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O PD R A C H T: H et R ijksstation voor Zeevisserij is belast m et biologisch en 
technisch onderzoek (kwantitatieve verbetering van de vangst en arbeidsrationa- 
lisatie aan boord van vissersvaartuigen), m et studies over de kwaliteit (kwalitatieve 
verbetering van de vangst) en met onderzoek in de sectoren handel en visverwer- 
kende nijverheid (valorisatie van de produktie).
Deze opdracht is duidelijk vervat in het K.B. van 16 septem ber 1963, dat ais taak 
opleg t: de kwalitatieve en kwantitatieve verbetering van de aanvoer van de
zeevisserijprodukten, de valorisatie van deze produkten en de rationalisatie van de 
arbeid aan boord van vissersvaartuigen” .



A. Biologisch Zeevisserij onderzoek

H et biologisch zeevisserijonderzoek werd door de werkgroepen „Biologie” (Com 
missie voor Toegepast W etenschappelijk Onderzoek in de Zeevisserij - l.W .O .N .L .) 
en „P ro jek t Zee” (Interm inisteriële Commissie voor W etenschapsbeleid) en het 
Rijksstation uitgevoerd en het bestond in:

I. STUDIES VAN DE POPULATIES

1. De vispopulaties

Zoals in de vorige aktiviteitsjaren werden vooreerst voor kabeljauw, schelvis, schol, 
wijting en tong de vangstdata per visserijzone bijeengebracht.
Deze gegevens werden aangewend om de zgn. „Belgische Zeevisserijatlas” op te 
stellen. Deze atlas liet toe een beeld op te hangen over het voorkom en en de 
verspreiding van bedoelde vissoorten en over de evolutie van de vangsten in de tijd. 
U it de commerciële vangsten van kabeljauw, wijting, schelvis, schol en tong werden 
verder in de vismijn te Oostende, Zeebrugge en N ieuwpoort wekelijks m arkt- en 
snijmonsters verzameld. De bestudeerde visserijgebieden waren de Noordzee, het 
Kanaal, de Ierse Zee en het K anaal van Bristol.
V an de m arktm onsters werd de lengteverdeling per sortering genoteerd, teneinde 
de aanvoer per cm-klasse te kunnen verdelen. U it de snijmonsters werden de 
individuele biologische param eters lengte, gewicht, geslacht, gewicht gonaden, 
gewicht lever, ouderdom  en wervelgetal bepaald. Deze beide reeksen gegevens 
maakten het mogelijk de vangstcijfers van kabeljauw, wijting, schelvis, schol en 
tong om te zetten in aantal individuen per ouderdomsklasse, per geslacht en per 
gebied. Deze omzetting, gekoppeld aan de faktor visserij-inspanning, is noodzake
lijk tot het bekom en van data betreffende de visserijsterfte (zowel in totaliteit 
als per leeftijdsklasse), het groeiritme en de opbrengst per recruut.
Uit deze opnam en kon ook de samenstelling en de dichtheid van de onderscheiden 
stocks worden benaderd en de diverse stockanalyses lieten eveneens toe vangst- 
voorspellingen op korte en langere duur uit te voeren.
De vooruitzichten nopens de evolutie van de tongvisserij, gebaseerd op de 
gegevens van het jaar 1970, werden volkomen bevestigd. H et ontbreken van 
sterke recente jaarklassen zou een langzame achteruitgang van de tongvangsten 
in de Noordzee m et zich mede brengen. Deze achteruitgang heeft zich reeds in 
1971 gemanifesteerd, m aar de grootste daling in de vangsten, ten belope van 20 %, 
werd in 1972 vastgesteld.
De toegenomen internationale visserijinspanning in de Ierse Zee heeft eveneens 
haar weerslag op de tongvangsten gehad. V oor het jaa r 1972 werd een daling 
van 30 % van de vangsten genoteerd. U it de onderzoekingen is gebleken dat 
deze vermindering van de stockdichtheid nog enkele jaren kan aanhouden.
De gunstige evolutie in de kabeljauw stand in de N oordzee, veroorzaakt door de 
buitengewone jaarklasse 1969, heeft zich in 1972 zoals verwacht, voortgezet. 
Op een gewichtsbasis beschouwd, was er een stijging van 15 % in de vangsten ten 
opzichte van het vorige jaar. De snelle daling van het totaal aantal stuks gevangen
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kabeljauw laat evenwel toe te veronderstellen dat na het topjaar 1972 een lang
zame daling zal volgen.
Een onderzoek om trent de evolutie van de wijtingstand in de Noordzee werd 
aangevat. Hierbij werden zowel de groeiparam eters, de migraties ais de invloed 
van de verschillende broedjaren betrokken. E r is o.m. gebleken dat de invloed 
van de jaarklassen 1969 en 1970 gunstige gevolgen op de wijtingvisserij in de 
Noordzee zal hebben.
De studie om trent de groeikarakteristieken van kabeljauw, wijting, tong en schol 
werd verder gezet. U it deze studie bleek dat de resultaten voor het jaar 1971 in 
overeenstemming waren m et de vaststellingen die voor het jaar 1970 werden 
bekomen.
De studies betreffende de tong- en de scholstand in de Ierse Zee en het Kanaal 
van Bristol liepen door en dan voornamelijk in de optiek van de recente wijzigingen 
van de internationale visserijinspanning in de bedoelde gebieden.
N aar aanleiding van proefreizen m et het onderzoekingsvaartuig „H inders” werden 
over het ganse jaar vangstanalysen langsheen de kust verricht, waarbij voor 
kabeljauw, schol en tong de biologische param eters lengte, gewicht, geslacht, 
gewicht gonaden, gewicht lever, ouderdom  en wervelgetal werden opgenomen. 
Anderzijds werd aan boord van het Nederlands onderzoekingsvaartuig „Tridens” 
een aanvullende studie van de scholstand in de Liverpoolbaai gemaakt.
In  februari en mei werd een bemonstering van plankton langsheen de Belgische 
kust uitgevoerd. Deze studies hadden voornamelijk betrekking op het nagaan 
van het broedsucces van diverse commerciële vissoorten.
De m erkproeven werden in 1972 voortgezet. A an boord van de onderzoekings- 
vaartuigen „H inders” en „Tridens” werden respectievelijk 1.500 stuks schol langs
heen de Belgische kust en 1.500 stuks schol in de Liverpoolbaai gemerkt.

