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De legende van de zuidelijke staten wordt nu gekweekt

Het catfish avontuur
Herb y Neubacher

I

,,1 have seen a Mississippi catfish,
it was more than six feet long and weighed 250 pounds.
If Marquettes fish was a fellow to that one,
he had a fair right to think,
the rivers roaring demone has come ..... "
Uit 'Life on the Mississippi'
door Mark Twain (1835-1910)

De Latijnse naam die gebruikt wordt door de
biologen is 'Ictalurus punctatus' . Een andere
naam die vaak gebruikt wordt is de Channel
Catfish, en inwoners van de zuidelijke Amerikaanse staten noemen de vis gewoon 'cat' .
Deze kleine, sportieve soort van de zoetwater
meervalfamilie, die voorkomt in grote rivieren
en meren, maakt dee I uit van de historie van
de zuidelijke staten.
Sommigen vinden het misschien nauwelijks te
geloven dat er tegenwoordig meer dan
200.000 ton van deze soort wordt gekweekt in
Mississippi, Alabama, Arkansas en Louisiana,
maar het is waar. Inmiddels zijn meer dan 600
vierkante kilometer aan natuurlijke vijvers in de
vier genoemqe staten in gebru~k vs>or de
catfis'h-kwekerij, met als res·ultaat 's werelds
grootste natuurlijke viskwekerij in een gebied
dat van oorsprong werd gebruikt voor katoen,
rijst en sojabonen.
Ongeveer 1000 meerval kwekers in de zuidelijke staten hebben ultramoderne verwerkingsbedrijven opgezet waar hun vissen worden
gefileerd en ingevroren, binnen een uur na de
vangst. Mengvoederbedrijven, die ook eigen-

dom zijn van de viskwekers, zorgen er voor dat
de meervallen worden gevoerd met natuurlijke graanpellets . Wetenschappers en kwaliteitscontroleurs zijn aanwezig bij el k productiestadium om te verzekeren dat voldaan wordt
aan de strenge eisen die aan de moderne
voedselproductie gesteld worden .
De meervalkwekerij in de Zuidelijke staten van
Amerika is een van de weinige voorbeelden
van geslaagde avonturen van de moderne
aquacultuur.
Go South .... to the home of the catfish
Je kunt ze nog steeds zien, net als in de tijd
van Scarlett O'Hara : de eindeloze katoenvelCilen . Ze overheersen het Mississippi-delta
iandschap, ~amen met de rivier, waar de staat
zijn naam aan te danken heeft. De witte huizen
van de plantage eigenaren zijn er oo k nog
steeds, een herinnering aan hun oude glorie,
de my the van de oude zuidelijke staten , die
nog steeds leeft.
Mississippi heeft veel meegemaakt in de loop
van z'n geschiedenis . Het is altijd een gebied
geweest van wijde open ruimtes, plantages en
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• Catfish Country.

boeren. Tegenwoordig is het ook domein van
de viskwekers. Natuurlijke vijvers domineren
het landschap zover het oog reikt - naast de
katoenvelden, rijstvelden en sojabonen - en
getuigen van het laatste zuidelijke avontuur:
de catfish-teelt.
Mississippi levert 70 percent van de ongeveer
200.000 ton van de zoetwatersoort die thans
op Amerikaanse kwekerijen worden geproduceerd. De overige 30 procent wordt in de staten Alabama, Arkansas, Louisiana en andere
gebieden gekweekt . /cta/urus punctatus, ofwei Channel catfish is de naam van de sportieve jongen die de boeren uit de zuidelijke staten
aan het avontuur heeft geholpen dat tegenwoordig wereldwijd door experts gezien wordt
als het voorbeeld van de mogelijkheden die de
moderne aquacultuur biedt om dicht bij de natuur te blijven .
De ontwikkeling begon in 1960 toen de channel catfish op kwekerijen in Arkansas werd
ge·introduceerd . De catfish was altijd ai, en is
nog steeds een mythe in de zuidelijke staten;
het is altijd een gewilde sportvis geweest voor
de rijke plantage eigenaars: een vechtlustige
vis, het stevige witte vlees werd bij bijzondere
gelegenheden geserveerd en heel wat verhalen in de zuidelijke staten draaien om hem.
Nog in de vorige eeuw beschreef de auteur
van 'The Adventures of Huckleberry Finn' ,

