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Nasa laat weer
plutonium maken
Amerikaanse technologenhebben
voor het eerst in bijna dertig jaar plu-
tonium-238 gemaakt. Plutonium-238
is sterk radioactiefmateriaal dat
warmte produceert als het vervalt.
Hetwordt gebruikt als brandstof
voor ruimteschepen,maar de voor-
raad is bijna op. Nasa liet daarom
eennieuwe voorraad aanleggen.

Speciaal soort glas
beschermt tandvullingen
Over enkele jarenworden tandvul-
lingenwellicht gemaakt van glas.
Onderzoekers vanOregon State Uni-
versity hebben ontdekt dat een be-
paald type samengeperst glas vijan-
dige bacteriën in tandvullingen kan
tegenhouden. Dit zogeheten bioac-
tief glaswordt al gebruikt bij sommi-
ge vormen van botheling.

IJsdeeltjes uit zee
veranderen wolken
Microscopisch kleine ijsdeeltjes die
uit de zee sproeien, beïnvloeden de
samenstelling en levensduur van
wolken. Dat ontdektenwetenschap-
pers van de Colorado State Universi-
ty in deVS. Door de ijsdeeltjes veran-
dert de hoeveelheid straling die de
wolken tegenhouden. De vondst kan
globale klimaatmodellen verbeteren.

41ZATERDAG 9 JANUARI 2016

Cassini voor het laatst
langs Saturnusmaan
DeNasa-ruimtesonde Cassini is voor
de 22ste en laatste keer dicht langs
SaturnusmaanEnceladus gescheerd.
Cassini passeerde demaan op 5000
kilometer afstand. Doordat de sonde
eerder geologische activiteit op En-
celaduswaarnam, besloten demis-
sieleiders omCassini demaan zo
vaakmogelijk te laten passeren.

wetenschap

Aquacultuur Onderzoek naar effecten van zwemmen op groei, stress en gezondheid

Kweekvissen zijn vaak te vet

PETER DE JAEGER

Meer dan de helft van
alle consumptievis
komt uit de aqua-
cultuur; vis die
wordt gekweekt in
tanks of zeekooien.

Denk aan zalm, forel, zeebaars en
zeebrasem. “Deze vissen zitten in
grote dichtheden bij elkaar enwor-
den het hele jaar door gevoerd,” zegt
Arjan Palstra, onderzoeker bij Live-
stock Research, onderdeel vanWa-
geningenUR. “Tegelijk ontbreekt
vaak demogelijkheid te zwemmen
bij de juiste snelheden, omdat er
geen stroming is. Dat is nadelig voor
atletische vissen als zalm en forel,
die juist goed gedijen bij veel zwem-
men.”
Zo zie je in de zalmindustrie gere-

geld obese vissenmet hartafwijkin-
gen en vet rondhun organen, die
zeer stressgevoelig zijn. “Zalmen
worden opgekweekt in zoetwater op
het land. Op een gegevenmoment
worden ze naar zeekooien gebracht.
Dan leggen veel vissen, ongeveer een
vijfde, het loodje omdat ze niet goed
tegen die overgang kunnen. Een ro-
buustere vis kan daar beter tegen.
Dat is te bereiken door ze veel te laten
zwemmen.”
Naast een geringere stressgevoelig-

heid zijn er andere voordelen. Een
zwemmende vis groeit harder en zet
meer eiwitten af in de spieren. “Het
worden echte bodybuilders,” zegt
Palstra.
Een betere bespiering komt ook de

filet ten goede. Die valt dan bij het
snijden niet uit elkaar. Verder is het
dier gezonder en heeft hijminder
medicijnen nodig omdat zijn im-
muunsysteem sterkerwordt. En tot
slot zijn energieke zwemmersminder
agressief, zodat erminder gewonden
vallen door onderling bijten.
De proefopstelling inWageningen

bestaat uit zwemtunnelswaarin vis-

sen individueel zwemmen enhun
zuurstofverbruikwordt gemeten.
Doel is te achterhalen hoe efficiënt
een vis zwemt enwat zijn optimale
snelheid is. Groepen vissenworden
getest in een soort atletiekbaan, die
door onderzoekers gekscherend ‘de
donut’ wordt genoemd. “Die lijkt op
een schaatsbaan.Maar de vissen
zwemmengeen rondjes, ze blijven op
hunplek aan een van de lange zij-
den. Aande andere lange kant draait
een propeller, aangedreven door een
motor, zodat ze tegen de stroom in
moeten zwemmen.”
Er valt nog veel te leren, aldus de

onderzoeker. “De ontwikkeling van
de aquacultuur staatwereldwijd nog
in de kinderschoenen. Zeker als je
het vergelijktmet de veeteelt waar al
veel langer vooruitgangwordt ge-

boekt.Wemoeten streven naar een
duurzame, blauwere vis.”
Het effect van beweging is tot nu al-

leen nogmaar een onderdeel ge-
weest vanmeer omvattende projec-
ten. Er is op dit gebied nog steeds
geen apart onderzoek uitgevoerd.
Daarvoor heeft Palstra een netwerk
opgezetmet onderzoekers uit 24 Eu-
ropese landen. “Wehopen samen
met de industrie een grootschalig on-
derzoek te beginnennaar het effect

van zwemmenop groei, stress en ge-
zondheid onder aquacultuuromstan-
digheden. Enwewillen proefpanels
laten beoordelen of zwemmende vis
inderdaad beter smaakt.”
In elk gevalwordt nu al samenge-

werktmet de Europese zalm- en zee-
brasemindustrie omeen fittere vis te
fokken.Met eenNederlandse kweker
van geelstaart koningsvis (yellowtail
kingfish) – een horsmakreelsoort en
een veelbelovende nieuweling als
het omkweekvis gaat –wordt ge-
werkt aan een robuustere vis die be-
ter groeit.
Beweging heeft ook invloed op de

voortplanting van paling. Normaliter
zwemt een volwassen aal zesduizend
kilometer naar de Sargassozee om
daar te paaien en te sterven. “Wij ge-
bruiken de zwemgoot omde aal te la-

ten puberen en die trektocht na te
bootsen. Hierdoor zijnwe erin ge-
slaagd de vissen in de juiste toestand
te brengen omze vervolgensmet hor-
mooninjecties ter plekke te laten
voortplanten. Daar zijn onderzoe-
kers zeer bij gebaat omdatwilde
schieraal nietmeer voor proeven
magworden gevangen.”
De resultaten uit het onderzoek ver-

talen naar de praktijk is nog eenhele
stap,weet Palstra. Opwekken van
eenwaterstroomenhet aanpassen
van tanks kost geld.Maar datwordt
gecompenseerd door een sneller
groeiende vismet een betere filet-
kwaliteit en dus een hogere prijs.
“Bovendien krijgt de consument een
duurzamere scharrelvis op zijn bord.
En daarwil hij best extra voor beta-
len.”

In zwemtunnels op de Wageningen UR wordt gemeten wat het zuurstofverbruik van zalmen is. FOTO ARJAN PALSTRA

Veel kweekvissen zijn
te vet, gestrest en
ongezond, omdat ze
teweinig beweging
hebben. Een vismoet
zwemmen.

‘De ontwikkeling
van de aquacultuur
staat nog in de
kinderschoenen’


