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Bijna 5 procent van de kweekvis in
de wereld voldoet aan het keurmerk voor duurzame vis van ASC.
Dat aandeel kan groeien tot 12,5
procent, meer vraag is er niet. Dat
stellen milieuwetenschapper
Simon Bush en zijn collega’s deze
week in Science.
De teelt van kweekvis neemt wereldwijd snel toe. Inmiddels wordt
meer vis in visvijvers op land en
aan de kust gekweekt dan er wilde
vis in zee wordt gevangen. Deze
‘blauwe revolutie’ gaat echter gepaard met watervervuiling, aantasting van ecosystemen en uitbuiting
van personeel. Daarom hebben bedrijven en ngo’s samen duurzaamheidscriteria opgesteld in de Aquaculture Stewardship Council (ASC).
Dertien vissoorten, waaronder
zalm, tilapia en pangasius, worden
inmiddels met dit logo verkocht,
maar die verkoop bedraagt slechts
4,6 procent van het totaal. Volgens
Bush, die het artikel samen met
Wageningse en internationale collega’s schreef, is de potentiële
vraag naar duurzame kweekvis in
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Europa, Noord-Amerika en Australië zo’n 12,5 procent van de totale
productie. De rest van de kweekvis
wordt vooral verkocht in Aziatische
landen waar de consument minder
waarde hecht aan duurzaam geproduceerde producten.
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En die extra marktwaarde voor
duurzaamheid moet er wel zijn,
betoogt Bush, omdat de producen-

ten extra kosten moeten maken
om aan het ASC-keurmerk te kunnen voldoen. De onderzoeker ziet
nog meer grenzen aan de certiﬁcering. Veel viskwekers in ontwikkelingslanden zijn niet in staat om
vis met een duurzaamheidslogo te
leveren, omdat ze te klein zijn of
geen internationaal handelsnetwerk hebben. Certiﬁceren is complex en kostbaar en vergt management dat de meeste vistelers in het

Zuiden ontberen, aldus de onderzoeker.
Bush denkt dat we meer duurzaam geproduceerde kweekvis
kunnen krijgen door met wetgeving en handhaving duurzame productiemethoden af te dwingen in
ontwikkelingslanden. Hij vindt
daarom dat internationale organisaties een bredere aanpak dan alleen keurmerken moeten kiezen om
duurzaamheid te bevorderen. AS
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Door grond toe te voegen aan hun
mest en die vervolgens luchtdicht
af te dekken, kunnen boeren de
uitstoot van ammoniak ﬂink reduceren. Dat blijkt uit onderzoek van
de Wageningse promovendus Ghulam Abbas Shah. ‘Fascinerend’
vindt onderzoeksbegeleider Egbert
Lantinga de conclusie dat boeren
grond van hun bedrijf aan de mest
kunnen toevoegen om de stikstof-

verliezen en ammoniakemissies te
verminderen. De maatregel levert
veel milieuwinst op en kost de boeren vrijwel niets.
Shah deed zijn onderzoek in de
strostal van biologisch proefbedrijf Droevendaal van de universiteit. Hij testte onder meer het effect van drie mestadditieven: zeoliet (een vulkanisch kleimineraal),
lavameel (gemalen vulkanisch gesteente) en zandgrond van het bedrijf. De eerste twee zijn al in de
handel om de emissie van ammoniak te verminderen, maar die
middelen zijn vrij duur.
Zeoliet werkt het best. Het mineraal bleek de ammoniakuitstoot

in de stal met 85 procent te verminderen bij een dagelijks gebruik
van een halve kilo per koe. Opmerkelijk was echter dat gewone zandgrond precies hetzelfde effect had,
mits je er drie keer zoveel van gebruikt. Lantinga: ‘Je hebt die commerciële toevoegmiddelen dus eigenlijk helemaal niet nodig.’ Voordeel van de methode is ook dat het
vasthouden van stikstof de mest
verrijkt, wat leidt tot hogere opbrengsten van gras en mais, bleek
uit een andere test van Shah.
Daarnaast ging de Pakistaanse
promovendus na hoeveel stikstof
er verloren ging tijdens de opslag
van de vaste mest op het bedrijf.

Doorgaans ligt zo’n mesthoop onbedekt op het erf en gaat bij allerlei omzettingsprocessen veel stikstof verloren. In navolging van buitenlands onderzoek concludeert
Shah dat veehouders die mestvaalt
beter luchtdicht kunnen afdekken,
want onder zuurstoﬂoze omstandigheden blijven de stikstofverliezen beperkt. De combinatie
(grond toevoegen en luchtdicht
afdekken) levert veel milieuwinst
op. AS
Ghulam Abbas Shah promoveert op
9 september bij Peter Groot Koerkamp, hoogleraar Agrotechnologie
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