Voor
de praktijk
De gezondheidszorg voor vissen hoort thuis bij de dierenarts. In deze serie vindt u adviezen en tips voor de behandeling en het
voorkomen van ziekten bij siervissen.

Deel 4. Virussen, bacteriën en schimmels
Peter J. Werkman
Ziekten bij vissen kunnen verschillende oorzaken hebben.
Er zijn verschillende virussen, bacteriën en schimmels die
de gezondheid van vissen kunnen aantasten. Het koi herpesvirus is een wereldwijd probleem. Maar ook stress kan
vissen zo ernstig treffen, dat sterfte het gevolg is. In dit
artikel leest u over de meest voorkomende infecties en de
daarvoor geschikte behandelingen. In deel 5 zullen parasieten worden besproken.
Stress bij vissen
Er zijn drie groepen van stressfactoren bij vissen te onderscheiden: fysische factoren, chemische factoren en biologische oorzaken. Bij fysische factoren moet u denken aan
temperatuurwisselingen, watervervuiling (troebeling), het
vangen, hanteren en transporteren van vissen, een gebrek aan
schuilplaatsen en te veel of te weinig voedsel. Chemische
factoren die kunnen leiden tot stress, zijn onder andere zware
metalen, zuur water, organische vervuiling (ammoniak of
nitriet), te weinig zuurstof, maar ook behandeling met middelen tegen parasieten of bacteriën. Er zijn ook biologische
oorzaken voor stress bij vissen. Overbevolking bijvoorbeeld,
maar ook de introductie van nieuwe vissen, agressie, bijvoorbeeld in de paaitijd, en de aanwezigheid van predatoren
(andere vissen, vogels, katten en dergelijke).
Bij stress wordt het cardiovasculaire systeem geactiveerd, de
ademfrequentie stijgt, er komt glucose vrij uit de lever en de
glyconeogenese komt op gang. Verder wordt redelijk snel
adrenaline geproduceerd in de kopnier en wat later corticosteroïden (cortisol). Cortisol heeft een vertragende werking op de reproductie, groei en immuniteit van vissen.
Het plasmacortisolgehalte van vissen is binnen twee tot vier
minuten meetbaar gestegen. Het kan worden gemeten in het
bloedplasma, maar ook in het zwemwater. Het gehalte aan
adrenaline is veel lastiger te meten. Bij meer stress daalt ook
de plasmaosmolariteit. Dit heeft negatieve gevolgen voor de
gasuitwisseling in de kieuwen.
De oorzaak, de heftigheid, maar ook de lengte van de stressperiode kunnen zo slopend zijn dat vissen eraan kunnen
sterven. Ook een langdurig laag stressniveau kan op den duur
dodelijk zijn.
Bij een ernstige stressimpuls, bijvoorbeeld als een vis uit de
vijver gesprongen is, kan een injectie met dexamethazon
1 tot 2 milligram per kilogram (mg/kg) intramusculair
helpen, gevolgd door een bad met 10 gram NaCl (Jodiumvrij)
per liter water gedurende tien minuten (extra beluchten).
Virussen
Koi Herpes Virus (KHV)
Koi herpesvirus is een DNA-virus dat alleen wordt aangetroffen bij spiegelkarpers en koi (beide Cyprinius carpio L.). Het
virus is niet besmettelijk voor goudvissen en graskarpers. In
1998 is de ziekte gevonden in Israël en in 2003 in Japan en
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sindsdien is het een wereldwijd probleem. De ziekte heeft afhankelijk van de watertemperatuur een incubatietijd van 7 tot
21 dagen en wordt vooral gezien op warme dagen bij een
watertemperatuur tussen 17 en 26 graden Celcius. Onder de
17 graden is geen ziektebeeld zichtbaar, maar kan er wel verspreiding van de besmetting plaatsvinden. Binnen één week na
de besmetting kan 10 procent van de aangetaste vissen sterven.
Soms zijn de eerste verschijnselen echter pas vanaf de achtste
dag zichtbaar. Uitwendige verschijnselen zijn slechts te zien
bij 40 procent van de zieke vissen. De ziekte duurt onder optimale omstandigheden niet langer dan 21 dagen. Het virus vermeerdert zich bij temperaturen boven de 18 graden, maar niet
meer boven 28 graden Celcius. De morbiditeit is 100 procent,
de mortaliteit kan tot 90 procent oplopen. Vissen van alle leeftijden zijn gevoelig.
De belangrijkste besmettingsroute van het KHV is direct van
vis naar vis. Daarnaast is overdracht mogelijk via netten,
emmers, water, handen et cetera. Soms vinden in geïsoleerde
vijvers spontane uitbraken plaats. De overdracht zou kunnen
plaatsvinden via vogels, kikkers of insecten. Het virus kan
maanden overleven in feces van koi.
Verschijnselen
In het eerste stadium van de ziekte zijn de vissen rusteloos,
schuren langs de bodem en zwemmen nerveus door het water.
Later worden ze meer apathisch. Op de huid zijn kleine bloedingen te zien en wat grotere witte vlekken met meer slijm.
Nog later krijgen de vissen ingevallen ogen. De kieuwen
raken ontstoken en vertonen necroseplekken. Hierdoor raakt
de ademhaling ernstig belemmerd en gaan de vissen luchthappen.

