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L Situering van het onderzoek

L.L Inleiding

De productie van compleetvoeders is één van de belangrijkste ontwikkelingen in de expansie
van de intensieve aquacultuur geweest (Goddard, 1996). De voederkosten maken afhankelijk
van de gekweekte soort en het huisvestingssysteem ongeveer 30 tot 607o van de totale kosten

op een intensieve viskwekerij uit (Lovell, 1989; Goddard, 1996). Vanuit economisch
standpunt gezien is het belangrijk dat de vissen op een zo kort mogelijke tijd en tegen een

minimale voederkost consumptieklaar zijn. Naast het opstellen van een optimale
voederstrategie moet het gebruikte voeder dus zeker een uitstekende kwaliteit hebben en niet
te duur zijn. Om de productiekosten van de voeders te drukken worden tegenwoordig een deel
van de dure dierlijke eiwitten (vismeel) vervangen door plantaardige voedingsstoffen met een

hoog proteïnegehalte. De kwaliteit van het voeder mag hierdoor wel niet achteruit gaan.

ln dit onderzoek hebben we de kwaliteit van 5 vergelijkbare voeders voor regenboogforellen
van 3 verschillende fabrikanten onderling vergeleken aan de hand van een vergelijkend
voederexperiment.
o Sofrada lnnostar
o Biomar: Aqualife 17

o Joosen-Luyckx I

o Joosen-Luyckx 2
. Joosen-Luyckx 3

Uit vergelijkbare data i.v.m. groei en conversie van de verschillende voeders kunnen we
nagaan of de voeders competitief zijn qua kwaliteit.

1.2 De regenboogforel

l.2.L Morfologie
De regenboogforel (Oncorynchus mykiss) behoort tot de familie van de Salmonidae. De kleine
vetvin achteraan op de rug is kenmerkend voor deze familie. Het hele lichaam, uitgezonderd
de buik- en borstvinnen heeft donkere vlekjes. Langs de gehele zijlijn loopt een meestal
duidelijke roze tot purperen band. De regenboogforel dankt zijn naam hieraan. De rug is
donker olijfgroen, de flanken zijn zilverkleurig en de buik is nagenoeg wit. De gekweekte

vorïn van de regenboogforel kan een lengte van ongeveer 75 cm bereiken (Crombaghs et al.,
2000).

1..2.2 Verspreiding
Het oorspronkelijke verspreidingsgebied van de regenboogforel ligt langs de westkust van

Noord-Amerika en Canada. De regenboogforel is thans in vrijwel alle delen van de wereld te

vinden (uitgezonderd in te warme tropische gebieden) waar hij, omwille van zijn snelle groei,
gekweekt wordt voor consumptie ofwel voor uitzettingen ten behoeve van de sportvisserij
(Crombaghs et al., 2000).

1.2.3 Biologie
De regenboogforel komt van nature voor in snelstromende beken en rivieren. De soort kan
echter ook goed overleven in stilstaand water. De regenboogforel is, vergeleken met de

beekforel, minder gevoelig voor hogere watertemperaturen en lagere zuurstofgehaltes. De
optimale groeitemperatuur voor de regenboogforel is l5oC, de lethale bovenste
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temperatuurgrens is 25'C. Een zuurstofgehalte van 6 mgfl is minimaal voor de

regenboogforel (Crombaghs et al., 20Q0).

1.2.4 Voeding
Het natuurlijke voedsel van de regenboogforellen bestaat uit verschillende kleine organismen
zoals slakjes, woÍïnen, insectenlarven enz. Grote regenboogforellen prederen kleine
beekforellen en concufferen met de grote beekforellen om voedsel. In de intensieve kweek
worden de vissen gevoederd met droge korrels. Voor elk groei- en ontwikkelingsstadium zijn
er speciaal voeders ontwikkeld die voldoen aan de voedingsvereisten ervan (starter dieet,
grower dieet, korrels voor de broodstock, enz.). De voedingsvereisten van de regenboogforel
worden in paragraaf 1.3-2.1besproken (Crombaghs et aI.,2000).

1.2.5 Economisch belang
De regenboogforel wordt wereldwijd op grote schaal gekweekt voor consumptie. In 1997 was

de totale wereldproductie van regenboogforel ongeveer 428.963 ton, dit is 35Vo van de totale
productie van alle zalmachtigen (Food and Agriculture Organization of the United Nations,
1999). De productie in Europa was gedurende dat jaar 120.121 ton. In 2000 produceerden

België en Luxemburg samen ongeveer 500 ton (http://www.feap.org).

1.3 Groeiprestaties bij vissen

Groeisnelheid, voederconversie en conditiefactoren zijn de meest courant bepaalde
parameters om de kwaliteit van een voeder en van een voederstrategie na te gaan. Deze
parameters kan men gemakkelijk berekenen uit eenvoudige meetgegevens, nl. de lengten en

gewichten van de individuele vissen en de exacte hoeveelheid verstrekt voeder.

1.3.1 Parameters

1.3. 1. I Voederconversie
Een voederconversie, ook wel FCR (Food Conversion Rate) genoemd, van l:l (afgekort: l)
wil zeggen dat als men 1 kg voeder aan vissen verschaft die vissen in totaal ook I kg in
gewicht toenemen. Een plotse verhoging van de voederconversie is een goede indicator voor
stress of ziekte. De voederconversie wordt volgens onderstaande formule berekend uit de

totale gewichtstoename van de vissen en de exacte hoeveelheid voeder die verstrekt is
(Goddard, 1996):

FCR = verstrekt voeder/totale gewichtstoename

Bij forelvoeders ligt de voederconversie meestal tussen 1,3 en 1,8 voor forellen van I tot
2509.

Aan de hand van FCR kan men ook FCE (food conversion efficiency) of de voederefficiëntie
berekenen. FCE is de inverse van FCR omgezet tot een percentage (Goddard, 1996).

FCE (Vo) = totale gewichtstoename/verstrekt voeder x 100

Bij berekening en interpretatie van FCR en FCE moet men er wel rekening mee houden dat
men de conversie (omzetting) van droog voeder tot nat visvlees berekent. Een berekende
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voederconversie van 1,2 komt zo in werkelijkheid ongeveer overeen met een conversie van 3

à 4 (Goddard, 1996).

1.3.1.2 Specific growth rare (SGR)
De specific growth rate wordt wereldwijd gebruikt om groeiprestaties van vissen te evalueren
(Goddard, 1996). Het bepalen van SGR is ook belangrijk voor de bepaling van de dagelijkse
voedergift (Goddard, 1996). De SGR wordt als volgt berekend:

SGR = ((ln Gt-ln Gd/t)*ljUVo

G, = gewicht op dag t
G6 = gewicht op dag 0
t = tijd in dagen

De SGR is naast beschikbaarheid van voeder aftrankelijk van de watertemperatuur en van het
gewicht van de vissen (zie tabel l.l ).

Tabel 1.1 : SGR (Vo/dad voor jonge regenboogforellen in zoet water bij optimale voedering
(naar Austreng et al., 1987).

