ONDERZOEK

In Nederland uitgevoerd
onderzoek aan in recirculatiesysteem (R.A.S.) gehouden
zoetwaterkabeljauw of kwabaal
Door Thijs Rutters (AOC De Groene Welle, Zwolle) en Jos Scheerboom (oud-docent aquacultuur)

Lota lota, zoetwaterkabeljauw of kwabaal, geldt in toprestaurants als een smakelijke en
dure consumptievis. AVF (Aquaculture Vocational Facility van AOC De Groene Welle in
Zwolle) doet nu onderzoek naar de mogelijkheid Lota Lota (L.) in een RAS (recirculatiesysteem) te houden, gelet op biologie en economie. De economische factor is immers – zo
laat de geschiedenis van de sector zien - bepalend voor de duurzaamheid van introductie.
Onderstaand artikel geeft de stand van het onderzoek weer.

De vissoort
Enkele bijzondere eigenschappen van
Lota lota (Linnaeus 1758.), met name hoe
de vissoort in een recirculatiesysteem te
gehouden, zijn te vinden in een artikel van
Meeuws (1). De soort is zeldzaam in Neder-

Lota lota (L.), volgens Gessner (3).
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land en staat daarom vermeld op de ‘Rode
Lijst’ van bedreigde diersoorten, maar staat
niet op de lijst ‘beschermde diersoorten’. De
soort staat ook niet op de ‘positieve lijst van
voor consumptie te houden diersoorten’.
Daarom moet voor eventuele teelt onthef-

fing worden aangevraagd bij het Ministerie
(van E, L. en I.).

Zwolle doet geen onderzoek naar reproductie van de soort, enkel over de eieren).

Houderijproblemen
Meeuws (1) vermeldde dat voor een teelt
van de kwabaal, Lota lota extra technische
voorzieningen nodig zijn ten aanzien van:

Voederregiem: Gedurende de eerste levensjaren eet de kwabaal voornamelijk insekten
(in de natuur verblijven jonge Lota lota
tussen de stenen van rivieren en meren).
Op latere leeftijd wordt overgeschakeld
naar het eten van vis. De dieren groeien in
de natuur in 3 jaar uit tot een gewicht van
gemiddeld 75 gram (20 cm lang), na 5 jaar
naar 200 gram (30 cm lang).

Watertemperatuur: De optimale temperatuur voor lichaamsgroei ligt tussen 16 en
20oC. Boven deze watertemperatuur gedragen de dieren zich passief en stoppen
zij met voedselopname.
Eirijping en paai: Ouderdieren paaien bij
een watertemperatuur tussen 0 en 4 oC
op natuurlijke wijze af. Voor eieren is een
temperatuurverhoging van 2 oC gedurende
een periode van 10 dagen dodelijk (AVF te

Stressgevoeligheid. De kwabaal is een
lichtschuwe vis met voorkeur voor verblijf
in het duister. Overgang naar licht maakt
de vis onrustig.
Ervaringen op AVF (van AOC Groene Welle)
te Zwolle
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Bertus Boer, visverzorger van AVF
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Bertus Boer, verantwoordelijk voor de
dagelijkse verzorging van vissen op AVF,
merkte naar aanleiding van genoemde
punten het volgende op: “Over de houderij
van de kwabaal was bij ons zo goed als niets
bekend. Het maakte het voor ons bepaald
niet gemakkelijk de teelt op te zetten”.
Optimale watertemperatuur
voor lichaamsgroei:
Op AVF wordt voor de kwabaal een optimale watertemperatuur voor groei ingesteld van 18-19 oC. De dieren vertonen
dan wel uiteenlopende groeisnelheden: er
waren vissen die binnen 1,5 jaar van een
stuksgewicht van 5 gram uitgroeiden naar
450 tot 700 gram, er waren er tegelijk bij die
niet verder kwamen tot een stuksgewicht
van 100 gram.
Genetische vooruitgang door selectie
Een spreiding rond een gemiddelde is
eigen aan elke biologische eigenschap, in
dit geval aan lichaamsgroei: Als op groei
wordt geselecteerd, zullen nakomelingen
(F1) van de snelste groeiers een betere
groei vertonen.
Voortplanting
Bertus Boer: “Om dieren tot paaigedrag aan
te zetten is het nodig een watertemperatuur in te stellen van 4 oC. Dit lijkt voor een
ondernemer (die immers ook is geïnteresseerd in een zo laag mogelijke kostprijs)
niet aantrekkelijk, het is echter nodig om
de reproductieve cyclus rond te krijgen.
Bovendien moet voor goede voeropname
en groei een watertemperatuur onder 18 oC
worden ingesteld.
Wij hebben de melkkoeler (melktank van
400 liter) draaien; met behulp van een
warmtewisselaar wordt hiermee de watertemperatuur teruggebracht tot 17 oC.”