Fig. 1. Opname van pitvislarve (Callionymus Lyra) (30 x).
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A an het zgn „W addenzee-projekt” , een internationale bestandsopnam e met een 
onderzoekingsterrein gelegen tussen Calais en de Deense kusten, werd opnieuw 
medegewerkt. Behalve België zijn N ederland en Duitsland bij dit projekt betrokken. 
Twee bestandsopnam en werden in 1972 gerealiseerd. H et algemeen doei hierbij 
is de aanwezige visstapel te analyseren en de dichtheid en de verspreiding van de 
0- en 1-jarige commerciële vissoorten na te gaan in verband m et de prognosen 
voor de visserij.
De twee opnam en voor 1972 vertoonden het beeld van een schrale visstand langs
heen de Belgische kust. Een opvallend verschijnsel was, in tegenstelling met de 
verwachtingen, de afwezigheid van de jaarklasse 1971 voor tong die in massale 
hoeveelheden in de opnam e van septem ber 1971 was voorgekomen.
Tenslotte werden, zoals in het verleden, op het lichtschip „W est-H inder” , w aar
nemingen verricht om trent oppervlaktetem peratuur, bodem tem peratuur, tem pera
tuur van de lucht, de toestand van de zee, de windrichting, de w indkracht enz. 
Anderzijds werd tweemaal per week het zoutgehalte van het oppervlaktezeewater 
gedoseerd.

2. De schaaldierenpopulaties

H et onderzoek naar de evolutie van de garnalenvisserij op de Belgische kust werd 
verder gezet.
M aandelijks werden over 10 stations langsheen de Belgische kust bestandsopnam en 
verricht, waarbij de dichtheid en de verspreiding van de garnalen werden na
gegaan. A an deze studie werden ook de gegevens van de twee bestandsopnam en, 
die de volledige kustlijn om vatten toegevoegd.
Een studie om trent de toepassing van de methode van het glijdend gemiddelde op 
de lengteverdeling van garnalen werd afgewerkt; deze methode blijkt ruime toe
passingsmogelijkheden in het garnalenonderzoek te bieden. In  de eerste plaats 
kunnen aan de hand van deze methode groeikurven van de Belgische garnalen 
worden opgesteld en in de tweede plaats kan de methode een voorname rol in de 
prognosetechniek vervullen.
Van de commerciële garnaalaanvoer werden op regelmatige tijdstippen bem on
steringen verricht, teneinde de samenstelling naar lengte en naar pantserbreedte 
over een jaarcyclus te kunnen volgen.

II. STUDIES VAN HET GEDRAGINGSPATROON
VAN DE VIS EN GARNALEN

De onderzoekingen om trent het gedragingspatroon van de vis werden verder aan
gevuld.
U it de vangsten van het onderzoekingsvaartuig „H inders” werd voor kabeljauw, 
schol en tong, door kwantitatieve en kwalitatieve maaganalysen, gepoogd de 
voedingsgewoonten en de voedselsamenstelling zowel bij dag ais bij nacht verder 
na te gaan.
A nderzijds werd, in samenwerking met de werkgroep „Techniek in de Zeevisserij” , 
de studie in verband m et de invloed van de „wekkers” op de onderm aatse vis- en 
garnalenstand en op de bodem fauna afgewerkt.
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III. STUDIES OMTRENT 
DE VERONTREINIGING VAN DE ZEE

Ten aanzien van de verontreiniging van de zee ging de aandacht in de eerste 
plaats verder naar de algemene studie over het lozen van afvalstoffen in zee 
(diverse bronnen van verontreiniging en mogelijke gevolgen voor de visstand).
In de tweede plaats werd het onderzoek inzake de terugslag op de visserij van het 
lozen van niet afgeslibt en niet vooraf gezuiverd huishoudelijk afvalwater beëindigd. 
In de omgeving van de geplande lozingsplaats (het W estdiep) werden de fysico- 
chemischc en de bacteriologische aspekten die het zeemilieu bepalen onderzocht.
Tot in de m aand mei 1972 werden ook op vijf stations proef slepen m et een 
standaardnet uitgevoerd. Hierbij werden de vangsten van de commerciële vis
soorten volledig naar lengte en gewichtssamenstelling opgenomen. Tevens werden 
van kabeljauw, tong en schol monsters genomen, m et ais doei de natuurlijke 
sterfte en de groeisnelheid in dit gebied te berekenen en te vergelijken m et de 
gegevens van andere visgronden. Ook de garnalenstock was in de onderzoekingen 
vervat.
V erder werd het voorkom en vap de aanwezige fauna kwalitatief bepaald.
Uiteindelijk werden ook kwantitatieve visserijdata, ais de geleverde visserijin- 
spanning en de bekom en vangsten in de lozingszone bijeengebracht.
Deze onderzoekingen geschiedden in samenwerking m et het N ationaal Instituut 
voor Scheikundig Onderzoek, de Universiteiten (Gent, Brussel en Antwerpen) en 
het Instituut voor Hygiëne en Epidemiologie.
Projekten tot het lozen van industriële afvalstoffen in zee kregen eveneens verdere 
aandacht. Hierbij werd speciaal uitgezien om de nadelige gevolgen van deze 
stoffen op de visstocks te ondervangen. Zo werd maandelijks op vijf stations in 
de omgeving van de Vlakte van de R aan  de vis- en garnalenstand nagegaan.
In samenwerking met het N ationaal Instituut voor Scheikundig O nderzoek en het 
Station voor Fytofarm acie werd het onderzoek over de bepaling van zware m eta
len (kwik, koper, lood, zink) en pesticiden in vis en garnalen voortgezet. De 
onderzochte stalen waren afkomstig enerzijds van de bestandsopnam en langsheen 
de kust, waarbij garnaal, schol, sprot, kabeljauw en wijting werden betrokken en 
anderzijds van het m arktonderzoek dat voor wat schol betreft, betrekking had op 
drie visserijgronden, nl. de Noordzee, het K anaal van Bristol en de Ierse Zee. Een 
voorlopige studie werd hierom trent reeds afgewerkt.
Studies werden ondernom en in verband met de invloed van het lozen van afval
stoffen op de volledige levenscyclus van de vis. Deze onderzoekingen hadden zowel 
betrekking op de prerecruteringsfase, nl. de eieren- en larvenstadia, ais op de 
postrecruteringsfase. De kennis van het broedsucces is van groot belang om een 
eventuele invloed van de zeeverontreiniging op de visstapels te kunnen vaststellen. 
De onderzoekingen geschieden in het kader van het „Projekt Zee” van de 
Interministeriële Commissie voor W etenschapsbeleid (I.C.W .B.).

