbezeting met witvissoorten op een

bepaald water verhinderen. Bepotingen voor bioregulatie dienen echter vooraf
gegaan te worden door een ecologische studie die het visbestand

(soorteninventarisatie en biomassabepaling) nauwkeurig optekent en tevens moeten

de uitzettingen achteraf opgevolgd worden (gevaar voor ziekten, schade aan

waardevolle waterplanten, ...).
Hersteluitzettingen gebeuren op plaatsen waar vroeger bepaalde vissoorten aanwezig

waren maar waar door bepaalde omstandigheden (bv. verslechtering van de

waterkwaliteit) deze soorten nu verdwenen zijn. Indien men vaststelt dat die

omstandigheden terug verbeterd zijn, dan kan men het opportuun achten bepaalde

verdwenen soorten terug te introduceren. Dit gebeurde onder andere met de

beekforel in enkele beekjes en riviertjes in Vlaanderen.

Tenslotte gebeuren er nog uitzettingen op nieuwe waters (bv. pas uitgegraven

zandwinningsputten of wachtbekkens zonder hogere planten of dieren) en op waters

waar een gedeeltelijke of volledige vissterfte is voorgekomen. De oorzaken van

deze vissterftes zijn gewoonlijk een gevolg van een plotse verandering in het milieu
(bv. zuurstoftekort door zeer hoge temperaturen of vergiftiging door lozingen) en de

gevolgen Laten zich meestal maar gevoelen gedurende een korte periode.

I .2. 3. Herbeootingsolan en beootinesnormen

De uitzettingen heden ten dage gebeuren volgens een herbepotingsplan per

provincie. Deze herbepotingsplannen hebben als doelstelling het visleven in de

Vlaamse openbare viswaters zo optimaal mogelijk te maken of te houden. Dit kan

in de eerste plaats door het oordeelkundig uitzetten van pootvis, maar ook door op

die plaatsen waar een evenwicht bestaat, g@D vissoorten uit te zetten.

De bepotingsplannen worden opgesteld door en besproken in de Provinciale

Visserijcommissies en al dan niet goedgekeurd door het Centraal Comitd van het

Visserijfonds. Eind 1986 werd gestart met een eerste bepotingsplan voor de

uitzettingsperiode 1 987.
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De visuitzeffingen gebeuren nu nog volgens bepotingsnormen (zie bijlage). Dit zijn
richtrvaarden die erover waken dat de bepotingen een maximale efficientie hebben.

Onlangs (11 februari 1994) werd een werkgroep opgericht die ondermeer tot doel
had de vroegere omzendbrief over herbepotingen (normen, wenselijkheid, ...) aan

te passen.

Hiervoor werd er een ontwerprichtlijn "Algemene principes van vis(her)bepoting in
openbare waters van het Vlaams Gewest" gemaakt. Dit document omvat een

strategie voor bepotingen in openbare waters. Hierin wordt vooral 6s noodzaak van
een wetenschappelijk onderbouwde planmatige aanpak van de herbepotingen naar
voren geschoven. De herbepotingsplannen dienen opgemaakt met een argumentatie
van het doel, de densiteiten en de noodzakelijkheid van de uitzetting op een

bepaalde plaats. Enkel als geen beheersplan voor een bepaald water voorhanden is
kan men terugvallen op de huidige norrnen door de Visserijdienst gesteld (zie

vroegere omzendbrief "Het bepalen van de herbepotingsomvang in waters waar
weinig informatie over de visstand voorhanden is"). Bedoeling is echter in de

nabije toekomst (streefdatum 2A0) te komen tot een visstandbeheersplan voor alle
openbare Vlaamse waters.
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Deel2 : Viskweek yan inheemse soorten in Vlaanderen

2.1. Historiek van de visteelt in vijvers (Huisman er a/. 1979)

De visteelt in vijvers werd vanuit het oosten met de verbreiding van het

Christendom ook naar het westen van Europa gebracht. Reden hiervoor was, dat de

vis een belangrijke rol als spijze bij de Vasten speelde. Het zijn dan ook veelal de

kloosterbewoners geweest, die in de vroege Middeleeuwen de visteelt uitoefenden
en bevorderden. In die tijd werd gemengde visteelt uitgeoefend in die zin, dat van

verschillende vissoorten, teeltdieren en dieren van verschillende jaarklassen tezamen

werden gehouden. De opbrengsten zullen dan ook niet veel groter zijn geweest dan

100 - 250 kg/ha. Uit de l4e en de 15e eeuw echter zijn al broed- en groeivijvers
bekend en werd dus al in jaarklassen gekweekt. Deze bedrijven, veelal
karperbedrijven, hadden een vijf- tot zesjarige omloop en waren volledig aftrankelijk
van de natuuropbrengst. Het eigenlijke kweken in vijvers met gescheiden
jaarklassen vond eerst in de 18e eeuw plaats, en is grotendeels het werk geweest van
Dubisch. Nog steeds spreekt men van een Dubischvijver, waarmee een bepaalde

uiwoering van een paaivijver wordt bedoeld, welke meestal in de karperteelt wordt
gebruikt.
Tot aan de 18e eeuw maakte de extensieve op natuuraanwas berustende vijverteelt
een grote bloei door, met name in Midden-Europa. Tijdens de dertigjarige oorlog
(1618 - 1648) echter werden veel van de toenmalige uitgestrekte vijverbedrijven
verwoest. Hierna boekte deze vorm van visteelt hoe langer hoe meer aan betekenis
in ten gunste van de akkerbouw, welke steeds hogere opbrengsten per oppervlakte-
eenheid bereikte.

Eerst vanaf het midden van de vorige eeuw kan men van een bewuste vijvercultuur
spreken, met het doel het beschikbare oppervlak zo goed mogelijk te benutten.
Vanaf die tijd zijn ook vijverboekhoudingen over bezetting, aanwas en opbrengst
bekend.

Een aantal factoren heeft bijgedragen tot de verdere intensivering van de

bedrijfsvoering in vijverculturen.
1. Bijvoedering, ter aanvulling van het aanwezige natuurvoedsel, zoals bijv. granen,

lupine, slachtafuallen.

2. Selectie op snelgroeiende karperrassen (Clprinus carpio L.) zoals Wittingauer,
Schwarzenfelder, Aisgrunder, Galicier, welke veelal van regionale betekenis waren.

3. De kunstmatige bevruchting, die in 1765 door Jacobi in Duitsland en reeds rond
1400 door de Franse monnik Don Pinchon werd uitgevonden, mzlar eerst een 100-

tal jaren later door de Elzassers Remy en Gehin in de visteeltkundige

bedrijfsvoering werd toegepast. Dit is met name van belang geweest voor de

intensieve forellenbedrijfsvoering nadat in 1880 de regenboogforel (ancorhynchus

mykiss) uit Noord-Amerika naar Europa werd overgebracht.
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4. Het toepassen van vijverbemesting, aanvankelijk met natuurlijke mest, later met

kunstmest, waardoor de opbrengst in vele gevallen met 100% werd vergroot.
Dat deze intensiveringsmaatregelen tot een sterke produktieverhoging hebben geleid

blijkt o.a. uit het feit dat de vroegere Duitse dolpsvijvers een opbrengst hadden van

ca. 180 kglha, op anne grond slechts 50 kg/ha en dat momenteel opbrengsten van

3.800 - 5.000 kg/ha of hoger op stagnerende vijvers worden behaald.

Met behulp van eiwitrijke voedering en adequate beluchting behoren zelfs
produlties van 10 - 20 ton/ha niet tot de onmogelijktreden.

Wanneer we bedenken, dat mondiaal gezien, de visteelt wordt uitgeoefend op een

oppervlak van meer dan 2.000.000 ha, lijkt de potentie voor een grote visproduktie
aanwezig. Hierbij moet echter wel worden bedacht, dat op vele plaatsen ter wereld
nog uitsluitend extensieve visteelt (natuuraanwas) wordt bedreven bij gebrek aan

meststoffen en/of bijvoerders en de gemiddelde opbrengst derhalve vaak niet meer

dan enkele honderden kg/ha bedraagt opjaarbasis.

Ter illustratie tonen we hieronder de produltie van enige vissoorten in enkele

Europese landen.

