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SAMENVATTING EN CONCLUSIES

Kort samengevat zijn over de bezochte gebieden de volgende opmerkingen te maken
MURCIA
Er valt, na een aantal jaren met een zekere stabiliteit, weer beweging in
het produktie-areaal te konstateren. Het areaal met plastic kassen is
groter dan we op grond van eerdere (recente) reisverslagen aannamen.
Gezien de eigen indrukken en datgene wat onze begeleiders meldden lijkt er
geen reden om aan te nemen dat er sprake is van fouten bij het maken van
de statistieken. De watervoorziening is met het gereedkomen van het
Taag-Segura project aanzienlijk verbeterd. De vollegrondsproduktie van groente
is ook van belang i.v.m. de concurrentie voor de Nederlandse glastuinbouw
(tomaat in najaar en ijsbergsla in herfst, winter en voorjaar).
Vooral de exporthandel (met name ook die uit Nederland) is hier aktief en
stimuleert ontwikkelingen gericht op de verbreding van het assortiment en de
verlenging van het aanvoerseizoen. Naast de grote produktie/handelsbedrijven
welke van oudsher het beeld in Murcia bepaalden komen de kleinere (gezins)
bedrijven meer naar voren d.m.v. afzetcooperaties en overkoepelende
belangenorganisaties.
De rol van de overheid is wat betreft het onderzoek en de voorlichting
duidelijk minder belangrijk geworden. Vooral vanwege de aan de gang zijnde
decentralisatie van het bestuur reorganiseert zij meer maar "produceert" minder

ALMERIA
De stijging van het areaal gaat, zij het op een lager niveau dan in het
verleden, naar onze indruk toch gewoon door. Buiten het gebied van de
Campo de Dalias lijkt zelfs van een vrij sterke groei sprake te zijn.
De verbeteringen in de watervoorziening maken hier telkens de weg voor vrij.
De coöperaties zijn allemaal, ondersteund door aanzienlijke subsidies, bezig
met vernieuwing of verbetering van hun outillage. De op export gerichte
bedrijven zijn allemaal op zoek naar alternatieve teelten. Tomaten telen die
bedrijven nauwelijks meer. De paprikateelt is nu het belangrijkst. De komkommer
teelt zou men graag uitbreiden, maar daarin wordt men belemmerd door het nog in
werking zijnde referentieprijzen-systeem. Ook zijn het deze bedrijven waar de
bloemisterij tot ontwikkeling komt. Daar waar de coöperaties en de enkele grote
bedrijven gemeenschappelijke belangen hebben, en dat is op het terrein van de
handelsbelemmeringen bij de export, probeert men steeds beter als een eenheid
op te treden. Van de totale produktie wordt nog steeds het overgrote deel op
de binnenlandse markt afgezet. De bedrijven die hiervoor produceren zijn de
kleine niet georganiseerde gezinsbedrijven die daarvoor ook, een wat betreft
gewassen en rassen, aangepast assortiment telen. Er is dus in feite sprake van
twee in sommige opzichten totaal verschillende soorten bedrijven binnen een
aaneengesloten produktiegebied.
Ook in Almeria zit de overheid met betrekking tot de haar voorlichtingsdienst
en haar onderzoekinstellingen in een reorganisatieproces, wat op dit moment tot
nogal wat onzekerheid aanleiding geeft. Men zou wat betreft het onderzoek
graag tot een uitwisseling met Nederland komen. Men vreest dat het praktijk
gerichte onderzoek moet plaats maken voor meer fundamenteel onderzoek.
De invloed van de toelevering (zaadbedrijven) en de handel op de ontwikkeling
van de bedrijven is nog steeds aanzienlijk. Er lijkt op dat punt nog steeds
niet voldoende eigen kracht van de kant van de producenten aanwezig om zelf
meer invloed op ontwikkelingen te kunnen uitoefenen.
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GRANADA
Van Granada hebben we, gezien het beperkte reisprogramma wat we in die provincie
hebben uitgevoerd, ook maar een beperkte indruk kunnen krijgen.
Het was echter wel een heel interessante indruk en wellicht ook een hele
saillante. In het bezochte gebied rond de stad Motril was namelijk nogal het
een en ander gaande. Motril staat aan het begin van een waarschijnlijk relatief
sterke ontwikkeling. Men verwacht dat van de 4000 ha met suikerrietteelt binnen
enkele jaren het merendeel op de teelt van andere gewassen is overgegaan.
De helft of meer daarvan zal naar verwachting gebruikt worden voor de teelt
van gewassen in plastic kassen.
In de provincie Granada is inmiddels de produktie van subtropisch fruit al
erg belangrijk geworden hetgeen ertoe zal leiden dat deze provincie in staat
zal zijn een relatief breed assortiment tuinbouwprodukten te leveren voor
export in de winterperiode.

CONCLUSIES:
- Er zijn mogelijkheden om produktie verder uit te breiden door aanwezigheid
van voldoende grond en de toename van het wateraanbod (Taag - Segura project
voor de provincie Murcia; nieuwe irrigatiewerken in de provincie Almeria)
-Lage rentabiliteit van andere teelten (suikerriet) geeft omschakeling naar
bedekte teelten.
-Winterklimaat blijft in sommige gebieden beperkingen geven t.a.v. produktie
en kwaliteit (Almeria, Murcia). Het gebied rond Motril heeft in de winter een
beter klimaat dan in de andere gebieden. Bij uitbreiding van plastic kassen in
dit gebied worden de beperkingen voor produktie in de winter kleiner.
-Familiebedrijven vormen de grote meerderheid van de bedrijven.
Arbeid is niet beperkend. Kosten nemen wel toe.
-Geen verandering in kasconstructie; het blijft een eenvoudige plastic kas met
daardoor weinig mogelijkheden van sturing van klimaat met daaraan verbonden
nadelen voor produktie en kwaliteit (o.a. residu). Er is daarom geen
duidelijke produktietoename per opp. eenheid gedurende de laatste jaren.
-Teeltmethode is nog traditioneel. Teelt in steenwol zet nog niet door .
Ziektebestrijding is grote noodzaak omdat regeling van klimaat nauwelijks
mogelijk is. Residuproblematiek zal extra aandacht van Spanjaarden vragen.
-Kwaliteit is gemiddeld minder dan in Nederland . Door sortering is echter een
goed "exportblok" te maken. De verschillende klimaatscondities bieden de
mogelijkheid voor een kwaliteitsprodukt gedurende herfst, winter en voorjaar.
- Men zoekt naar verbreding van sortiment. Naast produktie van tomaat, paprika
en komkommer worden reeds andere produkten geteeld: ijsbergsla, courgette,
broccoli, gele paprika, aubergine, cherry tomaat e.a.
-Bij de afzet vinden verbeteringen plaats: versterken coöperaties.
Aktiviteiten om pakstations verder uit te breiden en te verbeteren.
-Spanje gaat grotere concurrent worden van herfst tot in het voorjaar .
De referentieprijzen zijn voor een aantal produkten thans nog een rem.
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1. Inleiding

De excursie naar Spanje omvatte een bezoek aan de volgende teeltgebieden:

A. De teeltgebieden in de provincie Murcia: a. Campo de Cartagena
b. Aguilas en omgeving
B. Het teeltgebied nabij Almeria, bekend als Campo de Dalias.

C. Het teeltgebied nabij Motril in de provincie Granada.

Deelnemers:
Ir. J.C.J. Ammerlaan

Proefstation voor Tuinbouw Onder Glas (PTG)
Hoofd Afdeling Bedrijfssynthese

Ir. H.A. Gonggrijp

Directie Akker- en Tuinbouw
Sectorhoofd Voedingstuinbouw

Ir.

Proefstation voor Tuinbouw Onder Glas (PTG)
Hoofd Afdeling Teelt en Kasklimaat

C.M.M. van Winden

De organisatie en de begeleiding werden verzorgd door:
Dr. Ir. Th.P.M. de Wit

Lanbouwraad te Madrid

Ir. H.L.M. van Wissen

Adjunct Landbouwattache te Madrid

Doel en aard van de reis
Bij de beslissing om een excursie naar Spanje te ondernemen werd als
doel gesteld kennis te nemen van de ontwikkelingen in de (beschermde)
groenteteelt, tegen de achtergrond van de zich wijzigende concurrentie
verhoudingen als gevolg van de toetreding van Spanje in de EEG.
Vanwege de toenemende concurrentie vanuit Spanje is het gewenst de
ontwikkelingen binnen de (beschermde) groenteteelt aldaar nauwlettend
te volgen.
Dit houdt ook in dat het gewenst is om in Spanje ontwikkelingen binnen
het onderzoek te volgen. Daarbij moet naast het onderzoek gefinancierd
door de overheid ook gekeken worden naar hetgeen door toeleverings
bedrijven, afzetbedrijven en innovatieve produktiebedrijven wordt gedaan.
Het is tevens van belang kontakten te leggen met instanties en personen
van regionale en landelijke overheden (voorlichting en onderzoek).
Op deze wijze moet ook een idee gevormd kunnen worden over de aanwezige
beleidsvisies.
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Periode van bezoek
Het verdiende de voorkeur om in een periode (najaar) waarin door Nederland
toenemende concurrentie van Spanje verwacht mag worden de verschillende
produktiegebieden te bezoeken. Het laatste deel van het Nederlandse produktieseizoen is immers door de voortgaande technische ontwikkelingen een periode
waarin ook het Nederlandse aanbod van bepaalde produkten (tegen relatief
lage marginale) kosten zou kunnen toenemen. Anderzijds is het de periode
waarin het Nederlandse assortiment zich versmalt en de kwaliteit afneemt.
Na overleg met marktdeskundigen van het CBT leek eind oktober geschikt.