*

Zoals in het verleden werden in het verslagjaar op biologisch gebied en inzake 
verontreiniging van de zee internationale aktiviteiten ontplooid.
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De 60ste vergadering van de Internationale R aad  voor het O nderzoek van de 
Zee (I.R .O .Z .) werd bijgewoond en tevens werd aan een vergadering van de 
werkgroep van de R aad, nl. de „N orth  Sea Flatfish W orking G roup” , deelgenomen. 
De besprekingen in de schoot van deze werkgroep hadden betrekking op ver
schillende punten. Zo werden o.m. bestudeerd het effect van de garnaalvisserij 
op de schol- en tongstand, het effekt van de boomkorvisserij op de schol- en 
tongstand, de wijzigingen in de minimale aanvoernorm en van de schol, de 
wijzigingen in de kweekgronden tengevolge van verontreiniging en industrialisering 
en het verband tussen stockdichtheid en groeisnelheid van tong en schol.
E r werd eveneens deelgenomen aan de werkvergadering van de „N orth Sea Pollu
tion W orking G roup” (I.R .O .Z .) en aan de besprekingen in het kader van de 
Konventie van Oslo en van London over het dum pen van afvalstoffen in zee.

B. Technisch Onderzoek
Het technisch onderzoek werd door de werkgroep „Techniek in de Zeevisserij” 
(Commissie voor Toegepast W etenschappelijk O nderzoek in de Zeevisserij) en het 
R ijksstation verricht en het omvatte:

I. STUDIES OVER HET VISTUIG 
EN DE VISSERIJTECHNIEK

1. Het vistuig

De studies over het vistuig waren vierledig; zij behelsden met name boom korre- 
netten, bodem netten, semi-pelagische netten en pelagische netten.

Boomkorrenetten
O m trent boom korrenetten werden twee studies verricht.
De proeven met boom korrenetten m et verschillende snitverhoudingen hebben 
uitgem aakt dat een net met snitverhouding 2 /3  m inder weerstand biedt dan een net 
gem inderd volgens de verhouding 1 /2 . Uit de opgenomen diagram m en is echter 
gebleken dat het kortste net meer trilt dan het langste net. Een aanvullend onder
zoek met garnaalnetten heeft aangetoond dat dit trill ingseffeet een komplex 
verschijnsel is en een nadelige invloed op het gedragingspatroon van de garnalen 
kan uitoefenen. Dit gedragingspatroon is uiteraard een belangrijke faktor voor de 
vangmatigheid van het vistuig.
Een tweede reeks proeven met een dubbelboom net voor de boomkorrevisserij werd 
doorgevoerd. Deze proeven wezen uit dat tijdens het bedrijven van de garnaal
visserij de vangsten aan rondvis kunnen worden opgevoerd.

Bodemnetten
A an boord van een hekbokker werd een bodem net gekombineerd met het 
bokkensysteem getest. De resultaten leken bevredigend voor rond- en platvis.
V erder werden bodem netten voor IJslandtreilers bestudeerd op het gebied van 
horizontale opening, sleepweerstand, snelheid over de grond, bevlotting enz. De
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invloed van de belasting van de grondpees op de vangmatigheid werd eveneens 
onderzocht.

Semi-pelagische netten

De voor de diepzeevisserij ontworpen semi-pelagische netten werden in de IJslandse 
wateren beproefd. De experimenten waren van vergelijkende aard en werden 
gekombineerd met tem peratuurm etingen en het uittesten van visopsporingsappa- 
ratuur. De eerste resultaten van de studie wijzen op gunstige perspektieven voor 
rode zeebaars en koolvis.
A an boord van het onderzoekingsvaartuig „H inders” werd een semi-pelagisch 
net verder getest. D it net was voorzien van diverse optuigingsmogelijkheden. H et 
lag immers in de bedoeling de meest efficiënte aanpassingen aan te brengen, 
teneinde de vangmatigheid zoveel mogelijk op te voeren. Een netsonde was voor 
deze proeven dan ook onontbeerlijk.

Pelagische netten

V oor de kustvisserij werd in de zom erm aanden aan boord van twee commerciële 
vaartuigen een proef in span op makreel uitgevoerd. H et ligt immers zo dat 
gedurende bepaalde tijdstippen van het jaar belangrijke m akreelscholen langsheen 
de Belgische kust worden waargenomen. H et was het opzet de mogelijkheden na 
te gaan om de visserij op makreel gedurende de zom erm aanden rendabel te maken. 
G edurende de proeven werden gegevens over het net (instelling, opening) en de 
vis (detectie, dag- en nachtaktiviteit) genoteerd. De geringe stockdichtheid heeft 
het echter niet mogelijk gem aakt de visnamigheid van het net vast te leggen.
Zoals in het verleden werden aan reders en vissers wetenschappelijke adviezen 
over de resultaten van het nettenonderzoek gegeven. Speciaal werd over de dubbele 
boom korre en het bodem net gekom bineerd met het bokkensysteem geadviseerd.

2. De visserijtechniek

M et betrekking to t de elektro-visserij werd een uitgebreide studie over de toepas
singsmogelijkheden gemaakt. Op laboratorium schaal werd een reeks testen uitge
voerd. Anderzijds werden de mogelijkheden voor de Belgische zeevisserij in de 
praktijk  nagegaan.
De doelstellingen van het onderzoek w aren voor platvis en garnalen enigszins 
verschillend. V oor platvis werd een selectieve visserij en een vereenvoudiging 
van het vistuig (o.a. vervanging van de wekkers door lichte electroden) beoogd.
V oor de garnaalvisserij werd gestreefd naar een gemakkelijke overschakeling van 
de klassieke nachtvisserij naar een dagvisserij.
Een boom korre voorzien van elektroden werd ontworpen. Een eerste reeks proeven 
toonde aan dat de electrische optuiging m oet worden aangepast, m aar dat de 
vooruitzichten inzake de toepassing gunstig zijn.
Koördinatie met Nederlandse, Duitse, Franse en Britse onderzoekingscentra werd 
op het vlak van de electrische visserij in het kader van I.R .O .Z . tot stand gebracht. 
In samenwerking met de werkgroep „Biologie” werd de studie in verband met de 
invloed van de „wekkers” op de vis- en garnalenstand en op de bodem fauna 
afgewerkt.
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Figuur 2 - Optuiging voor elektrische visserij.