Tabel 1: De produktie (in ton) per vissoort in enkele Europese landen

(naar den Bieman, 1987)

19E1 19t5 1990

Denemarken

Forel 20000 20000 28000

Spaqie

Forel 18000 20000 22000

Duitsland

Forel 12000 11000 13000

Karper 5000 4500 4000

Frankrijk
Forel 24000 30000 42W0

Tarbot 4 80 1000

Paling 100 180 500

Talm 100 130 400

Karper 2300 2800 5000

U.K. + Ierland
Forel 7000 9000 12800

Talm 1r30 5000 10000

Paling 2W 400 1000

Tarbot 30 240 1000
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ItaliE

Forel 25000 28000 35000

Pal,ing 2500 3550 4750

Harder t250 2000 3000

Meerval 1500 1800 24C0

Noorwegen

Talm 8400 23000 45000

Forel 4@0 4500 8000

In Belgie werden in 1990 de in tabel 2 vermelde hoeveelheden geproduceerd

(Belpaire en Gerard, 1994).

Tabel2 : Produktiecijfers van de belangrijkste vissoorten in Belgie in 1990

Forel intensief 800 ton

Karper extensief 600 ton

Ander Cypriniden (voorn, zelt, ...) extensief 400 ton

Tilapia en Clarias in warm water intensief 400 ton

Paling in warm water intensief 125 ton

2.2. Extensieve, semi-intensieve en intensieve viskweek

2.2.1 Extensieve teelt

Dit is de oudste vorrn van visteelt, reeds in de vroege Middeleeuwen werd er in
onze streken op deze wijze gekweekt. Hierbij worden vissen van verschillende

lengteklassen (broeddieren inbegrepen) samen op een vijver gezet en laat men de

natuur zijn gang gaan. Er wordt niet bijgevoederd en na enkele jaren wordt de

vijver afgevist. Dit systeem is weinig arbeidsintensief doch biedt slechts een zeer

geringe j aarproduktie.

2.2.2. Semi-intensieve teelt

Stilaan wordt de viskweek intensiever, de vissen worden per jaarklasse gesorteerd

en worden eventueel bijgevoederd. Ook kan men gaan bemesten om een hogere

produktie te bekomen. Men spreelt hier dan van een semi-intensieve teelt.

Voor het krveken van karperachtigen (Cypriniden) is deze semi-intensieve teelt nog

steeds de meest voorkomende. Aftrankelijk van de omstandigheden (soort,

kweekinfrastructuur, ...) kan men de teeldieren natuurlijk laten afoaaien in
paa.ivijvers of kan men opteren voor kunstmatige voortplanting.
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2.2.3. Intensieve teelt

Naarmate men meer externe factoren die medebepalend zijn voor de reproduktie en

de groei van vissen kan manipuleren, komt men meer en meer tot intensieve
visteelt.

De intensieve visteelt gebeurt bijna volledig "indoors". In deze broedhuizen kan
men waterkwaliteit- en krrantiteit, watertemperatuur, dag-nacht lichtregime,
voedselgift etc. zelf regelen en aanpassen aan de behoeften van de verschillende
vissoorten. Op die manier is men veel minder aftrankelijk van de natuur en onder
deze gecontroleerde omstandigheden wordt de bedrijfszekerheid sterk verhoogd.
De broeddieren kunnen nog in vijvers gehouden worden maar vaak ook verblijven
zij de ganse tijd in opslagtanks in de broedruimte. In deze tanks kan de temperatuur
van het water en het lichtregime langzaam aangepast worden zr;dat men voor
sommige vissoorten op elk gewenst ogenblik via hormonale inductie tot artificiele
reproduktie kan komen.
Bij intensieve teelt past men steeds kunstmatige voortplanting toe. Hierbij worden
de eides en het homvocht afgestreken en gemengd zodat bevruchting kan
plaatsvinden. Na ontluiking worden de larfies opgekweekt in kweekinstallaties
waarbij nauwkeurig alle groeibepalende factoren in de hand gehouden worden.
Door een aangepaste voedergift (hmgwaardig voedsel verrijkt met eiwitten en

vitaminen) en regulatie van de temperatuur komt men op kortere tijd tot het
gewenste (markt)gewicht.
De intensieve teelt heeft als grote voordelen dat men enerzijds tot hogere produkties
per oppervlakte-eenheid per jaar kan komen en anderzijds dat men de
voortplantingsperiode kan aanpassen aan een eigen werkschema (spreiding van de
kweek over een langere periode).

Tabel 3: Algemene verschillen tussen intensieve en extensieve visteelt

Intensieve viskweek Extensieve viskweek
Localiteit kweekbekkens vuvers
Opbrrcngsl 100 - 1000 ton/ha/iaar 0.1 - I tonlhaljaar
Investering hoog laag
Technologie geavanceerd basis

Voedergift hoog laCI,h

Benodigd watervolume hoog laag

Energiekost hoog laag

Controle frequent periodisch
IVlankracht laag (meestal) hoog



In de intensieve viskweek kan men twee systemen van de benutting van het

aangevoerde water onderscheiden nI. het doorstroom- en het recirculatiesysteem.

Figuur 1: Schematische voorstelling van een

recirculatiesysteem (naar Vriers, 1987).
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doorstroomsysteem en een

ZUMR LTAIER EFFLUENT

DOORSTROO}I SYSTEEY

ZUIVER 1JATER

EF ELI,i E:{T

RECI RCUIjTIESYSTEEI{

INTENSIEVE VISTEELT

INTE,\SIEVE VISTEELT

R!C I RCUI.AT IE

IJATARZUIVERIIiC

- Doorstroomsysteem

Indien men over voldoende water beschikt (bv. rivier of bron in nabijheid) en men

het te benutten water niet of weinig moet opwarmen (bv. Salmonidenkweek) dan

kan men met een doorstroomsysteem werken. Dit is het eenvoudigste en

goedkoopste systeem waarbij het inkomende water maar 66n maal gebruikt wordt,

direct nadat het door de kweeksystemen gepasseerd is wordt het effluent afgevoerd.

- Recirculatiesysteem

Voor de meeste vissoorten is het nodig dat het inkomende water (bronwater,

leidingwater, ...) opgewarmd wordt om tot hogere opbrengsten te komen (betere

groei, betere voederconversie). Zo worden de meeste karperachtigen opgekweekt

bij een temperatuur van ongeveer 20 "C, paling tot 25'C en de Afrikaanse kawis

van25 tot 30'C.
Om het binnenkomende water op te warmen en op temperatuur te houden heeft men

vrij veel energie nodig, dit zou dus een zeer hoge energiekost zijn indien men het

water niet zou hergebruiken.
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Bij recirculatiesystemen wordt het inkomende water per systeem verzameld in een

orpslagvat waar het opgewaflnd wordt. Van hieruit vertrekt het water naar de

kweekbekkens, hier kan het eventueel nog bijgewarmd worden. Het zuivere water

dat in de kweektanks terecht komt zal al vlug vervuilen door resten van niet

opgenomen voedsel en door de faecalien (uinverpselen) van de vissen. Via een

overloop loopt het gebruikte water naar een filterinstallatie, hier gebeurt zowel

mechanische als biologische zuivering en tevens wordt het water aangerijkt met

zuurstof. Dit gezuiverde water wordt in een verzameltank gebracht en kan dan van

daaruit weer opgepompt worden en hergebruikt worden in het systeem.

biofiluation 02 - cooe

&ain

02 - cone

6sh taols occbaniel
fi.lration

<-

I t

--+

Figuur 2: Schema van een recirculatiesysteem (Belpaire, 1990)
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2.3. Natuurlijke en kunstmatige voortplanting

2.3. 1. De natuurlijke en artificiele reproduktie van de snoek (Esox /ucr'us).

2.3.1.1. Natuurlijke kweek

Het is mogelijk snoek op natuurlijke wijze te laten laten paaien in ondiepe,

aflaatbare kweekvijvers en aldus bij het aflaten kleine snoekjes te oogsten. De

vijvers moeten voorzien zijn van een goed ontwikkelde aquatische vegetatie.

Doorgaans wordt voor de winter elke loveekvijver (oppervlakte ca. 0.1 ha) bezet

met volwassen (paairijpheid vanaf het derde levensjaar Q+) of + 43 cm lengte
(Toner en Lawler, 1969 volgens Grimm, 1982)) en in goede conditie verkerende

kweeksnoeken (voor elk wijfie worden twee mannetjes bijgezet). Er wordt voor
gezorgd dat deze dieren een voldoende hoeveelheid prooivissen tot hun beschikking

hebben.

