RIBOGOJSTVO V EU

RIBOGOJSTVO

UE 8.

je po količini vzgojenih rib

1,25

osmo največje ribogojno območje

1,53 %

milijona ton
vzgojenih
rib v EU
letno

11,94 %
Drugo

Evropska unija

25,78 %

60,75 %
Kitajska

Indonezija

Filipini

Indija

Bangladeš

Vietnam

Južna Koreja

5

27 %

50 %

morskih
rib

mehkužcev in
rakov

23 %
sladkovodnih
rib

glavnih
ribogojnih

ES

UK

FR

držav

v EU

Ali ste vedeli?
Ribogojstvo bo kmalu preseglo ulov prostoživečih rib kot glavni
vir morske hrane. To stanje izraža podoben prehod, kakršen se
je v preteklosti zgodil na kopnem, ko smo z lova prešli na rejo.
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Ribogojstvo v EU zagotavlja lokalno
oskrbo s svežo, zdravo morsko hrano
in sledi strogim pravilom glede
varstva potrošnikov, rib in okolja.

Leta 79 po n. št. je Plinij Starejši v svoji knjigi z naslovom
Naravoslovje (Historia Naturalis) opisal tehnike gojenja rib
in ostrig.
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Skoraj vsi proizvodi iz
ribogojstva v EU se
zaužijejo v Evropi.
Norveška je
glavni dobavitelj
proizvodov iz
ribogojstva v EU.
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Ali ste vedeli?
Devet od desetih klapavic,
zaužitih v EU, prihaja iz
ribogojnice
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olj, zdravih beljakovin
in mineralov.

3

omega

43 %

Izvor proizvodov iz ribogojstva, zaužitih v EU

Sledljivost
gojene morske
hrane je
zabeležena
v celoti, od
jajčeca
do krožnika

Potrebno je trajnostno ribogojstvo, saj zgolj
ribolov ne bo zadostil vse večjemu povpraševanju
po morski hrani na svetovni ravni. Ribogojstvo
lahko prav tako razbremeni
staleže prostoživečih
rib.

