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Inleiding 

Ieder jaar wordt ten behoeve van de hengelsportvisserij, voor vele miljoenen, een 

aanzienlijke hoeveelheid pootvis uitgezet in openbare wateren in Vlaanderen. Het grootste 

aandeel hiervan wordt ingenomen door blankvoorn. Het zijn de Provinciale 

Visserijcommissies die, na advies van de Zoetwatervisserijdienst van het Bestuur 

Natuurbehoud- en ontwikkeling, in overleg met de visleveranciers afspreken welke vis, 

waar en wanneer uitgezet wordt. Dit gebeurt onder de controle van de Groentechnici van 
de Zoet watervisserij dienst. 

Uit preliminaire experimenten naar de overlevingskansen van pootvis bleek dat slechts 

zeer kleine hoeveelheden pootvis deze uitzettingen langdurig overleven 

Om hieraan te verhelpen werd besloten dit onderzoek op te starten om na te gaan welke 

ingrepen een positieve bijdrage kunnen leveren tot het verbeteren van de huidige 
herbepotingsresultaten. 

Interpretatie van de resultaten van dit onderzoek kan aanwijzingen geven over hoe men in 

de toekomst de overleving van pootvis kan verhogen. 

Visbepoting en reglementering 

In dit eerste deel worden de visbepotingen 1n Vlaanderen en de reglementering terzake 

besproken. Het lastenboek met de voorwaarden voor de levering van pootvis aan het 

Vlaamse Gewest wordt geëvalueerd en de pootvisleveringen van het bepotingsseizoen '91-

'92 worden aan het lastencohier gecheckt. 

Men streeft in Vlaanderen, binnen het visserij beleid, 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 

tij de lij ke oplossingen ter verhoging van de hengelsportvangsten of kaderen 1n 

herbepotingsplannen voor wateren met een reeds verbeterde waterkwaliteit. De 

bepotingen gebeuren voornamelijk met voorn (blank- en rietvoorn), zeelt en winde. 

De uitzettingen worden gefinancierd door de opbrengsten van de visverloven. Met deze 

gelden worden de vissen door de Provinciale Visserij commissies aangekocht bij enkele 

leveranciers. De verschillende provincies besteden hun deel van het bepotingsbudget naar 

eigen behoeften. Zo varieerde het percentage besteed aan voorn bij voorbeeld, in 1991 

van bijna 97 % in Limburg tot amper 20 % in Oost- Vlaanderen. Ook de verhouding 

tussen gelden besteed aan werken en bepotingskredieten is sterk verschillend per 

provmc1e. 
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Door een lastencohier zijn de viskwekers en. -handelaars bij hun leveringen gebonden aan 

enkele reglementeringen inzake de leefbaarheid van de vis, de transportcondities en 

dergelijke meer. Er werd veel aandacht besteed aan de inhoud van dit lastenboek. De 

normen werden vergeleken met deze uit de Franse en Waalse lastencohiers en suggesties 
werden gedaan om enkele punten aan te passen. 

Er werd getracht na te gaan in hoeverre de reglementeringen in bet lastencohier nageleefd 

worden in de praktijk (zie Tabel 1). Bij enkele tientallen uitzettingen van zowel voorn, 

winde als zeelt werden stalen van de geleverde loten vis onderzocht op uitwendige 

ziekteverschijnselen, schubverlies, verwondingen , parasiten, etc.. Ook werden de 

vervoerdensiteiten gecontroleerd en het percentage wild vis en de leogteaf wij kiog 

nagegaan. Essentiële punten voor de overleving van de poot vis, zoals de 

behandeliogskwetsureo en vervoerdeositeiteo, zijn meestal behoorlijk 10 orde. 

Schubverlies en wildvis daarentegen worden frequent aangetroffen. Andere normen zoals 

de lengteaf wij kiog tussen de geleverde en gevraagde vissen worden in vele gevallen zwaar 

met voeten getreden. In deze gevallen dienen de afgevaardigden van de Provinciale 

Visserijcommissies en de Groentechnici van de Zoetwatervisserijdienst van het Bestuur 

voor Natuurbehoud- en ontwikkeling hun verantwoordelijkbeid op te nemen en de 

ladingen desgevallend te weigeren. 