Teneinde het moment van ei-afzetting te kennen is het belangrijk om het gedrag van

de kweekdieren te volgen. Afhankelijk van de watertemperatuur kunnen na enkele

weken (t 14 dagen (Grimm, 1982)) de eerste larfies tussen de vegetatie

waargenomen worden. De larfies hechten zich met behulp van een kleverige zone

op de kop aan plantedelen, in dit stadium ("hangend broed") wordt de dooierzak
geabsorbeerd. Veel larfies vallen echter ten prooi aan natuurlijke vijanden in de

vijver (o.a. waterinsekten). Vanaf een lengte van ongeveer L2 mm breekt het

vrijzwemmende stadium aan waarbij voornamehjk op plankton wordt gefourageerd.

De snoekjes worden piscivoor vanaf een lengte van 4 cm (5 i 6 weken oud). Blj
het ontbreken van prooivis of bij hoge densiteiten worden ze sterk kannibalistisch.

Het tijdstip van afuissen is daarom erg belangrijk.
Het kweken van snoekbroed op natuurlijke wijze heeft als nadeel een variabele en

onzekere produktie. Factoren als percentage eibevruchting en ontluiking, data van

ei-afzeuing en begin van kannibalistische fase zijn hierbij grote onbekenden die

nochtans een cruciale rol spelen in het bereiken van een optimaal kweekresultaat.

Toch biedt deze methode het voordeel dat ze weinig arbeidsintensief is (weinig

manipulatie van ouderdieren, geen znrg en controle van de eieren en larven) en niet
stresserend voor de teeltsnoeken.

2.3. I .2. Arti frciele reproduktie (kunstmatige voortplanting)

Naast natuurlijke voortplanting wordt er ook kunstmatige voortplanting toegepast.

Huet beschrijft in zijn "Trut6, de pisciculture" (1952) dezn, artrfici€le incubatie

uiwoerig, hieronder wordt een samenvatting gegeven.
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Behandeling van de broedstock (afvissen, stockeren. ...)

Enkele broeddieren worden in overwinteringsvijvers gehouden of er worden eind
februari - begin maafi paarrijpe snoeken afgevist uit hun natuurlijk habitat. De
mannelijke en vrouwelijke broeddieren worden dan apart in kleine, ondiepe en

vegetatierijke stockeervijvers gezat wafi de wijfes regelmatig gecontroleerd worden
op rijpheid der eieren.

Voor elk broeddier wordt lengte en gewicht genoteerd. De eitjes worden
afgestreken en besprenkeld met hom (droge bevruchtingsmethode), deze twee
substanties worden dan voorzichtig gemengd met bv. een eendeveer (er wordt
zorgvuldig op gelet dat de eides niet beschadigd worden).

Broedhal en incubatie-agraratuur

De bevruchte eides worden dan in incubatieflessen (bv. Zougflessen) gebracht. De
Zougflessen zijn grote omgekeerde flessen met een open top en eindigen onderaan

in een smalle nek. Ze worden verticaal, met de nek naar beneden, aangesloten op
een wateraanvoerleiding waarop een kraantje en een dop zijn vastgemaakt. Deze
dop houdt de broedfles recht en van hieruit wordt er water van onderaan door de

fles naar boven gestuurd. In het onderste gedeelte van de nek van de broedfles is er
een fijnmazig gaas (1 mm2) aangebracht om te verhinderen dat eitjes in de
wateraanvoer terecht komen. De gemiddelde hoogte van deze broedflessen is 60 i
70 cm met een diameter van 15 tot 20 cm. De 7-ougflessen hebben een inhoud van

6 i 8 liter en kunnen I tot 5 liter eitjes bevatten. Er stroomt gemiddeld 4 liter per
minuut (varierend tussen 2 tot 6liter) door elke fles. Het water vertrekt onderaan

en loopt boven over de rand van de fles weg. Deze waterstr@m is nodig om voor
de eieren een constante en voldoende zuurstofopname te verzekeren, door de zachte

stroming worden de eitjes traag in circulatie gebracht zodoende dat dle eides een

normale zuurstoftruishouding hebben.

De broedhal waarin zich de broedflessen bevinden hoeft niet te donker te zijn, wel
dienen de eitjes afgeschermd van directe zonnestralen. Het water voor de incubatie
moet proper en anurstofrijk zljn, de beste watertemperaturen voor het uitbroeden
van snoekeitjes liggen tussen 8 en 15 "C.

Kunstmatise bevruchtins

Een snoekwtj{e dat rijp is kan men herkennen aan de rode, opgezwollen cloaca.
De snoek wordt dan verticaal gehouden en er wordt een lichte druk uitgeoefend op
de onderbuik met een wrijvende beweging van achter de borstvinnen tot aan de

anus. Indien door deze beweging gemakkelijk eitjes vrijkomen is het wrjfie klaar om
afgestreken te worden. Voor elk rijp wrj{e worden er 2 h,3 mannedes gezocht om
hom af te geven voor de bevruchting.
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De wij{es bereiken maturiteit na twee jaar maar worden gewoonlijk pas vanaf hun

derde levensjaar afgestreken, de mannedes kunnen reeds tijdens hun tweede jaar

gebruikt worden.

Per kilogram wijle worden er 20 tot 25 000 eitjes afgezet (15 a 30 000 volgens

Grimm, 1982) met een diameter van 2.5 tot 3 mm. De grootte van de eitjes

verandert vlug na afzetting, direct na het afstrijken bevat 66n Liter ongeveer 50 a 70

000 eitjes terwijl, na 66n dag reeds, 35 e 45 000 eitjes een liter kunnen vullen. De

bevruchting gebeurt droog en met ve.r-l zarg. Na het voorzichtig mengen van de

spermatozoa met de eitjes (zowel de wijfies a1s de mannetjes moeten drooggewreven

voor het afstrijken zrld.at er niet te veel vocht in het mengsel komt) worden de

bevruchte eitjes gewassen en in de broedflessen gebracht.

Tijdens de incubatie moet ervoor gezorgd worden dat de waterstr@m de eides een

zachte opwaarste draaiende beweging B@ft, de eitjes stijgen hierdoor eerst en vallen

daarna terug daar hun densiteit groter is dan die van water. De stroom dient zo

geregeld te worden dat de eides niet over de rand van de Taug-fles gaan en toch een

continue draaiende beweging ondergaan.

De incubatieperiode voor snoekeitjes is ongeveer 120 daggraden. Tijdens deze

periode moeten de slechte (niet-bevruchte) eides verwijderd worden uit de

broedflessen. Tien tot twintig (en zelfs meer dan dertig) procent onbevruchte eitjes

is normaal. De onbevruchte eitjes komen na een tijdje vaak boven te drijven en

kunnen dan relatief gemakkelijk afgeheveld worden.

Ontluikins van de eities en absomtie van de dooierzak

De eitjes worden juist voor de ontluiking (na 110 a 120 daggraden) in broedbakken

gebracht. Deze broedbakken hebben een bodemoppervlak van ongeveer 50 cm x 40

cm en zijn voorzien van kleine gaatjes (max. 2 mm diameter). Bij het overbrengen

worden de eitjes geteld en verdeeld over de beschikbare oppervlakte, men kan

ongeveer l0 eides per vierkante centimeter leggen (dus max. 20 000 per broedbak).

De ontluiking gebeurt vlug nadat de eieren overgebracht zijn op de broedbakken.

Het verlies bij ontluiking is normaal vrij klein. Na de ontluiking zakken de

dooierzaklarfies naar de bodem van de broedbak en de lege eischalen worden dan

uitgeheveld. De larfies die helemaal niet op de adulte snoek gelijken zijn ongeveer

8 tot 9 mm groot.

Er wordt een constante waterdoorstroming in de bakken voorzien voor een goede

zuurstofvoorziening. Tevens worden er enkele waterplanten in de broedbakken

gebracht als hechtmateriaal voor de snoeklarfies.

De resorptie van de dooierzak duurt ongeveer 160 e 180 daggraden. De periode

tussen de bevruchting van het ei en het uitzetten van de larfies in openbare waters of
in opgroeivijvers duurt dus ongeveer 300 daggraden.
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2.3.2. De natuurlijke en artificiele reproduktie van Cyoriniden of karperachtigen

(karper, winde. kopvoorn. ...).

2.3.2.1. Inleiding

De karperteelt vindt vooral in Europa en in Z.O.-AzlE plaats. 7*ker in Oost-

Europa is deze teelt de laatste decennia sterk toegenomen. In Midden- en Oost-

Europa wordt de karper vrijwel uitsluitend gekweekt voor consumptiedoeleinden.

In West-Europa wordt karper voornamelijk geteeld voor bepotingen ten behoeve

van de sportvisserij.