De produktiegebieden
In Spanje zijn een aantal belangrijke tuinbouwgebieden.
Voor de groenteteelt zijn (van noord naar zuid) de volgende gebieden van
belang met daarbij de vermelding van gewassoort, oppervlakte in ha en
volgnummer van belangrijkheid van het gebied voor het betreffende gewas
(situatie in 1983):
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Gerona (andijvie 420-3)
Lerida (andijvie 260-4)
Barcelona (sla 1730-2, boon 1125-4, andijvie 420-2)
Taragona (sla 1050-5, boon 1000-5, andijvie 210-5)
Castellon (boon 4750-2, sla 1410-4)
Valencia (meloen 7670-2, tomaat 2810-4, sla 1550-3, paprika 1000-5,
andijvie 630-1, augurk/komkommer 430-4)
7. Allicante (tomaat 2660-5)
8. Murcia (meloen 9920-1, tomaat 6560-2, paprika 6300-2, sla 2450-1)
9. Albaceta (meloen 5580-3)
10. Ciudad Real (meloen 4830-4)
11. Badajoz (paprika 3800-4)
12. Almeria (tomaat 12500-1, boon 4875-1, paprika 4400-1, meloen 4000-5,
augurk/komkommer 1160-1)
13. Granada (boon 1750-3)
14. Cadiz (augurk/komkommer 320-5)
15. Las Palmas (tomaat 4890-3, augurk/komkommer 1140-2)
(Bron: Spaanse ministerie van landbouw "El sector Hortifructicola Espanol")
Op grond van deze gegevens is het duidelijk dat vooral de provincies Almeria
en Murcia van belang zijn om bezocht te worden. Daarnaast zijn er nogal wat
gebieden waar nieuwe ontwikkelingen verwacht mogen worden. Vooral de gebieden
in het uiterste zuiden van Spanje hebben vanwege de aanwezige produktieomstandigheden de mogelijkheid concurrerend te worden, (zie kaart)
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Produktie en export
Van de export van groenten en fruit, voorzover deze in directe concurrentie
staan met produkten van de Nederlandse glastuinbouw kan uit de statistieken
geconcludeerd worden dat deze de laatste jaren een enorme ontwikkeling
doormaakt (zie tabel).

Export Spanje vasteland naar EEG-10 (miljoen kg)

1975
1980
1982
1983
1984
1985
1986

Paprika

tomaat

Komkommer

Aardbei

Kropsla
Ijsbergsla

6
37
73
102
115
160
150

106
185
201
200
206
197
210

6
22
35
30
40
48
52

1
9
13
19
32
52
70

12
7
11
15
22
40
40

Meloen

67
93
97
131
146
144
(schatting)

(Bron: Groenten en Fruit; 42e jaargang, nummer 19, 7 november 1986)

Instanties en instellingen
In samenhang met het voorgaande was het van belang kontakt te hebben met
personen die verantwoordelijk zijn voor de beleidsontwikkeling m.b.t.
de Spaanse tuinbouw.
Binnen de overheid moet vanwege de toenemende decentralisatie een
duidelijk onderscheid gemaakt worden tussen de landelijke en de provinciale
overheid. Speciale aandacht zou gegeven moeten worden aan het onderzoek wat door
provinciale overheden en bedrijfsleven wordt uitgevoerd.
Enerzijds ten aanzien van de beleidsontwikkeling anderzijds op het vlak van de
uitvoering.

Bezoek aan de tentoonstelling "IBERFLORA" (Valencia)
Het bezoeken van deze tententoonstelling gaf ons de gelegenheid naast het
bekijken van de stands, via een aantal (Nederlandse) standhouders wat meer
voorinformatie te krijgen over situaties, instanties en personen die we in de
loop van de volgende week tegen zouden kunnen komen.
Vermeld moet worden dat de eerste week Iberflora samenviel met de
tentoonstellingen EURAGRO (toelevering land- en tuinbouw w.o. fruitteelt),
EXPOCARNE (toelevering vleesindustrie), MAICOP (bakkerijprodukten, suikerwerk
en toelevering). Euragro is de voornaamste tuinbouwtentoonstelling van Spanje.
In deze Euragro was eveneens een Nederlands paviljoen mat tien deelnemende
bedrijven, georganiseerd door de NCH, de EVD en het Ministerie van Landbouw en
Visserij. De bedrijven waren: Delta machines benelux, Dace b.v., Griendtsveen,
Javo, Ludvig Svensson, De Molen banden, Nevema, Priva, Sierra Espana en
Therbo. Daarnaast namen individueel deel al of niet via vertegenwoordigers,
Bejo, Bruinsma, Grodan, Homeco, Munckhof, Nunhem, Royal Sluis, Shell, Sluis en
Groot, Windmill.
In het algemeen was, volgens de Landbouwraad, het deelnemende bedrijfsleven
enthousiast over de beurs. Opvallend was het zeer grote aantal Nederlandse
bezoekers.
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Opgemerkt moet
internationale
zoals b.v. het
(gewonnen door

nog worden dat Iberflora ook van belang was voor een aantal
vergaderingen en manifestaties die gelijktijdig plaats vonden,
congres van de AIPH en het wereldkampioenschap bloemschikken
Noorwegen)

Vermeldenswaardige zaken van de tentoonstelling (Iberflora):
- Buisfoliekas
In een stand welke werd bemand door een ex-Nederlander werd een systeem van
Italiaanse makelij getoond waarbij op een bestaande (of nieuwe) kasconstructie
een bedekking met buisfolie mogelijk is. Ook is het mogelijk dit systeem in
bestaande kassen aan te brengen waardoor het als een scherm fungeert.
Dit systeem is in Italie al veelvuldig (in de potplantenteelt en
orchideeenteelt) toegepast en ook onderzocht bij de universiteit in Pisa
(onderzoeker: Romano Tesi).
Men ziet ook mogelijkheden dit systeem in Spanje te verkopen.
Investeringsbedrag: 450 ptas/m2 (f 8,-) plastic (aflevering Barcelona;
in Italie 285 ptas/m2 = f 5,-). Installatiekosten: 90 ptas/m2 (f 1,60)
plastic. Lichtverlies in gesloten toestand: 24 %. Lichtverlies in open
toestand: 12 %. Energiebesparing t.o.v. enkel folie: 57 %.
-Kas met schermdek
Holland Tuinbouw Techniek (HTT) toonde deze kas waarbij het dek gevormd wordt
door een opschuifbaar doek of folie. Men heeft hier enige ervaring mee opgedaan
in Italie (6000 m2) en had inmiddels een opdracht voor de bouw van 4000 m2 in
Spanje. Investeringsbedrag: f 45,- /M2 waarvan f 8,- tot f 10,- voor doek
(P.L.S - doek van Ludvig Svenson) . Een dergelijk investeringsbedrag is in
Spanje de helft van dat voor een standaard glazen kas.
-Machines
Olimex was aanwezig met o.a. sorteer- en bindmachines• Er was wel
belangstelling voor deze zaken maar men dacht toch niet veel te verkopen.
Overigens is de situatie in Spanje zo dat men mag verwachten dat dit soort
apparatuur niet primair door de individuele kleine tuinder wordt aangeschaft
maar door de afzetcooperaties en grotere produktie- en handelsbedrijven.
-Nederlandse inzending
Het Nederlandse paviljoen van 700 m2 was georganiseerd in onderlinge
samenwerking door het bloemenbureau, het bloemencentrum en het PPH, met
bijzondere medewerking van het volgende bedrijfsleven: Zurel, van Staveren,
Weststek en de Wreede.
Bij de landeninzendingen had die van Nederland de tweede prijs (na WestDuitsland). Op deze laatste dag van de tentoonstelling die een recordlengte
van 10 dagen had, zag de stand er nog goed verzorgd uit.
Verschillende standdeelnemers schenen goede zaken te hebben gedaan.
Na het bezoeken van Iberflora was onze conclusie: Iberflora is een
tentoonstelling waar veel handel en publiek op afkomt. Het Nederlandse
toeleverende bedrijfsleven van materialen en bloemisterij-produkten kunnen
zich daar goed aan een groot publiek presenteren waarbij het op de Spaans
consument gerichte bedrijfsleven wellicht zich nog wat nadrukkelijker kan
manifesteren.
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2. MURCIA

