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Mogelijkheden voor aquacultuur
in Centraal Azië
Door Michiel Fransen (student Wageningen Universiteit; michielfransen@hotmail.com) en Raymon van Anrooy
(Fisheries & Aquaculture Officer FAO-SEC; raymon.vananrooy@fao.org)

Als afsluiting van zijn MSc. Biologie opleiding aan Wageningen Universiteit heeft Michiel
Fransen vijf maanden stage gelopen bij de FAO-SEC (FAO Sub Regional Office for Central
Asia) in Ankara, Turkije. Tijdens deze stage heeft hij een uitgebreid beeld gekregen van de
aquacultuur- en visserijsector in Centraal-Azië. In dit artikel wordt verslag gedaan van de
kenmerken, sterke en zwakke punten en problemen van de aquacultuursector in Centraal
Azië, en worden de ontwikkelingsmogelijkheden van de sector toegelicht.

Een Uzbeekse karpervijver wordt geoogst.
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Tabel 1: Verloop van aquacultuurproductie (ton) in Centraal-Azië voor (1989) en na (1997, 2007)
onafhankelijkheid.
1989

1997

2007

Kazachstan

9050

1921

386

Kirgizië

1135

168

107

Tadzjikistan

3267

71

26

Turkmenistan

2464

605

16

Oezbekistan

21001

7490

3424

TOTAAL

36917

10255

3959

Bron: FishStat Plus v. 2.3
Centraal Azië is het gebied ingeklemd tussen de Kaspische Zee in het westen, Rusland in het noorden, China in het oosten
en Iran en Afghanistan in het zuiden. Het
gebied bestaat uit vijf landen; Kazachstan,
Kirgizië, Tadzjikistan, Turkmenistan en Oezbekistan en beslaat een oppervlakte dat
ruim 70 keer groter is dan Nederland, met
een bevolking van (slechts) 60,5 miljoen
mensen. De regio heeft een grote geografische diversiteit, variërend van bergen tot
grassteppen en moerassen en heeft een
klimaat dat gekenmerkt wordt door sterke
temperatuursschommelingen.
Sinds de onafhankelijkheid van de staten
na het uiteenvallen van de Sovjet Unie in
1991 is de visproductie afkomstig uit aquacultuur met zo’n 90% (1989-2007) gedaald.
Onder het Sovjetregime diende de aquacultuursector twee doelen: 1) het kweken
van commerciële consumptievis en 2) het
produceren van pootvis voor het uitzetten
in (stuw-)meren en rivieren (culture-based
fisheries). Beide waren pogingen om de
dalende visvangsten uit de Kaspische Zee
en (stuw)meren te doen verlichten/keren.
De gehele aquacultuursector was deel van
de centrale planeconomie en werd dan
ook aangestuurd en gesubsidieerd vanuit
Moskou. Na de val van het Sovjetregime
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behielden de onafhankelijke staten de
visteeltsystemen, maar door de ontstane
zwakke economieën was het onmogelijk
om de sector te blijven subsidiëren met
als gevolg dat de meeste bedrijven werden
geprivatiseerd of failliet gingen. De geprivatiseerde bedrijven produceren nog steeds
vis (veelal met minimale middelen met als

gevolg een verminderde productie) of zijn
overgestapt op de productie van andere
goederen (bijvoorbeeld katoen en rijst).
Als gevolg van de sterke afname van de productie uit visserij en aquacultuur bedraagt
de gemiddelde visconsumptie per persoon
ongeveer 1 kg vis per jaar en ligt daarmee
ver onder de gezondheidsnorm van 12 kg
vis per persoon per jaar. Redenen voor deze
lage consumptie zijn met name de beperkte
hoeveelheid beschikbare vis en de daarmee
samenhangende hoge marktprijs.
Productie, methoden en soorten
Momenteel bedraagt de aquacultuurproductie in geheel Centraal Azië zo’n 4000 ton.
Veruit het grootste gedeelte hiervan wordt
in Oezbekistan geproduceerd (3400 ton). In
Tabel 1 is de regionale kweekvisproductie
voor en na onafhankelijkheid weergegeven.
Het mag duidelijk zijn dat de huidige productie maar een fractie van die van vroeger
is. Daarbij moet ook worden opgemerkt dat