Tabel 4: Karperyroduktie (x 1000 ton) in Oost-Europa (Huisman ef a1., 1979)

Jaar Hongarije USSR Tsjecho'

slowakiie

Polen Joegoslavi6 DDR TOTAAL

1966 r 8.5 59.7 9.5 10.0 r0.8 7.0 115.5

t970 t9.7 68.1 11.1 12.8 12.2 8.7 r32.6

t973 22.9 90.2 12.4 13.7 13.6 9.9 t62.7

Ook landen als Duitsland en Isradl hebben redelijk grote karperprodukties (resp. ca.

5.000 en 10.000 ton).
Over het algemeen vindt in de Oosteuropese landen een vrij extensieve karperteelt

plaats. Viskwekerijen van enkele duizenden hectaren zijn geen uitzondering,
waarbij het veryoer op de kwekerij via smalspoortreintjes plaats vindt.
lntensiveringsmaatregelen tekenden zich veelal niet verder af dan bemesting en

bijvoedering, terwijl voortplanting plaats vond in paaivijvers.
Echter in de loop van de laatste tientallen jaren is in de karperteelt een duidelijke
rationalisatie op gang gekomen.

Voor wat de karperachtigen betreft zal hier de kweek van de gewone karper
(CSprinus carpio) besproken worden. Voor andere Cypriniden gelden ongeveer

dezelfde procedures.

2.3.2.2. Natuurlijke kweek van de karper (Clprinus caryio)

Hierbij worden de ouderdieren in het vroege voorjaar van de overwinteringsvijvers
gehaald en op de paaivijvers gezet, hier worden de eitjes dan afgezet en bevrucht.

Deze paaiyU-vss @v. Dubischvijvertjes (zie figuur 3)) worden uitsluitend gebruikt

voor het paaien. Deze vijvers zijn klein, zonnig gelegen en beschut tegen de wind
(golfbeweging en invallende koude zijn zner schadelijk voor het pas ontloken
broed). Vaak wordt er een overkapping in doorschijnend materiaal voorzien zodat

de vijvertjes gemakkelijker opwarmen zodoende dat de paai vroeger op het jaar kan
gebeuren. Op deze manier kan een belangrijke winst op het eindgewicht bij het

einde van het eerste groeiseizoen gerealiseerd worden.
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Een Dubisch paaivijvertje is vierkant (bv. 10 x l0 m2) of rechthoekig en heeft een

diepte van 20 ir 30 cm met daarrond een ringgracht van 40 i 50 cm diep. Deze

ringgracht mag geen vegetatie bevatten, het centraal gedeelte (tafel) daarentegen is

bedekt met ondergedoken waterplanten waaraan de eitjes bij het paaien kunnen

vasthechten. Het water van de paaivijvers moet zeer zuiver en voldoende warm zijn

en blijven. Men zal daarom trachten van het water zo weinig mogelijk te

verversen.

Bij een voldoende hoge temperatuur plaatst men een aantal broeddieren (1 i 3

wijfies en dubbel zoveel mannetjes) in de paaivijver en onder gunstige

omstandigheden zullen er vrij vlug eides afgelegd worden en daarna door het hom

van de mannetjes bevrucht worden.

Figuur 3 : Dubisch paaivijvertje (Huet, 1952)

TYPE OUBISCH

Na het ontluiken van de eides worden de teeldieren weggenomen om te beletten dat

zlj een deel van de pootvisjes zouden vernietigen.

Enkele dagen na het ontluiken wordt ook het broed afgevist door de vijver zachtjes

aan leeg te laten lopen, het broed wordt dan verzameld in de ringgracht en

afgeschept met een frjnmazig net. Het aldus verzamelde broed wordt dan in
opgroeivijvers gezet.

2.3.2.3. Kuntsmatige voortplanting van de karper (Huisman et al., 1979)

In de jaren 1950 hvam de kunstmatige voorlplanting bij de karper schoorvoetend op

gang.

In 1956 verschenen de eerste publikaties l.;;rzake het afpaaien van karpers na injectie

met karperhypofysenmateriaal teneinde een bedrijfsznkerc voortplanting blj vissen te

bewerkstelligen. Deze methoden bleven dan ook niet beperkt tot de karper, maar

worden nu ook met succes tgegepast bij andere vissoorten (meerval, sn@k, winde,

etc.). Ook het gebruik van al of niet synthetische hormonen zoals bv. LHRHa vindt

toepassing.

Deze techniek staat bekend als geinduceerde voortplanting (induced spawning), en

voor zover het injecties met hypofysenmateriaal betreft als hypofysatie.

u
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De hvpofu satietechniek.

De hypofusen van geslachtsrijpe karpers worden uit de kop geprepareerd na
verwijdering van het schedeldak en het overlangs openbreken van de koppartij. De
hypofysen worden na te zijn uitgeprepareerd gedehydrateerd en ontvet met behulp
van een aantal (3) achtereenvolgende acetonbaden en vervolgens aan de lucht
gedroogd. Op deze manier bereide hypofysen kunnen koel, droog en donker
opgeslagen wel 10 jaar worden bewaard.
Voor de injectie worden de benodigde hypofysen in een mortier fijngemalen,
waarna dit poeder wordt gesuspendeerd in een vloeistofmengsel, dat voor 7/10
bestaat uit een 0,65Vo keukenzoutoplossing en voor 3/10 uit glycerine. De
glycerinetoevoeging maakt de vloeistof viskeuzer en vermindert daardoor het
vloeistofverlies. De te injecteren hoeveelheid hypoffsemateriaal dient in een

zodanige concentratie te worden gesuspendeerd, dat nooit meer dan I cc per dier
behoeft te worden ingespoten. Dit wordt aanbevolen omdat anders het gevaar groot
is dat ondanks de verhoogde viskositeit bij sterke spiertonus toch weer vloeistof uit
het insteekkanaal ontsnapt.

Soms worden de dieren alvorens de injectie plaats vindt eerst verdoofd.

De injectieplaats wordt meestal in de rugspieren gekozen onder de eerste vinstraal
van de rugvin (de naald schuin naar voren insteken). Tijdens de injectie wordt de
naald regelmatig rondgedraaid om het gesuspendeerde hypofysepoeder za
gelijkmatig mogelijk verdeeld te houden.

De meest gebruikelijke dosis met hypo$se-materiaal is als volgt:
Een eerste dosis aan de vrouwelijke teeltdieren van 0,3 mg/kg lichaamsgewicht, en

12-24 uur later een tweede dosis van 3 mglfu.
De mannelijke teeltdieren krijgen een dosis van 0,3 mg/kg toegediend op hetzelfde
tijdstip waarop bij de wijfies de tweede dosis wordt toegediend.
Na deze injectie kan men de teeltvissen in de paaivijvers doen, waarna veelal binnen
24 wx het afuaaien plaats vindt. Door deze methoden wordt het paairesultaat in
paaivijvers sterk positief beinvloed, met name onder minder goede klimatologische
omstandigheden (koel voodaar).
Het grote voordeel van deze hypofysatie-techniek echter is, dat de voortplanting niet
meer aftrankelijk is van het gebruik van vijvers, maar ook in broedhuizen kan plaats
vinden, ongeacht de klimatologische seizoensomstandigheden. Wel moeten de
dieren een bepaalde rijpheidsgraad bezitten alvorens zn met goed gevolg kunnen
worden gehypofuseerd.

Op dez* rijpheidsgraad is de invloed van de temperatuur groot.
In de literatuur wordt veelal een aantal daggraden opgegeven, gemeten vanaf 1

januari, welke benodigd zijn om geslachtsrijpe karpers tot paairijpheid !e brengen.
Veelal vindt men waarden aangegeven tussen 1000 - 1300 daggraden ('D). Worden
na een dergelijke periode de karpers gehypoffseerd, dan kunnen deze 10-15 uur na
de laatste injectie worden afgestreken.
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Sommige auteurs naaien de genitale opening dicht na de 2e injectie om onverwacht

afstoten van de eieren tegen te gaan. De periode van 10-15 uur na de2e injectie is

gebaseerd op een temperatuur van * 23 "C.
Is de temperatuur hoger of lager dan is deze tijd resp. iets korter of langer. Wil
men karpers vroeg in het voodaar of zelfs in de winter voortplanten, dan moeten de

dieren worden voorverwarmd in warm water.

De gemiddelde eiproduktie bij de karper bedraagt + l6Vo van het lichaamsgewicht.

