Glasaalopkweek-onderzoek en
resultaten 1990
door ir. Andries Kamstra

Het Rijksinstituut voor Visserijonderzoek (RIVOI verricht sinds het voorjaar van 1987 onderzoek naar de optimalisatie van de opkweek van glasaal. In dit verhaal zullen de resultaten van de afgelopen jaren kort de revue passeren terwijl meer uitgebreid wordt
ingegaan op de experimenten verricht in 1990. De motivatie om onderzoek naar de opkweek van glasaal te doen is duidelijk gericht op het verlagen van kosten binnen de totale
produktie. Figuur 1 iIIustreert welke verlaging van de kostprijs mogelijk is gegeven bepaalde verbeteringen in de teelt.
kosten glasaal in eindprodukt (HFL)
FL 1S0/kg

veel hoger was dan 30 %. De prijzen voor glasaal zijn de afgelopen jaren sterk gestegen van
circa f 150,- tot maximaal f 300,- per kilogram.
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Figuur 1. Kosten voor glasaal per kilogram
eindprodukt uitgaande van 3300 stuks glasaal/
kilogram en 9 pootvissen per kilogram eindprodukt.
Uit figuur 1 blijkt dat in een situatie met relatief
lage ove rleving, aanzienlij ke besparingen mogelij k zijn door het verbeteren van die
overleving . Hierbij zijn verbeteringen in de
kwaliteit van de pootvis, resulterend in bete re
prestaties in een latere fase, buiten beschouwing gebleven . Het schatten van de overlevingspercentages was en is een heel moeilijke
zaak onder bedrijfsomstandigheden . We nemen aan dat de overleving in het verleden niet
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Bottleneck
De bottleneck bij de opkweek van glasaal zit in
de acceptatie van droogvoer door de vis. Individuen die geen droogvoer accepteren nemen
in gewicht af en zullen na verloop van t ijd sterven . In het proces van de starvoedering van
glasaal kunnen een aantal stappen onderscheiden worden die ook bij de presentatie
van de resultaten gebruikt zullen worden :
al

Sta rtvoedering (soort, periode, voederniveau en voedermethodiek).
b) Overschakeling op droogvoer (Iangzaamsnel, voedermetho-diek) .
c) Voedering van droge korrel (soort, voederniveau en voedermethod iek).
Het is duidelij k dat in principe een groot aantal
strategieen mogelijk zijn. Het is uiteraard onmogelijk om al deze strategieen te vergelijken .
a) Aangetoond is (1 ,2) dat de acceptatie van
droogvoer significant verbeterd kan worden
door het op gang brengen van de voederopname met startvoer. De gemeten verschillen bij al dan niet gebruik van startvoer hangen

uiteraard sterk af van de kwaliteit van het gebruikte droogvoer. Bevredigende resultaten
zijn bereikt met rundermilt (1) , kabeljauweieren en scholeieren (2) als startvoer. Gebruik
van andere soorten kuit zoals dat van baars of
cypriniden leidt tot slechte resultaten (2) .
b) In de meeste experimenten die we de afgelopen jaren hebben uitgevoerd is gewerkt met
een starvoer-periode van 5 dagen waarna
meer of minder snel op droogvoer werd overgescha keld. In een experiment is speciaal geke ken naar het effect van de duur van de startvoer-periode en de manier van bijvoeren op de
uiteindelijke resultaten (3). In figuur 2 zijn de
resultaten van dit experiment weergegeven .
De voedergift op droge stof basis is voor aile
groepen gelijk . De bijvoedering met kabeljauweieren was opgesplitst in twee perioden .
In de eerste en tweede periode bestond respectievelijk 20 % en 10 % van de totale
voedergift uit kabeljauweieren .
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Figuur 2. De re/atie tussen de specifieke
groeisnelheid, het aanta/ dagen dat met eieren
is gevoerd en de bijvoedering.
Uit figuur 2 blijkt dat zowel langer voeren met
eieren als langer bijvoeren met eieren een positief effect op de groei heeft. Het gedurende
de hele proefperiode voeren van eieren leidt
tot de beste groeiresultaten (2 .7 %/dag). Hierbij dient opgemerkt te worden dat bij deze
langdurige voedering met kabeljauweieren na
verloop van tijd negatieve effecten in de vorm
van mortaliteit van relatief grote exemplaren