1.3. 1.3 Conditiefactor (k)
Het curvilineaire verband tussen lengte en gewicht kan gebruikt worden om de conditiefactor
te bepalen. Die conditiefactor is een goede indicator voor de graad van vetmesting en de

lichaamsvorm van de vissen (Goddard, 1996). k wordt als volgt berekend:

k = (G (àtL3 (cm)) x 100

G - gewicht van de vis
L = lengte van de vis

Elke vissoort heeft aftrankelijk van haar lichaamsbouw een min of meer karakteristieke
conditiefacÍor.Zo ligt de conditiefactor van slank gebouwde regenboogforellen tussen 1,3 en

1,6 terwijl de conditiefactor van de gewone karper tussen 2,0 en 2,5 ligt (Goddard, 1996). De
conditiefactor kan binnen een soort wel eens variëren door genetische verschillen of door
verschillen in seksuele maturatie (Goddard, 1996).

5

4 5 3,8 3,3 2,3 1,5 1,2 0,9 o,7
6 6 4,5 3,7 3 2,3 1,9 1,6 1,3

8 7 5,5 4,2 3,5 3 2,5 2,2 1,9
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1.3.2 Factoren die de groei en voederconversie beïnvloeden

I .3.2. I Voederkwaliteit

Vissen hebben constant energie nodig voor hun fysieke activiteiten, voor het onderhoud van

het basaal metabolisme, voor de voortplanting en voor de groei. Deze energie halen ze uit hun
voedsel. Van de totale energie van het voedsel wordt echter maar een klein deel, namelijk de

netto-energie, gebruikt. De rest van de energie gaat verloren via niet opgegeten voeder,
faeces, excretie en warmteverlies (zie fig. l.l ). Enkel wanneer de netto-energie van het voeder
de energiebehoefte van de vis overschrijdt kan energie besteed worden aan de groei.

Daarnaast moet het voeder alle voedingsbestanddelen bevatten die het metabolisme van een

vissoort vereist. Indien het voeder niet volledig aangepast is aan de voedingsbehoeften van de

soort dan groeien de vissen niet en krijgen ze misvormingen of zíjn ze vatbaarder voor
ziekten. Er zijn vijf grote groepen van voedingsstoffen.
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Fig. L I : Gebruik van de energie in het voeder (naar Goddard, 1996).



o Proteinen
Bij de groei van vissen worden de proteïnen uit het voeder omgezet in lichaamsproteïnen.
Voor een optimale productie moet het eiwitgehalte in het dieet hoog zijn, zeker bij carnivore
vissen zoals de regenboogforel (40 à 457o van het drooggewicht) (Lovell, 1989; Steffens,
1989; Goddard, 1996). De behoefte aan proteïnen wijzigt met de leeftijd: jonge dieren
vereisen een dieet met een hoger proteïnegehalte dan oudere dieren. Tegenwoordig wordt om
de productiekosten te drukken een deel van de dierlijke eiwitten vervangen door goedkopere
plantaardige voedingsstoffen met een hoog proteïnegehalte zoals sojameel (Boonyaratpalin et
a\.,1998;Xie et a\.,2001). Voor vele vissoorten kan men toÍ75Vo van het vismeel vervangen
door sojameel op voorwaarde dat er methionine en lysine supplementen aan het voeder
toegevoegd worden (Reigh en Ellis, 1992; Gallagher, 1994). De hoge voedingseisen van
carnivore vissen, zoals de regenboogforel, beperken echter de mate (207o) waarin dierlijke
proteïnen vervangen kunnen worden (Fagberno en Davies, 2001).
o Lipiden
Vetten dienen o.a. om de energiebehoeften van de vissen te dekken. De sterolen hebben

verschillende biologische functies en zijn precursoren in de synthese van bepaalde hormonen,
de fosfolipiden vormen belangrijke bouwelementen voor biomembranen. Ook de vetbehoefte
van vissen wijzigt met de leeftijd (Lovell, 1989; Steffens, 1989; Goddard, 1996).
o Koolhydraten
Koolhydraten zijn niet essentieel voor vissen. De voedingswaarde hangt af van vissoort tot
vissoort: warm water vissoorten kunnen grotere hoeveelheden aan koolhydraten verbruiken
dan koud water vissoorten. Koolhydraten worden om verschillende praktische redenen aan

visvoeder toegevoegd. Z.e vormen een goedkope energiebron en functioneren als een

uitstekende bindingsstof in het voeder zodat de waterstabiliteit verhoogd wordt. Sommige
koolhydraten kunnen de textuur en ook de smakelijkheid van het voeder verhogen (Lovell,
1989; Steffens, 1989; Goddard, 1996).
o Vitaminen
Vitaminen in het dieet zijn essentieel voor een normale groei, reproductie en gezondheid. De
vitaminen kunnen in twee groepen onderverdeeld worden: de water- en de vetoplosbare
vitaminen. De meeste diëten verliezen hun vitaminen en vooral vitamine C en E vlug.
Correcte bewaring en juist gebruik van het voeder kunnen de verliezen beperken (Lovell,
1989; Steffens, 1989; Goddard, 1996).
o Mineralen
Bij gebrek aan bepaalde mineralen kunnen vissen ziek worden. De mineralen halen ze uit het
voeder maar ook uit het water. De meeste mineralen komen echter in zoet water in te kleine
hoeveelheden voor voor een goede opname (Lovell, 1989; Steffens, 1989; Goddard, 1996).

l. 3.2.2 Voederstrate gie
De voederstrategie heeft een grote invloed op de voedselopname, voederconversie,
metabolisme en dus ook de groei. Alhoewel veel soorten een groot adaptatievermogen
hebben, blijft een voor elke soort en situatie aangepaste voederstrategie belangrijk om een

optimale groei en optimaal gebruik van het voeder te bekomen.

o Hoeveelheid
Wanneer een vis teveel gevoederd wordt, gaat een groot deel van het voeder verloren met een

slechte voederconversie tot gevolg. Wanneer een vis echter te weinig gevoederd wordt, is de
groei niet optimaal. De optimale hoeveelheid voeder, uitgedrukt in procent van het
lichaamsgewicht, die men mag verstrekken aan vissen kan uit voedertabellen gehaald worden.
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Deze voedertabel hangt van twee factoren af: van de grootte van de vissen en van de

watertemperatuur (zie tabel 1.2). De voedertabel is enkel een leidraad aangezien verschillende
factoren de voedselopname en het verbruik sterk kunnen beïnvloeden (Goddard, 1996).

