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Inventarisatie
geneesmiddelengebruik
in de visteelt
Visteelt in Nederland is een nog
steeds groeiende bedrijfstak. Ook
dit jaar zal naar aile waarschijnlijkheid de visproduktie weer zijn gestegen. Het voorkomen van visziekten
zet echter een rem op deze ontwik- ·
keling. Voor preventie en behandeling zijn diergeneesmiddelen van onschatbaar belang en worden dan
oQk regelmatig toegepast. Bekijken
we bijvoorbeeld de huidige problemen met de blaasparasiet in de paIingteelt dan blijkt dat er nog veel
onderzoek gedaan moet worden in
dit opzicht. Ook de diagnose en
therapie van reeds langer voorkomende visziekten zijn nog lang niet
optimaal.
Voor een jonge bedrijfstak als de
visteelt in Nederland is de afzetmarkt uitermate belangrijk. Eventuele negatieve publiciteit zal een
verdere groei kunnen schaden. De

Nederlandse consument heeft in het
verleden bewezen gevoelig te reageren op "residuen, van hormonen of
antibiotic a, in consumptievlees. Teyens is de export steeds meer aan
regelgevingen van de importerende
landen gebonden. Een verdere groei
van de markt, naast een groei in de
produktie, hangt dus zeer nauw
samen met de controleerbare kwaliteit van het produkt.
Het Ministerie van Landbouw en
Visserij (Directie Voedings- en
Kwaliteitsaangelegenheden) heeft
kortgeleden opdracht gegeven om te
onderzoeken welke middelen in de
Nederlandse visteelt worden toegepast en in welke mate. Het resultaat
kan onder andere gebruikt worden
om onderzoek naar reeds toegepaste en nieuwe visgeneesmiddelen
te structureren.
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De uitvoering van het onderzoek ~
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met betrekking tot het diergeneesmiddelengebruik is in hand en van de
vakgroep EDC (Experimentele
Diermorfologie en Celbiologie) van
de Landbouwuniversiteit. Deze
vakgroep doet onder andere onderzoek aan vissen waarbij antibiotic a
en vaccinatie centraal staan.
Het is niet volledig bekend hoe vaak
visziekten voorkomen in Nederland
en welke behandelingen, therapeutisch of preventief, er algemeen worden toegepast. Met het oog op het
streven naar verbetering van de
behandeling van visziekten en het
waarborgen van de kwaliteit van het
produkt, zal een beroep worden

gedaan op de viskwekers, bedrijven
en organisaties om hierin meer inzicht te geven. Mocht een van de
onderstaande personen een beroep
op u doen dan wordt op uw medewerking gerekend. Ook voor eventuele vragen kunt u bij deze personen terecht.
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