gaan optreden (1 ,2,3,4), die w aa rs chijnlij k t e
ma ken hebben met een deficint ie in dit voer.
Vreemd genoeg trad de ze mortaliteit in het
voorjaar van 1990 niet op (5) . Ook in Duits onderzoek (6) wordt geen melding gemaakt van
dit verschijnsel. Aangetoond kon worden dat
de extra biomassa-toename in geval van bijvoedering grotendeels veroorzaakt is door
extra consumptie van droogvoer. In bovenstaand onderzoek zijn de kabeljauweieren en
het droogvoer steeds los van el kaar aangeboden . Een voor de hand liggende gedachte, om
de acceptatie van droogvoer te verbeteren, is
het in gemengde vorm aanbieden van eieren
en droogvoer als een soort bevroren pasta. Op
die manier komt de vis in intensief konta kt met
het droogvoer en hoeft ze niet direkt te wennen aan een andere voedermethodie k. In een
aantal experimenten kon een verbetering van
de biomassa-groei aangetoond worden door
mengen van eieren en droogvoer (5). Samengevat kunnen we stellen dat startvoedering
met eieren of milt en het vervolgens voor
enige tijd bijvoeren van dit voer de meest optimale resultaten geeft.
c) Het is duidelijk dat voor de acceptatie van
droogvoer door glasaal de sensorische kenmerken (geur, smaak) en eigenschappen als
grootte en hardheid van het grootste belang
zijn. De samenstelling qua macro-nutrienten
van het voer komt hierbij op de tweede plaats.
Complete voeders voor bijvoorbeeld Salmoniden blijken, wanneer ze worden opgenomen, in een redelijk groeiniveau te resulteren .
Aal kleiner dan 10-15 gram blijkt voor de locatie
van z'n voedsel met name op de reu k af te
gaan (7) . Vooral in Japan is onderzocht welke
stoffen door de aal worden gebruikt om het
voedsel op te lokaliseren (8,9,10,11) . Het blijkt
hierbij met name om de aminozuren Alanine,
Glycine, Hisidine en Proline te gaan . In 1988
is in een aantal experimenten onderzocht of
door het toevoegen van een mengsel van deze
aminozuren aan een droge pellet de opname
kon worden verbeterd (1,4) . In de figuren 3a en
3b is een gedeelte van de resultaten weergegeven .
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Figuur 3a,b Gewichtsfrequentieverdelingen van glasaal aan het begin van de proefperiode (a) en
na 28 dagen voedering met voeders waaraan verschillende hoeveelheden attractant zi/n toegevoegd (b). Tussen haakjes het voederniveau. De klassebreedte bedraagt 0.05 gram.
Uit figuur 3a blijkt dat bij voedering m et
kabeljau w eieren praktisch aile dieren groeien .
Dit betekend dat problemen met acceptatie
van voer vooral gezocht moeten w orden bij
het voer en niet bij de vis zelf. Uit figuur 3b
blijkt dat er na enige tijd een splitsing in de

populatie optreedt: een dee I neemt in gewicht
af en een deel groeit. Duidelijk is ook dat de
fractie groeiende dieren door toevoeging van
attractanten verhoogd kan worden. Veel sterker is echter het effect van het voederniveau.
Bij een voederniveau van 5% kon in een ver-

Het wilgebladstadium van paling (leptocephalus).
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volg-experiment geen effect van het toevoegen van attractant ontdekt worden . De
voederconversies bij deze hoge voederniveaus variren van 2 tot 3. Dit betekent dat
een deel van het voer waarschijnlijk niet wordt
opgenomen. Gezien de positieve effecten van
dit "overvoeren" op voeracceptatie, is het
verstandig om in de beginfase we inig rekening
met deze ongunstige conversies te houden.
De afgelopen jaren zijn regelmatig commerciele voeders voor glasaal vergelijken (3,4,5) .
De verschillen in resultaten met deze voeders
met betrekking tot groei kunnen oplopen tot
2 %. Zoals gezegd worden de verschillen tussen deze voeders voornamelijk veroorzaakt
door verschillen in geur en smaak die te maken
hebben met het gebruik van bepaalde (dure)
grondstoffen. Naast bovengenoemde factoren
die moeilijk direct te meten zijn is er de factor
korre lgrootte die men uiteraard zelf in de hand
heeft. De optimale korrelgrootte die door glasaal geaccepteerd wordt bedraagt ongeveer 40
tot 60% van de bekbreedte (7) en is naast de
fysische en chemische attractiviteit van het
voer afhankelijk van de "hongermotivatie".
Voor eieren is de range aan diameters die geaccepteerd wordt aanzienlijk gezien het feit
dat met kabeljauweieren (0 .5 mm) en scholGewicht (g)
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Figuur 4. Gemidde/d gewicht van intrekkende
g/asaa/ over de periode 1961 tot en met 1980
te Den Dever.