2.1. De provinciale directie voor de landbouw ("Consejeria de Agricultura,
ganaderia y pesca, direcion regional de producciones e industrias agroalimentarias")
Doel van dit bezoek was algemene informatie te verzamelen over de ontwikkelingen
in Murcia (Murcia is overigens zowel een provincie als autonoom gebied).
We werden ontvangen door de heer Jose Rico Avila, hoofd van de
voorlichting in Murcia, die ons de rest van de dag ook begeleidde.
Uit dit gesprek werd de volgende informatie verkregen:
Statische gegevens
De officieel beschikbare gegevens dateerden van 1984 maar door de
voorlichtingsdienst waren deze geaktualiseerd op basis van eigen waarnemingen
en ons mondeling verstrekt.

areaal onder plastic:

1984

1986

2348 ha

3000 ha

778
972
80
60
49
49
30

1200
1300
90
100
60
70
40
60
240

w.v. 1300 in Campo de
w.v. ca. 90
1700 in Mazarron
w.v. ca. 80

Cartagena
% paprika
en Aguilas
% tomaat

paprika
tomaat
anjer
meloen (Galea en Canthaloupe)
komkommer
courgette
bonen
overige bloemen
overige groenten

Over de paprikateelt kan opgemerkt worden dat in dit gebied het een
voorjaarsteelt is waarbij men zaait in oktober, plant in november en met
de oogst aanvangt in maart (oogst tot augustus).
Wanneer de verstrekte informatie korrekt is dan lijkt er sprake van een
expansie van de beschermde teelt in de provincie Murcia.
Wanneer de gegevens die tot op heden door ons gebruikt zijn niet korrekt
waren is er uiteraard sprake geweest van een onderschatting van de betekenis
van deze provincie.
Areaal vollegrond in 1986: 7000 ha meloenen;
Daarnaast paprika voor poeder (pimiento para
kool, katoen, tuinboon.
Wanneer de informatie die we gekregen hebben
jaren sprake van een belangrijke uitbreiding

1500 ha ijsbergsla; 500 ha broccoli
pimenton) bleekselderij, Chinese
korrekt is, lijkt er de laatste
bij meloen en broccoli.

In de provincie Murcia is in totaal 160.000 ha geirrigeerd. Naast de hiervoor
vermelde arealen is dit in gebruik voor de teelt van druiven, perzik, abrikoos,
amandel en citrus (20.000 ha).
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Watervoorziening

De watervoorziening vindt hier van oudsher plaats door het slaan van putten
(tot 200 - 300 m diep). De kosten van dit water voor de tuinder bedragen
25 - 30 ptas/m3 (ca. f 0,50). Dit water is niet altijd van goede kwaliteit
(te zout) en beperkt aanwezig.
In de provincie Murcia is vanwege het gereedkomen van het Taag-Segura-project
een zeer belangrijke verlichting (kwantitatief en kwalitatief) van de
waterproblematiek tot stand gebracht.
Hierdoor kan 40.000 ha worden geirrigeerd. In het verleden kwam het er op neer
dat op een perceel gemiddeld 1 keer in de drie jaar kon worden geproduceerd
en nu dus elk jaar.
Aangezien het grootste deel van het water (officieel) in de Campo de Cartagena
beschikbaar komt mag daar ook de grootste groei van het produktie-areaal
verwacht worden. Het is ons bij het bezoek echter wel gebleken dat ook de
andere gebieden in de provincie aan dat water "trekken" en er ook in slagen een
aandeel te bemachtigen.
De kosten van dit zgn "transfase" water bedragen 15 ptas/m3 (f 0,27).
In de stuwmeren is momenteel 14 % van de capaciteit benut. Er was tot op heden
nog te weinig aanvoer uit de brongebieden. Het is echter wel voldoende voor
het huidige areaal.
Overigens voorzag het plan in een nog veel grotere waterleverantie (600 hm3
i.p.v. 350 hm3). Hetgeen nu is uitgevoerd (315 km hoofdleidingen) was de eerste
fase van het oorspronkelijke plan. De tweede fase voorzag in een verdere
verhoging van de waterproduktie. Dit is echter een politiek strijdpunt tussen
de verschillende provincies geworden en er is geen uitzicht op realisatie.
De verdeling van het beschikbare water wordt i.h.a. door verenigingen van
watergebruikers georganiseerd. Het zal duidelijk zijn dat de verdeling van
dit essentiele goed van tijd tot tijd met wat problemen gepaard gaat.
Ten behoeve van de buffering van het aangeleverde water zijn er op nogal wat
bedrijven vrij grote waterbassins aangelegd.
Vooral vanwege de hiervoor geschetste situatie m.b.t. de watervoorziening
wordt er vanuit de (provinciale) overheid geen produktie-beperkende politiek
gevoerd. Men streeft naar intensivering van de produktie en efficient
watergebruik.
De teelt onder plastic (maar ook de teelt in de vollegrond), vooral gericht op
de winterproduktie, past goed in dat beleid. Ook wordt er in toenemende mate
van druppelbevloeing gebruik gemaakt (in het gebied van Cartagena al 25.000 ha)
Een gewas als artisjok heeft een relatief hoog waterverbruik. Omdat het water
bij de teelt van andere gewassen meer rendement oplevert is er sprake van een
afname in de teelt van artisjokken.

Assortimentsverschuiving
Er is niet zozeer sprake van een verschuiving van de ene teelt naar de ander
alswel een gedifferentieerde expansie van de verschillende teelten.
De uitbreiding van de bloementeelt vindt vooral plaats op de grotere bedrijven
terwijl op dat terrein ook sprake is van de vestiging van immigranten.
Ook is er sprake van het ontstaan van gespecialiseerde plantenopkweek
bedrijven (rond Cartagena al 10).

Organisatiestructuur
De organisatiegraad van de producenten is laag. Rond 20 % van de agrariërs
zijn middels een "boerenbond" vertegenwoordigd. Van de 80.000 landbouwbedrijven
in de provincie worden er 62.000 als nevenbedrijf uitgeoefend.
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Van de 18.000 hoofdberoepsbedrijven zijn er 2000-3000 als groot te betitelen.
Dat wil zeggen dat er 15.000 - 16.000 gezinsbedrijven zijn.

Af zetstructuur
De afzet van tuinbouwprodukten is enigszins gekoppeld aan de hiervoor genoemde
bedrijfstypen. De grote bedrijven verzorgen hun eigen afzet , veelal ook
export. De kleinere (grote) bedrijven en een deel van de gezinsbedrijven zijn
veelal georganiseerd in afzetcooperaties, die vaak weer ook aktief zijn op de
exportmarkt. De overige bedrijven verkopen hun produkten aan handelaren al of
niet d.m.v. een particuliere veiling (alhondiga). De produkten van deze
bedrijven zullen voornamelijk op de binnelandse markt terecht komen.

Overheid
-Onderwijs: Er zijn 3 regionale landbouwscholen (opleiding 3 -5 jaar) en
1 nationale school waar specialisten op het terrein van de
verwerking van landbouwprodukten worden opgeleid.
Deze laatste school heeft 500 leerlingen. Na 2 jaar worden
technologie-specialisten afgeleverd . De vervolgopleiding van 3
jaar is bedoeld voor specialisties in diverse richtingen.
-Voorlichting: De voorlichtingsdienst opereert vanuit 10 kantoren met per
kantoor 6-8 personen (vak- of takgericht; groente,
gewasbescherming, irrigatie, veehouderij, fruitteelt etc.)
Men heeft een drietal taakgebieden:
1. Verspreiden van informatie en het verzorgen van opleidingen.
Men doet dit d.m.v. publicaties in vak- en dagbladen, brochures
TV- en radio programma's (wekelijks), brochures, bedrijfsbezoek,
demonstraties en cursussen.
2. Bedrijfsontwikkeling speciaal t-b.v. jonge tuinders.
Ter ondersteuning van de gezinsbedrijven zijn er regelingen.
Van de totale bedrijfswaarde kan 60 % als lening (tot een maximum
van 8 milj. ptas (f144.000,-) tegen 11 % rente verstrekt worden.
Daarnaast kan 20 % (met een maximum van 1 milj. ptas = f 18.000,-)
als subsidie worden gegeven. Voorwaarde is dat de grond in
eigendom is en dat er voldoende verzekeringen zijn afgesloten.
Jonge tuinders (beneden de 35 jaar) hoeven voor deelname aan deze
regeling niet over eigen grond te beschikken.
3. Stimuleren van coöperaties.
Het beleid is er op gericht om nieuwe coöperaties tot stand te
brengen en bestaande te verjongen. Jonge tuinders krijgen 50 %
subsidie op het lidmaatschap van nieuwe - en 35 % op dat van
bestaande coöperaties.
-Onderzoek: In de provincie zijn twee onderzoekinstellingen gevestigd.
1. Een vestiging van de landelijke organisatie CSIC welke
onderzoek doet op o.a. het terrein van bodem en levensmiddelen
technologie.
2. Een regionaal proefstation.
Dit proefstation is een provinciale voortzetting van datgene wat
oorspronkelijk (een CRIDA) tot de landelijke organisatie (INIA)
van het landbouwkundig onderzoek behoorde.
Soms wordt onderzoek ook rechtstreeks door bedrijven gefinancierd.
Zo heeft het bedrijf "Pascual" bijvoorbeeld het onderzoek op het
proefstation naar Fusarium oxysporum bij anjer betaald.
De vestiging in Torre Pacheco is door ons bezocht (zie hierna).
Het kontakt tussen de voorlichting en het onderzoek wordt o.a. tot stand
gebracht door maandelijks met elkaar te vergaderen.
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2.2.