Edn gram verse eieren bevat ca. 400-600 stuks. Bij de karper wordt evenals bij
andere Cypriniden de afrijping niet beinvloed door de lichtintensiteit of daglengte.

Het afstrijken van eieren en sperma vindt plaats op analoge wijze als bij de forel, de

snoek, etc. Tander uitzondering wordt gebruik gemaalt van de droge of de

superdroge bevruchting. Nadat eieren en homvocht goed zijn vermengd, wordt een

zgn. bevnrchtingsvloeistof toegepast bestaande uit 4 gram NaCl (keukenzout) en 3
gram Ureum per [ter water. De eieren worden continu in deze oplossing geroerd

gedurende I uur, onder voortdurende toevoeging van verse oplossing. Deze

oplossing heeft een tweeledig doel nI. verlenging van de levensduur van de

spermi€n en voorbereiding voor de kleverigheidsbestrijding.

De eieren zwellen tot ca. 4 I 6x het oorspronkelijke volume, waardoor dus in sterke

mate vochtopname plaatsvindt. Continu toevoegen van deze bevruchtingsoplossing

is dan ook geboden.

Na 66n uur voortdurend tn deze oplossing te zijn geroerd, wordt deze afgeschonken

en aansluitend wordt 2x gebaad in een oplossing van 0,35 pro mille tanninezuur
gedurende 20 seconden.

Op deze wijze worden eieren verkregen welke geheel niet meer kleven. Wel is van

belang het tanninezuur goed af te spoelen, daar dit vrij toxisch is. De eieren

worden vervolgens overgebracht naar Zugerglaznn of andere incubatoren

(eitrechters) voor de verdere incubatie (+ 2 | eieren per Zugerglas).

Incubatie

Bij het vullen van de incubatoren moet rekening worden gehouden met de sterke

zwelling van de eieren, welke ongeveer 3 uur na de bevruchting compleet is.

De incubatietijd bij 23 'C bedraagt a* 46 oD en neemt sterk af naarmate de

temperatuur hoger wordt. Het uitkomen van de eieren verloopt zeer snel en meestal

zijn alle goede eieren binnen een periode van 3 uur uitgekomen.

Over het algemeen laat men de uitgekomen broedjes met het door de incubatoren

stromende water afuloeien in gazen broedkaren, waarin zich een drijvende zeef

bevindt om de eikapsels en eventuele dode eieren te scheiden van het broed. Deze
gazen karen zijn in langstroombekkens geplaatst met sproeikoppen erboven voor de

water- en zuurstofaanvoer.
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Voorstrekken van karper

Dooierzakbroed van kalper hangt niet zo goed als snoekbroed en het merendeel

brengt de larvale periode door op de bodem van de broedbakken en I tot 2 rlagen na

het uitkomen beginnen de broedjes te eten. Veelal vindt men in de literatuur, dat de

eerste dagen hard gekookfe en fijnvermalen eidooier moet worden gevoerd. Dit
heeft echter veelal betrekking op omstandigheden, waarbij doorstroming met

vijverwater plaatsvindt en derhalve een continue aanvoer van levende

voedselorganismen. Wordt het water gefilterd of wordt leidingwater gebruilc, dan

is langdurige dooiervoedering uit den boze en wordt het dooiermateriaal uitsluitend
gebruikt om te zien of de visjes in staat zijn om voedsel op te nemen. Hra dit het
geval is, kan verder worden gevoerd met hetzij zeer frjn zodplankton hetzij vers

uitgekomen Artemia salina. Het direct aanvoederen met gepelleteerd droog voeder
geeft slechte resultaten, en kan eerst met goed gevolg worden gedaan bij een hoger

stuksgewicht.

Het aanvoederen van broed met naupliEn van Artemia salina kan het best op
intensieve wijze plaatsvinden, d.w.z. grote visdichtheid en grote dichtheid
voedselorganismen. Kleine met water doorstroomde aquaria lenen zich hiervoor
uitstekend, en onder praktijkomstandigheden worden dichtheden van 60-200 stuks

karperbroed per liter volume toegepast.

De op bovenomschreven wijze in het broedhuis gekweekte kalpertjes kunnen

worden verder gekweekt in de diverse huisvestingstypen bv. raceways of vijvers.
In Oost-Europa vindt veelal wel kunstmatige voortplanting plaats maar wordt de

karperbroed reeds na 2 d 3 dagen te zijn aangevoerd naar de voorstrekvijvers
overgebracht. Broedhuisteelt, zoals hierboven beschreven vindt voornamelijk dan

plaats wanneer in de visteeltkundige bedrijfsvoering een vervroeging van het

voortplantingstijdstip gewenst is.

2.3.3. De natuurlijke en artificiele reproduktie van Salmoniden (bv. beekforel)

Bij Salmoniden gebeurt de reproduktie in onze regio bijna nooit op natuurlijke wijze
wegens de afwezigheid van geschikte paaisubstraten.

Attificiele voortplanting gebeurt op een gelijkaardige manier als bij de reproduktie
van de snoek (cfr. 2.3.1.2.). Half december worden de rijpe wijfes en mannedes

van de vdvers gehaald en kuit en hom worden afgestreken. De bevruchte eitjes
kunnen ofwel in Vibertdoosjes gebracht worden en vitgezet worden in openbare

waters ofirel opgeloveekt worden in broedbakken die zich in broedgoten bevinden.
Een Vibertdoosje is een dmsje van 70 x 63 x 45 mm en het wordt gemaakt van een

harde, transparante kunststof. tn de wanden worden er gaatjes geboord met een

diameter kleiner dan dere, van de eides maar groot genoeg om de larven er uit te
laten zwemmen. Er kunnen ongeveer 1000 foreleitjes in een Vibertdoosje en indien
goed geplaatst (o.a. geschikt milieu) blijven er na drie jaar 20 nt 40 adulte
beekforellen over.
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Figuur 4 : Vibertdoosje (Vibert, 1975).
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Figuur 5 : Plaatsing van een Vibertdoosje in (A) een helder water met vrij sterke

stroming, (B) een helder water met zwakke stroming, (C) een troebel, stromend

water (met een afscherming van plastiekfolie) en (D) in een wassende rivier
(gebruik van schanskorf) (Vibert, 1975).
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Er wordt bij Salmoniden geen gebruik gemaakt van incubatieflessen. Men laat de

incubatie gebeuren in incubatiebakken of in broedkasten. De incubatiebakken

worden in broedgoten gezet en de niet bevruchte eides worden regelmatig

verwijderd. Er is een constante doorstroming van de incubatiebakken nodig om de

eitjes van voldoende zuurstof te voorzien.

\.

Figuur 6 : Principe van een Californische incubatiebak (Huet, 1952)

Broedkasten worden heden meer en meer gebruikt, deze methode heeft als groot

voordeel dat men op een zeer kleine oppervlakte (+ I m2) tot 100 000 eides kan

laten ontluiken. Een broedkast bestaat namelijk uit verscheidene schuiven boven

elkaar waarbij er water van boven in de kast door de schuiven met eitjes naar

beneden stroomt. Een nadeel is dat bij het voorkomen van infecties vlug vele (of
alle) eitjes besmet geraken.

De larven kunnen na het dooierzakstadium direct uitgezet worden in openbare

waters of ze worden verder opgekweekt in doorstroombekkens of in vijvers tot

&njarige forelletjes.

2. 4. Vij verbezetting. overlevingspercentages en opbrengstcij fers

De dichtheid waarmee men een vijver kan bezetten evenals het afoogstcijfer hangt

zeer sterk af van de vissoort, de waterverversing, de voedergift, de bemesting van

de vijver etc.. Hieronder zullen we ter illustratie enkele bezettingscijfers geven

voor de snoek en de winde in enkele krrekerijen van het Vlaamse Gewest.
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De opbrengst van natuurlijk gekweelcte (in de vijvers 13, 14 en 15 te l.ozerheide)

was vrij hoog in 1994. Er werden 8033 snoekjes afgevist met een totale biomassa

van 28508 g. Het aantal geoogste snoekjes per vijver varieerde echter sterk, vooral

vijver 15 kende een veel lagere opbrengst. Ook het gemiddeld gewicht verschilde

nogal per vijver maar bedroeg gemiddeldz.g4l g wat een vrij goed gewicht is. De

opkweek van artificieel gekweekte broedjes tot esw else srne$ es (in R jlerorsel

en Bokrijk) kende eenzelfde grote variatie in opbrengsten. Waar de kweek in 1994

in Bokrijk tegenviel was de produktie van "zesweekse" snoekjes in Rijkevorsel wel

succesvol met een gemiddeld overlevingspercentage van broed tot "zesweekse"

snoek van 19.4 % en een gemiddelde opbrengst van bijna 27 kglha.
De ervaring leert dat de opbrengsten van "zesweekse" snoekjes zeer sterk kunnen

varieren van jaar tot jaar en van plaats tot plaats. Hiervoor is er niet altijd een

duidelijke verklaring. De weersomstandigheden, het voorhanden zijn van

voldoende voedsel (zooplankton), de aanwezigheid van predatoren in de vijvers
(o.a. sommige insektelarven), de periode van afuissen (voordat de snoekjes

kannibalisme beginnen te vertonen) en allerlei andere parameters spelen hierbij

zeker een cruciale ro1.