eieren (1 mm) vrijwel dezelfde resultaten worden gebo ekt. Knights (7) heeft voor glasaal
aangetoond dat de tijd nodig voor consumptie
van droge korre ls toeneemt bij een diameter
groter dan 0.43-0.50 mm. In een experiment
uitgevoerd op het RIVO (4) zijn korrels van ± 1
mm verge lij ken met 0.5 mm (grootste diameter). De groei op biomassa-basis bedroeg respectievelijk 1.96 en 1.67 %/dag voor beide
behandelingen . Kort samengevat kunnen we
stellen dat een korrelgrootte van 0.4-0 .5 mm
optimaal is. Een ervaring die we ze lf bij het
doormeten van diverse partijen voer hebben
opgedaan is dat de werke lij ke korrelgrootte
soms aanzienlijk af kan wijken van wat er op
de zak staat. Opletten dus!
Variatie tussen groepen g/asaa/
1. Natuur/ijke va ria tie.
De glasaal die in het voorjaar langs de
Europese kusten wordt gevangen vertoont
een zekere variatie in gemiddeld gewicht tussen jaren. In figuur 4 wordt die ge'fllustreerd
aan de hand van gegevens verzameld aan intrekkende glasaal in Den Oever (naar 12) .
De gegevens uit de figuur laten zien dat het
gemiddeld gewicht kan varieren tussen 0.38
gram (2.630 stuks per ki lo) en 0.22 gram
(4.545 stuks per kilo). Er blijkt een sterke correlatie te bestaan tussen de temperatuur van
het zeewater in de winter en de grootte van de
intrekkende glasaal (12). Na koude w inters
komt de intrek langzaam op gang en is de gemiddelde glasaal groot. Het omgekeerde geldt
voor warme winters. Naast de verschillen in
gewicht tussen jaren blijkt er binnen een seizoen een sterke afname van het gemiddelde
gewicht van de intrekkende glasaal plaats te
vinden . In figuur 5 wordt dit verschijnsel ge'I'Ilustreerd (naar 12).
De gegevens voor 1980 laten een minimaal
gewicht zijn van 0.27 gram (3.700 stuks per
ki lo) en een ma ximum aan het begin van het
seizoen van 0.36 gram (2 .780 stuks per kilo) .
Naast deze variatie in lichaamsgewicht kan
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Figuur 5 . Het gewieht van de intre kkende
glasaal in het voorjaar van 1980 te IJmuid,en
(naar 12).
ook de lichaamssamenstelling al naar gelang
het moment van de intrek en de locatie sterk
verschillen (13) . Zo is bijvoorbeeld berekend
dat de energieinhoud van een intrekkende
glasaal in Frankrijk gemiddeld twee maal zo
hoog is als die van een glasaal in Denemarken
(13). Het is hierbij de vraag of de glasaal die in
Nederlandse kwekerijen wordt gebruikt deze
range aan gewichten en conditie ook vertoond . De locatie waar de vis wordt gevangen
en de periode waarin de glasaal daadwerkelijk
wordt gekocht zijn over het algemeen namelijk
beperkt. Een intrekkende glasaal ondergaat
morfologische en fysiologische veranderingen
waarvan die in pigmentering het meest in het
oog springen. Tussen groepen intrekkende
glasaal bestaan verschillen in ontwikkeingsstadium wanneer gekeken wordt naar
pigmentering . Voor de voedselopname zijn
veranderingen in het maag-darmkanaal van
groot belang. Hoewel er van het Leptocephalus-stadium tot de volledig gepigmenteerde
aal grote veranderingen in de morfologie van
het maag-darmkanaal plaats vinden, zijn deze
ontwikkelingen grotendeels voltooid wanneer
de glasaal aan de eigenlijke intrek begint
(14 .15) . Het lijkt daarom onwaarschijnlijk dat
deze factor van belang is om mogelijke verschillen in groeiresultaten tussen groepen
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glasaal te ,verklaren . Afgezien van bo vengenoemde natuurlijke invloeden, wordt de gla saal voordat ze bij een kweker in een bak terecht komt, aan een aantal andere factoren
blootgesteld die de kwaliteit kunnen be·l·nvloeden . Deze factoren bestaan uit; de vangstmethode, de manier van opslag (zoet, zout,
kort- langdurig) en de manier van transport (in
water of droog) . Over de precieze effecten van
bovengenoemde factoren op de uiteindelijke
resultaten onder kwekerij-omstandigheden is
weinig bekend . Het lijkt echter voor de hand te
liggen dat de gezondheidstoestand van de
aangekochte vis in sterke mate wordt bepaald
door de manier van opslag (hygiene) .