Afbeelding 1. Koi herpesvirus-infectie.
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Sommige vissen gaan plotseling dood zonder uitwendige
verschijnselen. Secundaire parasitologische en bacteriologische problemen kunnen het ziektebeeld verhullen.
Ingevallen ogen, kieuwnecrose en huidplekken met een plotselinge grote sterfte bij een hoge watertemperatuur zijn sterk
verdachte verschijnselen van KHV. De ziekte wordt ook wel
‘Carp Nephritis’ of ‘Gill Necrosis’ genoemd.
Diagnose
De definitieve diagnose kan worden gesteld door een (dode)
vis in ijs of ingevroren of een stukje kieuw en een stukje nier
in 96 procent alcohol naar het CIDC in Lelystad op te sturen
of te brengen. Binnen enkele dagen is via de TaqMan Polymerase Chain Reaction (PCR) de uitslag bekend.
Bij koi die de ziekte in het beginstadium bij zich hebben en
bij koi die de ziekte hebben overleefd, worden heel weinig
virusdeeltjes gevonden. Hierdoor kan een vals negatieve uitslag worden gekregen. Een negatieve uitslag betekent dus
niet dat de vis KHV-vrij is. Gevaccineerde vissen reageren
positief op de PCR-test. Door gebruik te maken van een
markervaccin is onderscheid te maken.
Het is mogelijk zelf de ontlasting van vissen te testen met een
Elisa doe-het-zelf-test. Binnen enkele uren is de uitslag
bekend. Een nadeel van deze methode is dat deze test alleen
positief aangeeft als het virus massaal aanwezig is en dat is
pas vier tot elf dagen na de besmetting het geval.
Behandeling
Tegen een koi herpesvirusinfectie is geen behandeling mogelijk. Als het in de praktijk uitvoerbaar is, kan men de watertemperatuur snel verhogen naar 29 tot 32 graden Celcius
(maximaal met twee graden per dag). Handhaaf deze temperatuur gedurende twintig tot dertig dagen. De infectie wordt
hierdoor afgeremd en sommige vissen kunnen hierdoor overleven. Deze warmtebehandeling is alleen zinvol tijdens de
besmettingsfase. Behandel een eventueel aanwezige secundaire bacteriële infectie met een gericht antibacterieel middel
en zorg steeds voor een optimale waterkwaliteit. Indien verwarmen niet mogelijk is, kan men eigenlijk alleen afwachten
en zien of de vissen de besmetting overleven. Het alternatief
is bij grote sterfte alle overige koi en karpers te euthanaseren.
Dragers
Een probleem bij het KHV is dat de vissen die de infectie
overleven, virusdrager kunnen blijven en tot twee jaar na de
besmetting nog steeds andere vissen kunnen besmetten. Tot
nu toe is het niet mogelijk gebleken bij levende vissen vast te
stellen of zij al dan niet drager zijn van KHV. Bij dragers
(ogenschijnlijk gezonde vissen) is het virus vooral aanwezig
in de kopnier (deze speelt een belangrijke rol bij de afweer
van de vis) en kan daar langer dan 24 maanden infectieus
blijven. Bij omgevingstemperaturen tussen 17 en 26 graden
Celcius kan het latent aanwezige virus voor een ziekteuitbraak zorgen. Dergelijke vissen moeten streng gescheiden
worden gehouden van andere vissen.
Desinfectie
Het koi herpesvirus is dood na twee uur bij een pH van 11.
Bassins kunnen bijvoorbeeld worden gedesinfecteerd met
een 5,25 procent natriumhypochlorietoplossing. De dosering
van natriumhypochloriet is 0,2 milliliter per liter (ml/l), dit
betekent 100 milliliter natriumhypochloriet 5,25 procent op
250 liter water. Desinfectie duurt één uur. U kunt het natrium-
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Afbeelding 2. Kieuwnecrose bij koi herpesvirus.