Tabel 1.2: Voorbeeld van een voedertabel voor Sofrada Innostar.

o Duur
De duur van de periode (uren/dag) waarin men voedert heeft niet zoveel invloed op de groei

en op de voedselopname van de vissen op voorwaarde dat ze een aanpassingsperiode
gekregen hebben (Alanàrà; 1992; Koskela et al., 1997). De voederconversie wordt wel
beïnvloed door de duur van de voederperiode. Na een adaptatieperiode wordt het voeder
efficiënter gebruikt door vissen die onderworpen zijn aan een beperkte voederperiode omdat
verspilling van het voeder beperkt wordt (Alanàrà; 1992; Koskela et al., 1997). Twee
voederperiodes van telkens 2 uur is voldoende voor een optimale groei van grote

regenboogforellen (Alanàrà; 1992). Beperking van de voederperiode versterkt evenwel de

eventuele grootteverschillen in de regenboogforelpopulatie (Gélineau et a\.,1998).
o Frequentie
De optimale voederfrequentie voor vissen is aftrankelijk van de vissoort, grootte, de

voederkwaliteit en van de omgevingsfactoren. Bij een optimale voederfrequentie is de

voederconversie optimaal (Goddard, 1996).
o Voedermethode
Er zijn verschillende voedermethoden ontwikkeld voor de aquacultuur. Voor welke methode
in een bepaalde kwekerij gekozen wordt hangt van verschillende factoren af, namelijk van de

kost van de verschillende methoden (materiaal- maar ook de arbeidskosten), van de schaal

waarop ze moeten werken en van de vissoorten en kweeksystemen waarvoor ze gebruikt
zullen worden (Goddard, 1996).

o handvoedering
. automatischevoedering
o zelfvoedering

De gebruikte voedingsmethode heeft invloed op de voederefficiëntie. Zo hebben automatisch
gevoederde vissen vaak een slechtere voederconversie (Paspatis et al., 1999). Dit is te wijten
aan het feit dat ongeacht hun eetlust een bepaalde hoeveelheid voeder aan de vissen verstrekt
wordt waardoor veel van het voeder verloren kan gaan, vooral bij vissoorten die voedsel niet
van de bodem opnemen. Het is bij dit systeem uiterst belangrijk een goede voedertabel op te
stellen om verspilling van voeder zoveel mogelijk te voorkomen. Bij gebruik van
zelfvoederautomaten heeft men dat probleem niet: de vissen worden volgens hun behoefte
gevoederd waardoor deze een goede voederconversie hebben. Regenboogforellen hebben bij
deze voedermethode wel een adaptatieperiode van 7 à 10 dagen nodig (Goddard, 1996). Bij
voedering met automaten en zelfvoederautomaten ontstaat er bij sommige vissoorten zoals de

regenboogforel wel een grote heterogeniteit qua grootte. De grote dominante vissen nemen
bijna alle voedsel tot zich en groeien zeer goed terwijl de kleinere vissen helemaal niet of
weinig groeien (groottehiërarchie)(Paspatis et al., 1999).
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1.3.2.3 Fysiologische factoren (intern)
o Geslacht
Bij vele vissoorten groeien de mannetjes sneller dan de vrouwtjes (Hepher, 1988).

o keftijd
Jongere dieren hebben een grotere stofwisseling
o Genetischeverschillen
Er kunnen verschillen in voedselopname, conversie en groei optreden tussen verschillende
genetische stammen van eenzelfde soort (Hepher, 1988; Silverstein, 1999;Zou et a\.,2001).
o conditie
Zieke, geslachtsrijpende (Tveiten et aI.,1996) of gestresseerde vissen groeien en voeden zich
minder goed (Hepher, 1988). Stress kan hier zowel door sociale (grootte hiërarchie) als door
slechte omgevingsfactoren (manipulatie, transport, enz.) veroorzaakt worden.

I . 3.2.4 O mgeving sfacto ren ( ext e rn )
o Temperatuur
Vissen zijn poikilotherm: de watertemperatuur is één van de belangrijkste factoren die de

voederopname, het metabolisme en dus ook de groei bepaalt. Het metabolisme neemt toe bij
stijgende watertemperatuur en neemt af bij dalende watertemperatuur. Elke vissoort heeft wel
zijn optimale temperatuurszone waarbinnen de productie optimaal is. Wanneer de grenzen

overschreden worden, stopt de vis met zich te voeden (Goddard, 1996; Hepher, 1988). De
optimale groeitemperatuur verlaagt meestal tijdens de groei van de vissen (Björnsson en Vala
Tryggvadottir, 1996; Goddard, 1996).
o Licht
Veel vissen hebben natuurlijke groeifluctuaties gedurende het jaar. Deze jaarlijkse cycli zijn
waarschijnlijk het gevolg van jaarlijkse fluctuaties van watertemperatuur en fotoperiode. Uit
experimenten is gebleken dat de groei van vissen groter is bij een lange fotoperiode (Hepher,

1988).
o Waterkwaliteit:
Met het voederen van vissen komen verschillende organische en anorganische polluenten in
het water terecht. Sommige daarvan zijn normale metabolische excretieproducten, andere zijn
het gevolg van slechte voederkwaliteit enlof voederstrategieën. Verspild voeder, faeces en

uitgescheiden metabolieten (NH3, NOz-, CO2) zorgen meestal voor de achteruitgang van de

waterkwaliteit en beïnvloeden op die manier de voederopname, het metabolisme en groei van
vissen ongunstig (Goddard, 1996, Hepher, 1988).
. zuurstofgehalte
Net als de watertemperatuur is ook het zuurstofgehalte een zeer belangrijke factor die de

voederopname, de voederbenutting en de groei bepaalt. Tijdens het metabolisme treden er
namelijk oxidaties op waarvoor er zuurstof nodig is. Wanneer er te weinig zuurstof aanwezig
is wordt de groei geremd (Goddard, 1996, Hepher, 1988). Vooral koud water vissoorten zoals
de regenboogforel die in snelstromende waters leven zijn gevoelig voor lage
zuurstofconcentraties (<6mg/l) (Goddard, 1996, Hepher, 1988).

2 Methodologie

Teneinde de voederconversie en de groei voor 5 voor regenboogforel ontwikkelde voeders
(JLl, Sofrada, JL2, Biomar en JL3) onderling te vergelijken, werden 5x2 tanks (17001; 2

replica's per voeder) met telkens 100 regenboogforellen met een gemiddeld gewicht van 157

g gedurende 8 weken opgevolgd. Aangezien naast de kwaliteit van het voeder ook de
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omgevingsfactoren en de voederstrategie de groei en de voederconversie van vissen kunnen

beïnvloeden moet het vergelijkend voederexperiment onder sterk gecontroleerde en min of
meer gelijke omstandigheden uitgevoerd worden (Lovell, 1989). Het experiment vond daarom
in een broedhal plaats om verschillen in watertemperatuur, waterkwaliteit en lichtintensiteit te

vermijden. De 5 voederregimes werden ad random over de 10 tanks in de broedhal verdeeld.

De tanks werden constant met gefilterd bronwater gevoed met een debiet van l4llmin. De
watertemperatuur, het zuurstof- en nitrietgehalte werden dagelijks gemeten, de hardheid en

het CO2-gehalte wekelijks. Het zuurstof- (gemiddeld:8,62mgll; max.:9,l8mg/l;
min.:7,5mg/l), het nitriet- (gemiddeld: 0,06 mg/l; min.: + Omg/l; max.: 0.l5mg/l), het COz-
gehalte (gemiddeld:7mgll; max.:Smgfl; min.: 6mg/l), de pH (gemiddeld: J,82', min.:7,7;
max.: 7,91) en de watertemperatuur (gemiddeld: 10,4oC; max.: l0,7oC; min.: 10,1"C) waren
gedurende het hele experiment gunstig voor de regenboogforellen en ongeveer gelijk voor de

verschillende condities. Dagelijks werd het bezonken afval uit de tanks geheveld. In de

broedhal heerste er een continu iichtregime (24L:0D) met een intensiteit van 4 pmol s/m2.