Het proefstation (CRIA) "TORREBLANCA" (voorheen een vestiging van de
INIA/CRIDA) te Torre Pacheco.

Doel van het bezoek was kennis te nemen van het tuinbouwkundig onderzoek
in het algemeen en het onderzoek in deze regio in het bijzonder.

We werden ontvangen en rondgeleid door Alberto Gonzales hoofd (a.i.) van de
afdeling intensieve tuinbouw.

Organisatie
Deze vestiging was een proeftuin van de INIA vestiging in Alberca.
De INIA was de landelijke organisatie van het landbouwkundig onderzoek die als
zodanig is opgeheven. Deze is opgeheven omdat dit paste in de decentralisatie
van overheidstaken vanuit Madrid naar de verschillende deelstaten
("autonomia's"). Dit betekende voor het proefstation (oude naam CRIDA; nieuwe
naam CRIA) dat de financiering nu via Hurcia loopt en dat de bestuurlijke
verantwoordelijkheid ook bij de provinciale overheid is komen te liggen.
Een en ander leidde weer tot reorganisaties welke nog in volle gang waren.
Er moet nog een nieuwe directeur worden aangesteld.
Volgens de plannen komen er de volgende afdelingen: tuinbouw (met de secties
intensieve en extensieve tuinbouw) ; irrigatie; veeteelt; plantenziekten;
aride culturen; citrus; overig fruit; wijnbouw.
In totaal bestaat de formatie uit 180 personen waarvan 40 onderzoekers.
De sectie intensieve tuinbouw bestaat uit 10 personen waarvan 3 onderzoekers.

Financiering

In de huidige (nieuwe) situatie wordt het onderzoek in principe door de
provinciale overheid gefinancierd. Men gaat er daarnaast wel vanuit dat het
bedrijfleven en de landelijke overheid ook projectgewijs in de financiering
kan bijdragen.

Werkplan
Door een rondgang op de proeftuin werd door ons kennis genomen van het lopende
onderzoek:

1. Energie-project: toepassing zonnepanelen; dubbel folie.
Dit onderzoek had als doel om overdag de warmte op te vangen en 's-nachts weer
af te geven. Resultaat: vervroeging teelt + kwaliteitsverbetering. Project
afgesloten; Systeem wordt in de praktijk niet toegepast.
2. Gerbera-project: rassenvergelijking. In de praktijk zijn een drietal telers
bezig met de teelt van gerbera's op ca. 6000 m2.
3. Kas met folie plus gaas: beschaduwingsproef.
4. Ontsmettingsproef: Onderzoek naar de effecten van ontsmetting met zonneenergie bij gebruik van folie. Behandelingen: a. blanco b. folie op de grond
c. folie +Vapam d. folie + 2 x Vapam. Hierna teelt van paprika (Gideon) waarna
controle op bodemziekten (o.a. Verticillium en Meloidogyne). Bij aubergine had
men reeds goede ervaringen met ontsmetten via zonne-energie opgedaan.
5. Teelt van groene asperge.
De indruk was dat door de reorganisatie er een onzekere en afwachtende houding
bij de betrokkenen aanwezig was en dat mede daardoor de verzorging van de
bedrijfsuitrusting en de proeven niet optimaal was.
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2.3. De coöperatie "SAN CAYETANO" in Torre Pacheco.
Doel van dit bezoek was kennis te nemen van de produktie en afzet in het
algemeen en die van deze regio in het bijzonder. We werden ontvangen door de
voorzitter en de directeur de heren Roque Madrid Perez en Serafin Perez Molina.
In het gebied Campo de Cartagena zijn 6 coöperaties en 3 alhondiga's gevestigd.
De coöperatie San Cayetano is in 1975 opgericht en is gegroeid van 10 naar 91
leden. Het bestuur telt 9 leden en wordt elke vier jaar gekozen. Van de
directeur wordt verwacht dat hij goed op de hoogte is van de ontwikkelingen
in de markt. De totale aanvoer van deze coöperatie is gegroeid van 700 naar
17.000 ton. Het totale areaal met plastic bedraagt 70 ha.
Paprika is het belangrijkste produkt. Er wordt 7000 ton geproduceerd.
De oogst hiervan valt in de periode maart tot juli. Men teelt het langwerpige
type (Lamuyo). Men kiest dat type omdat de produktie (8-10 kg/m2) hoger is dan
die bij het California Wonder type. Dit laatste type heeft voor een goede
produktie hogere nachttemperaturen nodig dan in dit gebied in deze periode
gemiddeld gebruikelijk is; 65 % wordt geexporteerd de rest is voor het binnen
land of voor de conserven-industrie. Gele paprika heeft men nog niet geteeld.
Courgette (500 - 600 ton) wordt voor de export naar Frankrijk geproduceerd.
Verder wordt bleekselderij (3000 ton), ijsbergsla (6-7 milj. stuks),
artisjok (violetto en blanca, waarvan het eerste type het belangrijkst), Chinese
kool en tuinbonen geteeld.
De teelt van ijsbergsla is 5 jaar geleden geïntroduceerd door Pascual.
De produktieomstandigheden voor deze teelt zijn optimaal vanwege het klimaat
en het (zoute) water zodat er nauwelijks bolrot optreedt.
Meloen (Galea) en knolvenkel worden beproefd.
Tot op dit moment vindt men de rentabiliteit van paprika en ijsbergsla het
best. Wat betreft de kosten kan vermeld worden dat het water uit de putten
ca. 20 ptas/m3 (f 0,36) kost en het transfase water 13 ptas/m3 (f 0,23).
De arbeidslonen gaan sterk omhoog. De verpakkingskosten zijn vergelijkbaar
met die in Nederland. De export vindt plaats via Lehman en Troost voor
Nederland en Scandinavie. Dit gaat op consignatie met 4-9 % commissie.
In West Duitsland heeft men een eigen medewerker voor de verkoop.
De coöperatie voert het sorteerwerk uit. De tuinders worden op basis van
de sortering van hun partij uitbetaald. De betaling aan de tuinder vindt na 30
dagen plaats. De inspectie van het te exporteren produkt vindt in Murcia plaats.
De geladen vrachtwagens gaan daar eerst heen. Er worden daar monsters genomen
en gecontroleerd naar gelang de eisen welke het land van bestemming stelt.
De controle vraagt naar men zegt 2-3 uur.
Op onze vraag hoe men nu tegen de eigen positie aankijkt en wat men van de
toekomst verwacht kregen we een litanie van problemen te horen waarin
genoemd werden de BTW, andere belastingverhogingen, stijgende arbeidslonen,
sterk stijgende andere produktiekosten (zaad, kunstmest, potgrond uit
Nederland) en de overgangsbepalingen met betrekking tot de toetreding tot
de EEG. Men vindt de termijn te lang en voelt zich benadeeld t.o.v. landen
als Israel en Marrokko.
Bij de rondgang op het sorteer- en pakstation werd o.a. de bouw van koelcellen
getoond.
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2.4.

"Asociacion regional Murciana de Agrupaciones de Productores Agrarios"
(AMAPA).

Dit is een vereniging van coöperaties in de provincie Murcia.
Doel van dit bezoek was kennis te nemen van de ontwikkelingen in de produktie
en afzet in de provincie Murcia.
We werden ontvangen door de directeur van deze organisatie de heer Jose Leandro
Campoy Garcia en de voorzitter en directeur van een van de aangesloten
coöperaties ("SAN ANTONIO" uit Mazarron) de heren Fernando Olija Pujol en
Gregorio Acosta Aznar.