hypochloriet vervolgens neutraliseren met natriumthiosulfaat. Twee gram op tien liter water is voldoende voor het
neutraliseren van 200 deeltjes per miljoen (ppm) natriumhypochloriet.
U kunt netten en gereedschap desinfecteren met benzalkoniumchloride in een dosering van 60 milligram per liter
(mg/l) water gedurende twintig minuten. Zorg dat u goed
naspoelt.
Neem voordat u tot het gebruik van een van deze middelen
overgaat goed notie van de volgende informatie:
Natriumhypochloriet is werkzaam als desinfectans voor
KHV.
- Het is giftig voor vissen en lagere dieren.
- Het raakt inactief door organisch materiaal en door warmte.
- Dit desinfectans vernielt netten.
Ook benzalkoniumchloride (Roccal®) is werkzaam als desinfectans. Het verwijdert een overmaat van slijm en werkt tevens viricide en bactericide.
- Doseer bij gebruik als desinfectans Roccal 10 procent in
een dosering van 5 ml/l, ververs wekelijks.
- Dit middel is giftig in zacht water, bij een hoge temperatuur
en bij een lange behandelduur.
- Vaker laag doseren is bij dit middel beter dan een keer hoog
doseren.
- Het mag niet in het biologisch filter terechtkomen.
Preventie
Houd nieuwe vissen minstens vier tot zes weken in quarantaine bij 20 tot 25 graden Celcius. Werk hygiënisch en houd
alle handelingen bij al aanwezige vissen en vissen in quarantaine strikt gescheiden (aparte netten, emmers, voerbakken
et cetera). Voorkom overbevolking (vissen groeien) en een
slechte waterkwaliteit. Vermijd stress bij de vissen. Koop zo
mogelijk geïmmuniseerde vissen of vissen die afstammen
van een soort die niet gevoelig is voor KHV.
In meerdere landen zoals Israël, de Verenigde Staten en Japan
is men bezig een vaccin te ontwikkelen. In Israël worden koi
van tien gram (ongeveer drie maanden oud) twee uur in een
vaccinbad gedaan. Daarna worden ze 21 dagen gehouden bij
een temperatuur van 21 graden Celcius. De immuniteitsduur
is ongeveer elf maanden. Een probleem is dat niet alle landen
vissen willen toelaten die zijn geënt met een verzwakt levend
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vaccin. Tot nu toe is het vaccin binnen de EU nergens geregistreerd.
Regelgeving
KHV zal per 1 augustus 2008 aangifteplichtig zijn in de
Europese Unie. Dit geldt niet voor siervissen in afgesloten
water. Deze maatregel dient ter bescherming van karperkwekerijen in Oost-Europa. Nederland wordt in de betreffende regelgeving aangemerkt als KHV-positief land.
Lymphocystis
Dit is een virusinfectie die vooral wordt waargenomen bij
wildvang vissen uit zout en zoet water. Er groeien wratachtige verdikkingen op de huid en de vinnen. Dit begint met
kleine knobbeltjes die in tijd van weken of maanden groter
worden. Soms zit er een holte in met vloeistof. De ziekte kan
via afgestoten huidcellen overgaan op andere vissen. De infectie is meestal niet dodelijk, maar ontsiert de vissen wel.
Er bestaat geen behandeling tegen lymphocystis. Ontsierende
knobbels kunnen eventueel chirurgisch worden verwijderd,
maar de kans op recidief is groot. Zet aangetaste dieren apart.
Ga eventueel over op euthanasie. Om deze ziekte te voorkomen is het goed geen dieren met knobbels of huidafwijkingen te kopen.
Pokken
Bij vijvervissen en andere koudwatervissen kunnen gladde
verdikkingen op de huid worden waargenomen, die lijken op
gesmolten kaarsvet. Omdat deze ziekte veel voorkomt bij
karpers wordt hij ook wel karperpokken genoemd. Het virus
lijkt weinig besmettelijk en soms kunnen de verdikkingen
spontaan verdwijnen. Er treedt geen sterfte op.
Er is geen behandeling tegen pokken mogelijk, maar soms
kan de aandoening verdwijnen bij een temperatuursverhoging
van vijf graden.
Bacteriën
Op de intacte huid van vissen komen meerdere soorten bacteriën voor, waaronder Aeromonas- of Pseudomonas-soorten.
Sommige soorten kunnen, vooral bij verzwakte vissen, een
septicaemie veroorzaken. Ook buikwaterzucht kan worden
veroorzaakt door bacteriën. Gelukkig zijn de meeste bacteriën niet pathogeen. Wanneer dergelijke secundair aanwezige
bacteriën worden gekweekt, is er meestal sprake van een
andere onderliggende oorzaak, die de vissen heeft verzwakt.

