n i e uws

Groei Pangasiusproductie
zet door
Door Peter G.M.van der Heijden (Wageningen International)

De eerste negen maanden van 2007 exporteerde Vietnam 272.200 ton Pangasius-meerval
met een totale waarde van $ 710 miljoen. Daarmee was eind september al dezelfde hoeveelheid bereikt als er in heel 2006 was geëxporteerd. Als de afzet de rest van het jaar
heeft doorgezet dan is de export in 2007 met 37% gegroeid tov 2006.
Veruit de grootse afnemer van dit product is
de Europese Unie, die de eerste 9 maanden
van 2007 125.000 ton Pangasiusproducten
met een totale waarde van $ 348 miljoen
invoerde. Het gaat hier om zowel basa als
tra-filets, (zie ook AQUAcultuur 2006, nr 6,
blz 53). De voornaamste afnemers binnen

de EU zijn Spanje, Polen, Nederland en
Duitsland, die samen 70% van de EU-import
voor hun rekening nemen.
Door de hoge koers van de euro ten opzichte van de dollar is de gemiddelde prijs
voor een kg panga-filet in 2007 gedaald van
€ 2,39 naar € 2,32/kg. De zelfde trend geldt
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Vietnam
Tanzania
Duitsland
China
Rusland
Overige landen
TOTAAL

2006
Hoeveelheid
(ton)
12.048
432
1.214
263
65
1.736

2007
Hoeveelheid
(ton)
20.761
720
1.145
707
704
1.476

2006
Gemiddelde
prijs / kg (€)
2.39
3.45
5.65
3.03
5.75
3.84

2007
Gemiddelde
prijs / kg (€)
2.32
3.26
5.58
2.46
6.49
3.68

15.757

25.513

2.75

2.65

Nederlandse import van bevroren filets van zoetwatervissoorten. (2006, 2007 t/m september)
voor geïmporteerde filets van zoetwatervissoorten in het algemeen (dus ook voor ingevroren filets uit China en voor nijlbaarsfilets
uit Oost Afrika): de gemiddelde prijs voor dit
type product daalde in de eerste 9 maanden
van 2007 van € 2.93 naar € 2.80/kg. De hoge
waarde van de euro en het groeiend aanbod
van het product op de wereldmarkt droegen
aan deze tendens bij.

Nederland
Binnen de EU is Nederland, met 20% van
het EU aandeel, de grootste afnemer van
bevroren filets van zoetwatervissoorten.
De invoer van bevroren zoetwatervis filets
de laat de laatste jaren een fors groei zien:
tabel 1.
Bron: FAO GLOBEFISH Pangasius Report, November 2007, geschreven door Truong Tri Vinh.

Filmpjes van Imares op internet
IMARES heeft een eigen website binnen Youtube waar filmpjes geplaatst worden
die breed communiceren over kennis(ontwikkelingen) op de werkvelden, visserij,
aquacultuur, ecologie en milieu. Dit allemaal in relatie tot zeeonderzoek. Sinds enige
weken staan hier 4 filmpjes over mosselcultuur, filmpjes
over zagers, en over onderzoek naar de
groei van zagers en Zeeuwse Tong. De
site bevat momenteel 24 filmpjes die
gezamenlijk al meer dan 50.000 maal
bekeken zijn.
Zie http://www.youtube.com/
wageningenimares
Bron: Hans Bothe, IMARES.
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