het vroegere peil niet de maximum productie was. Er is dus potentie voor (grote) groei!
In Centraal Azië vindt aquacultuur voornamelijk in semi-intensieve vijvers plaats, die
meestal nog dateren uit de Sovjettijd. Het
totale vijveroppervlakte in de regio wordt
geschat op enkele duizenden hectares, die
echter veelal slecht onderhouden zijn en
nu soms voor andere doeleinden worden
gebruikt. Hoewel deze vijvers met een
moderne bedrijfsvoering en -uitrusting een
hoge productie zouden kunnen realiseren
(2000-3000 kg/ha), is door het gebrek aan
investeringen en commercieel visvoer een
huidige productie van slechts enkele tientallen kg/ha meer realistisch. Naast vijverteelt
is een klein deel van de totale visproductie
afkomstig uit race-way systemen en kooicultuur. De race-way systemen zijn vooral
gevestigd in de bergachtige delen van de
regio, waar rivierwater op eigen kracht
door het bedrijf wordt geleid. Kooicultuur
is pas recent geïntroduceerd in het gebied

Voorbeeld van een stuwmeer in Oezbekistan
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Een gat in de markt: steurkweek
In visserijtermen is de Kaspische Zee
van oudsher bekend vanwege de verschillende soorten steur (waaronder
belugasteur) die hier gevangen werden
voor hun kaviaar. Door voornamelijk
overbevissing, maar ook habitatvernietiging en vervuiling, zijn de vangsten van
steur sinds de jaren vijftig van vorige
eeuw drastisch teruggelopen tot een
punt dat in 2009 alle kaviaarexport uit
het Kaspische Zee gebied door CITES
verboden is. In een poging het tij te
doen keren worden jaarlijks miljoenen
jonge steuren uitgezet - helaas zonder
resultaat. Met het oog op de hoge
winsten die gehaald kunnen worden
met kaviaarproductie zou commerciële
teelt van de verschillende steursoorten
in Centraal Azië zeker interessant zijn.
Voortplantingstechnieken van deze vissen zijn al tientallen jaren bekend en de
introductie van bedrijfsvoeringen uit
steurteelt in Rusland en China moet zeker
mogelijk zijn. Echter, ontwikkeling van
deze sector in Centraal Azië hapert door
het gebrek aan financiële investeringen
en beschikbaar commercieel steurvoer.
en vindt vooral plaats in de talrijke (stuw)
meren. Naast de beschreven teeltmethoden
wordt er momenteel door FAO gekeken
naar de mogelijkheden om visteelt in irrigatiekanalen te stimuleren. Centraal Azië heeft
een grote katoenproductie (ongeveer 1,36
miljard kilo in 2009) en als gevolg van het
overwegende droge klimaat is een intensief
netwerk van irrigatiekanalen aangelegd.
Voor visteelt in deze waterwegen komen
echter wel alleen zoutminnende vissoorten
in aanmerking daar het water licht brak is.
De meest geproduceerde vissoorten behoren momenteel allen tot de karperfamilie:
gewone karper (Cyprinus carpio carpio),
graskarper (Ctenopharyngodon idella),
zilverkarper (Hypophthalmichthys molitrix),
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grootkopkarper (Hypophthalmichthys nobilis) en kroeskarper (Carassius carassius).
De zilverkarper wordt veruit het meest geproduceerd (ruim 3200 ton in 2007). Deze
soorten worden allen uitsluitend in vijvers
geteeld. Naast deze vijf karpersoorten,
wordt er ook regenboogforel (Oncorhynchus mykiss) gekweekt in voornamelijk
race-way systemen en kooiculturen. Vijverteelt van regenboogforel is minimaal.
Hoewel de productie van regenboogforel
(totaal 85 ton in 2007) zeer marginaal is,
valt er wel een stijgende lijn te zien in de
nationale productie van Kazachstan en
Kirgizië. Tot en met 1997 werd ook snoekbaars, Europese brasem en slangenkopvis
gekweekt in Kazachstan. De kweek van de
eerste twee soorten was vooral bedoeld
voor uitzetting. Een herstart van de teelt
van deze soorten zou zeker levensvatbaar
zijn, mede gezien de exportmogelijkheden
van snoekbaars naar west Europa.
Sterke en zwakke punten
Momenteel voert FAO-SEC overzichtsstudies uit van de visserij- en aquacultuursector van de landen in Centraal Azië.
Binnen deze studies wordt per land een
SWOT analyse (Strenghts, Weaknesses,
Opportunities and Threats) uitgevoerd in
samenwerking met betrokken industrieën
en overheidsorganen. Gebaseerd op de studies van Kazachstan, Oezbekistan, Kirgizië
en Azerbaijan (dat veelal in dezelfde situatie
zit als de landen in Centraal Azië) kan een
beeld worden geschetst van de situatie in
Centraal Azië. De algemeen sterke punten
van de sector zijn:
- Vrijwel alle betrokken overheden erkennen visteelt en visserij als prioriteitssector voor de ontwikkeling van het
platteland en hebben de ontwikkeling
van de sector dan ook hoog op de
agenda staan.
- Vanuit de Sovjettijd is er nog veel kennis
en (verouderd) materiaal beschikbaar