Afbeelding 4. Huiddefecten door Vibrio sp. bij tarbot.

Dit kan stress zijn door transport, door een slechte waterkwaliteit of verwondingen. Verzwakte vissen kunnen hieraan
sterven.
De meeste echt vispathogene bacteriën zijn Gram-negatief.
Sommige staafvormige bacteriën kleuren rood (= zuurvast)
met de Ziehl-Neelsen kleuring (mycobacteriën en Nocardia).
Enkele bacteriën die in Nederland vispathogeen zijn: Aeromonas salmonicida (G-), die met atypische stammen gatenziekte in de huid bij karpers en koi veroorzaakt (‘Carp erythrodermatitis’), Vibrio-soorten (G-), zoals Vibrio vulnificus
(dit is een zoönose), en Edwardsiella tarda (G-), die bij vissen een septicaemie met gasvorming kan veroorzaken (ook
dit is een zoönose). Verdere pathogene bacteriën zijn Flavobacterium/Flexibacter columnaris (G-). Deze myxobacteriën
worden op de huid van veel soorten gevonden en kunnen bijvoorbeeld vinrot veroorzaken. Zij zijn onder de microscoop
zichtbaar als lange staven. Mycobacterium marinum (G+)
kan bij alle warmwatervissoorten vistuberculose veroorzaken
en bij de mens zwemmersgranuloom veroorzaken (dit is een
zoönose). Vanwege ondermeer het risico op zwemmersgranuloom is het verstandig om bij het hanteren van vissen handschoenen te dragen.