M et betrekking tot het gedragingspatroon van vis werden de theoretische onder
zoekingen verder aangevuld en aan de hand van zgn. visserijdagboeken werden 
drie specifieke onderwerpen bestudeerd.
In  de eerste plaats werd de invloed van de wind op de tong- en scholvangsten 
nagegaan. U it de resultaten is gebleken dat de invloed van de wind op de 
vangsten verschilt van gebied tot gebied en van soort to t soort. De relatie wind- 
vangst is verder waarschijnlijk afhankelijk van het type vistuig. De verklaring van 
de invloed van de wind op de vangsten laat nog tai van vragen open, die alleen 
kunnen worden opgelost door een studie op een groter aantal gegevens uit te voeren 
en door een nauwere samenwerking met andere landen.
In de tweede plaats werd een aanvang gem aakt m et het onderzoek van de dag
en nachtaktiviteiten van bepaalde vissoorten op bepaalde visgronden.
In de derde plaats werden om trent de relatie tem peratuur-vangsten verdere 
metingen in de IJslandse wateren verricht. De invloed van de tem peratuur op de 
vangsten van kabeljauw, schelvis, koolvis en rode zeebaars werd onderzocht.
Ten aanzien van het akoestisch onderzoek werd een eerste reeks proeven met het 
onderzoekingsvaartuig „H inders” uitgevoerd. Deze metingen hebben aangetoond 
dat 95 % van de akoestische energie bij frekwenties beneden 400 Hz wordt opge
wekt. Deze frekwenties vallen samen met het frekwentiegebied w aarvoor vissen 
het meest gevoelig zijn. De vergelijking van de spektrogram m en van het opgewekte 
geluid met het audiogram  van enkele commerciële vissoorten toonde aan dat deze 
vissen een vissersvaartuig to t op grote afstand kunnen waarnemen. H et akoestisch 
onderzoek geschiedde in samenwerking met de „Afdeling Studie en Opzoekingen” 
van de Zeem acht en met de Hydrografische Dienst van de Kust.
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II. STUDIE OVER HET VAARTUIG

Een reeks aanvullende proeven om trent het nieuw veiligheidssysteem werd aan 
boord van een middenslag-hekbokker uitgevoerd.
M omenteel zijn gegevens voorhanden om de veiligheidsproblematiek verder uit 
te diepen en het veiligheidssysteem m et hydraulisch aangedreven hulplieren te 
kombineren.
M et het oog op het verhogen van de veiligheid en de arbeidsrationalisatie werd 
een oriënterende studie over de ombouw van lieren aan boord van hektreilers 
ondernomen.
T er rationalisering van de behandeling van het vistuig en van de vangst, werd 
verder onderzoek gewijd aan de dekindeling en de algemene inrichting van 
vaartuigen.
Tenslotte werd, zoals in het verleden, aan reders medewerking verleend bij aan
passingen en ombouw van vaartuigen.

III. STUDIES OVER DE NETMATERIALEN

In ISO-verband werden een reeks testen uitgevoerd met ais doei het opstellen 
van internationale norm en voor het bepalen van de dimensieveranderingen en 
voor het vastleggen van de garen- en m aasbreeksterkte.
M edewerking werd ook verleend aan het opstellen van diverse voorontwerpen 
inzake normalisatie (tekenen van netten, verbinden en aanslaan van netten, 
methode voor het bepalen van de garenverlenging in natte toestand enz.).
E r werd overgegaan tot het onderzoek van de infrarood spektrom etrie ais iden- 
tifikatietechniek van polymeren. Het onderzoek strekte zich uit over het cellulose- 
acetaat, het polyethyleen, het polyethyleen glycol, het polyethyleenoxide, het 
Polyvinylchloride, het polyvinylacetaat, het polyvinylalkohol, het polyvinylpyroli- 
don, het polymethylmetacrylaat, het polystyreen, het polytetrafluorethyleen, de 
polyamides nylon 6, nylon 6,6, nylon 6,10, nylon 11 en nylon 12 en het dynel. 
Vooreerst werd onderzocht of het met behulp van de niet destruktieve M A TR- 
techniek mogelijk was al de opgesomde polymeren eenduidig te herkennen. H et 
onderscheid tussen de verschillende grote groepen kon gemakkelijk worden 
gemaakt, m aar het onderscheid tussen de nauw aanverwante nylons was weinig 
duidelijk.
Vervolgens werd gepoogd om met behulp van daartoe geëigende solventen, op
lossingen en transparante films voor het onderzoek met doorvallend licht te 
bekomen. In tai van gevallen resulteerde deze werkwijze in een brokkelige struktuur 
die slechts met behulp van de KBr-methode kon worden onderzocht. Hierbij 
werden vaak zeer slechte spektra bekomen.
Tenslotte werd uitgezien om tot een transparante film te komen door het smelten 
van de polymeren. Uitstekende resultaten werden bekomen met de polyamides dic 
allen gemakkelijk te onderscheiden zijn.
In samenwerking m et het B.I.N. en Febeltex werd een studie gewijd aan het 
natuurlijk en synthetisch touwwerk voor meerkabels en het vastleggen van de 
vorm faktor voor het bepalen van de veilige hijslast.
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Tenslotte werd een studie om trent de invloed van de aantasting van garens door 
m ariene bakteriën aangevat.
U it een eerste reeks oriënterende proeven is gebleken dat m ariene bakteriën de 
garens zouden aantasten. H et is echter zo dat de resultaten met de nodige 
omzichtigheid dienen te worden geïnterpreteerd. Niettemin lag de breeksterkte, 
na aantasting, lager dan de gewone natte breeksterkte.

IV. ARBEIDSSTUDIES IN HET 
VISSERIJBEDRIJF

De arbeidsstudies in het visserijbedrijf om vatten twee projekten, nl. de arbeids- 
studies aan boord van vissersvaartuigen en de arbeidsstudies in de vismijnen.

1. Arbeidsstudies aan boord van vissersvaartuigen

De studies aan boord van vissersvaartuigen waren tweeledig, nl. aan boord van 
garnalenvaartuigen en aan boord van IJslandtrawlers.