De te testen diëten zijn vergelijkbaar qua samenstelling (tabel 2.1), textuur, waterstabiliteit en

korrelgrootte wat volgens Lovell (1989) een vereiste is in een vergelijkend voederexperiment.
De korrelgrootte (4,5mm) was aangepast aan de grootte van de testvissen. Te grote korrels
worden namelijk niet opgenomen en zorgen voor vervuiling, te kleine korrels worden wel
opgenomen maar de opname vraagt teveel energie waardoor de voederefficiëntie verlaagt
(Lovell, 1989; Goddard, 1996). De voeders zijn vergelijkbaar en werden voor elke conditie
gedurende 12 uur per dag via een bandvoederautomaat aan lVo vrn het lichaamsgewicht
verschaft.

Twee dagen na hun aankomst in het Centrum van Visteelt op I maart 2001 werden alle vissen
individueel gemeten en gewogen en verdeeld over de 10 tanks van 17001. De
voorgeschiedenis van de testvissen kan een grote invloed hebben op hun reactie op het dieet.
Daarom kregen de vissen voor aanvang van het voederexperiment een acclimatisatieperiode
van I week waarin ze het voeder toegediend kregen dat hen gedurende het experiment
verstrekt werd (Lovell, 1989). Tijdens de acclimatisatieperiode werd erop toegezien dat de

verschillende voeders even goed opgenomen werden door de vissen en dat eventuele
verschillen door voorgaande uithongering (omwille van het transport) of stress weggewerkt
werden (Lovell, 1989). Op 8 maart ging het eigenlijke experiment van start. Alle vissen
werden op de eerste en laatste dag (3 mei) van het experiment individueel gemeten.
Tussentijdse metingen van alle vissen vonden om de twee weken plaats, nl. op dag 15 (22

maart), op dag 29 (5 april) en dag 43 (19 april).

Tabel 2.1: Samenstelling van de vijf te testen diëten (JLl, Sofrada, JL2, Biomar en JL3).

44 42 44 42 42
22 22 22 22 22

2,016 1 2,016 1,9 2,937
1 0,1 23 I 10,123 7 8,685

Ruw eiwit
Ruw vet
ruwe celstoÍ (cellulose)
asgehalte

dieet
JL1 SoÍrada JL2 Biomar JL3

samenstelling (o/")
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Uit de meetgegevens en de exact gekende hoeveelheid toegediend voeder werden volgens de

formules uit paragraaf 1.2.1 de specific growth rate, de werkelijke voederconversie en de

conditiefactor berekend. De gegevens werden verwerkt met het statistisch programma S-plus.

Om de behandelingen onderling te vergelijken werd een ANOVA-test uitgevoerd.

3 Resultaten

3.L Groeiparameters

3.1.1 Verkennende data analyse (EDA - exploratory data analysis)
Uit de tweewekelijkse individuele metingen (dag l, 15,29,43 en 57) werden de gemiddelde

lengten en gewichten voor elke experimentele tank berekend (tabel 3.1 en3.2).

Tabel 3.1: gemiddelde, minimale en maximale lengten (cm) voor alle replica's van de

ve rs chillende v oede rc onditie s.

24,4 24,5 24,6 24,1 24,6 24,2 24,3 24,824,5 24,4
20 18,7 20,2 19,321 ,5 20,2 20,6 20,2 20 20,6

27 27 27,628 27,9 27,6 27,2 28 26,6 27,6
25 25,425,3 24,8 25 25,2 25,1 24,6 25,3 25,1

2022,6 20,5 21,6 21,4 20,7 20,5 21,3 19,8 21

28,829 28,4 28,4 29,1 28,7 27,3 28,2 28,1 28,3
26,126 25,6 25,6 25,8 25,9 25,5 26,2 25,8 25,9

22,6 20,6 21,9 22,2 21,6 21 20,6 19,8 21,5 20,5

29,2 30,2 29,9 28,2 29,4 29 29,2 28,729,6 29
26,08 26,3 26,1 26,5 26,5 26 26,8 26,39 26,5 26,9
22,6 20,8 21,9 22,5 21,6 20,9 22,7 21,1 21 ,9 20,5

30 30,3 30,6 31,1 30,1 28,8 30,3 29,7 30,2 29,7

26,5 27,2 27,5 26,6 27,6 27,01 27,2 27,727,33 26,8
20,3 21,8 21,2 21,8 2123,5 21,3 22 23 21,9

30,4 31,6 30,931 ,2 30,2 31,5 32,3 31,7 29,8 31,1

Gem
min
max
Gem
min
max
Gem
min
max
Gem
min
max
Gem
min
max

dag meting

15

29

43

1

57

Voederregime
JL2

bak9 bak4 bakT
JL1

Bak 1 bak 3
Sofra
bak2

Biornar
bak 5 bak 10

JL3
bak 6 bak 8

ll

Alle voeders werden volgens de gebruiksaanwijzingen van de voederfabrikanten aan lq;o van

het totaal gewicht van de vissen verschaft. De voederconversie ligt namelijk lager bij een

voedergift van l%o dan bij een ad libitum voedergift. Door minder verspilling van het voeder

wordt het water minder vervuild, wat belangrijk is bij een beperkte doorstroom (Lovell,l989;
Goddard, 1996). Bij het opstellen van de voedertabel werd vertrokken van een theoretische

voederconversie van l. Na elke meting werd de voedertabel bijgesteld. Met mortaliteit werd
rekening gehouden: dode vissen werden gewogen en het verlies aan gewicht werd van de

voedergift afgetrokken. De dagen voor de vissen gemeten en gewogen werden, werden ze

vanaf 17:00 uur niet meer gevoederd en ook op de dag van de metingen werd geen voedsel

verstrekt. Op de dagen van de metingen werden de vissen ook op ziekten gecontroleerd.



Tabel j.2: gemiddelde, mtnimale en maximale gewichten (d voor alle replica's van de

verschillende condities.

Uit de gegevens blijkt dat het gewicht van de vissen relatief gezien meer wijzigt dan de

lengte. Daarenboven is de gewichtsfactor voor de meeste intensieve viskwekers het

belangrijkst aangezien de vissen per gewicht verkocht worden. Voor korte groeiperiodes zoals

hier wordt dus vooral rekening gehouden met de gewichten (Goddard, 1996). Aan de hand
van de gemiddelde gewichten kan men voor de twee replica's van elke voederconditie een

gemiddelde groeicurve opstellen (fig.3.1). Uit deze groeicurven blijkt dat de gemiddelde
aanwas schommelt tussen de 20 tot 25 g per veertien dagen, d.i. iets meer dan l0 g per week.

De gemiddelde begingewichten per batch verschillen onderling zeeÍ sterk. Om de

verschillende behandelingen beter onderling te kunnen vergelijken werd geopteerd om
rekening te houden met de beginwaardes. Door de gemiddelde gewichten van een batch te

delen door het gemiddelde begingewicht van die batch brengen we de relatieve aangroei
(G/Go met G1 - gemiddelde gewicht op tijd t en Go - gemiddelde begingewicht) in beeld.

