Tarbotkweek in Spanje
goed van de grond gekomen
In Spanje zijn grote vorderingen
gemaakt met de tee It van tarbot
(Psetta Maxima) In Galicie zouden
vier bedrijven zijn met met eigen
eierkweek, plus nog eens vijf bedrijven die aileen mesten. Deze werken
aile met betonnen tanks en met natuurlijk water uit de zeearmen.
Een van de oudste kwekerijen voor tarbot
is Insuina, S.A. bij Grove (tegenover La
Toja). Volgens berichten in de pers krijgen
vier tarbot-bedrijven in Galicie 40 procent
subsidie van de EOGFL (Brussel) voor oprichting, c.q uitbreiding op een totaal investering van 500 miljoen pesetas. In Galicie is
ook enige ervaring opgedaan met 'Dorada'
(zeebrasem) (Sparus aurata) en met 'Lubina' (zeebaars) (Dicentrarchus labrax).
Voor tong zou Galicie te koud zijn. Dit gaat
beter in warmere streken zoals Huelva (ZW Spanje) en Murcia (Middellandse Zee).
Spanje is een grote producent van mossel~n
en andere schelpdieren. Deze produktle
vindt ook voor het overgrote deel plaats in
Galicie: en wei in het bijzonder in de Ria
Arosa. De mosselteelt geschiedt geheel aan
touwen die aan vlotten zijn bevestigd.
Bij Cadiz, vooral in de voormalige zoutpannen bevinden zich enkele grote projekten die vooral grote garnalen kweken. 'Cultivos Piscicolas Marinas' in San Fernando
heeft meer dan 1000 hektares. Deze onderneming kan nu ook rekenen op EOGFLsubsidies. Een Nederlandse joint venture is
Delta Business in Barbato (richting CadizAigeciras) met verscheidene honderden
hektares en eveneens een E.G.-subsidie. In
Ayamonte (Huelva) is opgericht 'Cultivo
de Langostinos, S.A.' voor de teelt van garnalen op een oppervlakte van 48 hektare.
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Gerekend wordt op subsidies van de E.E.G.
en van de regionale regering. In Amposta
(Tarragona) in de delta van de Ebro waar
nogal wat rijst wordt geteeld, worden recent mosselen geteeld. De kweek vindt
plaats op een soortgelijke wijze als in Nederland, waardoor men er een vergelijkbare kwaliteit krijgt.
Noorwegen is zeer aktief in de sektor visteelt in verschillende delen van Spanje. De
Noorse firma Maritime West zou met 25
procent participeren in een projekt van
US$25 miljoen in N.W. Spanje voor forellen produktie Carco-iris') in drijvende
installaties. In Spanje bestaan zeven van
deze joint ventures op viskweek gebied.
Een ander projekt van 650 miljoen pesetas
zal voorzien in de produktie van 400 ton
zalm op een import in Spanje van 2.000
ton. Norsk-Hidro werkt samen met de
Banco de Bilbao in Promotora de Recursos
Marinas S.A., die voornamelijk aktief is in
Galicie. De Noorse firma Grieg - producent
van zalm in Noorwegen is bij Almeria begonnen met 'Lubina' en 'Dorada'. Seacom
(uit Bergen) werkt in Ibiza met dezelfde
vissoorten. Ook zijn de Noren begonnen op
de Canarische Eilanden, 'Dorada-fish'.
Door de Noren werd recent een seminar
georganiseerd over visteelt in Madrid.
Behalve de reeds genoemde Tarbotprojekten in Galicie kan men veronderstellen dat veel projekten voor visteelt in de
andere delen van Spanje eveneens in aanmerking zijn gekomen voor subsidies van
de EOGFL ( hier FEOCA genoemd).
Onderzoek en Voorlichting betreffende
aquakultuur zijn door het Ministerie van
Landbouw, Visserij en voeselvoorziening
goeddeels gedelegeerd naar de autonome
regeringen. Spanje is verdeeld in zeventien

autonomieen'. Dit zijn meest regio's die
meerdere provincies omvatten en een eigen
identiteit hebben. Het Ministerie bestuurt
echter nog centraal de'Institutos Oceanograficos'. Deze bevinden zich in Vigo, La
Coruna, Mar Menor (Murcia), Tenerife en
Santander. Deze instituten werken samen
met de autonome organisaties, maar zij
doen meer fundamenteel werk. Hetzelfde
kan gezegd worden van het C.S.I.c. (Consejo Superior de Investigaciones Cien- .
tificas), een soort T.N.O. dat verschillende
laboratoria heeft en ook centraal wordt
bestuurd.
Een uitvoerige rapportage van het Ministerie van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening over aquakultuur is het 'Primor Avance sobre el Plan Estrategico
Nacional de Acuicultura' 1981
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