16

Mark Twain in zijn boek 'Life on the Mississippi' een grote, gevaarlijke, oude catfish die in de
rivier leefde en de kinderen bangmaakte ...
... maar dat is een verkeerd beeld, tenminste
wat de /cta/urus aangaat die op de kwekerijen
worden gehouden, want die vis ziet er eerder
lief uit met zijn grappige snorrebaard, dan dat
hij iemand aan het schrikken maakt.
Op de kwekerijen groeit de channel catfish va n
60 gram tot 1,4 kilogram. Het gemiddelde gewicht ligt tussen de 500 en 600 gram . Mississippi is sinds 1978 de belangrijkste catfish producerende staat en de productie is elk jaar
gestegen . Catfish kweken is kapitaalintensief :
ongeveer 2,5 miljoen US dollar zijn nodig om
een kwekerij te beginnen . Mississippi met zijn
katoen-, rijst- en sojaplantages bood het juiste
investeringsklimaat om zulke natuurlijke viskwekerijen te vestigen.
De financiele voordelen zijn niet de enige positieve aspecten die Mississippi de kwekers te
bieden heeft . De beroemde delta rond de
enorme rivierarmen levert het verse water dat
nodig is voor het succes van de onderneming .
De toegang tot water van goede kwaliteit is
geen probleem in Mississippi: in het deltagebied kan goed bronwater worden gevonden
op een diepte van 25 meter.
De vis wordt in 18 maanden opgekweekt eerst in de hygienische omgeving van het
broedhuis en dan op de kwekerij - tot de vis
het gemiddelde marktgewicht heeft bereikt
(450-600 gram) . Er wordt heel goed voor de
vissen gezorgd . De vis wordt niet aileen gevoerd met gezonde graanpeliets, maar een 24
uurs bewaking garandeert dat er een optimale
hoeveelheid zuurstof aanwezig is voor de vis
in de vijvers.
Voerfabrieken
Zoals al is opgemerkt worden de catfishes
gevoerd met graanpeliets van goede kwaliteit.
Het voer groeit praktisch naast de visvijver. De
kwekers in Mississippi, Alabama en Louisiana
bezitten niet aileen de grond waar de vijvers op
zijn aangelegd, maar produceren vaak ook het
graan, zoals soja, waar het visvoer van wordt

gemaakt.
In 1975/76 stichtten de kwekers hun eerste
voerfabrieken om een constante beschikbaarheid van hoogwaardig voer te garanderen.
Tegenwoordig zijn er 10 van deze voederfabrieken in de catfish producerende staten die
aan meer dan 1000 kwekers leveren . De fabrieken zijn nog steeds in handen van de kwekers doordat zij vaak posities bekleden in de
raad van commissarissen en in staat zijn om de
belangen van de kwekers te behartigen .
In de loop der jaren hebben de kwekers ook
verwerkingsbedrijven opgericht - ongeveer 25
stuks - die tegenwoordig de catfish onder ultramoderne omstandigheden verwerken direct nadat de vissen zijn gevangen. Er wordt
geen tijd verspild. De vissen leven nog als ze
op de verwerking arriveren, waar ze worden
gedood, gefileerd en snel ingevroren. In amper
10 minuten zijn de filets al van de graat gesneden, en binnen een uur verlaten de bevroren
filets de vriestunnel .. . snelheid die topkwaliteit
garandeert.
Tegenwoordig komt bijna 80% van de ongeveer 100.000 ton per jaar geproduceerde
catfish-producten van vijf vooraanstaande verwerkers. Dat zijn : Delta Pride, ConFish,
Southern Pride, Farmfresh and America's
Catch. Catfish doet het al lang heel goed in
Amerika en is vandaag de dag nummer vijf op
de Amerikaanse 'seafood'-hitlijst. Door het
hele land zul je op het menu van gerenommeerde restaurants tenminste een catfish gerecht vinden .
Een van de redenen voor het succes is 'The
Catfish Institute' in Belzoni, Mississippi, in het
hart van 'Catfish Country', onder leiding van
directeur Sill Allen. Het Institl,lte wEj'lrd in 1986
op initiatief van de kwekers opgericht.
'The Catfish Institute' wordt gefinancierd uit
de verkoop van het voer (ongeveer zes dollar
per ton gaat naar het Institute) en werkt met
succes op het gebied van marketing en promotie van de Amerikaanse catfish. Binnen tien
jaar is het Institute erin geslaagd om meer dan
een verdubbeling van de jaarlijks consumptie
van catfish per hoofd van de bevolking in de

Verenigde Staten te bewerkstelligen .
De catfish-familie bestaat uit drie delen:
- Kwekers, die een volledig ge'i ntegreerde,
natuurlijke productiecyclus van ei tot eindproduct hebben gecreeerd;
- Verwerkers, die een eerste klas product
maken onder uiterst moderne verwerkingscondities; en - last but not least - Voederproducenten, die natuurlijke nutrienten leveren als bijdrage aan een productie
met constant hoge kwaliteit op de kwekerij .