Een voorstel voor een aangepast lastencohier werd overgemaakt aan de 

Zoetwatervisserij dienst. 
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Tabel 1 : Vergelijking van de geleverde stalen aan het Vlaamse Gewest met de gevraagde 
stalen en met he t Vlaamse lastencohier. 

Bijnens L&P 

Bijnens L&P 

Corten 

Corten 

Corten 

Corten 

Hoetmer 

Pieters 

Pieters 

Pieters 

Van Stalle 

Van Stalle 

Vandeput 

Vandeput 

Wellens 

Wellens 

Wellens 

Zschiedr. 

Zschiedr. 

Zschiedr. 

ZWVDLozen 

ZWVDLozen 

B12(16) 

B16(22) 

Bl1(15) 

B6(10) 

B8(12) 

W1(7) 

B15(21) 

B17(24) 

W2(17) 

W3(23) 

B5(8) 

Z3(9) 

Z1(1) 

Z2(2) 

B13(18) 

B9(13) 

Z4(20) 

B14(19) 

W4(26) 

Z5(25) 

B3(5) 

B4(6) 

54 

24 

38 

81 

26 

14 

29 
4.5 

100 

100 

41 

56 

3.3 
0 

31 

11 

16 

84 

3 

27.3 

0 

0 

13.3 

0.7 

13.4 

1.2 

0.9 

30.5 

3.1 

13.9 

0 

0 

1.2 

0 

0 

0 

0 

1 

17 

1.8 

0 

0 

0 

0 

Parasieten en bacteriën van blankvoorn, zeelt en winde 

3 

1.7 

0 

1 

0 

0 

0 

5.9 

0 

6.7 

0 

0 

0 
4 

0 

0 

0 

3 

0 

0 

0 

0 

34 

62.4 

27.1 

100 

29 
<10 

0 

61.8 
0 

10 

0 

0 

0 

0 

0 

27 

5 

31 

4 

0 

13.3 

13.3 

96 

100 

97.4 

97 

100 

48.5 

99 

100 

100 

100 

97.6 

98.0 

50.6 

4.8 

61.9 
69.2 
44.3 

60.7 

77.5 

81.1 

93 .3 

RO R 

47.1 

30 
21.1 

81.6 

46.4 

47.9 

13.2 

90.2 

2.8 

39.8 

58 .0 

Dit deel behandelt de parasieten en bacteriën van de onderzochte pootvissoorten 

(blank voorn , zeelt en winde). Naast een grondige literatuurstudie worden van enkele 

tientallen loten vis, bedoeld voor uitzetting, een dertigtal exemplaren onderzocht op de 

aanwezigheid van parasitaire , bacteriologische en/of schimmelinfecties . 

De onderzochte stalen zeelt, winde en blankvoorn zijn over het algemeen weinig 

geïnfecteerd met bacteriën. 

Bij de staa lnarnes van zeelt worden uit lot Z5(25) schimmels geïsoleerd waardoor dit lot 

van min dere kwaliteit is. 
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De loten B1(3), B2(4), B7(11), B10(14) en B18(27), uitgezet in Groe nendaal zijn van goede 

kwaliteit. Na een overle vingsproef van zeven dagen is het overlevingspercen tage voor al 
deze stalen 100%. 

Bij de uitzettingen in Lozen (loten B3(5), B12(16), B13(18), Bl4(19) en B15(21)) is staal 

B14(19) van slechte kwaliteit. Twee potentiële pathogene kiemen, namelij k een atypische 

Aeromonas salmonicida en Lactobacillus piscicola, worden geïsoleerd. Bij komende 

virulentietesten zij n noodzakelijk om de pathogeniteit te verklaren. 

De uitzettingen in Rij kevorsel (loten B5(8), B9(13), Bl1(15)) zijn van goede kwalitei t. 

Lot B6(10) was van goede kwaliteit voor de uitzetting. Bij de tweede staalname na 

af vissing blij ken de vissen sterk verzwakt en wordt Morganella morganii veelvuldig 

geïsoleerd . Verder onderzoek naar de virulentie van deze kiem is noodzakelij k vooraleer 

besloten kan worden of deze kiem het ziektebeeld veroorzaakt. 

