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artikel geeft eerst een overzicht van enkele gangbare methoden om dit verschijnsel te meten daarna schetst het de
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accelerated growth - half of the world s farmed salmon are part deaf due to accelerated growth rates in aquaculture new
research has found the results now offer a better understanding of the effects of a common, het neusje van de zalm in
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