Aan boord van garnalenvaartuigen

De eerste reeks vergelijkende proeven m et de spoel- en sorteerm achine voor 
garnalen aan boord van een commercieel vaartuig werd beëindigd.
De oorspronkelijke uitvoering van de spoel- en sorteerm achine werd met het oog 
op het opvoeren van de sorteercapaciteit enigszins aangepast.
De binnenste trommel werd spiraalvormig omgebouwd. Ais gevolg van deze 
aanpassing kon worden vastgesteld dat de verwerkingstijd met 25 % daalde 
t.o.v. de eerste uitvoering.
D oor het inschakelen van de spoel- en sorteerm achine in het arbeidsproces 
„V erw erking van de vangst” kon de oorspronkelijke werkruimte-indeling op het 
dek worden gewijzigd. Deze wijziging levert niet alleen een tijdwinst op, m aar is 
tevens een belangrijke bijdrage to t de veiligheid en de verbetering van de arbeids
omstandigheden.
De arbeidsom standigheden kunnen wellicht nog worden verbeterd door het 
autom atisch bevoorraden van de spoel- en sorteerm achine. V erder onderzoek 
m oet hier uitsluitsel brengen.
U it de resultaten van de vergelijkende studie is ook gebleken dat de gebruikelijke 
schudzeef één zeer voornam e eigenschap mist, die karakteristiek is voor de 
spoel- en sorteerm achine, met name het vermogen om de jonge platvis, o.m. tong 
en schol, kleine garnalen enz. levend en vrijwel zonder enige beschadiging over
boord te zetten. D oor deze eigenschap kan een algemeen gebruik van de spoel- en 
sorteerm achine leiden tot het herstel en het behoud van de garnalen- en visstapel 
in de kustwateren.

Een tweede reeks proeven met de spoel- en sorteerm achine werd gestart, waarbij 
de verwerkingssnelheid, m.a.w. de draaisnelheid van de sorteertrom m els, nader 
werd onderzocht.
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Aan boord van IJslandtrawlers.

In  het kader van de rationalisatie van de arbeid aan boord van IJslandtraw lers 
(1.000-1.350 pk) werd in het voorjaar een reeks proeven in de IJslandse wateren 
ondernom en. Tijdens deze proefreizen werden de gegevens over de behandeling 
van het vistuig en de vangst verzameld.
Een autom atische gutmachine (Shetland gutting machine) werd aangeschaft en 
tijdens deze proefreizen aan boord getest. H et doei was het arbeidsproces: „V er
werking van de vangst aan boord” te rationaliseren. Een eerste reeks gegevens werd 
verzameld, doch zij gaven niet het verhoopte resultaat.

2. Arbeidsstudies in de vismijn

De studie over de arbeid bij het lossen van de vangst in de Oostendse vismijn werd 
verdergezet. V oor drie IJslandtreilers werd de wijze van lossen opnieuw gevolgd.
Zoals in het verleden werden in het verslagjaar op technisch gebied internationale 
aktiviteiten ontplooid.

De 60e vergadering van de Internationale R aad  voor het O nderzoek van de Zee 
(I.R .O .Z .) werd bijgewoond en speciaal werd aan de werkzaam heden van het 
„G ear and Behaviour Com m ittee” deelgenomen.
In dit komitee werden o.m. besproken verhandelingen in verband m et de visserij- 
inspanning, het gedragingspatroon van vis, het effekt van het vistuig op de zee
bodem en de aktiviteiten van de werkgroepen van het komitee.
A an de vergadering van de I.R .O .Z . werkgroep „Engineering Aspects of Fishing 
Equipm ents” werd eveneens deelgenomen en een rapport „Prelim inary Research 
with a double net” werd voorgedragen.
Tenslotte werd de vergadering van de werkgroep „Testing of netting yarns and 
netting” van het ISO-Sub-komitee Textielprodukten voor V isnetten (IS O /T C  
38/SC 9) bijgewoond.

C. Kwaliteitsonderzoek
De studies over de kwaliteit van vis en visserijprodukten werden door het 
Rijksstation en de werkgroep „Behandeling Vis” (Commissie voor Toegepast 
W etenschappelijk Onderzoek in de Zeevisserij) ondernom en. Zij hadden betrekking 
op:

I. STUDIES VAN DE KWALITEIT VAN VIS 
EN VISSERIJPRODUKTEN

H et kwaliteitsonderzoek van vis en visserijprodukten werd op nationaal vlak en 
in internationaal verband verricht.
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1. Onderzoekingen in nationaal verband
Biologische kwaliteit van verse vis.
Proefnemingen werden verder op zwarte heilbot (Reinhardtius Hippoglossoides) 
uitgevoerd om, m et behulp van objektieve laboratorium m ethoden, het onderscheid 
tussen „slappe” (biologisch zwakke) en „vaste” (biologisch normale) vis te kunnen 
vaststellen, hetgeen van belang is voor de verwerkingsmogelijkheden van deze vis.
De brekingsindex van het perssap bleek hierbij een beloftevolle methode te zijn 
en werd verder uitgetest. Bijzondere aandacht ging hierbij naar de invloed van 
de hoeveelheid vis, de persduur en de tem peratuur.

Versheidsgraad van verse vis
Zoals in het vorig aktiviteitsjaar werd in 1972 aandacht besteed aan de purine- 
basen ais mogelijke versheidsindikatoren. De bepalingsmethoden voor hypoxan- 
thine, inosine en inosine-m onofosfaat (IM P) werden verder uitgetest. De autom a
tische bepaling van hypoxanthine en inosine werd in het onderzoek betrokken.
V oor hypoxanthine werden twee m ethoden, nl. de 2,6 dichlorofenolindofenol- en 
de o-tolidinem ethode getest. De eerste methode bleek de beste resultaten te geven. 
De bepalingsm ethoden van melkzuur in vis werden verder onderzocht. De bepaling 
van m elkzuur is van belang om de invloed van bepaalde vangmethoden (o.m. 
in verband met de doodstrijd van de vis) op de kwaliteit van de vis te kunnen 
bestuderen. In het bijzonder werden de invloed van de vissoort en van de 
extraktietechnieken bestudeerd.

Kwaliteit van diepvriesvis.
De studie van de bepalingsm ethoden van sylfhydrylgroepen in diepvriesvis werd 
verdergezet. Deze verbindingen ondergaan tijdens de diepvriesopslag verande
ringen, zodat zij mogelijke kwaliteitsindicatoren kunnen zijn.
Een aanvang werd gem aakt met de amperom etrische SH-bepaling. Deze techniek 
bleek in tegenstelling met vroeger reeds uitgeteste spektrofotom etrische methoden 
m eer mogelijkheden te bieden en wordt dan ook verder onderzocht.