Organisatie
De vereniging bestaat uit 13 coöperaties en is in 1985 opgericht.
Deze vereniging vertegenwoordigt 2200 bedrijven met een totale produktie van
150.000 ton en een produktiewaarde van 8 miljard ptas (f 144 milj.)
De coöperaties zijn:"SAN CAYETANO" in Torre Pacheco (APA nr. 52)
"AGROSAN" in San Javier (S. Coop. Ltda. nr. 394)
"COAGUILAS" in Aguilas (S. Coop. Ltda.)
"AGRIMAR" in Aguilas (SAT. nr. 5056)
"S0C.C00P.DE FRUTAS DE YECLA" in Yecla (APA nr. 53)
"COARA" in Ramonete - Lorca (SAT nr. 5209)
"AGR0S0L" in Lorca (S. Coop. Ltda.)
"C0EXMA" in Mazarron (S. Coop. Ltda.)
"EL LIM0NAR DE SAT0MERA" in Santomera (S. Coop. Ltda.)
"SANTA CRUZ" in Torre Pacheco (SAT. nr. 1325)
"C0ATA" in Totana (APA nr. 91)
"H0RTAMIRA" in San Javier (APA nr. 132)
"SAN ANTONIO" in Mazarron (APA nr. 121)
Opmerking: Een SAT heeft minimaal 3 leden, een APA minimaal 25.
Er zijn ook nog een aantal (17) coöperaties niet aangesloten en ook
functioneren in Murcia nog 2 Merco's.

Doelstellingen
De AMAPA heeft tot doel de gezamenlijke belangen van de aangesloten
coöperaties te behartigen zowel op regionaal als nationaal niveau.
Op landelijk niveau is er een federatie van dit soort verenigingen, hoewel
deze nog niet veel betekenis schijnt te hebben. Ten behoeve van het overleg op
EEG-niveau is een dergelijke organisatie wel gewenst.
Vooral de quotum-problematiek was aanleiding om een dergelijke organisatie in
het leven te roepen. Daarbij gaat het om onderhandelingen onder leiding van de
overheid die als inzet hebben welke bedrijven of coöperaties welk deel van
de export mogen verzorgen in de periode dat de prijzen onder de referentieprijzen zakken en door de EEG heffingen worden opgelegd. Vooral voor nieuwe
exporteurs zoals jonge coöperaties is het moeilijk een aandeel te krijgen.
Er schijnt ook in quota gehandeld te kunnen worden.
Omdat nu in Spanje het politieke klimaat relatief gunstig is voor de coöperaties
slagen deze er nu beter een aandeel te verwerven maar men moet zich dan wel goed
organiseren. Door een organisatie als AMAPA kan men zich op dit punt in ieder
geval een veel sterkere positie verwerven.
Overigens hebben de grote bedrijven in de provincie ook een een soort
vereniging waarin hun gezamenlijke belangen worden behartigd.
Ook bleek dat men met betrekking tot de beschikbaarheid van transfase-water
de belangen gezamenlijk tracht te verdedigen.
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Gebiedsverschillen
Tussen de drie belangrijkste gebieden te weten Aguilas, Mazarron en Cartagena
zijn er nogal wat verschillen met betrekking tot het klimaat en het beschikbare
water. Dit leidt dan tevens tot een aantal verschillen in de bereikbare produktkwaliteit. Cartagena heeft bijvoorbeeld een vochtiger klimaat hegeen tot meer
ziekteproblemen bij tomaat zou leiden. In Mazarron is er meer wind wat weer
gunstiger is. Daar staat tegenover dat in Mazarron het zoutgehalte van het water
hoger is wat de paprikateelt niet goed mogelijk maakt maar wel voor een goede
tomatenkwaliteit zorgt, aldus onze gesprekpartners. Het hoge zoutgehalte
veroorzaakt bij paprika neusrot, vooral bij het California Wonder type, echter
ook het Lamuyo type geeft problemen.

Overheid
Door de overheid wordt een organisatie als de AMAPA wel belangrijk gevonden.
Men steunt deze ook met een kleine subsidie (10 %).
Nog veel tuinders zijn echter geen lid van een coöperatie wat het uitermate
moeilijk maakt om een beleid tot uitvoering te brengen.
Dit komt bijvoorbeeld ook tot uiting in het opzetten van een praktijkgericht
onderzoekapparaat. Hoewel velen, en ook onze gesprekspartners, overtuigd
leken van de waarde van dergelijk onderzoek gaf men toe dat er geen
organisatorisch kader aanwezig was om dit van de grond te tillen.
Men was ook niet erg te spreken over hetgeen het landbouwkundig onderzoek van
de overheid tot nu toe tot stand heeft gebracht.
Over de voorlichting vanuit de overheid was men redelijk tevreden.
Dit is overigens voorlichting die speciaal bedoeld is om coöperaties te
ondersteunen.

Enkele gegevens van de APA "SAN ANTONIO"
Het aantal leden bedraagt 60. Het areaal is 65 ha vollegrond en 40 ha plastic.
Men teelt tomaten aubergines en ijsbergsla.
De tomaten in de vollegrond worden vanaf oktober tot maart geoogst (zaaien
20-24 juni en planten 24 juli). De tomaten onder plastic worden vanaf december
tot mei geoogst (zaaien vanaf 1 augustus en
planten van 1 september tot
30 november). De geteelde rassen zijn Dario, Meltine en Estrella.
Van de totale produktie wordt 80 % geexporteerd. Dit gaat in commissieverkoop
o.a. via van Dijk en Pascual.
Voor het gebied rond Mazarron wil men meer en beter water ter beschikking zien
te krijgen. Enerzijds door diepere putten (250 - 400 m.) maar aanderzijds door
een aandeel van het water vanuit het Taag-Segura project (zgn. transfase water)

2.5.

"PASCUAL" in Aguilas.

Doel van het bezoek was kennis te nemen van de ontwikkelingen binnen dit grote
handels- en produktiebedrijf. Op dit bedrijf werden we ontvangen door de heren
Damian B. Flores Ruiz (hoofd van het produktiebedrijf) en de heer Fernando
Siscar (hoofd van het verwerkingsbedrijf in casu het pakstation).
Het bezoek bestond uit een rondgang op het produktiebedrijf en het pakstation.

Algemene gegevens
Het bedrijf PASCUAL omvat 1200 ha (waarvan 120 ha plastic) in Aguilas, 600 ha
in de Campo de Cartagena en 340 ha in Valencia.
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De tomatenteelt onder plastic
Deze teelt start begin augustus (zaai), laatste planting eind oktober, en
loopt, afhankelijk van de weersomstandigheden tijdens de teelt en de
marktsituatie, door tot maart. De gebruikte rassen zijn Borneo, nr. 150, Angela,
Meltine, Mazarron. De eerste periode van de teelt wordt veelal zonder plastic
dek geteeld en eind oktober wordt in veertien dagen tijd alle kassen "gedekt".
De vruchtzetting wordt bevorderd door een kunstmatige wind (d.m.v. een
fog-apparaat) te veroorzaken. Ook past men, ter bevordering van de
vruchtzetting, een methode toe waarbij de bloeiende trossen een voor een in
een bekertje met water doopt.
Het zoutgehalte van het (irrigatie-)water komt overeen met 1200 - 1300 mmho,
de bemesting die wordt toegepast bedraagt 3000 - 4000 mmho en de bodemvochtconcentratie is 5000 - 6000 mmho.
De gemiddelde produktie is 10 kg/m2 met een spreiding van 8 tot 12 kg/m2.
De belangrijkste ziekteproblemen die men in deze teelt heeft zijn Botrytus
en Witte vlieg. Ook trad er duidelijk ijzergebrek in de kop op.

De tomatenteelt in de vollegrond
Bij deze teelt (ras: Borneo) wordt in juli geplant en start eind september de
oogst welke tot januari doorloopt. Op het moment van bezoek was de produktie
dus in volle gang. De watervoorziening gebeurt met druppelbevloeing.

De teelt van ijsbergsla (in de vollegrond)
Pascual heeft in totaal 800 - 900 ha van deze teelt waarvan 340 ha in de
ogeving van Aguilas en de rest in de Campo de Cartagena.
De ijsbergsla (ras: Great Lakes type) die op het moment van bezoek werd geoogst
was vanwege de te warme nachten gedurende de laatste weken wat aan de losse
kant.
Het pakstation
Het pakstation bestaat uit een grote hal met sorteerapparatuur voor de tomaten
en een aantal kleinere hallen voor de verwerking van andere produkten .
Ook zijn er een aantal koelcellen. Afhankelijk van de temperatuur van de
tomaten bij binnenkomst wordt eventueel voor het sorteren het produkt gekoeld.
Opvallend was de uitgebreide kwaliteitscontrole voor en na het sorteren.
Wij kregen de indruk dat men op dat punt nog nauwkeuriger werkt dan in het
verleden al werd geconstateerd. De keuring na het sorteren (en het inpakken)
bestond uit een nauwgezette registratie van de toestand van het produkt.
Voorafgaande aan het transport naar de markten wordt de temperatuur van de
tomaten op 8 C gebracht, ijsbergsla op 2 C.