- Experimenten met bemesting

Teneinde betere kweekresultaten te bekomen werden h 1992 proeven uitgevoerd

met de hoeveelheden bemesting. Tnwel in Rijkevorsel als in l,ozen werden drie

vergelijkbare vijvers bemest met respectievelijk 0 kg/ha, 2N kglha en 400 kg/ha

superfosfaat (18 Vo). Er werd nagegaan of er een relatie bestond tussen de

hoeveelheid bemesting en de produktie van de vijver (biomassa/ha).

40

35

30

0 200 400
Bemesting (kg/ha)

Figuur 7 : Produttiecijfers (biomassa (kg)/ha) van "zesweekse" snoe$es in functie

van de hoeveelheid bemesting in drie vijvers te Rijkevorsel.
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Figuur 8 : Relatieve lengte-frekwentieverdeling van de "zesweekse" sn@kjes in

vijvers 1,2 en 3 van de Volharding te Rijkevorsel @emest met respectievelijk 400,

200 en 0 kg/ha superfosfaat 18 Vo) tijdens het kweetseben 1992.

Uit de experimenten bleek dat er in I-ozen geen duidelijke relatie kon worden

gevonden voor de produktie van "zesweekse" snoekjes in functie van de bemesting.

In Rijkevorsel daarentegen werd er duidelijk vastgesteld dat er een hogere produktie

was in de meer bemeste vijvers. De verschillende observatie voor deze twee

kwekerijen kan verklaard worden door het type water dat de vijvers van de

kwekerijen voedt. In Lozen wordt er namelijk reeds sterk met nuffiEnten aangerijkt

water gebruikt en zou bemesting geen of zelfs een negatief effect (overbemesting)

hebben op de overleving en de produktie terwijl in het voedselarme water te

Rijkevorsel bemesting juist moet zorgen voror een aanrijking. Er werd een

produltie genoteerd van 9.9, 15.5 en 39.7 kg/ha voor een bemesting met

respectievelijk 0, 200 en 400 kg superfosfaat LB % per hectare (figuur 7). Blj

71qare bemesting ligt ook de gemiddelde lengte hoger dan brj de conditie zonder

bemesting (figuur 8).

Er dient hier wel vermeld te worden dat er voor elke bemestingsconditie maar 66n

vijver werd gebruikt zodat de gevonden resultaten niet statistisch gestaafd kunnen

worden.
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Uit tabel 6 blijkt dat in 1994 de overleving van windebroed tot 6dnzomerige winde

gemiddeld 40 % bedroeg. Voor de meeste vijvers ligt dit overlevingspercentage

echter hoger, voor vijver 4 was het aantal broedjes dat werd uitgezet niet exact

gekend maar werd geschat op 50000 stuks.

De gemiddelde biomassa bedraagt 367 kg per hectare, dit kunnen we als een

normale opbrengst beschouwen van een vijver waar niet bijgevoederd wordt. Weer

blijkt er enn aatuienlijke variatie in de oogsten gaande van ongeveer 200 tot bijna

500 kglha.
Tnals hoger vermeld voor "zesweekse" snoek spelen ook bij winde vele factoren een

rol bij de groei en overleving. Wel liggen de produktie- en overlevingscijfers

gewoonlijk aanzienlijk hoger dan bU snoek.

De twee hierboven aangehaalde voorbeelden tonen duidelijk aan dat de extensieve

en semi-intensieve visteelt sterk afhankelijk is van vele externe factoren. In

intensieve teelt worden zoveel mogelijk factoren in de hand gehouden en bekomt

men stabielere resultaten en hogere opbrengsten. Tabel 7 toont de voordelen van

intensieve kweek van de barbeel en de kopvoorn ten opzichte van hun voortplanting

in een natuurlijk milieu.
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CHEVAINE (TEUCISCUS CEPHAIU5)

MILIEU NATUREL
(PH!LIPPART, r977)

lr ans

rs-r6.C
2-lans
lr-res

t6
32 (moycnne)

mai - iurn

7 -t
t2 - ll

5ponro6e

Spontanie

Log Fa . !,74 tog L - {'

Ettct comparablc i ccl(
obrrv6 cn captivrri ?

Tabel 7 : Vergelijking van de karakteristieken van de voortplanting van de barbeel

(Barbus barbus) en de kopvoorn (Leuciscus cephalus) in intensieve

kweekomstandigheden en in een natuurlijk milieu (Poncin, 1988).

BARBEAU (&TPE'IS EA&EIJS)

CAPTIVITE
(ccrte 6tu&)

MILIEU NATUREL
(PHILIPPART, t977)

CAPTIVITE
(cerre 6rudc)

cARACTERTSTIQUES OE
LA REPRODUCTION

lg - l, moislr ansl, - l{ moisDimtrphisme sexuel de
la croi5srce (i parrir de)

20 - 25'Cll, - l6 'C20 .cTemp6rature dc Pontc

l0 - 12 mois
It - 26 motr

ang
an3

2
7

t
tl0 - 12 moir

22 - 2, mois
Age i la lirc
PO.r le

Milcs
Femcller

ls - l,
2l (minimum)

t7
,O (minimum)

t2
I t (minimum)

MAlcs
Femcllcs

T.illc i la lirc
patc (cm)

ianvrrmar - iuinDabut det pontct annuellc! janvier - t6vrier

4-'
r2 - rlt - r0

t0 - ll
ll

t2
5
I ,

Milcs
Fcmclle!

I.G.S. i la
pore (%)

(parlois bimodale)
Tr imodalcTrimodaleStructurc biomirriquc dcs

ovaire: i la ponre
Trimodale

(voire quadrimodal")

2 (iav.i,uiDiuiller)
ghorogiriodc BturelleI2 (t6v.oar; rPt.-mv.)

milipullim phoro#riodique
Nombrc de cyclcs rcProductors
complct! par.n

| (p.ut4trc 2)lo - l, (maximum)Nombre dc psles par cycle
dc reproductiil

Spmru*cSpontan6eSpcrmiation 5pontm6e

(HYPOPHYSATION)
lnduirc5ponranicOvulatio Spontmie

Log Fa = 0,09 lot L - r,9qLog Fa . 1,22 log L - 4,)5Log Fa = 2176-log L - -1,)9(erceprc lerc Ponlc,
F6condit6 par pontc
(L : mm)

lnhibirion d. l. poote P.r
photop6riode diroisreEtlct cmparable i cclui

obsrvd en caPtiviti ?
lnhibitim dc la Ponrc

par photop. dicrotsste
lntlffic de ta PhotoPdriodc
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Tenslotte willen we hier nog een externe factor vermelden die de laatste jaren in de

Vlaamse visteeltsector steeds meer een negatieve invloed uitoefent namelijk de

aanwezigheid van de aalscholver Phalacrocorax carbo sinensis. Deze beschermde

visetende vogel is de laatste decennia sterk in aantal toegenomen en zijn
verspreidings- en fourageergebied wordt steeds groter. Volgens recente gegevens

zou de visteeltsector heden ten dage een gemiddeld produktieverlies van 40 tot 50 Vo

ondervinden als gevolg van de predatie door aalscholvers.

2.5. Transport van levende vissen

2.5.1. Transport van broed

Het transport van het broed gebeurt in stevige plastieken zakken. Deze zakken

worden vcrllr 215 gevuld met water en de rest wordt opgevuld met zuivere zuurstof.