De beide staalnarnes van B16(22) bestonden uit vissen met wonden ter hoogte van de 

staart. F/avobacterium sp., Pseudomonas vesicularis en Pseudomonas diminu ta worden 
geïsoleerd uit de ee rste staalname. In de tweede staalname worden deze kiemen niet 

teruggevonden maar worden Aeromonas sp. en Plesiomonas shigelloides geïso leerd uit de 
gewonde vissen . Het waargenomen ziektebeeld kan niet duidelijk verklaard worden. 

De resultaten van de tweede staalname geven, in het geval van gezonde populaties, een 

beeld weer van de bacteriële flora aanwezig in de vijvers. Deze flora bestaat 

hoofdzakelijk uit Aeromonas, Shewanella , Pseudomonas rRNA I la en gram positieve 

kokken en worden aangetroffen in de verschillende uitzettingsplaatsen. 

Bij het parasitologisch onderzoek werden in totaal 15 parasitaire soorten aangetroffen. In 

de referentiestalen vinden we hiervan 9 soorten terug. In de stalen bestemd voor 

uitzetting werd de aanwezigheid van 14 soorten vastgesteld. Aangezien een groter aantal 

stalen bestemd voor uitzetting werd onderzocht is het te verwachten dat hier ook een 

groter aantal parasieten werd vastgesteld. Dit kan geïllustreerd worde n aan de hand van 

parasieten zoals Aspidogaster limacoides, de Glochidia-larven of Ergasi/us sieboldi, die 

telkens slechts sporadisch en in één van de stalen bestemd voor uitzetting voorkomen . In 

de referentiestalen werd eveneens de aanwezigheid van één parasiet vastgesteld die slechts 

in één staal voorkomt, namelijk Neoechinorhynclws rutili, een haakworm. Anders is he t 

gesteld met parasie ten zoals Diplozoon paradoxurn en de digenetische tremaloden die in de 

darm van de blankvoorns werden aangetroffen. Zij komen respektieve lijk voor in 7 en 5 

van de 12 onderzochte stalen bestemd voor uitzetting en werden nooit aangetroffen in de 

referentiestalen. Gezien het relatief klein aantal referentiestalen kan hier niet éénd uidig 

worden aangetoond dat de ze soorten niet aanwezig zijn 10 de natuurl ij ke 

blankvoornpopulaties en via herbepotingen kunnen worden geïntrod uceerd , maar deze 

gegevens laten toch vermoeden dat ondoordachte uitzettingen van vis wel eens zou kunnen 

samengaan met he t in troduceren van bepaalde parasieten of ziek ten op plaatsen waar deze 

normaliter niet voorkomen. 



5 

Er lijkt voor sommige parasieten zoals de digenetische trematoden, de Dactylogyrus sp., 

voor Diplozoon paradoxurn en voor Dip/ostomurn spathaceum een tendens van toenemende 

prevalentie en in sommige gevallen eveneens gemiddelde intensiteit van besmetting te 
bestaan naarmate het staal uit grotere vissen bestaat. 

Uitzetting van kleinere vissen beperkt het risico van introductie van parasitaire soorten 1n 
onze openbare waters. 

Uit een factoranalyse waarin de invloed van het voorkomen van parasieten op de 

overlevingsexperimenten werd nagegaan kon worden afgeleid dat binnen deze proeven, 

behalve voor Ligu/a intestinalis en schimmelinfecties, geen negatief effekt van de 

parasieten op de overleving van de blankvoorns was waar te nemen. Dit betekent dat 

binnen de tijdspanne en onder de condities waarbinnen de overlevingsexperimenten 

plaatsvonden het al of niet geparasiteerd zijn van de loten vis, op deze twee 

uitzonderingen na, geen waarneembare rol speelde in het kader van de overleving van de 

vissen . Er mag niet uit het oog verloren worden dat de meeste parasitaire soorten geen 

baat hebben bij een slechte algemene cond itie of ze lfs het overlijden van hun gastheer 

aangezien zij zelf enkel in leven kunoen blijven dank zij hun gastheer. In de regel 

berokkenen parasieten hun gastheer betrekkelijk weinig schade, op voorwaarde dat zij niet 

in al te grote aantallen voorkomen, wat in natuurlijke ecosystemen zelden het geval is. 

