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Nieuwe voederstrategieen voor
Europese aal
Door: 8jarne Hald Olsen en Troels Sam uelsen (DA NA FEED Research Centre, Denemarken)

Het juiste voederregime heeft een grote invloed op de groei en voederconversie in vissen.
Desondanks is hieraan in de intensieve pa lingteelt nog maar w einig aandacht geschonken .
De optimale voederst ra t egie is afhankelijk
van factoren als maaginhoud, tijdsduur om
de maag te vullen en ledigen, watertemperatuur en sociaal gedrag. De volgende
hoofdpunten kwamen naar voren uit een

onderzoek naar verteerba arheid, groei en
eetlust in Europese aal van 1 tot 10 gram
(Seymour,1984) .
• De eetlust van paling was sterk ge rela -

Tabel1: Voederregimes
Regime 10

FR4

FR8

FR12

8akken

85,87,89

81, 83, 86

82,84,88

Voederregime

00.00 - 00.30

07.00 - 09.00

00.00 - 01.30

03.00 - 03.30

03.00 - 04.30

06.00 - 06.30

06.00 - 07.30

09 .00 - 09.30

10.00 - 12.00

12.00 - 12.30

Totale voedertijd - uren

09.00 - 10.30
12.00 - 13.30

15.00 - 15.30

14.00 - 16.00

15.00 - 16.30

18.00 - 18.30

17.00 - 18.00

18.00 - 19.30

21.00 - 21.30

22.00 - 23.00

21 .00 - 22.30

4

8

12

I·
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peri odes tussen

voederbeurten - uren

2,5

1, 2, 1, 4, 8

1,5
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teerd aan de lediging van de maag. Een
periode van 8 uur tussen voederbeurten
was optimaal, met de hoogste eetlust.
• Palingen zijn "bulkfeeders" {ze vreten
grote hoeveelheden in een keer} . De hypothalamus regelt de hoeveelheid voer
die de maag kan bevatten, afhankelijk
van hoe ver die opgerekt is.
• De tijd nodig om de maag te vullen geeft
informatie over de benodigde voedertijd.
Paling moet over een korte tijd gevoederd worden, alhoewel deze periode langer wordt naarmate de vis groter groeit.
Voor een optimale vertering yond Seymour
dat paling van 1 tot 10 gram over een korte
periode gevoerd diende te worden {12-13

minuten}, ·met tussenpozen van 8 uur. De
optimum temperatuur voor de vertering
was 26-27° C.
Bij het groter worden heeft de paling meer
tijd nodig om verzadigd te raken en nemen
de voedertijden toe {bijvoorbeeld 30 minuten}. Verder neemt ook de duur van de vertering toe en dienen de perioden tussen
voederingen langer te worden. De opti mum temperatuur voor de vertering daalt
iets, naar 24-25° C.
In ons onderstaand onderzoek werden drie
voederregimes getest op Europese aal
{Anguilla anguilla}. Het doel was de voederstrategie in de intensieve palingteelt te ver-

Tabel2: Resultaten

Regime 10

FR4

FRS

FR12

Biomassa (kg) - start

48

48

48

Biomassa (kg) - eind

103

91

94

Individueel gewicht (g) - start

34

32

33

Individueel gewicht (g) - eind

71

62

65

SGR - biomassa (%/dag)

0.74

0.62

0.65

FeR (voer kg/biomassa kg)

1.42

1.49

1.47

Gemiddelde voedergift (%/dag)

1.05

0.92

0.96

Verversingsduur (minuten)

16

16

16

Liter water/kg vis/uur

105

105

105

Oichtheid (kg/m2) - start

24

24

24

Oichtlleid (kg/m2) - eind

53

46

48

Kieuwwormen per vis

24
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beteren en meer inzicht te krijgen in de ve rtering .
Deense palingkwekers voeren vaak gedu ren de totaal8 uur overdag en niet geduren de de nacht. Deze methode werd vergeleken met twee 24-uurs voederregimes met
versc hillende perioden tussen de voederbeurten (tabel 1).
De pa ling werd aan het begin van het onderzo ek gesorteerd en verdeeld over 9 bakken, oftewel 3 bakken per voederregime.
Het onderzoek duurde 104 dagen. De voederg ift gedurende deze periode werd aangepast aan de hand van de geobserveerde
eetlust. Gevoerd werd met DAN-EX 2848
1,5mm pellets. Gedurende het onderzoek
werd een aanzienlijke besmetting met
Pseud odactylogyrus (kieuwworm) waargenomen .
De be langrijkste resultaten zijn weergegeyen in tabel 2.
Uit het onderzoek blijkt dat een 24-uurs
voeding (regimes FR4 en FR12) superieur is
aan een re gime zonder nachtvoeding (FR8) .
Seide 24-u urs reg imes gaven betere resul taten in b iomassa (eind), individueel ge wicht (ein d) en groeisnelheid (SGRbio mass).
Gezien de verschillen tussen de twee 24uurs regim es lijkt de periode t ussen voederbeurten zeer belangrijk te zijn voor de
paling. Vissen met 2,5 uur rust tussen voederbeurten presteerden veel beter dan vissen met maa r 1,5 uur rust tussen voederbeurten.

een sterke invioed o p de groeip rest at ie
van paling. Deze periode moet lange r
worden na armate de paling groeit, om de
vis de tijd te geven om het voedsel te verteren.
• Het is belangrijk om paling over korte perioden te voeren. Sij grotere paling moet
de voedertijd verlengd worden (Iangere
verzadigi ngstijd).
Economisch gezien zou regime FR4 9,8 ton
(27 %) meer biomassa opleveren dan regi me FR8 in 90 dagen, uitgaande van 50 ton
standing stock. Daarnaast wordt een 5%
lagere FCR behaald.
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• 24-uurs voeding geeft betere resultaten.
• De peri ode t ussen voederbeurten heeft
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