2. Onderzoekingen in internationaal verband

In  het kader van de „Codex A lim entarius” (FA O -W H O -program m a) werden 
de voorgestelde norm en en objektieve kwaliteitsbepalingsmethoden van vis en 
visserijprodukten naar Belgische bedrijfsom standigheden geëvalueerd en beoor
deeld.
E r  werd eveneens deelgenomen aan de w erkzaam heden van de „E uropean Fish 
Technologists A ssociation” , die de onderzoekers op het gebied van viskwaliteit 
en -verwerking van de diverse Europese visserijinstituten groepeert. De aandacht 
ging voornam elijk naar het harm oniseren van de taste-panel-technieken van 
verse vis.
V erder werd in het kader van de werkgroep „Visserij” van de M inisterraad van 
de E .E .G . deelgenomen aan het op punt stellen van de keuringsschema’s voor 
diepvriesvis van kracht in de E .E .G .-L idstaten.
Tenslotte werd deelgenomen aan de werkzaam heden van de werkgroep „Bestraling 
van schaaldieren” van het Bureau Eurisotop (Commissie van de Europese 
Gemeenschappen).
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II. STUDIES VAN DE BEHANDELINGSPROCESSEN 
VAN VERSE VIS EN VISSERIJPRODUKTEN

De studies over de behandelingsprocessen omvatten:

1. De studie van het strippen (gutten) van vis

Een aanvang werd gem aakt m et een reeks proeven op zee met een automatische 
gutmachine (Shetland gutting machine). V oor koolvis werden goede resultaten 
bekomen. Voor andere ronde vissoorten bleek de afregeling van de machine 
nog moeilijkheden te bieden.
V oor het nareinigen van de buikholte van platvis, waarbij het verwijderen van 
de zwarte buikm em braan de voornaam ste moeilijkheid is, werd in het aktiviteits- 
jaar een proefinrichting ontworpen. De m em braan en eventuele andere resten 
van organen worden met een peristaltische pomp onder toevoeging van water 
verwijderd. Het nareinigen van platvissen is van belang voor het invriezen (ver
mijden bittere smaak) of het industrieel bakken van de vis (panklaar produkt).
De inrichting werd in de praktijk  uitgetest en bleek na enkele kleine wijzigingen 
volledige voldoening te schenken.

2. De studie van het wassen van vis

Een aantal wasproeven met schol werd in een roterende wasmachine uitgevoerd. 
E r werd in de meeste gevallen een verlenging van de houdbaarheid door het 
wassen vastgesteld, doch er bleek ook dat de methode een ernstig nadeel bezit. 
Bij zowat 30 % van de proeven werd immers na het wassen, in korte tijd, een 
grijze verkleuring vastgesteld. D aar de proeven telkens in strikt identische voor
waarden werden uitgevoerd, moet hier een wisselende faktor eigen aan de vis 
van invloed zijn. W aarschijnlijk gaat het hier om de m anier van vissen. Bij 
„zw aar vissen” worden de huid en de erin aanwezige pigmentcellen immers meer 
beschadigd dan bij „licht vissen” . H et wassen zou dan het grijs worden van de 
huid in de hand werken. V erder onderzoek is hier noodzakelijk.

3. De studie van het bewaren van garnalen

In samenwerking met de werkgroep „Biologie” werden een aantal kwaliteitsproeven 
op garnalen verricht die afkomstig waren van een zone langsheen de Belgische 
kust w aar industrieel afval van de produktie van proteolytische enzymen wordt 
gedumpt. Zowel de organoleptische keuring ais de objektieve kwaliteitsbepalings- 
methoden toonden aan dat er geen verschil in kwaliteit en houdbaarheid was 
tussen deze garnalen en garnalen afkomstig van zones w aar niet wordt gedumpt.
In samenwerking met de werkgroep „Techniek in de Zeevisserij” werd een 
kwaliteitsstudie op garnalen die, aan boord met een automatische spoel- en 
sorteerm achine werden gesorteerd, verricht. In vergelijking met de garnalen 
afkomstig van de traditionele schudzeef bleken deze garnalen een mooier uitzicht 
te hebben en m inder beschadigingen te vertonen. De houdbaarheid was evenwel 
gelijk.
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4. De studie van het bestralen van garnalen

In samenwerking met het C entrum  voor Kernenergie te Mol en het Laboratorium  
voor Industriële Konservering van Levensmiddelen van de Universiteit te Leuven, 
werden verder bestralingsproeven op gepelde garnalen uitgevoerd. Bijzondere 
aandacht ging hierbij naar de invloed van de w aterdam p- en gasdoorlaatbaarheid 
van de gebruikte verpakkingsfilms. Besluiten kunnen evenwel momenteel nog 
niet worden getrokken.

III. STUDIES VAN DE BEHANDELINGSPROCESSEN 
VAN DIEPVRIESVIS EN -GARNALEN

Een reeks diepvriesproeven op m akreel werd aangevat. Hierbij w ordt aandacht 
besteed aan de invloed van de bew aartem peratuur (-18 en -28° C) en aan het al 
dan niet strippen van de vis vóór invriezen.

D. Visverwerkende Nijverheid
V oor de visverwerkende bedrijven werden technologische, histologische, schei
kundige en bacteriologische onderzoekingen doorgevoerd door de werkgroep 
„Visverwerkende Bedrijven - V oorverpakking V is” (Commissie voor Toegepast 
W etenschappelijk Onderzoek in de Zeevisserij - l.W .O .N .L .) en het Rijksstation.