Voor twee gevallen in dit onderzoek gaat de ze algemene regel echter niet op. Een eerste 

uitzondering hierop vormt de lintworm, Ligu/a intestinalis, die de conditie van de 

tussengastheer, de blankvoorn, dermate negatief beïnvloedt dat hierdoor de verdere 

opname naar de eindgastheer , i.c. visetende vogels, bevorderd wordt. Een tweede 

uitzondering vormen de schimmelinfecties die meestal als gevolg van schubverlies ontstaan 

en sterk gecorreleerd zijn met de mortaliteit op korte termijn . 

Verder is de gemiddelde intensiteit van besmetting voor Diplostornurn spathaceum in 

sommige stalen zeer hoog. Alhoewel kan verondersteld worden dat op lange termijn deze 

parasiet wel de gelijk een verhoging van de mortaliteit in de hand werkt, kon dit binnen 

het onderzoek niet worden vastgesteld. 

Overleving van de uitge zette pootvis 

Het derde deel onderzoekt 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. 

Er worden proeven uitgevoerd om zowel de overleving op korte als op lange termij n te 

kunnen evalueren (respectievelijk 7 dagen en enkele maande n) . Hiertoe worden van elk 

onderzocht staal een lot uitgezet in bewaaraquaria (overleving op korte termijn) en m 

proefvijvers (overleving op lange termijn). 

Nagegaan wordt hoeveel procent van de uitgezette vtssen overblij ft na af vissing . 
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De overlevingspercentages worden dan getoetst aan verschillende parameters zoals 

schubverlies, ui tze ltingsperiode, groolleklasse, leverancier en de situe r ing van proefterrein. 

Over de overleving van de uitgezette pootvis is slechts wein ig literatuur voorhanden. Uit 

deze schaarse gegevens blij kt dat de overleving van pootvis na éé n bepotingsseizoen 

(herfst- winter - len te) zelden meer dan 50 % bedraagt en meestal zelfs een stuk lager ligt 

alhoewel de overleving van de verschillende stalen pootvis sterk varieert (van bijna 0 tot 
ongeveer 100 %) . 

De meeste overlevingsproeven gebeurden 1n aflaatbare vijvers waarop stalen van lo ten v1s 

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 pootvisstalen van 1991-1992 voor het Vlaamse Gewest op lange 

termijn na te gaan werden een twintigtal stalen op vijvers te Linkebeek, Lozen en 

Rij kevorsel gezet. Daarnaast werd voor alle blankvoornstalen en 1 zeeltstaal ook de 

overlev ing op korte termijn (7 dagen) onderzocht, hiervoor werden van elk staal ee n 100 -

tal vissen in aquaria in het IBW te Groenendaal gehouden. 
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Tabel 2 : Overlevingspercentages van de verschillende onderzochte stalen met vermelding 
van de leverancier, de uitzettingsdatum, de hoeveelheid staal onderzocht en de situering 
waar de proef plaatsvond. 

Staal Datum Leverancier Kg Stuks Nr. Plaats over I. 
Vijver kort 

(%) 

