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Handboek voor de teelt
van Tambaqui
Door Raymon van Anrooy, FAO visserij en visteelt departement, Rome, Italië

De aquacultuur van de Zuid-Amerikaanse Tambaqui, en de verwante
Pirapatinga en Pacu, groeide de afgelopen jaren snel in
Zuid- en Midden-Amerika en Azië. Ten behoeven van kleine producenten
produceerde de FAO een handboek met mooie tekeningen
van het (re)productieproces.
De wereldwijde aquacultuur productie bereikte
82 miljoen ton in 2018 volgens de Voedsel en
Landbouw Organisatie van de Verenigde Naties
(FAO). Daarvan werd 63 procent gerealiseerd
in binnenwateren en productie systemen op
land. Sinds 2000 is de gemiddelde jaarlijkse productiegroei in de aquacultuur wereldwijd 5.6
procent. Enkele soorten waarvan de aquacultuur snel groeide zijn de Tambaqui (Colossoma
macropomum, Cuvier, 1816) en de verwante
Pirapatinga (Piaractus brachypomus) en Pacu

(Piaractus mesopotamicus) uit de familie van
Serrasalmidae. Zoals in de eerste vier afbeeldingen is te zien hebben deze soorten veel weg
van de piranha (zie afbeeldingen op de volgende
pagina). Een groot verschil is echter dat je zonder gevaar je hand in een vijver met Tambaqui
of Pacu kunt steken omdat deze liever zaden en
fruit eten. De Tambaqui en de twee verwante
soorten zijn afkomstig uit de stroomgebieden
van de Amazone en de Orinoco rivieren in
Zuid-Amerika, en worden momenteel geteeld

Visteelt productie van Tambaqui en verwante soorten van 2000 tot 2018.
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Tambaqui (Colossoma macropomum)

in Zuid- en Midden-Amerika en Azië.
De commerciële teelt van deze drie vissoorten
groeide van 43 duizend ton in 2000 naar 434
duizend ton in 2016 (zie grafiek op pagina 25).
Cijfers van 2018 laten een kleine daling zien,
maar in 2019 lijkt de teelt weer in de lift te zitten. Brazilië, China en Indonesië zijn de grootste
producenten van deze soorten, met respectievelijk 41, 17 en 17 procent van de wereldproductie
in 2018. In Brazilië komt zo’n 65 procent (103
duizend ton) van de productie van deze soorten
op het conto van Tambaqui (Zie fotos op pagina
27 en 28). In China wordt van deze soorten alleen Pirapatinga commercieel geteeld. Op het
moment van schrijven is Brazilië nummer 15
op de lijst van grootste aquacultuur landen
in de wereld, en staan China en Indonesië op
nummers 1 en 2.

De teelt van Tambaqui
en Pirapatinga
vertienvoudigde binnen
20 jaar.
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Pirapatinga (Piaractus brachypomus)

Piranha (Serrasalmus sp.)

Kleinschalige teelt van dierlijke eiwitten
De FAO heeft een handboek gemaakt voor de
teelt van Tambaqui omdat deze soort uitermate geschikt is voor kleinschalige visteelt
in ontwikkelingslanden. Het is een soort die
kan bijdragen aan het beschikbaar maken van
goedkope dierlijke eiwitten voor de bevolking.
De soort groeit relatief gemakkelijk, en is een alleseter, net als meerval en tilapia. Voor voeders
kunnen goedkope ingrediënten met een lage
eiwit waarde worden gebruikt, zoals cassave.
Verder kan een boer de vis voeren met zaden
van leguminosen en een variëteit van fruit en
bosvruchten. Daardoor kunnen de productiekosten laag blijven. De soort kan groeien in
water van een hogere zuurgraad en tolereert
zoutgehaltes tot 10 ppt. Tambaqui is een taaie
vissoort, in de goede betekenis van het woord,
en kan groeien in water van slechte kwaliteit.
Een kort groeiseizoen van 4 tot 6 maanden is
veelal genoeg voor het opkweken van pootvis
tot vis van 1 kg, en binnen 18 maanden kan

Pacu (Piaractus mesopotamicus)

Pootvis van (A) Tambaqui, (B) Pirapatinga en
(C) Pacu.