I. TECHNOLOGISCH ONDERZOEK
In  het aktiviteitsjaar werden vooreerst de reeds vroeger opgebouwde optimale 
rookprogram m a’s voor gerookte zalm, gestoomde m akreel, gerookte heilbot, ge
rookte sprot en gestoomde doornhaai verder in hun praktische uitwerking gevolgd. 
Zij hadden betrekking op de instelbare faktoren ais tem peratuur, relatieve voch
tigheid, snelheid en dichtheid van de rookgassen en rookverdeling en de niet- 
instelbare faktoren ais eigenschappen en kwaliteit van de grondstof.
In de tweede plaats werd de studie om trent de optimale werkprogram m a’s 
m et een optim aal rookprogram m a voor schelvis aangevuld.
H ierbij werd vooral aandacht besteed aan de invloed van het voordrogen en 
het roken op de gewichtsverliezen en op de houdbaarheid van het produkt.
E r  werd vooropgesteld een produkt te produceren dat hoogstens 2,5 % zout zou 
bevatten en dat m axim aal 14 % gewichtsverlies zou ondergaan.
Om het aangegeven percentage zout in de gefileerde schelvis te bekomen, 
bedroegen de pekelconcentratie en -tem peratuur van het pekelbad respectievelijk 
18 % en 10° C, terwijl de pekelduur op 15 min. werd gesteld.
De verschillende partijen schelvis werden achtereenvolgens 3, 4 en 5 uur voor
gedroogd en daarna gedurende 2 uur gerookt. De gewichtsverliezen na het 
drogen bedroegen respectievelijk 9 % , 10,8 % en 12,8 % . N a het drogen en 
roken w aren de gewichtsverliezen uiteindelijk 1 1 % , 13,2 % en 14,5 % .
H ierna werd de houdbaarheid van het produkt, dat van de drie verschillende 
procédés afkomstig was, bepaald. De bew aarduur bedroeg achtereenvolgens 4, 
6 en 8 dagen.
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Sam envattend kan het rookproces voor schelvis door een droogperiode van 5 uur 
bij een tem peratuur van 26° C en een rookperiode van 2 uur bij 28° C worden 
omschreven.

II. HISTOLOGISCH ONDERZOEK

V oor het histologisch onderzoek van verse en verwerkte vis werd een aantal 
fixeermiddelen onderzocht. H et fixatiemengsel volgens Z enker gaf veruit de 
beste resultaten. Ais klarend reagens na de desalcoholisatie viel de keuze op 
xyleen. De verblijftijd in xyleen werd op 2 “uur gesteld.
Verschillende parafinesoorten werden in funktie van de snijbaarheid van de 
preparaten uitgetest. H et parafine-ceresine met een sm eltpunt van 60" C gaf 
de beste resultaten.
Bij het kleuren van de preparaten gaven de enkelvoudige kleuringen geen goede 
resultaten. Van de samengestelde kleuringen bleek de V an Gieson-methode het 
best geschikt. E r werd echter geen kleuring van het colageen verkregen. 
Uiteindelijk werd geopteerd voor de trichrom e kleuring volgens Verhoefi. H iermede 
werd een duidelijk onderscheid tussen het dermis, epidermis, hypodermis en de 
epaxiale spieren bekomen.
Bij het rijpingsproces van haringfilets in een gaarbad is de vorming van SH-groepen 
een indikatie voor de graad van m aturiteit van de filets.
De aanwezige SH-groepen werden met kwikoranje gekleurd. Bij microscopische 
observatie konden de sulphydrylgroepen alleen onder fasecontrast worden waar
genomen.

III. SCHEIKUNDIG 
EN BAKTERIOLOGISCH ONDERZOEK

H et chemisch en bakteriologisch onderzoek had betrekking op:

1. De studie van de differentiatie van de mariene bakteriën

Om een beter inzicht in het bederf van de verschillende visserijprodukten te 
bekomen, werd overgegaan tot de differentiatie van de mariene bakteriën in verse 
en gestoomde makreel enerzijds en in bestraalde en onbestraalde garnalen 
anderzijds. G edurende het bewaren werd de samenstelling van de mariene flora 
gevolgd.
Op de huid van verse m akreel w aren de genussen pseudomonas (72,9 % ) en 
alkaligenes (16,6 %) het sterkst vertegenwoordigd.
De genussen achrom obacter (6,2 % ) en flavobacterium  (2 % ) waren ook aan
wezig. In het visvlees werden bovendien nog de genussen vibrio en aeromonas 
teruggevonden.
Op de huid van gestoomde makreel werd in het begin van de bew aarperiode alleen 
flavobacterium  genoteerd. Benevens de reeds vermelde genussen werd tijdens 
het verdere bewaarproces een aanzienlijk percentage enterobacteriaceae opge
tekend. De aanwezigheid van enterobacteriaceae is te wijten aan een secundaire 
besmetting na het stoomproces.
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Gedurende de eerste 20 dagen van de bewaarcyclus werd het visvlees van 
gestoomde m akreel steriel bevonden. Op het einde van de bew aarperiode werden 
alleen bakteriën teruggevonden die to t de familie van de enterobacteriaceae 
behoren.
Uiteindelijk werden over gans de bewaarperiode de urease positieve m icroörga- 
nismen, de am m oniak- en trimethylaminevormers bepaald.
Ten aanzien van de differentiatie van de mariene bakteriën in bestraalde garnalen 
werden met een bestralingsdosis van 0,1 M rad, enkel achrom obacter en alcaligenes 
opgetekend.

2. De identificering en de dosering van bewaarmiddelen
in vis- en visserijprodukten

H et onderzoek in verband met de analyse van komplexe mengsels van bew aar
middelen werd verdergezet. De spektrofotom etrische analyse van mengsels met 
3 en 4 kom ponenten leverde weinig bemoedigende resultaten op, dit in tegenstelling 
tot het onderzoek van binaire mengsels.

3. Studie van het diepvriezen

Bijzondere aandacht werd besteed enerzijds aan de invloed van het traag en 
snel diepvriezen en anderzijds aan de invloed van de bew aartem peraturen -18° C 
en -28° C op de grondstof en op het afgewerkte produkt.
In de eerste plaats werd de invloed van het diepvriezen van de grondstof op de 
kwaliteit en de houdbaarheid van gerookte sprot bestudeerd.
Uit de proefnemingen kon worden afgeleid dat de bew aartem peratuur belangrijker 
is dan de invriessnelheid. De gewichtsverliezen voor de partijen die bij -18" C 
werden bewaard, waren het grootst en namen toe met de duur van de bew aar
periode.
De bakteriële belasting verm inderde met de invriesduur en dit had een verlenging 
van de konservering tot gevolg.
In de tweede plaats werd de invloed van het diepvriezen op vacuüm verpakte 
gerookte zalm bestudeerd. U it de proefnemingen kwam tot uiting dat de bew aar
tem peratuur de voornaam ste rol speelde. De partijen die op -18° C en op -28° C 
werden gestockeerd, bleven respektievelijk 16 en 25 weken voor konsumptie 
geschikt.