2. Variatie in groei onder
lab-omstandigheden.
In de loop der jaren zijn er bij experimenten op
het RIVO en de LUW diverse groepen glasaal
onder min of meer standaard-omstandigheden
met aileen kabeljauweieren opgekweekt. In
figuur 6 worden de groeisnelheden van een
aantal relevante groepen vergeleken .
Specifieke groeisnelheid (%/dag)
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Figuur 6. De relatie tussen voederniveau en
speedieke groeisnelheid voor groepen gevoerd met aileen kabeljauweieren. De eijfers
verwijzen naar de literatuurlijst.
Wanneer we de groepen met uitzonderlijke
mortaliteit en een laag voederniveau buiten
beschouwing laten, dan blijkt dat de groei-

re sultate n g lobaa l in d ezelfde range liggen .
Zoals eerder opgemerkt kan echter de kwaliteit van het kabeljauwkuit ook variatie vertonen . De gegevens uit figuur 6 geven daarom
geen aan w ijzing dat er grote verschillen in
groeipotentie tussen groepen glasaal zijn.
Voorjaar 1990 is er op het RIVO een experiment uitgevoerd waarin een zestal groepen
glasaal van verschillende oorsprong onde r
standaard-omstandigheden zijn vergeleken .
De totale proefduur bedroeg drie maanden
waarbij de vis iedere maand werd gewogen .
Er werd niet gesorteerd. In tabel1 worden een
aantal relevante gegevens vermeld .

Tabel 1. fen overzicht van een aantal kenmerken van de diverse groepen glasaal.

F:
N1
N2 :
N3 :
E1
E2 :

Herkomst Transport

Begingewicht
(g)
droog
0.23
0 .25
0 .23
0 .22
in water 0 .24
droog
0.25

Datum

Frankrijk
IJmuiden
IJmuiden
IJmuiden
Engeland
Engeland

20/3
30/3
20/4
4/5
1/5
25/5

In figuur 7 en 8 worden de resultaten betreffende groeisnelheid en mortaliteit vermeld.
Uit figuur 7 blijkt dat de groeisnelheid binnen
groepen tussen proefperioden aanzienlijk kan
verschillen maar dat de totale groei over drie
maanden voor aile groepen niet veel verschilt.
Opvallend is het feit dat de groepen Fen E2 de
eerste slechte maand compenseren met een
goede tweede . De conclusie is dan ook dat er
pas na verloop van enkele maanden, definitief
iets over de prestaties van glasaal gezegd kan
worden . De gegevens betreffende mortaliteit
laten zien dat de totale geregistreerde mortaliteit varieert van 3 tot 9 % en voor het grootste
gedeelte plaats vindt in de eerste periode.
Door tellingen van het aantal individuen aan
het begin en het eind van het experiment kan
bepaald worden wat de niet-geregistreerde
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Figuur 7. De specifie ke groeisnelheid per
proefperiode van de diverse experimentele
groepen.
mortaliteit is . We zien dat deze varieert van 2
tot maar liefst 17 % . Deze verliezen zijn grotendeels te wijten aan kannibalisme . Een verklaring voor de grote verschillen tussen de diverse groepen is momenteel niet te geven .
Het feit dat er in dit experiment niet is gesorteerd heeft de verliezen door kannibalisme
mogelijk doen toenemen . Toch kan de conclusie getrokken worden dat kannibalisme in bemo rta liteit
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Figuur 8. De geregistreerde mortaliteit per periode en de niet-geregistreerde mortaliteit voor
de diverse experimentele groepen .
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paalde gevallen een niet te onderschatten factor vormt.
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Eindconclusie
Het is duidelijk dat met de huidige startvoeders en voedermethodieken een sterke
verbetering in de teeltresultaten mogelijk is
vergeleken met enige jaren geleden. Het is
momenteel van het grootste belang dat individuele kwekers zelf gegevens verzamelen
over groei en mortaliteit in de eerste opkweekfase . Het vergelijken van deze gegevens met
onderzoekresultaten kan duidelijk maken
inhoeverre er ruimte is voor verbeteringen in
teeltprestaties voor individuele bedrijven.
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