Omdat deze curven een exponentieel verloop kennen, worden de gegevens in een

logaritmische schaal voorgesteld (fig.3.2).In de logaritmische schaal is de aanwas ongeveer
0,05 eenheden per tijdseenheid (2 weken). Dat komt neer op een relatieve aangroei met een

factor 1,12 Qo§ l,li = 0,05) of een verdubbeling van het gewicht in 12 weken (7,126 = 2
d.w.z. dat op zes tijdseenheden (2 weken) het gewicht verdubbelt).

156 161150 158 161 152 164 155,8156,7 157
8594 89 93 94 86 65 88106 89

224217 238 233 214 234 236 224251 244
170 175 180 167 184 174,2 180 184175,4 174

100 93 92 82 79 95 87110 96 94
274 252 288 277 277 292296 268 270 286

187 208 195,4 200 207197,4 195 190 193 199

77 84 107 94109 9'l 101 111 90 83
328 307 346 290328 315 296 317 304 278

219,3 227 233227 220 212 218 225 208 232
105 104133 83 100 102 89 90 99 85

330335 345 400 342 314 372 320 384374
237 243 254 230 259 243,2 254 262259,6 244

80 106 103 89 74 106 102 113 118137
402 456 437 363 406 368 432 363414 369

gem
min
max
gem

min
m€x
gem

min
max
gem

min
max
gem
min
max

dag meting

15

29

43

57

SoÍra
bak2 bak 9

Voederregime
JL2 Biomar JL 3
bak 4 bakT bak 5 bak 10 bak 6 bak 8

JL1
Bak 1 bak 3
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Fig.3.l: De gemiddelde groeicurven voor de twee replica's van elke voederconditie. T = 0 is
de start van het experiment, daarna volgen nog 4 metin7en met telkens twee weken tussen.
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Fig. 3.2: De relatieve aangroei (G/Gomet G1- gewicht op tijd t en Go = begingewicht) voor
de twee repltca's van elke voederconditie in logaritmische schaal. T = 0 is de start van het
experiment, daarna volgen nog 4 metingen met telkens tvvee weken tussen.
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De groeicurven per voederconditie lopen niet volledig parallel maar hebben de neiging te

divergeren. De variantie neemt ook toe. Dit zijn aanwijzingen dat de relatieve aangroei-curve

inderdaad een exponentieel verloop heeft. Voor JL3 en voor Biomar verschillen de curven
nauwelijks van elkaar. Bij JLI (één van de curven begint sterk te stijgen vanaf dag l4), JL2 en

Sofrada (één herhaling loopt telkens achter) worden grotere afwijkingen vastgesteld. Of de

variabiliteit aftrankelijk is van het type behandeling of gewoon toeval is kan hier niet worden

uitgemaakt. Daarvoor zouden er meer replica's per voederconditie uitgevoerd moeten worden.

Wellicht is de variabiliteit eerder een eigenschap van het type experiment dan van de

behandeling.

Uit observaties bleek dat in het begin van het experiment er binnen de meeste batches al een

grote spreiding wat betreft gewicht was. De lading vissen was weinig homogeen. Tijdens de

proef zelf bleef die spreiding bestaan en werd ze in sommige gevallen zelfs groter. De kleinste
vissen van verschillende batches groeiden duidelijk minder goed dan hun grotere soortgenoten

en de weinige dode vissen waren telkens klein en uitgemergeld. Wanneer voor elke herhaling
het logaritme van de relatieve aangroei voor de verschillende gewichtsklassen van de forellen
(deciel 1, kwartiel l, mediaan, kwartiel 3 en deciel 9) in de tijd uitgezet wordt (fig. 3.3 en fig.
3.4), blijkt inderdaad dat de kleinste vissen (deciel 1) achterlopen in hun groei. Voor de

meeste batches (JLl2, JL22, JL3l, Bio 2 en Sofrada 2) is het duidelijk dat de proportionele
aanwas van de kleinste vissen kleiner is dan die van de grotere vissen.
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Fig. 3.3: De effectieve aangroei (G, - Gd@et G, = gewicht op tijd t en Go = begingewicht)
uitgesplitst voor de verschillende gewichtsklassen van alle herhalingen. De pertodes l, 2, 3 en

4 zijn telkens twee weken.
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Fig. 3.4: De relatieve aangroei (G/Go met Gr - gewicht op tijd t en Go = be?ingewicht) in
logaritmische schaal uitgesplitst voor de verschillende gewichtsklassen van alle herhalingen.
De periodes 1,2,3 en 4 zijn telkens twee weken.

3.1.2 Vertaling naar modellen

3.1.2.1 De keuze van de respons-variabele
Op basis van de verkennende analyse werd duidelijk dat een analyse op basis van het
logaritme van het gewicht wellicht het meest aangewezen is. De relatie over de tijd is dan
nagenoeg lineair en ook de variantie wordt gestabiliseerd (homoskedasticiteit is een

belangrijke vereiste voor lineaire modellen).

Ook bleek dat de begintoestand een belangrijk invloed had op het verdere verloop van de
groeicurve. Deze invloed bleek al voor een groot gedeelte te elimineren door met de
proportionele aanwas t.o.v. de begintoestand te werken.

Deze twee overwegingen leiden tot volgende keuze van de respons-variabele.

logG, = tog9 = log(G) - loe(G,)
lJu

3.1 .2.2 Enkele voorstellen voor het systematisch deel van de modellen
De tijd is de variabele met de grootste impact. Zonder deze variabele is geen goed model
mogelijk. Het eenvoudigste model (het referentiemodel) wordt dus:

logG, : §,,i B,T ,met
T: tijdstip uitgedrukt per twee weken (dus een nummering per meetmoment)
T = 0, 1,2,3,4 (0 = start van het experiment)
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De vraag is of dit model moet aangevuld worden met extra termen om tot een betere

beschrijving van de data te komen. In het bijzonder zijn we hier geïnteresseerd in de

mogelijke systematische impact van het voederregime (d.i. het type voeder). Een model dat
deze situatie beschrijft bevat dus een extra term voor het voederregime (een verschuiving van

de regressie naar boven of naar beneden) en eventueel een interactie met de tijd (een

verandering van de helling van de regressie-curve). Een algemeen model dat deze situatie
beschrijft is:

logG, = §,,t BrT + P,R, + §riT:R, met

& = het voederregime (Biomar, Sofrada en JLx; x = 1,2, 3)

R;:T = interactie tussen de tijd en het voederregime (* helling curven)

Uit de exploratieve data-analyse kwam naar voor dat het wellicht niet zozeeÍ het
voederregime is, maar eerder de intrinsieke variatie tussen de verschillende herhalingen die
een belangrijke rol speelt. Dus geen systematisch effect van het voederregime, maar veeleer
fluctuaties rondom een gemiddelde. Een mogelijk model hiervoor is analoog met het
voorgaande model, maar de termen met voederregime worden nu vervangen door termen voor
de herhalingen (ook batches genoemd).

logG, = po+ F,T + §op, + QriT: B, met

Bj = de verschillende batches (herhaling I & 2 voor Biomar, Sofrada en JLx; x =
1,2,3)
B.;:T - eventuele interactie tussen de tijd en de batch

Een tussenmodel is ook mogelijk waarbij de intercept wel afhangt van de batch (verschillen in
uitgangsituatie), maar waarbij de helling alleen aftrangt van de treatment.

logG, = 0,,* §,7 + flop,+ B,T:R,

3.1.3 Screening van de modellen

Al deze modellen kunnen we screenen (zowel intern om na te gaan of alle termen wel nodig
zijn, als onderling om de meest passende groep eruit te pikken) op basis van een
veralgemeende ANOVA-test. Het principe van deze test is in wezen heel eenvoudig: hoe
meer parameters in het model, des te beter de aanpassing aan de data. Tegelijk neemt de

complexiteit van het model toe waardoor we het veel moeilijker kunnen interpreteren. Loont
het invoederen van extra parameters wel de moeite? Zijn er naast de factor tijd nog andere
variabelen nodig om de data te verklaren?