Biology= peace and quiet for mating
We zullen nu een kijkje nemen naar de biologische eigenschappen van de catfish en het proces volgen van de kwekerij, via de verwerking
naar het eindproduct.
Ictalurus punctatus of channel catfish ziet er
eigenlijk best goed uit. Vier paar snorharen,
tastdraden genoemd, versieren zijn grijs-blauwe gezicht en lijken wat op een jolige, wat brutale snor. Zijn huid - de catfish heeft geen
schubben - is blauwgrijs met zilver. De vis is
slank, als een gladde snelle zwemmer, en zijn
ogen, aan de zijkant van zijn kop, blinken vrolijk. De vis is sportief en beweeglijk en heeft
stevig vlees, zonder een overtollig grammetje
vet op zijn lichaam.
De channel catfish heeft een grote rugvin en
heeft net als zalmachtigen (zalm en forell een
vetvin, typerend voor de soort. Daarnaast
heeft hij een paar borstvinnen, een paar buikvinnen en een lange anaalvin die zich uitstrekt

• Einde/oze watervlakten.
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tot de staart. De vis is gemakkelijk herkenbaar
door zijn elegante, gevorkte staartvin, die hem
onderscheidt van de andere zoetwater meervalsoorten.
Zoals zijn naam al doet vermoeden, behoort de
channel catfish tot de meerval familie (waarschijnlijk wordt hij catfish genoemd om zijn
gelijkenis met een kat). De latijnse naam die
door biologen wordt gebruikt wanneer ze naar
deze familie verwijzen is Ictaluridae. Grote
exemplaren van deze soort kunnen tot 1,2
meter uitgroeien en wegen dan 26 kilogram.
In het wild is de channel catfish (de term 'channel' wordt gebruikt omdat de vis onder natuurlijke omstandigheden vaak wordt gevonden in
kanalen en geulen) afkomstig uit Mexico en
oorspronkelijk komt de vis voor in de Zuidelijke Amerikaanse staten rond de Golf van Mexico, met een concentratie in de Mississippi
Delta . Het verspreidingsgebied is tegenwoordig groter.
Channel catfish geeft de voorkeur aan rivieren
met een matige stroom en helder of van nature licht troebel water. Gedurende de hete zomermaanden, wanneer het zonlicht de rivieren
overspoelt, gaatde catfish naar dieper gelegen
schaduwrijke delen, hoewel ze van een warme omgeving houden.
be vissen eten tussen zorisopkomst en zonsondergang . De jonge dieren geven de voorkeur aan kleine waterinsecten, maar als ze groter worden, eten ze grotere insecten, slakken,
schaaldieren, algen en waterplanten. Ze jagen
ook op kleine vissen. De optimale watertemperatuur om te eten ligt net beneden 29 graden Celsius. Beneden de 10 graden Celsius
stoppen ze met eten.

Voortplanting
In hun natuurlijke omgeving groeien de catfishes erg langzaam. Een catfish die in zijn natuurlijke omgeving opgroeit heeft twee tot vier
jaar nodig om ongeveer 500 gram te groeien .
Dit is natuurlijk zonder het geconcentreerde
voer dat de vissen in de kwekerijen krijgen .
Een catfish kan ongeveer 40 jaar oud worden .
De vissen bereiken de geslachtsrijpe leeftijd
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.... . met een grappige snorrebaard.
na ongeveer drie jaar. Een watertemperatuur
van ongeveer 26 graden Celsius is precies
goed om de vissen tot voortplanting aan te
zetten.
De voortplanting gaat echter niet zonder problemen, want de catfish is nogal kieskeurig als
het gaat om voortplantingsomstandigheden .
De vissen hebben een rustige en stille omgeving nodig . Het mannetje zoekt eerst een beschutte plaats, bij voorkeur een hoi, bijvoorbeeld een dode boom die op in het rivierbed
ligt, die de vis grondig gaat schoonmaken . Dan
verschijnt het vrouwtje op het toneel, aangetrokken door het reinigingsritueel van het mannetje, en neemt deel aan de schoonmaakbeurt.
Ais dit ritueel is afgesloten dan gaat het vrouwtje de eieren leggen en het mannetje laat zijn
hom op hetzelfde moment los . De catfishes
zijn onuitputtelijk tijdens hun liefdesritueel .
Over een tijdsspanne van zes uur worden negen keer per uur nieuwe eieren gelegd en bevrucht. Een catfish-vrouwtje legt drie- tot vierduizend eieren per 450 gram lichaamsgewicht.
Het hom van het mannetje heeft maar vier
minuten de tijd om de eieren te bereiken en te
bevruchten. Het vrouwtje legt eens per jaar
eieren . Mannetjes kunnen op hun beurt drie
tot vier keer per jaar paaien .
De jonge ouders verlaten hun eieren niet direct