Afbeelding 3. Buikwaterzucht.
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Verschijnselen
Specifieke bacteriële infecties bij vissen zijn in de regel niet
te herkennen aan de uitwendige verschijnselen. De volgende
verschijnselen kunnen apart of in combinatie worden gezien:
- afwijkend gedrag, te sloom, afzonderen;
- niet eten;
- opgezette buik;
- bloedingen in de huid;
- huidwonden;
- bloedingen in de kieuwlamellen;
- langzaam opkomende sterfte.
De volgende verschijnselen worden gezien bij sectie:
- bleke, stevige lever;
- buikvocht;
- gezwollen nieren;
- normaal gekleurde, verdikte milt (dit is typisch voor bacteriële infecties).
Diagnose
Voor het stellen van de diagnose van een bacteriële infectie is
een bacteriekweek noodzakelijk. Neem bij sectie monsters
van nier, lever, milt, hart en eventueel afwijkende processen,
en indien nodig van de rand van abcessen. Ent deze uit op een
schapenbloedagar-plaat. (Het is gebleken dat wattenstaafjes
in transportmedium minder betrouwbaar zijn om bacteriën te
kunnen kweken.) Stuur de platen naar een laboratorium dat
bekend is met bacterieziekten bij vissen, bijvoorbeeld het
CIDC in Lelystad. Na twee dagen is meestal een voorlopige
diagnose bekend. Uit de uitslag van een gevoeligheidstest
wordt bekend of de gevonden bacteriën gevoelig zijn voor
een antibacterieel middel. Vooral uit abcessen bij koi worden
bacteriestammen gevonden die tegen de meeste van de normaal gebruikte antibiotica resistent blijken te zijn.
Behandeling
Voor de behandeling van een ziekte veroorzaakt door een
bacterie is het ‘good veterinary practice’ om te behandelen op
aanwijzing van de uitslag van de gevoeligheidstest. Alleen bij
een zeer acuut optredende bacteriële infectie kunt u direct

Afbeelding 5. Huidtuberculose als gevolg van Mycobacterium marinum.
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een antibioticum toedienen waarvan effect mag worden verwacht. Enkele bij vissen gebruikte antibiotica zijn amoxycilline, oxytetracycline, flumequine, enrofloxacin, florfenicol,
neomycine en trimethoprim-sulfa.
De keuze van behandelmethode kan beperkt zijn omdat sommige middelen alleen als injectievloeistof beschikbaar zijn.
Andere smaken zo slecht dat zij door de vissen niet met het
voer worden opgenomen. Bij een enkele grote vis kan naast
een lokale wondbehandeling ook een injectie met een antibioticum worden gegeven. Voor iedere wondbehandeling en
injectie behoort een vis te worden gesedeerd. Het is in dit verband al eerder vermeld dat genezing sneller gaat bij een
hogere watertemperatuur.
Het is belangrijk om tegelijk met het nemen van de monsters
ook de kwaliteit van het water te (laten) onderzoeken. Als de
waterkwaliteit niet optimaal is, leidt een verbetering al direct
tot een verbetering van de leefomstandigheden voor de zieke
vissen. Dit heeft soms minstens zoveel effect voor de genezing als de behandeling met een antibacteriëel middel.
Let op, het is zinloos om een bacteriekweek in te zetten van
dode vissen. Het medium water en de temperatuur zorgen
zeer snel voor autolyse en de vermeerdering van allerlei nietspecifieke bacteriën.
Wondbehandeling
Het kost het lichaam veel tijd om een diepe ontsteking (abces)
met veel dood materiaal als gevolg van een bacteriële infectie
te laten genezen. Dit genezingsproces kan worden geholpen
door bijvoorbeeld een wond een keer per week onder sedatie
schoon te maken. Leg, voordat u start met een wondbehandeling, eerst alle benodigdheden klaar om snel te kunnen werken: een bad met sedatievloeistof, een bad met schoon water
en een luchtpompje voor ‘recovery’, natte en droge handdoeken, een platte werktafel of werkblad, wattenstaafjes,
3 procent waterstofperoxide, Propulis-vloeistof (een stof op
honingbasis) met een pipet en eventueel een injecteerbaar
antibioticum met injectiespuit.
Als de vis is gesedeerd, kan hij met een net en met handschoenen aan uit het water worden gehaald en op een natte,
zachte ondergrond worden gelegd, bijvoorbeeld een natte
handdoek. Laat iemand de vis vasthouden zodat hij niet onverhoeds kan wegspringen. Leg een natte doek over de kop
en de niet te behandelen delen. Als (nog) niet bekend is waardoor de wond veroorzaakt is, moet u nu met een öse materiaal
verzamelen van de rand van de wond en dit enten op een
schapenbloedagar-plaat. Stuur de plaat naar een laboratorium
voor een determinatie met een gevoeligheidsbepaling.
Neem vervolgens een wattenstaafje en doop dit in de 3 procent waterstofperoxide-oplossing. Wrijf hiermee het necrotische materiaal en de losliggende schubben weg. Daarna kunt
u met een pipet enkele druppels Propulis op de schoongemaakte wond aanbrengen. Geef zonodig een injectie met een
antibacteriële stof. Als de behandeling klaar is, kan de vis in
de bak met schoon water met de luchtpomp aan, om van de
sedatie bij te komen. De meeste vissen kunnen enkele minuten op het droge worden behandeld, mits zij nat worden gehouden. Zet de vis zonodig even terug in een sedatievloeistof
met de halve startdosering om hem vervolgens verder te
behandelen.
Schimmels
Op vissen en viseieren in zoet water worden regelmatig uitwendige schimmels aangetroffen. De meest voorkomende
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Afbeelding 6. Schimmelplekken op de huid.