Z1(1) 25/9/91 Vandep ut 15 230 41 Linkebeek -
Z1(1) 25/9/91 Vandep ut 99 bak Linkebeek 100 
Z2(2) 21/10/91 Vandeput 15 57 40 Linkebeek -
B1(3) 25/10/91 ZWVD 100 bak Groenendaal 100 
B2(4) 7/11/91 IBW 50 bak Groenendaal 100 
B3(5) 13/11/91 ZWVD 40 840 16 Lozen -
B3(5) 13/11/91 ZWVD 5 100 bak Groe nendaal 98 
B4(6) 13/11/91 ZWVD 40 834 15 Lozen -
W1(7) 20/11/91 Corten 1.235 481 40 Linkebeek -
B5(8) 21/11/91 Van Stalle 20 458 6 Rij kevorsel -
B5(8) 21/11/91 Van Stalle 5 100 bak Groenendaal 99 
Z3(9) 21/11/91 Van Stalle 15 225 8 Linkebeek -
B6(10) 26/11/91 Corten 15.4 3000 7 Rijke vorsel -
B6(10) 26/11/91 Corten 100 bak Groenendaal 97 
B7(11) 27/11/91 IBW 50 bak Groenendaal 100 
B8(12) 2/12/91 Corten 25 323 8 Rij kevorsel -
B8(12) 2/12/91 Corten 50 bak Groenendaal 86 
B9(13) 3/12/91 Wellens 15.2 2400 9 Rij kevorsel -
B9(13) 3/12/91 Wellens 100 bak Groenendaal 100 
B10(14) 3/12/91 IBW 40 bak Groenendaal 100 
B11(15) 18!12/91 Corten 25 459 10 Rij kevorsel -
B11(15) 18/12/91 Corten 39 bak Groenendaal 97.4 
B12(16) 19/12/91 Bijneus L&P 30 4319 17 Lozen -
B12(16) 19/12/91 Bijnens L&P 102 bak Groenendaal 96 
W2(17) 24/12/91 Pieters 26.5 37 9 Linkebeek -
B13(18) 27/12/91 Wellens 30 517 18 Lozen -
B13(18) 27/12/91 Wellens 40 bak Groenendaal 100 
B14(19) 6/1/92 Zschiedrich 33 494 19 Lozen -
B14(19) 6/1/92 Zschiedrich 2 41 bak Groenendaal 97.6 
Z4(20) 9/1/92 Wellens 20 411 9 Linkebeek -
B15(21) 11/2/92 Hoetmer 48 846 20 Lozen -
B15(21) 11/2/92 Hoetmer 38 bak Groenendaal 100 
B16(22) 26/2/92 Bijneus L&P 30 148 4 Rijkevarset -
B16(22) 26/2/92 Bijneus L&P 110 5 Rijkevarset -
B16(22) 26/2/92 Bijnens L&P 40 bak Groenendaal 100 
W3(23) 28/2/92 Pieters 26.4 30 8 Linkebeek -
B17(24) 13/3/92 Pieters 10 68 bak Groenendaal 48.5 
Z5(25) 30/3/92 Zschiedrich 4 72 11C Lozen -
W4(26) 30/3/92 Zschiedrich 7.4 613 11F Lozen -

overl. 
lang 
(%) 

30 
-

21.1 
-
-

39.8 
-

58.0 
60.7 
80.8 

-
47 .1 
69 .2 

-
-

44.3 
-

46.4 
-
-

61.9 
-

50.6 
-

81.1 
81.6 

-
13.2 

-
47.9 
77.5 

-
5.5 
4.1 

-
93.3 

-
2.8 

90.2 
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De overleving na 7 dagen ligt hoog voor, op één na, alle stalen (95 à 100 %). De 

overlevingspercentages op lange termijn (gemiddeld 194 dagen) variëren zeer sterk tussen 

2.8 en 93.3 %. Indien de gem iddelde overleving, die 52.5 % bedraagt, vergele ken wordt 

met de waarden uit de literatuur dan merkt men dat voor de onderzochte stalen van het 

pootvisseizoen '91-'92 deze waarden in dezelfde grootte-orde liggen. De overleving voor 

de versebillende soorten is respectievelijk 52.3 %, 29.8 % en 81.3 % voor blankvoorn, zeelt 

en winde. De verwachtte overlevingska nsen van uitgeze tte pool vis (zeker blank voorn en 
zeelt) zijn dus vrij laag. 

Door de overlevingspercentages te toetsen aan verschi llende parameters zoals schubverlies, 

uitzettingsperiode, proefterrein en leverancier werd nagegaan boe groot de in vloed is van 

elk van deze variabelen op de overleving. Er werd voor voorn een sterke negatieve 

correlatie gevonden tussen het percentage schub verlies en de overleving. Schubverlies 

maakt de vissen tot een gemakkelijke prooi voor allerlei infect ies (parasieten, bacteriën en 

schimmels) en kan aldus het sterftecijfer verhogen. Aangezien schubverlies vrij 

gemakkelijk op zicht te detecteren is en het een goede maalstaf is voor de overleving kan 

men dit tekort aan sch ubben gebruiken om een pootvisstaal te evalueren op zijn kwalite it. 