nadat de paring heeft plaatsgevonden . Met
behulp van haar borstvinnen waaiert het
vrouwtje zuurstof over de eieren . Het vrouwtje verlaat dan het nest. In tegenstelling tot
andere soorten die in zoetwater voortplanten ,
blijft het mannetje, dat sterker en grater is dan
het vrouwtje, bij de eieren . Het mannetje bewaa kt de eieren en wappert er gedurig zuurstofrijk water over. Dit is erg belangrijk, want
in de warme gebieden in het zuiden komt zuurstofgebrek, dat de larven zou kunnen beschadigen of doden, niet zelden voor in de rivieren .
De dooierzak-Iarven komen na vijf tot tien dagen uit; op dat moment zijn sommige van hun
organen nog niet helemaal ontwikkeld, maar
gedurende de volgende 5 tot 16 dagen, wanneer de larven leven op de inhoud van hun
dooierzak, ontwikkelen de organen zich volledig. Het mannetje bewaakt de jongen tot dit
moment. Vanaf het moment dat de dooierzak
is opgebruikt bereiken ze het juveniele stadium en zwemmen naar de oppervlakte om te
eten .

The farm: the art of pond building
Catfishes worden gekweekt in natuurlijke
kwekerijen . Enorme watervlakten bedekken
het land in het zuiden , vaak zover het oog reikt.
De vissen worden daar in natuurlijke vijvers
gehouden . In totaal worden in de USA ongeveer 61.000 hectares gebruikt voor de catfishteelt - /s werelds grootste natuurlijke viskwekerij.
Vier staten zijn verantwoordelijk voor het overgrote deel van de praductie: Mississippi (waar
ongeveer 70% gekweekt wordt in het deltagebied rand Belzoni), Arkansas, Alabama en Louisiana. Mississippi/s catfish-kwekerijen beslaan
ongeveer 36.000 ha, Arkansas' 7.700 ha, Alabama /s 7.300 ha en Louisiana/s 4.000 ha.
De rest van de praductie is in handen van een
aantal kleinere viskwekerijen in andere staten .
De oppervlakte van een kwekerij varieert van
81 ha tot 1.622 ha . Een typische catfish kwekerij beslaat ongeveer 250 ha en wordt gerund
door een 'catfish familie' en ongeveer 10-15
werknemers, met (meestal zwarte) tijdelijke