soort (met veel ondersoorten) is het geslacht Saprolegnia, dat
wordt gevonden bij watertemperaturen tussen 5 en 33 graden
Celcius. Bij zoutwatervissen worden zelden schimmels aangetroffen.
Voorkeurplaatsen voor Saprolegnia zijn verwondingen als
gevolg van vangen, parasieten en overbevolking. Op de huid,
vinnen en staart kunnen wit tot grijsbruine watachtige plukken worden waargenomen, meestal op de plaatsen waar de
huid beschadigd is. De kluwen (mycelium) met schimmeldraden (hyphen) kan zich snel vermeerderen, zeker wanneer
de uitwendige omstandigheden minder gunstig zijn voor de
vis. Dit is bijvoorbeeld het geval als de waterkwaliteit niet
optimaal is, of als er grote temperatuurwisselingen hebben
plaatsgevonden. Vissen kunnen aan een uitgebreide schimmelinfectie doodgaan. De voortplanting van schimmels is gecompliceerd. Door direct contact kunnen schimmelsporen
die in de hyphen zitten, naar andere vissen worden overgebracht.
In de meeste gevallen is een schimmelbesmetting secundair.
Schimmels zijn veelal saprofieten en een dode vis kan in korte tijd in schimmel gehuld worden. Schimmels komen ook
voor op dode viseitjes en kunnen ernaast liggende gezonde
eitjes aantasten, waardoor een heel legsel verloren kan gaan.
Kort samengevat: een Saprolegnia-infectie is te herkennen
aan watachtige witte of grijsbruine plukken op defecte plaatsen van huid, vinnen en staart. Een huidafkrabsel laat een
typisch mycelium met veel hyphen zien.
Behandeling
De herstelkansen zijn bij een Saprolegnia-infectie sterk afhankelijk van de uitgebreidheid van de huidlesies. Verbeter
voor de behandeling de waterkwaliteit. Verwijder dode viseitjes en ernstig aangetaste vissen, plaats deze eventueel in de
behandelbak. Voor de behandeling kunt u de volgende middelen gebruiken: malachietgroen oxalaat, Pyceze® (50 procent bronopol BP), methyleenblauw en zout. Zie voor de
dosering tabel 1.
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Tabel 1. Doseringen van de in de tekst genoemde schimmelbehandelingen
Malachietgroen oxalaat
Vissen
Viseieren
Pyceze®
Vissen
Viseieren
Methyleenblauw
Vissen
Viseieren
Zout
Vissen

Dosering

Tijdsduur

0,1 mg/l
0,5 mg/l
2 mg/l

30-96 uur
1 uur
15 min.

0,04 ml/l
0,1 ml/l

30 min.
30 min.

