van het ministerie

Activiteiten voor de Nederlandse
aquacultuursector in Turkije
Van 24-27 oktober 2007 vindt in Turkije in het WTC te Istanbul de visserijvakbeurs ‘Future
Fish Eurasia’ plaats. Aan de beurs is een internationale conferentie van de European Aquaculture Society gekoppeld met als thema ‘Aquaculture Europe 2007, Competing claims’.
Aan deze beurs namen in 2006 204 bedrijven deel, waarvan er 92 afkomstig waren uit het
buitenland. Van de buitenlandse bedrijven nam Nederland met 10 bedrijven na Griekenland
een tweede plaats in. Ook Denemarken, Duitsland en Japan waren in 2006 goed vertegenwoordigd op deze beurs. De beurs richt zich vooral op toeleveranciers in de aquacultuur
- en visserijsector, leveranciers van visvoer en de visverwerkende industrie.
De directies Industrie en Handel en Visserij
van het ministerie van LNV zijn voornemens
om rondom deze beurs een bedrijvenmissie
naarTurkije te organiseren in samenwerking
met het LNV-bureau Ankara. Tijdens de
bedrijvenmissie zullen niet alleen de beurs,
maar ook Turkse bedrijven worden bezocht

en zal individuele matchmaking worden
geboden. Doelgroep: toeleveranciers en
andere (visverwerkende) bedrijven en
kennisinstellingen uit de aquacultuur- en
visserijsector. Uw belangstelling voor deze
activiteiten kunt u kenbaar maken bij: LNV
Bureau Ankara, tel. 0090-3124091860, e

Variatie aan schelpdieren uit de Middellandse Zee.
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Dorade (zeebrasem) en zeebaars
mail: ank-lnv@minbuza.nl of bij Gaby BlomFaber van de directie Industrie en Handel,
tel. 070-3785665, e-mail g.g.r.blom@minlnv.
nl. Deadline voor aanmelding: 1 september 2007. Voor meer informatie over de
beurs zie www.future-fish.com. Voor meer
informatie over de conferentie zie www.
easonline.org
Ontwikkelingen in de Turkse
aquacultuur sector
De Turkse aquacultuursector groeit enorm.
Voor het seizoen 2006/2007 wordt een groei
van 20% verwacht. Turkije kweekt steeds
meer vissoorten en de zeeviskweekbedrijven gaan steeds verder buitengaats. Er
zijn veel buitenlandse bedrijven actief in
de toelevering van visvoer, voermachines
en de verwerking van de vis. De productie
van vis uit visteelt is sinds 1994 gegroeid
van 16 duizend ton naar 94 duizend ton in
2004. In deTurkse aquacultuursector zijn de
hoofdrollen weggelegd voor zeebaars en
zeebrasem. De totale productie van deze
soorten bedraagt ruimt 40.000 ton. Er zijn
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ruim 300 bedrijven actief met de teelt van
deze soorten. Hoewel de schelpdiersector
nog erg jong en klein is en alleen plaatsvindt in de Dardanellen en de Egeïsche zee,
lijken er goede groeimogelijkheden te zijn.
Behalve kapitaal is hier ook expertise nodig
voor de verdere ontwikkeling van de sector.
Er zijn al Turkse mossel- en oesterkwekers
geïnteresseerd in de export naar de EU. In
het zoete water is een hoofdrol weggelegd
voor de regenboogforel. Bijna duizend
bedrijven produceren samen ruim 40.000
ton van deze vissoort.
Een grote kans voor systeembouwers ligt
in de combinatie met visteelt in kooien. Op
het land kan pootvis worden opgekweekt
tot sterkere vissen van zo’n 20-30 gram
alvorens deze in kooien in zee worden geplaatst. Turkse bedrijven hebben nog nauwelijks ervaring met recirculatiesystemen.
De visverwerking is in opkomst, net als het
creëren van producten met toegevoegde
waarde. Naast kennis en ervaring heeft men
behoefte aan geschikte apparatuur.
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