AKVAKULTŪRA ES

AKVAKULTŪRAS PRODUKCIJA
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Vai zinājāt?
Akvakultūra drīz saražos vairāk nekā savvaļas zvejniecības, kuras
šobrīd nodrošina visvairāk produkcijas. Šis fakts atspoguļo
iepriekš uz zemes notikušās pārmaiņas, cilvēkiem no medībām
un zvejas pārejot pie audzēšanas.
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ES akvakultūra nodrošina svaigas,
veselīgas vietējās izcelsmes zivis un
jūras veltes un ievēro stingrus
noteikumus, kas ļauj aizsargāt
patērētājus, zivis un vidi.

Zivju un austeru audzēšanas metodes Plīnijs Vecākais ir
aprakstījis savā grāmatā „Dabas vēsture” jau mūsu ēras 79. gadā.
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Karpa
Jūras karūsa

7 Jūras asaris

IZAUDZĒTS ES
Sea Bream

IEGUVUMI NO AKVAKULTŪRAS
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kg uz vienu cilvēku
Vidējais zivju un jūras
velšu patēriņš ES gadā

43 %

(5,54 kg)
ES zivju un jūras velšu patēriņa
veido akvakultūras produkcija

ES patērēto akvakultūras produktu izcelsme
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Gandrīz visa ES
akvakultūras produkcija tiek
patērēta Eiropā.
ES galvenais
akvakultūras produktu
piegādātājs ir Norvēģija.

ES visvairāk patērētās
akvakultūras sugas ir
gliemenes un lasis

Vai zinājāt?
Deviņas no desmit ES
apēstajām gliemenēm
patiesībā ir audzētas.

Jūrlietas un
zivsaimniecība

85 000

Eiropas akvakultūrā tiešā
veidā nodarbināto

vietējā
līmenī ES
UZŅĒMUMU

+14 000

90% no tiem ir mikrouzņēmumi
(ar mazāk nekā 10 darbiniekiem)

Zivis un vēžveidīgie ir
vērtīgs eļļu, veselīgu
olbaltumvielu un
minerālvielu avots.
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omega

AKVAKULTŪRAS PRODUKCIJAS PATĒRIŅŠ

Audzētās
jūras veltes
ir pilnībā
izsekojamas
no ikru
stadijas
līdz pat
šķīvim.

Ilgtspējīga akvakultūra ir nepieciešama tādēļ,
ka zvejniecības vienas pašas nevar apmierināt
aizvien augošo pieprasījumu pēc jūras veltēm.
Akvakultūra var arī palīdzēt novērst savvaļas
zivju krājumu izsīkšanu.