3 mg/l
2 mg/l

48 uur
48 uur

3 g/l

dagen

Let op, alle in tabel 1 genoemde doseringen zijn met zorg genoteerd, maar omdat vissen van dezelfde soort soms zeer verschillend op eenzelfde middel kunnen reageren, wordt geen
aansprakelijkheid aanvaard in geval van schade of sterfte als
gevolg van gebruik van de genoemde doseringen. Als men
niet eerder een behandeling bij deze soort vissen en met dat
medicijn heeft ingesteld, kan het zinvol zijn om het middel
eerst bij een klein aantal vissen uit te proberen.
Neem voordat tot het gebruik van een middel wordt overgegaan goed notie van de volgende informatie:
Malachietgroenoxolaat is werkzaam tegen veel uitwendige
parasieten en schimmels.
- Het is carcinogeen en teratogeen (kan leiden tot misvormingen bij nakomelingen).
- Gebruik handschoenen en mondmasker.
- Het is giftig bij een hoge temperatuur en bij een lage zuurgraad.
- Het is giftig voor piranha’s, olifantsvissen, schubloze vissen, koperzalmen en kleine zeewatervissen.
- Overdosering blokkeert de zuurstofuitwisseling van de vis.
- Gebruik dit middel niet in het biologisch filter.
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- Deze stof kleurt alles groen. De groene kleur is te verwijderen met natriumsulfiet.
- Het middel ontkleurt in alkalisch water tot een carbolvorm.
Is dit het geval, maak het water zuurder met azijnzuur.
- Gebruik het niet samen met zout.
- Het kan worden verwijderd door over actieve kool te filteren.
Methyleenblauw is matig werkzaam tegen uitwendige parasieten en wordt ook gebruikt tegen nitraatintoxicatie.
- Het is carcinogeen, dus gebruik handschoenen en een
mondmasker.
- Het middel is giftig voor olifantvissen, voor schubloze
vissen en voor planten.
- Het is actief zolang het water blauw is, maar wordt door
licht inactief.
- Gebruik dit middel niet in vijvers.
- Gebruik dit middel niet in het biologisch filter.
Pyceze® (50 procent Bronopol BP) is werkzaam tegen schimmels bij vissen en viseieren en vormt een alternatief voor malachietgroen oxalaat.
- Spoel na behandeling de viseieren goed schoon.
- Het effect op siervissen is (nog) onbekend
- Dit middel irriteert ogen, huid en longen.
- Draag bij gebruik handschoenen, beschermende kleding en
een mondmasker.
- Voer de resten af als chemisch afval.
Zout is werkzaam tegen ectoparasieten en remt bacteriegroei.
Gebruik jodiumvrij zout, bijvoorbeeld zeezout.
- Het is giftig voor wildvang discusvissen en sommige andere
cichlidensoorten, meervallen, neontetra’s en kardinaaltetra’s.
- Zet ozonapparatuur uit.
- Gebruik het niet samen met zeoliet (dit bindt ammoniak) of
met formaline, kalium permanganaat, benzocaïne of malachietgroen oxalaat.
- Doseer hoger in hard water.
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Preventie
Zorg om schimmelinfecties te voorkomen voor een optimale
waterkwaliteit en een goede hygiëne. Probeer vissen te hanteren zonder verwondingen te veroorzaken.
Andere schimmelsoorten
Een minder voorkomende infectie met een schimmelachtige
is branchiomycose, waarbij voornamelijk de kieuwen worden
aangetast. Een herhaalde behandeling met formaline 15 ml/l
kan hierbij effectief zijn. Ook komt Dermocystidium voor,
met als kenmerk huidknobbels vol sporen. Een andere schimmel is Ichthyophonus, die mogelijk vanuit de darm inwendig
aanwezig is. Tegen de laatste twee soorten is geen behandeling
mogelijk.
E.H.B.O. bij vissen
Als vissen in een hoog tempo doodgaan en er niet direct een
diagnose is te stellen, kunt u de volgende maatregelen nemen
om de ernst van de aandoening te verminderen. Ververs om te
beginnen een derde tot driekwart van het water. Stop met voeren en zorg voor extra beluchting. Verminder eventueel de
visdichtheid en verwijder zieke en dode vissen. Spoor ten
slotte de oorzaak van de sterfte op en verhelp deze.
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