Voor het voederregime hebben we 4 extra parameters nodig '. Als we daarenboven ook nog
een verschillende helling per voederregime invoeren, dan zijn dat nog eens 4 parameters erbij.
Maken we nog een opsplitsing per batch dan hebben nog eens 10 parameters extra nodig (een

verdubbeling van het aantal parameters).

De veralgemeende ANOVA test laat toe een formele afweging te maken tussen het aantal
parameters dat toegevoegd wordt en de toename van de kwaliteit van het model in termen van
aanpassing aan de data. Veronderstel dat Qt de kwaliteit uitdrukt van model Mi met pi het

1 ln totaal zijn er vijÍ verschillende voederregimes, maar in het model met alleen tijd is er al een
parameter voorzien voor het gemiddelde van alle voederregimes samen. Dus hebben we 5 - 1 = 4
extraparumeters nodig.

t6



aantal parameters dat in het model voorkomt. De toename van kwaliteit bij overgang van

model M1 naar model M2 (namelijk Qz - Q1) gaat dan gepaard met een toename van het aantal
parameters (pz - pr).

M, ) M, : LQ = Q, - Q, ë Lp = p, - p,

Is deze toename klein t.o.v. het aantal geïntroduceerde parameters, dan aanvaarden we het

complexere model niet. Indien deze toename groot is, dan is het model significant beter.

Bij een veralgemeende ANOVA-test wordt de kwaliteit (of beter de afwezigheid van

kwaliteit) uitgedrukt als een soort afstand van de waamemingen t.o.v. het model en dat wordt
vergeleken met een schatting van de ruis op de data 1s2;. Dit verschil kunnen we dan

beoordelen aan de hand van een F-test.

M, ) * r, ryf = For,,-r,wàar ps het aantal parameters is nodig om s'te schatten.

Concreet bekomen we hier onderstaande ANOVA-tabel (tabel 3.3). Het meest complexe
model staat bovenaan, het referentiemodel onderaan.

Tabel 3.3: ANOVA-tabel waarin de kwaliteit van de verschillende modellen onderling
vergeleken wordt (Ho = de modellen verschillen onderling niet; p - 0,05).

Hieruit blijkt dat - als we de tabel van onder naar boven lezen - elke toevoeging van
parameters significant is. Het besluit is dus dat het meest complexe model (T + B +B:T), voor
elke batch een verschillende regressie, het best aansluit bij de data. Dat is dus een indicatie dat
we inderdaad eerder te maken hebben met een sterke intrinsieke variabiliteit en veel minder
met contrasten tussen de behandelingen.

3.1.4 Benadering volgens M2

Negeren we het feit dat het vooral gaat om een variatie tussen de l0 verschillende herhalingen
(M5 is volgens tabel 3.3 het beste model), dan krijgen we volgende figuren 3.5 en 3.6 (de

eerste is in een logaritmische schaal, de tweede is de proportionele toename. Hieruit blijkt dat
JL3 de beste score heeft (volgens M2 significant beter dan de overige behandelingen),
gevolgd door Sofrada en Biomar en tenslotte door JLI en JL2.

M5:T+B+B:T
M4:T+B+R:T M5 vs. M4 5 2.0 7.0 6. l5e-004
M3: T+R+R:T M4 vs. M3 5 7.7 27.5 2.58e-008

M2: T+R M2 vs. M3 4 1.8 8.0 -5.02e-004
Ml:T Ml vs. M2 4 17.4 77.7 6.77e-012
(n-p").s' l.l

Model
^Q 

F p-waardeVergelijking 
^
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Fig.3.5: De gemiddelde aangroei per behandeling in logaritmische schaal. De
periodes l, 2, 3 en 4 zijn telkens twee weken.
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Fig. 3.6: De gemiddelde proportionele toename van de vissen per behandeling. De periodes
l, 2, 3 en 4 zijn telkens twee weken.
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3.1.5 Verdere diagnose volgens M5 (een verschillende regressierechte per herhaling)

3.1.5.1 De coëfficiënten van de regressierechten
Om na te gaan of we inderdaad eerder te maken hebben met een sterke intrinsieke variabiliteit
en veel minder met contrasten tussen de behandelingen kijken we naar de coëfficiënten van de

regressievergelijkingen. Figuur 3.72 geefteen overzicht.

o

o
+

Bio.1 Bio.2 J11.1 JL1.2 JL2.1 J12.2 J13.1 J13.2 SoÍ.'l SoÍ.2

Fig. j.7: De richtingscofficiënten (hellingen) van de regressierechten per batch.

Alle groeisnelheden zijn ongeveer gelijk, behalve een tweetal. Enerzijds bij JLI waar de groei
van één van de herhalingen blijkbaar veel sneller is dan alle andere en anderzijds bij JL2 waar
een tragere groei gevonden wordt. Alle andere coëfficiënten verschillen niet wezenlijk van
elkaar en liggen binnen het betrouwbaarheidsinterval wanneer een globale
regressievergelijking berekend wordt voor alle waarnemingen samen.

Voor JL3 worden telkens grotere waarden gevonden dan het gemiddelde en voor Biomar en
Sofrada telkens kleinere waarden. Deze verschillen zijn niet zo groot, want de fluctuatie ligt
binnen het betrouwbaarheidsinterval van de globale regressie. Het besluit is opnieuw dat er
geen systematische verschillen zijn tussen de verschillende voederregimes, maar dat er twee
uitschieters voorkomen. Of deze samenhangen met de behandeling is op basis van dit
experiment niet uit te maken.

3. 1.5.2 De residu-analyse

Een andere manier om de bevindingen te valideren is een analyse op basis van de residu's. Er
bestaan veel vormen van residu's, maar in essentie komen ze telkens neer op een verschil
tussen waarneming en model. M.a.w. de residu's stellen de fluctuaties voor van de

'De regressiecoeÍficiënten werden met 100 vermenigvuldigd (dus de grootteorde is O.O5 zoals
aÍgeleid bij de exploratieve data-analyse).
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waarnemingen t.o.v. het model, t.t.z. de ruis. Van deze fluctuaties wordt verondersteld dat ze

volledig willekeurig zijn. Dat element kunnen we gebruiken om de residu's te evalueren. Als
het model goed is, dan zouden we geen systematische patronen mogen ontdekken in de

residu-plots. Indien wel, dan is dat een aanwijzing dat het model ergens structureel fout zit.

