Vietnam: op weg naar een
Eén van de snelst groeiende vormen van
aquacultuur ter wereld is zonder twijfel de teelt
van pangasius. Bedroeg de productie in 1995
nog 10.000 ton, in 2007 was dat maar liefst
een miljoen ton. Van alle productie komt 90%
uit Vietnam, en in het bijzonder uit de Mekong
Delta. De ontwikkeling die hier het afgelopen
decennium heeft plaatsgevonden is gerust
historisch te noemen. Vietnam is mede door de
stormachtige groei van pangasiusteelt na China
en India de grootste producent van kweekvis in
de wereld.

Export van pangasiusfilet uit Vietnam
bedroeg over de eerste 9 maanden van
2008 al 483.000 ton en in waarde meer dan
77 miljoen euro. Een groei ten opzichte van
2007 van meer dan 50% in hoeveelheid en
in waarde. Enerzijds voorziet de snelle groei
van aquacultuur in een duidelijke behoefte,
anderzijds neemt de druk op het milieu van
de intensieve teelt toe. Nederland probeert
met het Public Private Partnership Vis met
Vietnam bij te dragen aan de duurzame
ontwikkeling. Pangasius is in korte tijd
populair geworden. In Nederland kennen
we de vis als panga. In Vietnam noemen ze
de vis Tra of Basa. De naam Aziatische meerval wordt ook wel gebruikt. Het overgrote
deel van de kweekvis komt van één soort,
namelijk Pangasianodon Hypothalamus.
Pangasius is zo gewild omdat het een goedkoop alternatief is voor populaire witvis die
in het wild wordt gevangen zoals Alaska
Pollack of kabeljauw. Paradoxaal genoeg
is het juist de niet-visachtige smaak die het
product populair maakt. Het geheim van
groei van de productie is de relatief een-
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Tank vol met catfish.

De invoer van Nederland bedroeg in 2007 al
meer dan 70 miljoen euro. Panga is voor de
Nederlandse markt een belangrijk product
geworden. Sterk in opkomst is de afzet naar
Oost-Europa, exporten naar Rusland en
Oekraïne verdubbelen jaarlijks. Rusland is nu
het belangrijkste afzetland met 13% van de
totale export van Vietnam.
De enorme uitbreiding van de teelt van
pangasius in de Mekong Delta heeft de afgelopen tijd gezorgd voor zorgen omtrent de
effecten op het milieu. Er bestaan zorgen
over het gebruik van water en van land, over
de samenstelling van het voer, over de effecten van ontsnapte vissen, over ziekte ontwikkeling en over de uitspoeling in de Mekong
Delta. Er is nog relatief weinig bekend over
deze gevolgen. Ook is er bij het Westerse
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