Voor zeelt en winde kon geen correlatie aangetoon d worden , dit was mede te wijten aan 

het feit dat er slechts weinig stalen onderzocht werden en dat geen enkel van deze :.i.aien 

hoge percentages schubverlies vertoonde (< 10 %) . 

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

proefvijvers een relatie aangetoond worden met de overlevingspercentages. 

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

grote voorns (+ 17) duidelijk een slechtere overleving (20.8 %) hebben dan de kleine en 

middelgrote voorns (respectievelijk 55.4 en 66.6 % overleving). De hoge mortaliteit bi j de 

grote voorns t.o.v. de andere grootteklasses was te verwachten aangezien deze reeds bij de 

uitzetting een hoge r percentage schubverlies vertoonde n . 

Daar schubverlies en wondes voornamelijk een gevolg zi jn van de afvissing en de 

stockering door de leverancier werd ook nagegaan of er een in vloed 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 bet slechts een éénmalige proef betrof en aangezien het aantal 

loten per leverancier vrij klein en verschillend was. 
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Samenvatting 

Dit onderzoek had tot doel de overleving van pootvis, bestemd voor uitzetting tn het 
Vlaamse Gewest, te evalueren. 

In een eerste deel wordt visbepoting en de reglementering ter zake besproken. Het 

Vlaamse lastencohier wordt besproken en vergeleken met ge lij kaard i ge reglementeringen 

in Wallonië en Frankrijk. Hieruit komt naar voren dat een aantal belangrijke wijzigingen 

zich opdringen. Een ontwerp van een aangepast lastencohier wordt voorgelegd aan de 

Zoetwatervisserijdienst van het Bestuur voor Natuurbehoud en - ontwikkeling. 

De leveringen van pootvis aan het Vlaamse Gewest van 1991-92 werden getoetst aan de 

bestelling en het lastencohier. Vooral de lengte lijkt vaak af te wijken van de gevraagde 

grootteklasse en occasioneel is er wild vis aanwezig. Regelmatig worden er ook ergere 

overtredingen vastgesteld zoals ernstig schubverlies en open wonden. 

Het tweede deel behandelt de gevonden parasieten en bacteriën bij de onderzochte 

pootvisstalen. Uit de resultaten van h t parasitologisch onderzoek blijkt dat er een vrij 

grote variatie aan parasieten voorkomt. Dit houdt in bepaalde gevallen gevaar in voor 

in troductie van nieuwe parasieten . Aangezien er een tendens waar te nemen valt waarbij 

grotere vissen met meer parasitaire soorten en met grotere aantallen parasieten besmet 

zijn, lijkt het aangewezen om voor bepotingen met kleinere vissen te opteren. 

De mortaliteit op korte termijn lijkt sterk gecorreleerd met besmettingen met de 

vislintworm Ligu/a intestinalis en schimmelinfecties. Voor de overige parasieten kon 

tij dens dit onderzoek geen invloed op de overleving van de onderzochte vissen worden 

vastgesteld. 

Bacteriologisch onderzoek toonde aan dat de onderzochte stalen over het algemeen slechts 

weinig geïnfecteerd zijn met bacteriën. Slechts uit één enkel staal werden twee potentiële 

pathogene kiemen geïsoleerd. 

In deel 3 wordt de overleving van de uitgezette pootvis van het bepotingsseizoen 1991-92 

besproken. De gemiddelde overleving van deze loten op lange termijn bedraagt 52.5 % 

(respectievelijk 52.3 , 29.8 en 81.3 % voor blankvoorn, zeelt en winde). De overleving op 

korte termijn is over het algemeen zeer goed (95 à 100 %). 

Uit bet onderzoek komt er voor blankvoorn een duidelijke negatieve correlatie tussen het 

percentage schubverlies en het overlev ingspercentage op lange termijn naar voren. Er kon 

tevens aangetoond worden dat de mortaliteit op korte termijn vooral gecorreleerd is met 

bacteriële en schimmelinfecties die vaak een rechtstreeks gevolg zijn van sch ubverlies. 

Hieruit volgt het belang van sch ub verlies als objectieve maatstaf om mede een pootvisstaal 

op zijn kwaliteit te beoordelen. 