Overige gegevens
Grondontsmetting wordt jaarlijks met Vapam uitgevoerd. Tot nu toe had men bij
tomaat te maken met 1 fysio van Fusarium (Borneo is hiertegen resistent).
Nu is er een nieuwe fysio geconstateerd waartegen geen resistentie bestaat.
Coryne bacterie was een nieuw probleem.
Opvallend was dat Pascual geen anjers meer teelde. Vooral de problemen met de
arbeidsvoorziening en de arbeidsorganisatie schenen hiervan de oorzaak.
Het uurloon bedroeg op het moment van bezoek 340 ptas (f 6,10) netto en
460 ptas (f 8,30) bruto. De arbeidsorganisatie op het produktiebedrijf is goed
gestructureerd in groepen en eenheden.
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De controle (o.a. op residu) van de overheid op de produkten die voor de export
zijn bestemd gebeurt in een hal naast het pakstation (buiten het terrein van
Pascual). Deze controle is nog in een preliminair stadium, in afwachting van
de invoering van de regelgeving en van de uitrusting van de laboratoria.
Op overschrijdingen bestaan geen sancties. De exporteurs worden alleen
geïnformeerd en "zondaars" gewaarschuwd.
Plannen
Zoals uit de areaalgegevens al naar voren gekomen is blijkt Pascual wat
betreft de teelt onder plastic niet te groeien. Plannen in die richting zijn
ook niet vernomen. Vooral met betrekking tot de teelt van ijsbergsla heeft men
in betrekkelijk korte tijd een grote groei doorgemaakt. Als de rentabiliteit
er aanleiding voor geeft zal men ongetwijfeld nog verder kunnen groeien.

2.6.

"FRESH FRUIT" te Aguilas

Doel van het bezoek was kennis te nemen van de ontwikkelingen m.b.t. dit
recentelijk door een Nederlandse importeur /exporteur (BOERS uit Waddinxveen)
gestichte bedrijf.
We werden ontvangen en begeleid door de directeur van dit bedrijf de heer
Antoon Hagendijk, die ons ook de rest van de dag begeleidde bij het bezoeken
ven enkele tuinbouwbedrijven in de omgeving.

Bedrijfsopzet
Door de firma Boers is in dit gebied gestart met een onderneming waarbij men
tracht een zakelijke relatie op te bouwen met de bestaande niet coöperatief
georganiseerde veelal kleinere tuinbouwbedrijven. Dit zijn dus meestal ook
echte gezinsbedrijven.
Men tracht dit doel te realiseren door verzorgen van het zaad, het geven van
teeltbegeleiding (o.a. ook op het terrein van het gebruik van bestrijdings
middelen) en het stimuleren van de teelt van (voor de tuinder) nieuwe produkten
waarvoor in de winter op de West Europese markt een zekere schaarste is.
Op deze manier tracht men ook wat rotatie in het teeltplan aan te brengen om
ziekteproblemen in de grond te voorkomen.
Deze produkten worden dan door Fresh Fruit verhandeld tegen een bepaald
percentage commissieloon (8 %). Daarnaast worden de verpakkingskosten bij de
tuinder in rekening gebracht.
Voor de organisatie van het geheel en de teeltbegeleiding zijn er 2
landbouwkundigen en 2 middelbare krachten aangetrokken.
Het idee voor deze bedrijfsopzet heeft voor een belangrijk deel ook vorm
gekregen door een studie van 2 stageaires uit Nederland die daar voor
een langere periode hebben gewerkt.
Basisidee van deze bedrijfsopzet is dat door het leveren van kennis men
vertrouwen wekt bij de kleine tuinder.
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Realisatie
Men heeft een bestaand gebouwencomplex (een voormalige boerderij) gekocht
en verbouwd. Het bestaat nu uit een verpakkingsruimte, een koelcel en een
mini-lab ten behoeve van de bemestingsadvisering. Voor deze aktiviteiten
wordt 50 % subsidie van de overheid ontvangen.
Het bedrijf begint het komende seizoen daadwerkelijk te draaien en de planning
voorziet in de export van 200 vrachtwagens met produkten.
Er was een produktiekalender opgesteld welke vanaf november 1986 voorzag in een
zeer breed assortiment van tuinbouwprodukten. Op deze kalender kwamen de
volgende gewassen voor : cherry tomaat, ijbergsla, broccoli, spinazie, radijs,
aubergine, Chinese kool, paksoi, meloen, suikermais, bonen, turkse pepers
(Sivri). Men heeft ook plannen om de bloementeelt (anjer) te stimuleren.
De andere produkten als tomaat en paprika importeert men op de gebruikelijke
wijze uit Spanje. Boers heeft daarnaast ook nog wat eigen produktie en wel 40 ha
ijsbergsla, 20 ha. broccoli en 20 ha. bloemkool.
Door de heer Hagendijk werd met betrekking tot de teelt van ijsbergsla
aangegeven dat deze ongeveer een kostprijs van 18 - 21 ptas ( ca. f 0,35) heeft.

Bezoek aan een gezinsbedrijf wat voor Fresh Fruit o.a. cherry tomaten (ras:
Cherita) teelt.
In totaal stond er op dit moment 14000 m2 met deze teelt waarvan ca. 4.000 m2
op het bezochte bedrijf.
In een kas stond een gewas met een planttijd van half augustus (in een andere
kas was later geplant en vertoonde het gewas een behoorlijke achterstand in de
verzorging). Men teelt op een stengel i.t.t. dat wat gebruikelijk is bij de
tomatenteelt waar men in het algemeen op 2 stengels teelt.
Het gewas stond er goed op en leek zeer vruchtbaar. Men rekent op een
produktie van 2.5 - 3 kg /plant hetgeen op een produktie van ca. 10 kg/m2 zou
uitkomen. De middenprijs was in 1986 180 ptas/kg (f 3,20), voor het komende
seizoen rekent men op een prijs van 250 ptas/kg (f 4,50) omdat men verwacht tot
een betere kwaliteit te komen.

Bezoek aan bedrijf van "Manuolo Ros"
Dit is een middelgroot produktie/handelsbedrijf van 140 ha waarvan 5 ha
plastic. Het bedrijf levert (o.a. aan Boers) 2 vrachtwagens met exportprodukten
per dag.
In de vollegrond worden in totaal 500.000 planten (1.5 per m2) geteeld.
Van deze teelt is 5 kg/m2 exporteerbaar waarvan 50 % via Boers wordt afgezet.
Hagendijk rekent met een kostprijs van ca. F 9,- per kistje (5 kg) op de markt
in West Duitsland. Hiervan zijn de vrachtkosten afhankelijk van de bestemming
19 - 23 pst (f 0,34 - f 0,41) per kg.
De rassen welke op dit moment geteeld werden waren Borneo (ronde tomaat) en
speciaal voor de Franse markt: Novi (een vleziger type).
De heer Hagendijk heeft de verwachting dat met het beschikbaar komen van het
transfase water de produktie in het gebied Aguilas en Mazarron nogal wat zal
uitbreiden.
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3. ALMERIA

3.1.

De provinciale directie voor de landbouw in Almeria.
(Consejera de Agricultura y Pesca, Delegacion Provincial de Almeria)

Almeria en een aantal andere provincies behoren sinds enige jaren tot de
"autonomia" Andalusie. Dat wil zeggen dat deze provinciale directie wordt
bestuurd vanuit Sevilla en niet zoals in het verleden vanuit Madrid.
Doel van het bezoek was kennis te nemen van de algemene ontwikkelingen in de
provincie Almeria.
We werden ontvangen door de heren Francisca Romero Roldan (hoofd van de
technische afdeling) en Rafael Jimenez Mejias (hoofd de afdeling
praktijkonderzoek). De heer Rafael Jimenez is onderzoeker geweest op het
proefstation in de Campo de Dalias.

