geeft een inleiding over de belangrijkste
technische aspecten van zoetwater visteelt,
maar gaat niet in op de sociaaleconomische
dimensies. De doelgroep zijn personen
en groepen die een nieuwe aquacultuuractiviteit gaan beginnen. Dit AgroSource
boekje is erg nuttig materiaal voor training
en advies.
* VSO = Voluntary Service Overseas – een
organisatie die jonge vrijwilligers met
specifieke kennis en ervaring aan ontwikkelingsprojecten koppelt.
Deze AGRODOKS en AgroSource kun je
bestellen op de AGROMISA website:
https://www.agromisa.org/.

Voedselkwaliteit en aquacultuur in
tropische en sub-tropische landen
In de laatste nieuwsbrief van AGROMISA
staat een interview met WUR onderzoekers
van AFI, Paul van Zwieten en Agboola Jeleel
over het belang van aquacultuur voor de
voeding van armere bevolkingsgroepen.
Als je suggesties hebt voor updates van
de Agrodok serie, of wilt samenwerken
voor het updaten, neem a.u.b. contact op
via agromisa@wur.nl. Ook donaties aan
Agromisa zijn welkom.
Het postadres van AGROMISA is:
Agromisa Foundation
P.O. Box 41, 6700 AA Wageningen,
Netherlands

Cobia-kweker in Panama
eerste met ASC-keurmerk
PANAMA – Viskwekerij Open Blue in
Panama is de eerste cobia-producent in
de wereld die het keurmerk van de Aquaculture Stewardship Council (ASC) heeft
verkregen.
De ASC heeft jaren gewerkt aan de standaard voor de kweek van cobia en de
daarop gelijkende seriola (de kingfish, die
ook in Nederland wordt gekweekt), en de
kwekerij van Open Blue is vorig jaar langs
deze meetlat gelegd.
Gekeken wordt onder meer naar de impact
op het milieu, de waterkwaliteit, het gebruik
van medicijnen, het risico van ontsnappingen en de samenstelling van het voer (dat
zo min mogelijk bestanddelen van wilde vis
moet bevatten). Daarnaast wordt gekeken
naar de sociale omstandigheden. Kinderar-

beid en gedwongen arbeid is uit den boze,
en er moet in een veilige omgeving in een
gereguleerd aantal uren een normaal salaris verdiend kunnen worden.
Open Blue kweekt de cobia op in de kustwateren van Panama, in kooien met een diepte
van zo’n 30 meter. Er is geen gerichte visserij op deze solitair levende vissoort, maar
de cobia is als snelgroeiende, grote vis met
heel mooi visvlees een uitermate geschikte
kweekvis. Kweek vindt al op enige schaal
plaats in Noord- en Midden-Amerika en
vooral in Azië (zie Aquacultuur 2005, nr. 3
voor een artikel over cobiateelt), en zal naar
verwachting in omvang toenemen.
Aandachtspunten zijn de hoge sterftecijfers
door stress bij het transport van de nursery
naar de kooien in zee en ziektes.
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