Als beveiliging wordt er rond de eerste een tweede, iets grotere zak gedaan en beide
zakken worden luchtdicht afgesloten met een elastiek. Meestal wordt deze dubbele
verpakking in een plastieken kuip vervoerd als extra beveiliging.
Huet (1952) geeft een densiteit van 300 tot 600 stuks snoekbroed per liter water

aan, terwijl dit voor broed van karperachtigen kan oplopen tot enkele duizenden
stuks per liter.
Bij langere transporten in een gesloten wagen kan de watertemperatuur vrij hoog
oplopen met eventueel grote mortaliteiten tot gevolg. Hieraan kan verholpen

worden door het water met ijs te koelen, dit ijs smelt langzaam en voorkomt aldus

een te sterke temperatuurstijging.
Alvorens het broed uit te zetten moet het transportwater zachtjes op dezelfde
temperatuur en zuurtegraad gebracht worden als het ontvangende water. Dit
gebeurt door de gesloten zak eerst een tijdje te laten drijven op het water om een

gelijke temperatuur te bekomen en daarna het water van de zak en het ontvangende
water voorzichtig beetje bij beede te mengen. Daarna wordt het broed vrijgelaten
tussen de oeverbegroeiing. Bij snoek wordt er tevens voor gezorgd dat de broedjes
gelijk verdeeld worden over de vegetatiezone.

2.5.2. Transoort van zesw@kse snoehes en 66n- en meeriarise vissen

De vervoerdensiteiten hiervoor zijn vastgelegd in een lastencohier zoals blijkt uit
onderstaande tabel.
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Tabel 8 : De maximale vervoerdensiteiten (in kg/m3) per vissoort.

Soort
Blankvoorn:

Rietvoorn

Winde :

Brasem

Baars:

7*eltl.

Karper

Kroeskarper

Snoek:

Paling

Beekforel :

Maat
6-12cm
10-17cm
)17cm
6-12cm
10-17cm
) 17cm
6-12cm
10-17cm
) 17cm
8 - 16cm
) 16cm
6-15cm
) 13cm
5-10cm
10-20cm
) 18cm
8-15cm
l0-25cm
8-15cm
10-25cm
nzesweekse"

15-20cm
20-30cm
30-45cm
glasaal

10-25cm
25-40cm
6-15cm
12-22cm
22-30cm

Max. vervoerdensiteit (kg/m3)

200 kg/m3
250 kglm3
2505/m3
200 kglm3
250 kg/m3
250 kg/m3
200 kg/m3
250 kg/m3
250 kglm3
250 kgtm3
250 kglm3
100 kg/m3
200 k{m3
2A0 kglm3
250 kdm3
300 kg/m3
250 kg/m3
300 kg/m3
250 kglm3
300 tglm3
l0 000 snrks/m3
150 kg/m3
200 kg/m3
200 kglm3

200 kg/m3
200 kg/m3
100 kg/m3
150 kg/m3
2A0 k{m3

Deze densiteiten mogen niet overschreden worden en er dient tevens voor geznrgd

te worden dat de temperatuur van het transportwater niet te hoog oploopt en dat de

zuurstofoerzadiging van het water in de bakken minimaal 60 Vo en maximaal 140 Vo

bedraagt om een optimaal transport van levende vissen te garanderen. Moderne

vistransportwagens hebben gewoonlijk een fijnregeling voor zuurstof in de kabine.

Bij het uitzetten van de vissen in het ontvangde water moet er voor gezorgd worden

dat te grote temperatuurverschillen geneutraliseerd worden door langzame menging.
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Deel3 : Overleving yan enkele vissoorten die in Vlaanderen uitgezet worden in
openbaar water

In een studie van het Instiruut voor Bosbouw en Wildbeheer van 1993 werd de
gemiddelde overleving van een twintigtal stalen pootvis afkomstig van verschillende

leveranciers en bedoeld voor uitzetting in de openbare viswateren van de vijf
Vlaamse provincies onderzocht.

Er werden proeven uitgevoerd om zowel de overleving op korte als op lange termijn
te evalueren (respectievelijk 7 de$en en enkele maanden). Hiertoe werden van elk
onderzocht staal ssn lot uitgezet in bewaaraquaria (overleving op korte termijn) en

in proefvijvers (overleving op lange termijn).
Nagegaan werd hoeveel procent van de uitgezette vissen overbleef na afvissing.
De overlevingspercentages werden dan getoetst aan verschillende parameters zoals

schubverlies, uitzettingsperiode, grootteklasse, leverancier en de situering van
proefterrein.

Over de overleving van de uitgezette pootvis is slechts weinig literatuur
voorhanden. Uit de schaarse gegevens die toch aanwezig zijn blijkt dat de

overleving van pootvis na 66n bepotingsseizoen (herfst-winter-lente) zelden meer
dan 50 Vo brr/,raagt en meestal zelfs een stuk lager ligt alhoewel de overleving van

de verschillende stalen pootvis sterk varieert (van bijna 0 tot ongeveer 100 Vo).

De meeste overlevingsproeven gebeurden in aflaatbare vijvers waarop stalen van
loten vis bedoeld voor bepoting van openbare waters werden gezet. Na een periode

van enkele maanden werd dan nagegaan hoeveel vissen van een bepaald staal de
proef overleefden.

Om de overleving van de poofvisstalen van 199l-1992 voor het Vlaamse Gewest op
lange termijn na te gaan werden een twintigtal stalen op vijvers van de kwekerijen
van het Vlaams Gewest (Linkebeek,Iozen en Rijkevorsel) gezet. Daarnaast werd
voor alle blankvoornstalen en 1 zenltstaal ook de overleving op korte termrjn (7
dagen) onderzocht, hiervoor werden van elk staal een 100-tal vissen in aquaria in
het IBW te Groenendaal gehouden.

De overleving na 7 dagen bleek hoog voor, op 66n na, alle stalen (95 d lW 7o). De
overlevingspercentages op lange termijn (gemiddeld 194 dagen) varieren echter zrnr
sterk tussen 2.8 en 93.3 Vo. Indien de gemiddelde overleving, die 52.5 Vo bedraagt,
vergeleken wordt met de waarden uit de literatuur dan merkt men dat voor de

onderzochte stalen van het poowisseizoen'91-'92 deze waarden in dezelfde grooffe-
orde liggen. De overleving voor de verschillende soorten was respectievelijk 52.3
Vo, 29.8 Vo en 81.3 Vo voor blankvoorn, z*lt en winde. De verwachte
overlevingskansen van uitgezette pootvis (zeker blankvoorn en zeelt) zijn dus vrij
lao,g.

Door de overlevingspercentages te toetsen aan verschillende parameters zoals

schubverlies, uitzettingsperiode, proefterrein en leverancier werd nagegaan hoe
groot de invloed is van elk van deze variabelen op de overleving. Er werd voor
voorn een sterke negatieve correlatie gevonden tussen het percentage schubverlies
en de overleving. Schubverlies maakt de vissen tot een gemakkelijke prooi voor
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allerlei infecties (parasieten, bacterien en schimmels) en kan aldus het sterftecijfer

verhogen. Aangezien schubverlies vrij gemakkelijk op zicht te detecteren is en het

een goede maatstaf is voor de overleving kan men dit tekort aan schubben gebruiken

om een pootvisstaal te evalueren op zijn kwaliteit. Voor zeelt en winde kon geen

correlatie aangetoond worden, dit was mede te wijten aan het feit dat er slechts

weinig stalen onderzocht werden en dat geen enkel van deze stalen hoge percentages

schubverlies vertoonde (< l0 Vo).

Binnen dit onderzoek kon voor de uitzettingsperiode noch voor de ligging van de

proefuijvers een relatie aangetoond worden met de overlevingspercentages. In de

literatuur wordt echter vaak gestipuleerd dat de overleving van pootvis uitgezet in

het voorjaar kleiner znu zljn dan deze uitgezet in het najaar.

De overleving werd ook in functie van de grootteklasse uitgezet. Hieruit bleek dat

de grote v@rns (+ 17) duidelijk een slechtere overleving (20.8 %) hebben dan de

kleine en middelgrote voorns (respectievelijk 55.4 en 66.6 % overleving). De hoge

mortaliteit bij de grote voorns t.o.v. de andere grootteklasses was te verwachten

aangezien deze reeds bij de uitzetting een hoger percentage schubverlies vertoonden.

Daar schubverlies en wondes voornamelijk een gevolg zijn van de afvissing en de

stockering door de leverancier werd ook nagegaan of er een invloed was van de

leveranciers op de overleving. Het was echter niet mogelijk van uit de beschikbare

gegevens enige conclusie te trekken in verband met de kwalificaties van de

verschillende leveranciers temeer daar het slechts een 6Cnmalige proef betrof en

aangezien het aantal loten per leverancier vrij klein en verschillend was.
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I"t beparen van de herbepotingsomvang in waters waar weiniginformatie over de visstand voorhanden is.