Gebiedsontwikkelingen

Volgens de nu gebruikte statistieken is de oppervlakte met plastic kassen
in de provincie Almeria 11.500 ha. Hiervan zou 10.400 ha in de Campo de
Dalias, 1000 ha bij Nijar en 130 ha in de omgeving van Mojacar.
Dit laatste gebiedje is ontstaan als gevolg van het beschikbaar komen van het
water uit het Taag - Segura project. Men verwacht dat dit gebied volgend jaar
al zal uitgroeien naar de 500 ha. Het aantal bedrijven neemt nog toe.
In de Campo de Dalias geldt officieel een bouwverbod vanwege de schaarste aan
goed water. De waterkwaliteit varieert afhankelijk van de plaats. De EC van het
water dicht bij de bergen is 0.6 mmho, in de lager gelegen gebieden bij de zee
2.3 - 2.4 mmho. Het bouwverbod geldt inmiddels al enkele jaren. Of dit er toe
heeft geleid dat er daadwerkelijk niet wordt gebouwd mag worden betwijfeld.
De overheid controleert dit niet systematisch en als men het al
constateert zijn er geen instanties die hiertegen kunnen optreden terwijl
ook de politieke wil ontbreekt om, zeker de gezinsbedrijven "dwars" te
zitten. Om die reden hechten wij en ook onze begeleiders niet veel waarde
aan het officiële areaalcijfer voor de Campo de Dalias.
Men vertelde ons dat het stuwdam-project nabij Adra dit jaar gereed
zou komen hetgeen een vermindering van het waterprobleem in deze regio zal
betekenen. De tendens van de laatste jaren is dat er minder tomaten en meer
paprika, komkommer en meloen wordt geteeld. Van komkommer worden Nederlandse
rassen geteeld. Deze zijn bijna uitsluitend voor export bestemd. Op de
binnenlandse markt kent men dit produkt nauwelijks.
In het algemeen constateert men in Almeria dat er een interne Spaanse
concurrentie gaande is waarbij op talrijke plaatsen aanzetten zijn voor nieuwe
tuinbouwgebieden en men moet trachten zo goed als mogelijk is daarin de eigen
plaats te onderkennen. Voor Almeria betekent dit dat vooral de winterproduktie
voorop moet staan.
Met betrekking tot de bloemen leefde ook bij onze Spaanse gesprekspartners de
gedachte dat er op de Spaanse markt grote afzetmogelijkheden liggen maar dat
de daarvoor noodzakelijke distributie-kanalen nog ontbreken.
Het bloemenareaal in Almeria neemt wel regelmatig toe en omschakeling wordt,
vanwege de gewenste intensivering van het bestaande areaal, gestimuleerd waarbij
ook subsidie mogelijk is. Er is nu 350 ha bloemen (vooral anjer en chrysant),
en een eerste aanzet voor potplanten (vooral grote planten).
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Organisatie van de afzet
Inmiddels is 35 % van de bedrijven bij een coöperatie aangesloten en wordt
30 % van de produktie, dwz 300.000 van de 1.000.000 ton geexporteerd.
Op dit moment zijn er ook mogelijkheden voor afzetorganisaties om subsidie
(tot 40 %) op de investeringen in gebouwen en inrichtingen te verkrijgen.
De indruk is (zie ook vervolg van verslag) dat er heel royaal gebruik van
wordt gemaakt.

Onderzoek
Ook in Almeria was het duidelijk dat de verschuiving van de
verantwoordelijkheid vanuit Madrid naar de eigen autonomia (d.w.z. naar
Sevilla) de nodige problemen voor het onderzoek met zich meebrengt.
Vooral door de heer Jimenez is het ons duidelijk geworden dat de verwachting,
dat door de decentralisatie van het bestuur er beter op de behoefte van de
"gebruikers" van de onderzoekresultaten kan worden gereageerd, niet uitkomt.
Men verwijt het beleid in Sevilla dat men m.b.t. het onderzoek vooral streeft
naar het verkrijgen van een wetenschappelijke status door fundamenteel
onderzoek op te gaan zetten.
Dit heeft al gevolgen gehad voor het in de Campo de Dalias aanwezige
proefstation wat we na dit gesprek hebben bezocht en leidt er toe dat
er op een andere manier wordt getracht praktijkproblemen op te lossen.
Zo was de heer Jimenez (voorlichting) bezig, samen met een aantal coöperaties,
op verschillende tuinbouwbedrijven wat proeven op te zetten.

3.2.

Het proefstation in de Campo de Dalias (de voortzetting van de tot de
INIA behorende CRIDA)

Doel van het bezoek was kennis te nemen van de ontwikkelingen in het tuinbouw
kundig onderzoek in deze regio.

Financiering
Dit proefstation wordt voor 100 % via de (regionale) overheid gefinancierd.
Men tracht het bedrijfsleven te interesseren voor een gedeeltelijke
financiering, hetgeen tot op heden nog niet is gelukt.

Organisatie
De reorganisatie heeft ertoe geleid dat het aantal onderzoekers is
teruggebracht van 15 naar 7 personen. Het terrein van deze instelling, waar
ook het onderwijs is gevestigd, is 14 ha groot en heeft 3.6 ha plastic kassen.
Ook de voorlichting zal hier gevestigd gaan worden.
Lopend onderzoek
Bij een rondgang op de tuin zijn de volgende proefobjecten bekeken:
1. Bodemvergelijking (vergelijking van verschillende typen arena's).
Proefgewas paprika (Lamuyo); planting begin september; 2 planten per m2 en 4
planten per m2.
2. Rassenproef tomaat
24 rassen; in tweevoud; start van de oogst eid oktober; Dombo is een
belangrijk ras.
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3. Teeltproef met okra
Eerste jaar; 3 rassen; teelt in de vollegrond en in kassen.
4. Teeltproef Chinese kool (in de volle grond).
5. Teeltproef strelitzia
6. Potplanten; moederplanten; o.a Ficus acalypha, Pandanus fatsia, Schefflera,
Rhoeo, Fatshedera, Ananas, Fatsia, Hibiscus, Dracaena.
7. Teeltproef komkommer:Virusproblemen door insektenoverdracht.
8. Rassenproef courgette
9. Assortimentsonderzoek van subtropisch fruit:Papaya; Ananas; Banaan.
10. Ontwikkeling potplantenkas ("INSOLE")
Dit is een speciaal voor de klimaatsomstandigheden in Almeria ontwikkelde
ondergrondse kas waarvan er inmiddels op ca. 25 bedrijven er een aantal
gebouwd zijn (totaal 15.000 m2). Het principe van deze "indergrondse" kas
is gebaseerd op het idee dat door het in de grond bouwen van een kas met
plastic dek de temperatuurverschillen tussen dag en nacht worden verkleind,
dat s'nachts voldoende hoge temperaturen (in gewone kassen in de winter een
.T, in deze kas . T 8-10 C) kunnen worden gehandhaafd en dat de luchtvochtigheid
voldoende hoog (80 %) gehouden kan worden. Een veelheid van gewassen werd in
deze kas beproefd (ook een bed met komkommer).
11. Teelt- en rassenproef roos
De bedoeling van deze proef was om dmv terugsnoeien de winterproduktie
bedrijfseconomisch gezien te optimaliseren dwz rekening te houden met de
afzetmogelijkheden. In deze regio staat overigens ca. 8 ha rozenaanplant.

3.3.

De Spaanse vestiging van het zaadbedrijf "SLUIS EN GROOT"

Doel van bezoek was kennis te nemen van de ontwikkelingen bij dit bedrijf en hun
visie op de ontwikkelingen in de Spaanse tuinbouw te vernemen.
We werden ontvangen door de directeur Ing. Johan Stomp en hebben
gediscussieerd over de algemene ontwikkelingen in Almeria en een aantal
kassen van het produktiebedrijf bekeken.

Algemene ontwikkelingen
Door de heer Stomp werd naar voren gebracht dat 16.000 nauwelijks
georganiseerde bedrijven als hoofdprobleem hebben hun produkten te
commercialiseren. De distributie is nog een groot probleem; de handelsmarges
zijn groot; er wordt weinig reclame gemaakt. Wat betreft de produktie zijn
de voor het merendeel kleinere gezinsbedrijven overzichtelijk genoeg om de
bedrijfsvoering goed te kunnen uitvoeren. Bovendien wordt er hard gewerkt.
Met betrekking tot de commercialisatie was het voor Sluis en Groot ook niet
zonder meer duidelijk of men een "pull" of een "push" beleid moest
ondersteunen. Dat wil zeggen dat het nog steeds de vraag is of men in de
gegeven situatie vooral moest trachten via het aanbod van uitgangsmateriaal de
produktie aan te passen of dat men vanuit de afzet moest trachten het
teeltplan te beinvloeden. De realiteit is dat op beide terreinen het een en
ander gebeurt en dat de invloed van beide benaderingen op de ontwikkelingen
vooralsnog beperkt is.
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Het (fysieke) produktieniveau stijgt slechts langzaam en bevindt zich in het
algemeen op 50 % van het niveau in Nederland. De investeringen zijn evenwel
beperkt ( f 180.000,- per ha.). Ook ten aanzien van nieuwe ontwikkelingen
in de bedrijfsuitrusting is de heer Stomp ervan overtuigd dat er niet snel
veel zal veranderen. Ontwikkeling in de richting van steenwol en verwarming
ziet hij dan ook niet van de grond komen. De (kleine) bedrijven zijn niet in
staat hier veel in te investeren.
Alleen de grotere bedrijven groeien en dan vooral in de breedte. Hun aantal is
in Almeria evenwel niet zo groot. De produktietoename zal dus vooral door groei
van het aantal bedrijven tot stand komen.
De paprikateelt is erg belangrijk geworden en wordt door hem geschat op een
areaal van 6000 ha. Deze teelt past goed bij het klimaat, levert een goed
transporteerteerbaar produkt en ondervindt geen last van quoteringen.
De rentabiliteit van deze teelt lijkt redelijk. Ook de courgetteteelt is
goed geweest terwijl de bonenteelt meer een constante factor is. Voor de cherry
tomaat bestaat belangstelling.
Wanneer de quotering wegvalt zullen ongetwijfeld veel meer tomaten en komkommers
op de West Europese markt komen hetgeen het areaal ervan ongetwijfeld zal
beinvloeden.