4. De studie van het verpakken

Experim enten met stretchfilms ais verpakkingsm ateriaal werden voor gestoomde 
doornhaai doorgevoerd. Tussen de verpakte en niet verpakte doornhaai werd 
chemisch en bakteriologisch geen verschil genoteerd. Organoleptisch echter was 
de verpakte doornhaai van betere kwaliteit. O p basis van het 18 puntensysteem 
dat voor de organoleptische keuring van gestoomde doornhaai werd opgesteld, 
kwam tot uiting dat de verpakte en onverpakte doornhaai respectievelijk 20 en 
13 dagen van goede kwaliteit bleven.
Uiteindelijk werd een aantal proeven op vacuüm verpakte gerookte schelvis 
verricht. Uit de experim enten bleek dat de vacuüm verpakking voor de bewaring 
van gerookte schelvis niet geschikt is. De houdbaarheid van de vacuümverpakking 
bedroeg slechts 4 dagen, terwijl de niet verpakte schelvis 8 dagen bewaarde.
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5. De fotogesensibiliseerde realities

De onderzoekingen in verband met de werking van het riboflavine ais foto- 
sensibilisator werden verder doorgevoerd. Alhoewel reeds een dieper inzicht in 
de diverse reaktiemechanismen kon worden bekomen, kunnen nog geen definitieve 
besluiten worden getrokken.

E. Voorverpakkingsstudies 
van Visserijprodukten

De voorverpakkingsstudies van visserijprodukten werden verricht door de werk
groep „Visverwerkende Bedrijven - Voor verpakking Vis” (Commissie voor Toe
gepast W etenschappelijk Onderzoek in de Zeevisserij - l.W .O .N .L.) en het 
Rijksstation. Zij omvatten:

I. BAKTERIOLOGISCH, CHEMISCH 
EN ORGANOLEPTISCH ONDERZOEK

Bij de studie van het voorverpakken van verse vis werden de in vorige aktiviteits- 
jaren reeds geciteerde chemische (TVB- en TM A-bepaling) en bakteriologische 
(bepaling van het totaal aantal bakteriën en het totaal aantal anaërobe bakteriën) 
objektieve kwaliteitsbepalingsmethoden verder aangewend. H et chemisch onder
zoek werd evenwel aangevuld met de geautomatiseerde bepaling van purine-basen, 
hypoxanthine en inosine. De metingen gebeurden op voorverpakte kabeljauw, 
garnalen en wijting.
In verband m et de studie van de biologische kwaliteit van de voorverpakte vis, 
werd een aanvang gem aakt met de studie van de automatische Kjeldahlbepaling.
In het afgelopen aktiviteitsjaar werd ook aandacht besteed aan de organoleptische 
keuringsmethoden. Een 10-puntensysteem voor de keuring van de reuk van verse 
visporties werd getest en een gelijkaardig systeem werd bij de beoordeling van 
de reuk en de smaak van gekookte vis toegepast.

II. STUDIES VAN HET VERPAKKINGSMATERIAAL
EN DE VERPAKKINGSWIJZE

De doelstelling van deze studies ligt in het verzamelen van gegevens en kriteria 
w aaraan de film moet voldoen, teneinde als „best geschikte” film voor het 
voorverpakken van vis te kunnen worden vooropgesteld.
Uit vroegere experimenten kon worden aangetoond dat de zuurstofpermeabiliteit 
van de inpakfolie een grote rol speelt bij het bepalen van het bederfverloop en 
de kwaliteit.
Tevens werd voor de polyethyleenfolie uitgem aakt dat de tem peratuur een effekt 
heeft op de zuurstofdoorlaatbaarheid. H et verdere onderzoek dat werd verricht,
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bepaalde het tem peratuureffekt (range 0-12° C) en eveneens de invloed van de 
filmdikte op de zuurstofdoorlaatbaarheid van de Polyvinylchloride Stretchfolie. 
Bij dit laatste werd rekening gehouden m et de vervorming van de film teweeg
gebracht door het stretchen en m et de produktie-onregelm atigheden in de filmdikte. 
De verpakkingswijze die werd onderzocht, steunde op het gebruik van P.V .C.- 
stretchfolie.

III. BEWAARSTUDIES

In  het afgelopen aktiviteitsjaar werd eveneens de opslag van de voorverpakte vis 
in een zelfbedieningstoonbank bestudeerd. D it onderdeel van het distributieverloop 
heeft grote invloed op de houdbaarheid van de voorverpakte vis.
E r kon aan de hand van proeven op voorverpakte kabeljauwfilets en kabeljauw
m oten worden aangetoond, dat een lage koeltoonbanktem peratuur (0-2° C) nood
zakelijk is om voor een periode van 3 dagen de vis bederfvrij te houden. Hogere 
opslagtem peraturen, ais 4 en 8° C reduceren in gevoelige m ate de bew aarduur.
D e kabeljauw voorverpakt in polystyreenschaaltjes en PVC-stretchfilm , werd 
onder verkoopsom standigheden bewaard: overdag (van 9 u to t 21 u) bij 0, 4 of 
8° C en gedurende de nacht bij 0° C. A an de hand van het chemisch en organo
leptisch onderzoek werd bepaald hoeveel dagen de kabeljauwm oten en -filets 
houdbaar bleven.
De kabeljauwm oten die bij 0, 4 en 8° C werden bewaard, waren respektievelijk 
3, 2 en 1 dag voor verkoop geschikt; de kabeljauwfilets bleven respektievelijk 
3, 2 à 3, 1 à 2 dagen houdbaar. Kabeljauwfilets integenstelling met kabeljauw
moten zijn bij 4 en 8° C iets langer bew aarbaar.
U it de bakteriologische resultaten werd vastgesteld dat de belasting bij het bederf 
voor moten 5.IO5 en voor filets 4.IO 7 bakteriën per g visvlees bedroeg. De 
secundaire besmetting van filets was groot, zodat moet worden gedacht aan het 
machinaal fileren van deze vissoort.
O p dezelfde wijze ais voor kabeljauwfilets en -m oten werd de houdbaarheid van 
voorverpakte gepelde garnalen onder verkoopsom standigheden getest.
De garnalen werden eveneens in P.V .C.-stretchfolie verpakt en overdag bij 0, 4 en 
8° C en overnacht bij -0° C bewaard.
Ais belangrijkste resultaat werd vastgesteld dat geen onderscheid in bew aarduur 
bleek op te treden voor garnalen die bij 0 en 4° C (overdag) werden bewaard. 
Bij 8° C echter was de houdbaarheid gevoelig kleiner. V erder werd ondervonden 
dat de TM A -test niet geschikt was om het bederf bij garnalen te volgen.
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