arbeiders om' tijdens het oogstseizoen te helpen .
Thans bestaan in Mississippi, Alabama, Arkansas en Louisiana ongeveer 12.000 mensen
van de catfish, op de kwekerij, in de verwerkende sector of in de toeleverende bedrijven.
Dit is een belangrijke economische factor in de
voornamelijk dun bevolkte gebieden in deze
staten : Mississippi heeft bijvoorbeeld een inwonertal van 2/5 miljoen op een gebied van
123.500 vierkante kilometer.
Wat zijn de eisen voor het opzetten van een
goede catfish kwekerij? Ten eerste, wat el ke
goede kweker nodig heeft om succesvol te
zijn : de juiste grand . De grond moet dus eerst
onderzocht worden voordat verdere stappen
genomen kunnen worden om een kwekerij te
beginnen . Er zijn bijvoorbeeld twee verschillende grandsoorten in Mississippi : een is zand
en prima geschikt voor het verbouwen van
katoen en soja.
De andere soort bevat klei, is zwaar en leemachtig . Deze grondsoort is geschikt voor het
verbouwen van rijst, of het kweken van catfish . In tegenstelling tot zandgronden laten
deze zware kleilagen het waardevolle branwater niet in de grond wegsijpelen, maar vormen
een soort schotel om het water in de vijver te
houden .
Ook wordt er zorg gedragen voor het overtollige water: vanuit de vijvers loopt het naar kanalen en stroomt langs de kleilagen in de richting
van de Mississippi . Deze natuurlijke waterkringloop is een van de belangrijkste redenen
voor het succes van de catfish-kwekerij in Mississippi.
In de buurstaat Alabama, waar Greensboro
een belangrijk centrum van de catfish-teelt is,
is de situatie bijvoorbeeld weer heel anders .
Rundvee graast op de altijd groene heuvels
van het gebied, waartussen de catfish-vijvers
zijn aangelegd, vaak tegen de hellingen aan .
Terwijl de vijverbodems in Mississippi effen
en vlak zijn, zijn de bodems in Alabama aan
een kant vaak dieper dan aan de andere . De
vijvers in Alabama worden gevoed met grandwater en regenwater, en voor de oogst moet
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• 30 omwente/ingen per minuut.
de helft van het water worden afgevoerd,
waarna de regen de vijvers weer vult.
In Mississippi wordt op een andere manier
gewerkt. De vijvers worden gram voor gram
uitgegraven volgens een nauwkeurig plan en
de afgegraven grond wordt gebruikt om er dijken van te maken . Dit proces vraagt veel precisie en verantwoordelijkheid van de aannemers, en er zijn nu bedrijven in Mississippi die
zich gespecialiseerd hebben in de constructie
van dergelijke visvijvers. Ais na onderzoek is
gebleken dat de grond geschikt is, wordt eerst
een plattegrond getekend en dan worden vierkanten uitgezet met vlaggen op 9 meter uit
elkaar. Dan is het tijd voor de bulldozers .
De vlaggen worden gebruikt voor orientatie,
sensors die op de zware werktuigen geplaatst
zijn, helpen bij de bepaling van het af te graven
gedeelte . De bodem van de vijver moet gemiddeld 1,6 meter diep liggen. Aan een kant
van de vijver wordt een inlaat gemaakt en aan
de tegenoverliggende zijde een uitlaat. Ais de
vijver eenmaal is gevuld, kan er een nieuwe
generatie catfish intrekken.
Broedhuis
Het leven van de catfish begint in het broed-
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hu is. 'De ouders worden nauwkeurig geselec.
teerd uit hoogwaardige genetische lijnen . De
meeste kwekers spelen op zeker door voll edig
op hun eigen broedhuis te vertrouwen, terWij
anderen de broedjes kopen . De nieuwe gene.
ratie catfish groeit tijdens de warme zomer.
maanden in de zuidelijke staten, vanaf maartl _
april. De catfish voelt zich goed als de water.
temperatuur gaat stijgen .
De ouderdieren worden van te voren geselec.
teerd, op een leeftijd van 3 tot 4 jaar met een
gewicht van 1,3 tot 4,5 kilogram, in dat sta·
dium zijn de dieren rijp voor de voortplanting,
Zelfs op de kwekerij zijn de catfishes zeer kies·
keurig als het om de voorplantingsomstandig.
heden gaat.
Er is een speciale voortplantingsvijver nodig,
met een oppervlak van 40 tot 400 vierkante
meter, en de concentratie van ouderdie re
moet niet te hoog zijn, omdat de dieren vee
ruimte nodig hebben . Schone tonnen worde
in de vijver gelegd als kunstmatige broedh
len, elk met ruimte voor een paar vissen . D
ingang moet zo nauw zijn dat aileen de twe
vissen er doorheen kunnen .
De ouderdieren worden het jaar voorafgaand
aan de voortplanting in de koudere maanden i
de voortplantingsvijvers geplaatst (vanaf n
vember) , zodat de dieren kunnen wennen aa
de omgeving . Er moeten drie keer zoveel vro
welijke dieren als mannetjes in de vijver zij
om voldoende nakomelingen te krijgen. Als i
het voorjaar de watertemperatuur stijgt to
ongeveer 24 graden Celsius, is het tijd voor he
voortplantingsritueel .
De mannetjes veroveren een ton, net als in d
natuur, waarna de vrouwtjes zich bij de ma
netjes voegen , aangetrokken door de bouwa
tiviteiten van het nest. In de nacht en de koel
ochtenduren worden de eieren gelegd en b
vrucht.
De kweker onderzoekt de vijver elke twee t
vier dagen - in de middag om de voortplantin
in nacht en ochtend niet te verstoren - om t
zien of er eieren zijn gelegd en bevrucht. H
moet zeer voorzichtig te werk gaan, omdat h
mannetje de eieren bewaakt en erg agressi