-

-

voor aquacultuuractiviteiten. Hoewel
deze kennis vooral gebruikt werd voor
uitzettingsdoeleinden, is de achterliggende gedachte ook bruikbaar voor
commerciële viskweek. Het verouderde
materiaal zal echter wel gemoderniseerd moeten worden.
Door de grote variëteit in landschappen
zijn veel verschillende kweeksystemen
mogelijk. Een verder uitbreiding van
de race-way systemen en kooiculturen
behoort zeker tot de mogelijkheden,
maar er kan ook gedacht worden aan
de introductie van RAS.
Centraal Azië heeft een groot percentage
jonge inwoners die sterk gemotiveerd
zijn om ‘het juk van de USSR’ van zich
af te schudden en aansluiting te zoeken
bij de moderne wereld.

De zwakke punten van de sector zijn:
- Er is een structureel gebrek aan beleid
(‘frameworks’) voor de ontwikkeling en
management van de aquacultuursector.
- Visteeltbedrijven hebben een acuut tekort aan financiële middelen waardoor
investeringen in de sector, en het draaiende houden ervan, uitermate lastig is.
- Momenteel is het niet mogelijk om
commercieel, kwalitatief hoogwaardig
visvoer te produceren in Centraal Azië.
Deze ‘kink in de kabel’ zorgt voor stagnering van de ontwikkeling van de huidige
aquacultuuractiviteiten.
Mogelijkheden en bedreigingen
In dezelfde SWOT-analyse worden ook de
mogelijkheden en problemen geïdentificeerd. Binnen Centraal Azië heeft aquacultuur de volgende algemene mogelijkheden:
Voor de huidig geproduceerde soorten,
mogelijke steurkweek inbegrepen, zijn technologische verbetering voor de kweeksystemen wereldwijd beschikbaar. Dit betekent
dat de sector ‘makkelijk’ gemoderniseerd
kan worden. Ondanks (of dankzij?) de

huidige minimale productie wordt de vis
gretig afgenomen. Een grotere productie
zal daarom zonder problemen verhandeld
kunnen worden. Soorten als snoekbaars zijn
ook geschikt voor export.
Aquacultuur in Centraal Azië staat nog in
haar kinderschoenen en dit geeft het voordeel dat de sector naar moderne maatstaven kan worden opgezet.
Ondanks de mogelijkheden voor de ontwikkeling van de sector wordt deze voornamelijk geremd door een aantal bedreigingen.
Door een gebrek aan aquacultuuropleidingen, zijn goed geschoolde werknemers
moeilijk te vinden. Dit kan de introductie
van nieuwe technieken en methoden
bemoeilijken. Verder heerst er onder de
huidige ondernemers een geringe interesse
om in aquacultuur te gaan, mede dankzij het
beeld dat de aquacultuuractiviteiten weinig
winstgevend zijn maar ook doordat er te
weinig support is vanuit de (lokale) overheden. Bovendien is commercieel visvoer
haast niet verkrijgbaar.
Tot slot
Ondanks de huidige situatie, de zwakke
punten en bedreigingen heeft de aquacultuursector in Centraal Azië toekomst! Het
scala aan mogelijkheden is groot maar
vereist wel enige durf om te investeren
in dit onbekende gebied. Misschien is uw
bedrijf wel toe aan een uitbreiding of een
nieuwe uitdaging!
Enkele nationale overzichtstudies zijn ook
beschikbaar op internet:
“Capture fisheries and aquaculture in the
Kyrgyz republic: current status and planning”
ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/011/i0229e/
i0229e.pdf
“Inland capture fisheries and aquaculture
in the Republic of Uzbekistan: current status and planning. ftp://ftp.fao.org/docrep/
fao/011/i0871e/i0871e.pdf”
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