Een ander aspect is dat we verwachten dat de waarnemingen vrij dicht bij het model liggen.
Dus heel grote verschillen vorïnen opnieuw een aanwijzing dat er iets fout is met het model of
met de data. Om gemakkelijker te kunnen beoordelen of sommige residu's abnormaal groot
zijn, kunnen we de residu's 'normaal' verdeeld maken. Vaak volstaat een herschaling (bv. door
te delen door de standaardafwrjking) als een goede benadering van de standaard normale
verdeling. In dit geval verwachten we ongeveer 95 Vo van de waarnemingen in het interval -2
tot2.

Figuur 3.8 geeft de residu's in functie van de tijd, opgesplitst per voederregime en per
herhaling. Hieruit blijkt dat de meeste punten in het interval -2 tot 2 vallen. Er zijn slechts
twee outliers. Voor Sofrada, de tweede herhaling op tijdstip 2 (week 4 dus) en voor JLl, de

eerste herhaling, ook voor het tijdstip 2. Telkens gaat het om een negatieve residu, wat
betekent dat de waarneming veel lager is dan wat het model voorspelt. Dat zou erop kunnen
wijzen dat de lineaire curve niet volledig adequaat is en dat er een groeiversnelling (ook in de

logaritmische schaal) optreedt. Dat is vooral duidelijk voor JLI waar vanaf tijdstip 2 plots de
groei enorm blijkt toe te nemen (ziefig.3.1). Als we dus geen rekening houden met deze knik
zalhet model een te snelle groei voorspellen in het eerste deel van de groeicurve, waardoor na

vier weken de achterstand van de werkelijke groei groter is dan verwacht.

Verder kunnen we geen anomalieën meer vaststellen. De residu's liggen nogal statistisch
verspreid over het tijdsinterval en er zijn verder geen systematische patronen meer te
onderscheiden. Globaal genomen blijkt het gekozen model dus vrij goed te kloppen met de

data.
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Fig. j.8: Residu's in functie van de tijd, opgesplitst per voederregime en per herhaling (de

volle lijn stelt de eerste herhaling voor, de stippellijn de tweede). De periodes l, 2, 3 en 4 zijn
telkens twee weken.

3.1.6 Conclusies

Het is dus beter te veronderstellen dat we te doen hebben met toevallige fluctuaties en dat in
wezen de behandelingen onderling niet verschillen. Figuur 3.9 geeft een representatie hiervan
(in een logaritmische schaal).
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Fig. 3.9: De gemiddelde aangroei per batch in logaritmische schaal. De periodes 1,2, 3 en 4

zijn telkens twee weken.

3.1.7 Specifieke groeisnelheden (SGR)

Uit de gemiddelde gewichten (tabel 3.4) kunnen volgens de formule in paragraaf 1.3.1.2 de
specifieke groeisnelheden voor de herhalingen van elke voederconditie berekend worden.

Tabel 3.4: gemiddelde groeisnelheden (%o/dag) voor de herhalingen van elke voederconditie.
De periodes 1, 2, 3 en 4 zijn telkens tvvee weken.

0,8 0,77 0,88 0,76 0,8 0,65 0,83 0,8 1,03 0,95
0,84 0,79 0,79 0,67 o,74 o,82 0,88 0,82 0,75 0,86
1,0 0,88 0,8 0,9 0,87 0,76 o,77 o,82 0,9 0,85

0,96 0,74 0,79 0,76 0,85 o,73 0,79 0,74 0,8 0,83
0,90 0,79 0,82 0,77 0,82 0,74 0,82 0,79 0,87 0,87
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Aangezien de SGR net zoals de relatieve groei uit de gemiddelde gewichten per batch
berekend worden, zljn er ook hier geen verschillen in SGR tussen de verschillende voeders te

verwachten.

3.2 Voederconversie

Uit de absolute groeigegevens en de exacte hoeveelheid toegediend voeder kunnen volgens de

formule uit paragraaf 1.3.1 .1 de voederconversies per batch (tabel 3.5) berekend worden.

Tabel 3.5: De voederconversies voor de herhalingen van elke voederconditie. De periodes l,
2, 3 en 4 zijn telkens twee weken.
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Fig. 3.10: Het verloop van de voederconversies voor de herhalingen van elk voederregime.
De periodes l, 2, 3 en 4 zijn telkens twee weken.

Figuur 3.10 geeft het verloop van de voederconversies voor de twee herhalingen van elk
voederregime over de tijd weer. Uit de grafieken blijkt dat er geen patroon in het verloop van
de voederconversies is. De variatie binnen de meeste herhalingen is vrij groot. Ook hier zijn
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er geen significante verschillen tussen de voederconversies van de verschillende voeders te
verwachten.

3.3 Conditiefactoren

Uit de gemiddelde lengtes en gewichten (tabellen 3.1 en 3.2) kunnen volgens de formule uit
paragraaf 1.3.1.3 de conditiefactoren voor elke batch (tabel 3.6) berekend worden. Er zijn
geen significante verschillen tussen de conditiefactoren van de verschillende voeders.

Tabel 3.6: De conditiefactoren voor de herhalingen van elk voederregime.

Figuur 3.ll geeft het verloop van de conditiefactoren voor de twee herhalingen van elk
voederregime over de tijd weer. Uit de grafieken blijken er geen bijzondere patronen in het
verloop van de conditiefactoren te zijn.
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4 Discussie

4.L Groeiparameters

4.1.1 Groei

Uit fig. 3.7 en 3.9 blijkt dat alle groeisnelheden ongeveer gelijk zijn voor de l0 batches. Er
zijn dus geen opvallende systematische verschillen tussen de verschillende voederregimes.
We kunnen dan ook aannemen dat de vijf verschillende voeders competitief zijn qua

kwaliteit. Uit de ANOVA-test blijkt dat we eerder te maken hebben met een intrinsieke
variabiliteit en veel minder met contrasten te wijten aan de behandelingen. We kunnen aan de

hand van dit experiment echter geen uitspraak doen of de variabiliteit afhankelijk is van het

type behandeling. Daarvoor zouden er voor elke behandeling meer herhalingen (eigenlijk
minimaal 3 ipv. 2) uitgevoerd moeten worden. Waarschijnlijk is de variabiliteit eerder het
gevolg van het type experiment: licht, verschillende omgevingsfactoren, biologische
variabiliteit of weinig homogeen uitgangsmateriaal. De groei kan door verschillende factoren
beïnvloed worden (zie paragraaf 1.3.2). Uit dagelijkse en wekelijkse metingen blijkt echter

dat de waterkwaliteit tussen de herhalingen vergelijkbaar waren gedurende het experiment,
ook de densiteit ( 100 vissen/I7001), de fotoperiode, de voedermethode
(bandvoederautomaten, zelfde plaats) de duur, het tijdstip, de frequentie en de hoeveelheid
verstrekt voeder (l7o van het lichaamsgewicht) waren steeds vergelijkbaar. Waarschijnlijk is

de variabiliteit dan ook het gevolg van biologische variabiliteit en van de weinig homogene
vispopulaties binnen en tussen de herhalingen. De beginsituatie van een batch lijkt namelijk
erg belangrijk.