kan worden en bijten als iets het nageslacht
wil bedreigen .
Maar met handschoenen aan en met een zekere handigheid is de kweker in staat de ton uit
het water te halen en met een plastic schraper
de eieren van de bodem te verwijderen . De
kweker brengt dan de eieren naar het broedhuis dat is ingericht om de eieren te ontvangen . De eieren moeten binnen 15 minuten ter
plaatse zijn anders sterven ze .
Eenmaal in het broedhuis worden de eieren op
een zeef in aquaria met een constante stroom
bronwater geplaatst. Naast deze waterstroom
worden schoepen gebruikt voor extra zuurstof. De schoepen moeten met een snelheid
van 30 omwentelingen per minuut draaien om
de broedzorg van het mannetje te imiteren .
Bij een constante watertemperatuur van 25
graden Celsius komen de eieren na 9 dagen
uit. De eischalen blijven aan de zeef kleven en

de larven die door de zeef kunnen zwemmen
verzamelen zich op de bodem . Na nog eens
drie dagen drijven de larven naar het oppervlak; ze hebben inmiddels de dooier opgebrui kt en gaan nu actief opzoek naar voedsel.
In dit stadium worden de larven overgebracht
naar grotere tanks en krijgen geconcentreerd
voer met een eiwitgehalte van 45-50 procent.
Het fijne voer wordt over het wateroppervlak
gestrooid omdat de kleine visjes, net als later
de grotere, het voer van het wateroppervla k
eten.
De kleine visjes worden gedurende tien dagen
zes keer per dag gevoerd. Vanaf dat moment
worden de visjes verder opgekweekt in buitenwater, in hun eerste echte vijver. De vissen
hebben dan een speciaal eiwitrij k voer nodig
dat ze twee tot drie keer dag gedurende de
volgende we ken krijgen. Het broed is in juni,
10 weken na het uitkomen van de eieren klaar

• Bi} de oogst raken mensen noch vissen gestresst.
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om in de vijvers te worden uitgezet. De vijvers
hebben een oppervlak van 4 tot 5 ha. De catfish krijgt veel ruimte in de vijver: er is minder
dan 1 vis per kubieke meter water.
Voer
Vanaf dit stadium zullen we even pauzeren om
meer in detail te kijken naar het speciale voer
dat de catfish op de kwekerij krijgt. Het wordt
van louter natuurlijke ingredienten zoals graan
gemaakt. Tien grote voederfabrieken, die door
de kwekers zijn opgericht, produceren het
voer voor de catfish-kwekerijen. Per jaar wordt
ongeveer 600 .000 ton catfish-voer geproduceerd. De voederconversie van catfish, dat is
de verhouding tussen de hoeveelheid gegeten
voer en de gewichtstoename, is ongeveer 2:1.
Met andere woorden, er is twee kilogram voer
nodig om 1 kilogram catfish te krijgen.
Naast andere zaken bevat het voer fijne ingredienten als ma'I'smeel en ma'iszemelen, tarwebloem, sojabonen, gemalen rijst. Het voer bestaat voor 92% uit deze bestanddelen die in de
directe omgeving worden verbouwd. Het voer
bevat een kleine hoeveelheid (ongeveer 2%)
vismeel . De samenstelling van het voer kan
gezien worden als een wetenschap op zich.
De voerfabriek Delta Western bijvoorbeeld,
heeft zijn eigen kwekerij waar ze nieuwe voersamenstellingen testen.
Bij het productieproces van het voer wordt het
graan eerst verhit (boven 100 graden Celsius)
om een goede afbraak van het eiwit te krijgen,

wat de opname van het eiwit door de catfisl
bevordert. De geur in de fabriek is bijna net z(
lekker als in een bakkerij. Het voer word
ge-extrudeerd tot harde droge korrels in vel
schillende grootten voor de verschillend{
groeistadia van de vissen .
Het catfish voer is zeer licht en drijft op he ,
wateroppervlak. Dit is hoe de catfish het he
liefst heeft. Het wordt met luchtdruk over d{
vijver weggeschoten en verdeeld, waarna he
oppervlak opeens wemelt van vis . Het VOOI
dee I van deze methode is dat het voer in eel
keer wordt opgegeten en geen kans heeft on
naar de bodem te zinken .
Aile overtollige voer dat tach naar de bod en
zinkt, is echter door zijn natuurlijke oorspron!
volledig afbreekbaar. De kwekers zullen er il
elk geval voor zorgen dat er niet wordt over
voerd, om onnodige kosten te voorkomen.
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