L. fnleiding.
Wanneer geen of slechts onvolledige gegevens voorhanden ziTni.v.m. een viswater en toch beslist wordt tot herbepoting6n
a1s aanvulling van de visstand omdat voorlopJ.g andere miaaeienontbreken, kan men uitgaan van enkele algemene richtlijnen.
Een herbepoting blijft echter een onnatuurlijke maatregel enmoet zo zorgvuldig mogelijk gepland en uitgevoerd worden.-

4

De richtlijnen in deze tekst gaan uit
een Istandaardil brasemwater waarbij de
is met een vijver.

van de samen van
visstand vergeli jkbaar

Een evenwichtige bezetting
nadruk op voorn lig ziet er

wat biomassa
aIs volgt uit

betreft waarbij de

WITVIS : ca
Blank- en
Brasem en
Karper :
Zeel"t :
Diversen

ROOFVIS
Snoek
Baars

380 kg/ha
rietvoorn : 180 kg/ha
blei: B0 kg/ha

40 kg/ha
40 kg/ha
(winde, kroeskarper, grondel

ca 40 kg/ha
en/of baars : 30 kg/ha
: l-0 kg/ha

) : 40 kg/ha

aantal kleine en
dat er zeer veel
en weinig grote

PALING : ca 30 kg/ha

TOTAAL : ca 450 kg/ha

Uiteraard zegt deze massa nog niets over het
grote vis en hun afmetingen. Het is normaal
kleine (1 zomerige ZL), veel middelgrote (22)
(23) aanwezig zijn.
Als referentieliteratuur over de groei van
gemaakt worden van de publicatie van J.ArrGroeigegevens van enkele vissoorten in
(Rijksstation voor Bos- en Hydrobiologisch
Reeks D nr. 55).

vissen kan gebruik
TTMMERMANS (1989)
Kempische vijvers
Onderzoek. Werken



Uit ervaring door visbestandopnames van diverse onderzoekersin het vlaams Gewest brijkt dat de bepoting vorgens onder-staande zeer algemene richtlijnen kan geschj-eden wanneer geenof weinig kennis omtrent de visstand voorhanden is.

2. Bepotingsvoorstel.

a) rn aIle gevallen is het wenselijk om. zoveel mogerijk on-
dermaatse vis uit te zetten. Er is minder stroperij nauitzetting, de overreving is groter dan maatse poot.,1is,
de verstorting van het ecosysteem is kreiner, dL vis kanzich beter aanpassen aan het nieuwe water en kan rangerleven vooraleer te verdwijnen uit het water.

b) Bepoting met roofvis
Algemeen dient men de voorkeur te geven aan jonge poot-
vis gezien de bepotingseffeciEntie zeer laag is (kleiner
dan 50 z) en ecorogisch en economisch weinig verantwoord.
Het is verkeerd roofvi-s uit te zetten wanneer de witvis-
stand zeer laag is.

SNOEK : het uitzetten van voorgestrekte snoek van 3 a 6
weken gebeurt in heldere, plantrijke waters (zeer ver-
spreid uitzetten, vb. elke 10 m : 2 exemplaren).

- voor geschikte snoekwaters : 2OO str:Is/ha
voor minder geschikte snoekwaters :

L5O stuls/ha
- waar snoekbaars zich reeds natuurlijk voort-
plant is een bepoting met snoek niet wenselfjk.

SNOEKBAARS : uitzetten van 66nzomerige snoekbaars (+ 10 a
15 cm) in troebele waters met weinig of geen planten-
groei

introductie bepoting : 2OO str:kslha
- aanvulling gedurende 3 jaar : 1OO stuks/ha

(dit om een stabiele populatieopbouw te ver-
zekeren )
uitzettingen met enkele paairijpe snoekbaarzen
is soms meer effici€nt als paaisubsraten voor-
handen zi7n.

BAARS : uitzetting beperken
duktie van deze soort en de
dwerggroei al-s gevolg.

omwille van de sterke repro-
vlugge overbezetting met
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c) Bepoting met niet-roofvis
Door de hoge reproduktiewaarde van de witvissoorten (meer dan
2OO.OOO eitjes per kg lichaamsgewicht) is een bepoting slechts
nodig wanneer onvoldoende natuurlijk broed aanwezig is.
De verbraseming mag zeker niet gestimuleerd worden door her-
bepotingen.

AIs algemene richtlijn voor blankvoorn (en witvissen in het
algemeen) geldt grofweg volgende procentuele verdeling van de
pootvi-s

in aantallen
in gewicht

65 Z ondermaatse vis en 35 ? maatse vis
1) 20 eo I-zomerige ondermaatse vis

(ZL = 10 g) en 80 Z maatse vis
(23 : l-00 g)

2) 50 eo 2-zomerige ondermaatse vis
(22 : 50 g)
50 eo maatse vis (23 : 100 g)

in druk beviste warters worden maximaal volqende hoeveelheden
voorzien:
10 kg/ha voorn, brasem, zeeIt, karper
O,75 kg/ha glasaal
5 kg/ha pootaal

i n t-ralaro ma.F ^o-i -^o Pranaa'l rttk warrlon mas,i maa I rrnl aanrlo
hoeveelheden voorzien :

5 kg/ha voorn, brasem, zeel-t, karper,
paling zoals hiervoor

uitzetten
vieren.

van winde (10 kg/ha) in meren en grote r1-

d) Enkele algemene opmerkingen

De soorten, afmetingen en aantallen moeten ten opzichte
van elkaar zorgvuldig afgewogen worden.
vb. geen snoekbaars samen met snoek

geen te grote vis (karper, zeeIt, brasem) of te
kleine vis
glasaal en pootaal niet samen uitzetten

Het moment van uitzetten is zeer belangrijk.
De herkomst van vis uit intensieve teeiten en voedsel-
rijke (brakke) waters ziln meestal niet geschikt voor
herbepotingen.

Bij levering is bijzondere aandacht nodig om te zien of
deze voldoet aan de vraag (vb. aanwezigheid van niet be-
stelde vissoorten, verkeerde afmeting€D, buitenlandse her-
komsten, niet juiste gewichten, visziekten).
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Geinduceerde eileg bij de karper. (a) oe genitale duktus wordt
dichtgenaaid onder anesthesie; (b) De eisprong wordE geinduceerd
door de injectie van een hypophyse ext,ract in I of,2 dosissen;(c) gieren en hom worden afgestreken; (d) eieren worden in een
saline-carbanide oplossing geplaatsE na fertilisarie; (e) het
kleven van de eieren wordt vermeden tret een tannineoplossing;(f) bevruchte eieren worden na spoeling in een Zugerglas gezet;
na het ontluiken worden de larven in grote Eanks geplaatsE tot-
dat de voeding begint.
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Vissoort I)oormeter de eitjes
(mm)

Aantal eitjes per kg
lichaamsgewicht

Snoekbaars r.0 - 1.5 200000
Karper 1.5 - 2.0 200000
Baars 2.0 - 2.5 200000
Snoek 2.5 - 3.0 20000 - 2s000
Forel 4.0 - 4.5 1500 - 2000
Zalm 5.0 - 7.0 1500 - 2000

Voorn 1.0 300000
7,eelt 1.0 400000 - 600000
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Figuur A : Broedgoot met incubatiebakjes
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Figuur B : Verticale incubator voor foreleitjes

.j !'' *.

"+.



()orsprrng der teeldierqt

Stockeen'ijvcr

Natuuli.;k
milicu

Kuntmatigc voorplarrtin g

t Ilpoljsatie

S:G

ente

)mer

lnter

lncubatie
Dooierzrk.resorptie

Opkrieekvijvers

Chk$ cck tot "Tcsvccksc" sruck
(mcrnocultuur)

Opkl\'ccL tot et:tztxuu'rigc srock
(poll clltuur)

Uiuettcn \ an brocd
in een natuurlyk rnilieu L--

Afoangst'en triage per soort en maat - consumptie
- ovcN'l ntcring

(4 <-.

Beheer in de piscicultuur Bcheer in het natuurlijk milieu

Twee types van beheer van de snoekteelt . in gecontroleerde viskweekomstandigheden om de

markt te-bevoorraden (consumptie) of visstandsbeheer van natuurlijke waters onder andere om

aan de behoeften van de sportvisserij tegemoet te komen.

+

x=

o

Spo{1ss!r-lj_ . _

I

-6 -.

('

B,B. zrt 
-

- --'-