Uit fig. 3.7 blijkt dat voor beide herhalingen van de voederconditie JL3 de groeisnelheden iets

boven het gemiddelde liggen, terwijl beide herhalingen voor Biomar en Sofrada telkens iets

beneden het gemiddelde liggen. De verschillen zijn helemaal niet groot maar zelfs kleine
verschillen kunnen in een intensieve kwekerij een groot verschil in nettowinst maken.
Hetzelfde blijkt ook (op significante wijze) uit fig.3.5 en fig.3.6 waarin geen rekening wordt
gehouden met het feit dat het vooral gaat om een variatie tussen de l0 verschillende
herhalingen.

Binnen de batches is er een grote variatie. De lading vissen was weinig homogeen zodat er in
het begin van het experiment al een grote verscheidenheid in grootte was. De variatie binnen
de batches werd naar het einde van het experiment in de meeste gevallen nog groter. In de

literatuur wordt dit fenomeen voor regenboogforellen vaak beschreven. Zowel in
gevangenschap als in het wild vormt zich in regenboogforelpopulaties een sterke
voederhiërarchie. De sociale interacties beïnvloeden het voedergedrag van de forellen zeer
sterk: de dominante vissen hebben een betere toegang tot het voeder en hebben een grotere
voedselopname (McCarthy et al., 1992). Grootte blijkt, naast de agressiviteit en

competitieveÍmogen van de vis, één van de belangrijke factoren bij de opbouw van een

voederhiërarchie. In een experimentele opzet met een grote spreiding qua groottes ontstaat er
een zeeÍ sterke groottehiërarchie waarbij de grote regenboogforellen het voeder

monopoliseren waardoor de kleinere ondergeschikte forellen amper aan voedsel raken en dus

minder kunnen groeien (Paspatis et a\.,1999). De kleinere vissen mijden competitie met een

grotere soortgenoot om een voederkorrel (Kadri et al., 1996). Het ontstaan van een sterke
voederhiërarchie komt bij sommige voederstrategieën nog duidelijker tot uiting. Wanneer het
voeder voorspelbaar in tijd en ruimte wordt toegediend, is het makkelijker te monopoliseren
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door de dominante vissen (Ryer en Olla, 1995; Ryer en Olla, 1996) en is er meer agressiviteit
onder de vissen dan wanneer het voeder verspreid in ruimte en tijd verstrekt wordt (Brànnàs

en Alnàrà, 1992; Kadri et al., 1996). We zien inderdaad dat in deze voederproef de grote

vissen constant onder de bandvoederautomaat zwemmen terwijl ze de kleine vissen verjagen.

We kunnen de opbouw van een sterke voeder- en groottehiërarchie in een volgend experiment
verminderen door de toediening van het voeder beter te spreiden. Hierdoor kunnen de grote

vissen onmogelijk alle voeder monopoliseren. Een andere oplossing is de vissen beter te

sorteren. Een goede sortering is immers ook belangrijk aangezien een onnauwkeurige
sortering van vissen leidt tot een grote spreiding rond het gemiddelde gewicht. Hierdoor
wordt het zeer moeilijk om een optimale voedertabel op te stellen. Ook bij de keuze van de

voederkorrel geeft dit problemen: de gekozen korrel is ofwel te klein voor de grote vissen

ofwel te groot voor de kleine vissen (Goddard, 1996).

4.1.2 Specifieke groeisnelheden

De specifieke groeisnelheden zijn ongeveer gelijk voor de 10 batches. Er zijn dus geen

systematische verschillen tussen de verschillende voederregimes. De specifieke
groeisnelheden liggen niet zo hoog. Wegens het beperkte debiet in de experimentele
opstelling hebben we maar een beperkte hoeveelheid voeder (lVo van het lichaamsgewicht)
verstrekt. Dit is volgens de handleiding van de fabrikanten de hoeveelheid voeder die leidt tot
een optimale voederconversie. De hoeveelheid voeder die men moet verstrekken om te komen

tot een optimale groei ligt meestal hoger (Goddard, 1996; Lovell, 1989). Op dat punt is de

voederconversie echter niet meer optimaal omdat een deel van het voeder verloren gaat

(Goddard, 1996; Lovell, 1989). Wegens het beperkte doorstroomdebiet in de tanks opteerden
we om in dit experiment juist zoveel voeder te geven dat de conversie het best is en er het

minste afval is. Ligt de nadruk echter op optimale groei dan moet er meer voeder gegeven

worden.

4.3 Voederconversie

De voederconversies zijn ook ongeveer gelijk voor de l0 batches. Er zijn geen systematische
verschillen tussen de verschillende voederregimes. Ook hier liggen de voederconversies voor
beide herhalingen van de voederconditie JL3 iets lager dan de conversies van de overige
voeders. Het verschil is echter zeer klein. De voederconversies liggen iets lager dan de

conversiegegevens uit de literatuur. Voor dit voederexperiment werd een goede voedertabel
opgesteld (Goddard, 1996), de verstrekte hoeveelheid voeder werd volgens de handleiding
van de voederfabrikanten beperkt tot lVo van het lichaamsgewicht. Dankzij deze voedertabel
ging er, ondanks het gebruik van een bandvoederautomaat (Paspatis et al., 1999), bijna geen

voeder verloren.

4.4 Conditiefactor

De conditiefactoren zijn ongeveer gelijk tussen de 10 verschillende batches. Ze liggen wel iets
lager dan de waarden die in de literatuur voor regenboogforellen (1,3-1,6) vermeld worden
(Goddard, 1996), d.w.z. dat de vissen in dit experiment iets magerder zijn. Dit heeft te maken

met het feit dat er in dit voederexperiment slechts een beperkte hoeveelheid voeder (lVo van
het lichaamsgewicht) verstrekt werd om verslechtering van de waterkwaliteit te vermijden.
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Deze hoeveelheid voeder geeft een optimale conversie maar nog geen maximale groei

(Goddard, 1996 Lovell, 1989).

5 Algemeen besluit

Aan de hand van dit vergelijkend voederexperiment hebben we de kwaliteit van vijf
vergelijkbare visvoeders onderling vergeleken. Uit de vergelijkbare data i.v.m. groei en

voederconversie kunnen we nagaan of de voeders kwalitatief competitief zijn. Uit de

gegevens is gebleken dat de vijf voeders inderdaad kwalitatief competitief zijn. Ondanks het

feit dat we significante verschillen vinden tussen de verschillende voederregimes gaat het

waarschijnlijk eerder om toevallige fluctuaties. Want door een onderscheid te maken tussen

de herhalingen onderling, blijken de gegevens nog veel beter te modelleren. Het zou

natuurlijk kunnen dat de werkelijkheid een combinatie is van beide: enerzijds een effect van

de behandeling, anderzijds fluctuerende condities in de verschillende batches. De kracht van

dit experiment was echter onvoldoende om een onderscheid te maken tussen deze twee
modellen. De grote intrinsieke variabiliteit was waarschijnlijk te wijten aan het weinig
homogeen uitgangsmateriaal en de voederstrategie. Bij een volgend experiment zou hier meer

aandacht aan besteed moeten worden.

Uit waarnemingen gedurende het experiment is ook gebleken dat afhankelijk van het voeder
verschillende vervuiling van de tanks optreedt. Voedering met Innostar van Sofrada geeft

minder vervuiling van de tanks. Bij JL3 was de vaste fractie afval op de bodem van de tanks
iets groter dan bij de overige voeders.
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