WETENSCHAP

SNELLE TILAPIA
IS KLEINER EN
GEZONDER
Tilapia’s die hoog scoren in een
zwemtest, hebben meer weerstand tegen
ziekten. Bovendien is hun fitheid erfelijk,
meldden Wageningse onderzoekers in
Scientific Reports.
De wetenschappers stelden de vissen
bloot aan een zwemtest, waarbij de tilapia tegen de stroom in moest zwemmen
en de onderzoekers de stroomsnelheid
steeds opvoerden. Zo werd de conditie
van de vissen bepaald. Daarbij vond
onderzoeker Samuel Mengistu dat de
sneller zwemmende vissen langzamer
groeiden.
Copromotor
De onderzoekers
Arjen Palstra
adviseren
van Fokkerij
tilapiatelers om
en Genomica
de zwemtest mee vermoedt dat
te nemen in
hier een oud
hun veredelingsevolutionair
programma
principe aan
ten grondslag
ligt: om aan vijanden te ontkomen,
moet de vis óf sneller groeien óf sneller
zwemmen.
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Zwemtest
De onderzoekers hebben aanwijzingen
dat de snellere vissen ook beter bestand
zijn tegen ziekten. Daarom adviseren
ze tilapiatelers om de zwemtest mee te
nemen in hun veredelingsprogramma.
Tot nu toe selecteren de telers vooral op
een snelle groei.
Nu het leefwater van de vissen warmer wordt en de ziektedruk toeneemt,
wordt de weerstand van de vissen steeds
belangrijker. Het Wageningse onderzoeksteam, onder leiding van persoonlijk
hoogleraar Hans Komen, gaat de conditietest ook bij andere vissen uitvoeren,
zoals forel en zalm. as

Er spoelt veel stikstof weg naar het oppervlakte- en grondwater, met negatieve gevolgen voor de
waterkwaliteit, stelt promovendus Lena Schulte-Uebbing. Foto Shutterstock

Stikstof vervuilt ook het water
Nederland moet zich in de stikstofcrisis niet blindstaren
op de depositie van stikstofoxiden en ammoniak op
natuurgebieden, stelt promovendus Lena SchulteUebbing. Er zijn nog meer stikstofproblemen in Nederland.
Zo spoelt er ook veel stikstof weg
naar het oppervlakte- en grondwater, met negatieve gevolgen voor de
waterkwaliteit. ‘Je moet stikstof integraal aanpakken. Zo speelt stikstof
ook een rol in de hoge fijnstofconcentraties in Nederland en de productie
van lachgas’, aldus Schulte-Uebbing.
Stikstofverbindingen zijn heel mobiel
en tasten in meerdere gedaanten het
milieu aan, stelt Schulte. Als nitraat
vervuilt stikstof het grondwater, als
ammoniak de natuurgebieden en als
lachgas levert het een bijdrage aan
de opwarming van de aarde. Tegelijkertijd hebben we stikstof hard nodig
voor de voedselvoorziening.
Het is
dus zaak
Een gesloten
om geen
stikstofkringloop
stikstof te
zonder verliezen
verspilis in de praktijk
len, maar
niet haalbaar
onderzoek
wijst uit dat zo’n gesloten stikstofkringloop zonder verliezen in de
praktijk niet haalbaar is. Goede
akkerbouwsystemen halen een stik-

stofefficiëntie van maximaal 80 procent; de rest lekt weg in het m
 ilieu.
Het beste is om zo min mogelijk
stikstof toe te voegen aan onze voedselsystemen, stelt Schulte-Uebbing.

Modellen
Ze onderzocht aan de hand van
twee stikstofmodellen voor Europa
en de wereld waar stikstofverliezen
uit de landbouw milieuproblemen
veroorzaken. Dat is niet alleen in
Nederland, maar ook in Bretagne
in Frankrijk, de Po-vlakte in Italië
en Noord-Duitsland. Grosso modo
is de regel: hoe meer vee, hoe hoger
de stikstofemissies. In die gebieden
moet de veestapel afnemen om de
stikstofproblemen te verlagen, concludeert Schulte-Uebbing.
Toch is het ook zaak om heel specifiek te kijken hoe de stikstofemissies
ontstaan, vervolgt ze. ‘De stikstofemissies worden beïnvloed door
allerlei processen in de natuur, zoals
de temperatuur en het vochtgehalte
en die zijn elke dag anders.’ as