Voedselvoorziening
Het valt op dat de kwabaal op latere leeftijd
bij voorkeur sardienen eet. Volgens het
‘Grote Visboek ‘ van prof. Dr. Kurt Lillelund
(2) bezitten sardienen een hoger vetgehalte (5,2%) dan kabeljauw (0,4 %), schelvis
(0,2%) of karper (4,1%).
Als het vetgehalte in de vis op latere leeftijd toeneemt (zoals bij paling), zou men
kwabaal op latere leeftijd op vetter voer,
misschien wel palingvoer, kunnen laten
opgroeien.
Thijs Rutters: “Wij zijn nu verschillende
soorten voer aan het testen. We zijn begonnen met steurenvoer, maar dat voldoet niet.
Wij hebben ook palingvoer geprobeerd. Wij
laten nu een grondige studie uitvoeren naar
welk voer de kwaabaal in elk groeistadium
nodig heeft.”
Bertus Boer: “De soort verschijnt niet veel
aan het oppervlak. Wij geven daarom
zinkend voer, dienen dit toe met de hand,
tot het moment dat de dieren niets meer
opnemen. Dit opnemen van het voer vindt
enkele minuten ná het toedienen plaats. De
z.g. twee minuten-regel, de tijd waarbinnen
het gegeven voer moet zijn gegeten, is hier
dus niet van toepassing; de soort heeft eerst
de tijd nodig om in alle rust te kunnen eten.
Voor de waarneming van het gedrag is het
nodig dat de vissen verblijven in helder
water. Aan waterzuivering worden daarom
hoge eisen gesteld. De dieren krijgen vier
keer per dag een vaste portie en steeds
wordt er op gelet of het voer werkelijk wordt
opgenomen.”
Waterkwaliteit
Kwabalen stellen stromend water op prijs
met een laag nitraatgehalte; nitraat heeft
negatieve gevolgen voor de groei.
Stress- en ziektegevoeligheid
Bertus Boer: “De dieren stellen een donkere
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Thijs Rutters, docent aquacultuur (DGW, Zwolle)
omgeving op prijs. Als de afscherming
van de vistanks wordt verwijderd, raken
zij gestresst, maar snel raken zij gewend
aan veranderde omstandigheden, zoals
zij ook gewend raken aan onze studenten,
die graag heel veel praten, heen en weer
lopen en van (pop)muziek houden. Het lijkt
dus mee te vallen wat stressgevoeligheid
bij Lota lota betreft. Als de vissen eenmaal
zijn gestresst, trekken zij zich graag in een
hoekje terug. Zij kunnen zich hierbij - in drift
terug te willen trekken - beschadigen aan
scherpe voorwerpen. Om mogelijke infecties aan de huid te voorkomen is het daarom
nodig de zoutconcentratie te verhogen.”
“Aan het begin van de groeiperiode vonden
wij een uitval van ca. 80 % . Vooral bij een
hogere watertemperatuur vonden wij meer

sterfte. De sterfte kwam ten einde toen we er
toe overgingen het water meer te verversen
en de EC hierbij te verhogen tot ca. 4,5-5
ppt. Helaas is water met een dergelijk hoog
zoutgehalte niet meer te gebruiken voor de
plantenteelt (waarbij een EC rond 2,3 nodig
is), tenzij we voor mineralenopname uit het
effluent helofyten, dus zouttolerante planten, inzetten. Wat betreft de nitrificerende
bacteriën in het RAS ontwikkelen zich snel
nitrificerende bacteriën die bestand zijn
tegen een hoger zoutgehalte.”
Houderijdichtheid (HD)
Op AVF zien wij bij lagere HD minder
sterfte. Op het Aqua-ERF in België toonde
onderzoek aan dat bij een hogere HD (in
dezelfde tank) een betere groei tot gevolg
had, aldus Adriaens (3). Extra onderzoek
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zou hierover meer duidelijkheid moeten
geven, met in het achterhoofd: maximale
HD (zonder uitval) want de uitkomst bepaalt
de uiteindelijke kostprijs per kg.”
Herstel natuurlijke fauna?
De kwabaal is in Nederland als bedreigde
vissoort op de ‘Rode Lijst’ geplaatst. Om de
soort voor uitsterven te behoeden wordt in
België door het Instituut voor Natuur- en
Bosbeheer de Lota lota nu gekweekt voor
uitzetting.

beloning’. Tenslotte vragen wij hem/haar
mee te werken aan de promotie van het
product, op een manier die overeenkomt
met de werkelijkheid. De vooruitzichten bij
het op de markt zetten zijn immers gunstig.”
Referenties
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Thijs Rutters (docent aquacultuur op DGW):
“Wij betrokken pootvisjes uit Polen. De
visjes zaten daar al op droogvoer. Maar de
Poolse kwabaal is genetisch verschillend
van de Centraal Europese (ondersoort)
kwabalen. We willen vermijden dat de
verschillen in genetische eigenschappen
verdwijnen. Daarom worden geen nakomelingen van de Poolse ondersoort door
ons uitgezet in het open water.” Binnen
Europa worden overigens vier genetisch
verschillende lijnen onderscheiden: de West
Europese, de Centraal Europese, de Noord
Europese en de Baltische groep.
Gedragscode toekomstige Lota-kwekers
Thijs Rutters: “Wij hebben geleerd van hoe
men in Nederland de Afrikaanse meerval
wilde toevoegen aan het assortiment te
telen soorten; er zijn nu eenmaal ondernemers die er naar streven – ten koste van
andere ondernemers – de markt te monopoliseren.”
“Aspirant kwekers (van Lota lota) kunnen
toetreden tot de ‘Lota-coöperatie’, waarbinnen zij zich conformeren aan normen van
‘sociaal gedrag’. Zonder overbodig geld te
besteden aan rechtzaken en geldverspilling
door het product ‘onder de prijs van de
concurrent te verkopen’ krijgt men het inkomen dat hem/haar toekomt. Uiteindelijk wil
iedereen voor de inspanningen een ‘eerlijke
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