in commerciële teelt een vis van boven de 3
kg worden gekweekt. De vis is smakelijk en
over het algemeen heeft het vlees een goede
structuur.
Zo bekeken lijken er alleen maar voordelen aan
deze vissoort te zitten. Echter, de vis heeft een
relatief grote kop, hetgeen leidt tot verliezen
bij het verwerken tot filets. Een ander nadeel
is dat de vis enkele Y-vormige intramusculaire
graten heeft die ongeoefende viseters kunnen
verrassen. Uit een studie van de universiteiten
van Wageningen en van Heredia in Costa Rica in
de jaren 90 kwam naar voren dat de vissoort erg
geliefd was bij Aziatische bevolkingsgroepen,

omdat die veelal beter wisten om te gaan met
deze soort graten.
Een praktisch handboek
Het FAO-handboek met de titel “Field Guide
to the culture of Tambaqui” geeft praktische
informatie over de teelt en reproductie van
de soort, met het doel om de technieken die
in Brazilië voor teelt en reproductie worden
gebruikt te verspreiden. Voorlichtingsdiensten
en trainingcentra kunnen met deze informatie kleinschalige vistelers ondersteunen. Het
handboek bespreekt de stappen, wat, wanneer en hoe, voor een succesvolle kunstmatige

Vijver van een geïntegreerde landbouwhuisdieren–visteelt boerderij in Noordoost Brazilië.
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Klaarmaken van Tambaqui pootvis voor transport naar een visteeltbedrijf in Noordoost Brazilië.

Tambaqui, een niet
veeleisende herbivoor
uit de Amazone.

Voorpagina van het handboek.
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voortplanting alsmede productie tot pootvis
en consumptievis. Het bevat ook beknopte
technische beschrijvingen met duidelijke illustraties en een lezersvriendelijke woordenlijst
met technische termen.
De levenscyclus van de Tambaqui is uitgebreid
beschreven, alsmede hoe de vijvers moeten
worden klaargemaakt voor productie. Het
hoofdstuk over kunstmatige voortplanting
is heel gedetailleerd en beschrijft precies de
verschillende noodzakelijke stappen. Het is
bijvoorbeeld beschreven hoe de paaivis gemakkelijk kan worden geselecteerd en getranspor-

Afb. 10: Selectie en transport van paaivis. (A) De buik van de vissen moet voorzichtig worden gecontroleerd, zonder de vis uit het water te tillen (A1). De vissen die klaar zijn voor reproductie, moeten
worden verwijderd uit de vijver en voorzichtig worden onderzocht (A2). (B) De paaivissen moeten
worden vervoerd in een geschikte container. (C) Het schepnet is aan beide uiteinden open en heeft
een touwtje waarmee het tijdelijk kan worden gesloten (C1 en C2). Dit schepnet wordt gebruikt voor
het vastleggen (C3 en C4) en wegen (C5) van de paaivissen voordat ze worden gemerkt (C6) en (C7)
naar de paaivis tank worden gebracht.

teerd naar de paaibasins (Zie afb. 10). Ook het
gebruik van hormonen (i.e. acetone-dry carp
pituitary en Ovopel) voor het kunstmatige
voortplantingsproces is duidelijk beschreven.
Deze hormonen worden gebruikt voor de snelle
rijping en ovulatie van eieren bij de kuiter en
spermaproductie bij de hommer. De benodigde
apparatuur en materialen voor de hormoonbehandeling worden getoond (Afb. 11).
Het handboek beschrijft ook de stappen volgend op de kunstmatige voortplanting: het in
leven houden en de groei van de larven, het
meten van waterkwaliteit, het opgroeien van

de larven tot broed, pootvis en consumptievis.
De verschillen tussen de teelt in kooien, vijvers en reservoirs, en het houden van paaivis
worden behandeld, en daarnaast worden de
meest voorkomende visziekten bij Tambaqui
kort besproken. De apparatuur benodigd in
het broedhuis, voedingsrichtlijnen, het omgaan
met vis van verschillende leeftijden en het
transporteren van vis worden ook uitgelegd.
Dankzij de praktische tekeningen verwachten
we dat kleinschalige vistelers de beschreven
stappen en technieken tegen lage kosten kunnen uitvoeren. Deze geven een hoge kans op een
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Afb. 11: Benodigde apparatuur en materialen voor de hormoonbehandeling van de paaivissen. (A)
schepnet, (B) striptafel, (C) schuimmat, (D) handdoeken, (E1) en (E2) naalden voor dikke draad met
grote ogen en draden in verschillende kleuren voor tagging, (E3) schaar, (E4, E5 en E6) chirurgische
of naainaalden en zachte maar sterke katoenen draad voor het sluiten van de genitale opening. (E7)
Naaldtang (oftewel een gewone tang, grijpers of haak verwijderaars die door vissers worden gebruikt),
(E8) pincet, (F6) spuiten, (F7) fysiologische oplossing (0,65-0,7% NaCl steriele oplossing), (F8) glycerine, (H) propagatie dagboek, (F1) hypofysieklieren in een flesje, en (G) een nauwkeurige weegschaal.
Viskalmeringsmiddel kan ook nuttig zijn.

succesvolle oogst van Tambaqui, en leveren zo
een bijdrage aan inkomen en voedselzekerheid.
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