Ontwikkelingen binnen deze vestiging van Sluis en Groot
Deze vestiging heeft drie proefbedrijven in Spanje (Almeria, Valencia en Can.
Eilanden) waarin de rassen worden beproefd en voor de Spaanse tuinders
gedemonstreerd. In Almeria heeft men met financiële hulp van de Spaanse
overheid een laboratorium gebouwd.
De feitelijke zaadproduktie is niet de belangrijkste aktiviteit in Spanje.
Er wordt wat betreft het eigen onderzoek samengewerkt met de Universiteit van
Valencia.
Voor paprika en tomaat is S. en G. de grootste leverancier in Spanje.
De gele paprika wordt belangrijker. Er wordt met allerelei typen paprika
veredeld. In de bezochte kassen waren schimmelziekten tot nu toe geen
probleem. Wel had men problemen met witte vlieg, mineerder en spint.

3.4.

De coöperatie "FRUSOL"

Deze coöperatie is in Almeria de tweede in grootte. Zij is 20 jaar geleden
gesticht door telers van tafeldruiven en bestaat nu uit 320 leden die samen
450 ha hebben. De produktie bedraagt 33.000 ton met een waarde van 2700 milj.pst
(f 49 milj). Van dé de totale produktie wordt 35 % ingenomen door paprika, 25 %
door komkommer, 20 % door meloen (Galea) en 15 % door watermeloen. Van de totale
produktie wordt 80 % geexporteerd. In de piekperiode werken er 450 personen.
In oktober 1985 is een totaal nieuw gebouwencomplex betrokken wat een
investering van in totaal 480 milj. pst (f 8,6 milj.) betekende. Hierop zou
men f 1.2 milj. aan subsidie hebben gekregen. Het complex bestaat uit een grote
hal en een aantal bijgebouwen waarin o.a. koelcellen, fustloodsen, en een fust
wasserij(tje). Voor het (voornamelijk vrouwelijke) personeel staat er ook een
zwembad en een creche ter beschikking. Bij een rondgang in de hal bleek dat op
dit momemt vooral paprika werd aangevoerd (voornamelijk groen maar ook rood en
geel) en wat kleinere hoeveelheden komkommmers, aubergines en bonen.
Men hanteert zelf de vuistregel dat de kostprijs van hun produkt (bijv paprika)
afgeleverd in Rotterdam, F 7,- per 5 kg bedraagt. De verwerkingskosten bij de
coöperatie bedragen f 3,50 per 5 kg (inclusief verpakking). Hierbij komen dan
nog de produktie- en transportkosten.
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3.5.

"COEXPHAL (Asociacion de cosecheros-exportadores de Almeria).

Doel van bezoek was kennis te nemen van de ontwikkelingen binnen deze
organisatie, (deze organisatie tracht, blijkens een reisverslag uit 1984, de
exportontwikkeling te coördineren waarbij zij tevens het adviesorgaan voor het
Ministerie van Handel is m.b.t. de verdeling van de exportquota van tomaten en
komkommers uit de provincie Almeria naar de "oude" EEG.
In deze organisatie zijn alle grotere exporterende organisaties zoals
coöperaties en grote berijven als Tieras de Almeria, vertegenwoordigd.
Zij vertegenwoordigt 95 % van de export.
Bij het bezoek aan deze organisatie werden we uitgenodigd met
vertegenwoordigers (de directeuren) van de leden van deze organisatie van
gedachte te wisselen over een aantal aktuele problemen met betrekking tot
de export van met name komkommers naar West Europa.
De directeur van deze organisatie is Jeronimo Molina Herrera.
Ook vorig jaar had men al problemen met de export van komkommers. En op het
moment van ons bezoek was er een heffing vanuit de EEG van kracht vanwege het
dalen van de prijzen onder de referentieprijs. De volgende dag bleek dat het
gezelschap wat ons te woord stond na die bespreking het besluit had genomen de
produktie van een halve week, te vernietigen. Uiteraard was er geen enkel
verband tussen ons bezoek en dat besluit.
Wat men van ons (de landbouwattache) wilde, was de bemiddeling bij het
organiseren van een gesprek in januari in Almeria te houden tussen
vertegenwoordigers van de Nederlandse producenten en die van Almeria.
In een aansluitend bezoek aan de Kamer van Koophandel (Camara oficial de
comercio industria y navegacion Almeria) is het een en ander verder uitgewerkt.
De Coexphal is een betrekkelijk jonge organisatie die waarschijnlijk vooral
functioneert als zich grote gemeenschappelijke problemen voordoen.

3.6.

"CAJA RURAL PROVINCIAL" (de provinciale landbouwbank van Almeria).

Doel van het bezoek was kennis te nemen van de financieringsituatie op de
tuinbouwbedrijven en de invloed van de banken en de overheid hierop.
Daarnaast heeft deze bank in het verleden ook een proefstation opgezet en wel
het estacion experimental "LAS PALMERILLAS". Wat dit laatste betreft hadden we
inmiddels vernomen dat dit project een wat aflopende zaak zou zijn en men vanuit
de bank ook geen redenen meer had om dit te continueren. Een door ons gepland
bezoek hebben we dus ook afgelast. Na de reis hebben we echter in het Vakblad
voor de handel in aardappelen groenten en fruit (40e jaargang no.45) gelezen dat
de komende jaren het verbeteren van de Almeriaanse kas centraal zal staan in het
onderzoek op het proefstation van de Caja Rural.
Deze bank telde 15.000 leden met een gemiddeld krediet per lid van 700.000
pst. (totaal 2.7 bilj pst ). Er zijn 96 vestigingen in de provincie.
Inmiddels is het ook mogelijk geworden dat buiten de landbouw kredieten worden
verstrekt. In het geheel van de kredietverstrekking zijn de laatste jaren vooral
de coöperaties belangrijk geworden. De laatste tijd is de kredietverstrekking in
de Campo de Dalias stabiel. Als oorzaken hiervoor werden de matige rentabiliteit
en de behoefte aan kleinere investeringen vooral ook in de privesfeer.
3.7.

Kort bezoekje aan een van de vele alhondiga's

Opvallend nieuwtje was het gebruik van een electronische afslager en een soort
mini-koperstribune. De prijzen van de vorige dag waren : tomaat 38 - 14 ptas,
paprika groen 46 ptas (Cal. Wonder type), paprika rood 91 -25 ptas (Cal. W),
paprika geel 103 - 91 ptas (Lamuyo-type), aubergine 78 -37 ptas.
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3.8.

Het produktie en handelsbedrijf "RAMIFLOR"

Dit is een middelgroot bedrijf dat 12 jaar geleden is gestart en sedert
5 jaar ook zelf exporteert. Het bedrijf is 22 ha groot en teelt anjers (8 ha),
statice (3 ha), chrysant (1 ha), roos (proefvak), komkommer en paprika (5 ha)
en (groente-) plantenopkweek (5 ha).
Afhankelijk van het seizoen werken 110 - 220 personen op het bedrijf.

Chrysantenteelt
De rassen die worden geteeld zijn van het Spider-type, Impala, Refour, Cassa.
Het stekmateriaal betrekt men van het bedrijf "Holland Plant" uit Almeria.
Men teelt van oktober tot en met april. Er wordt geen verduistering toegepast.
Lyromiza heeft men onder de knie. De afzet is rechtsreeks naar Engeland.

Trosanjerteelt
In deze (tweejarige) teelt slaagt men er in een goede winterkwaliteit te
leveren. Er zijn geen grote ziekteproblemen. Tegen Fusarium wordt Vapam
gebruikt.

Plantenopkweek
Op het moment van bezoek werd ijsbergsla en paprika opgekweekt.
Er worden in de periode juni/juli paprikaplanten voor vooral Almeria
opgekweekt terwijl later (ook nog op het moment van bezoek ) planten worden
opgekweekt voor bedrijven in Murcia. De opkweekduur in de zomer bedraagt
30 - 35 dagen in de winter is dat 40 -60 dagen.
De planten (exclusief zaad) worden voor 3-4 ptas (ca. 6ct) per plant verkocht.
Het zaad kost afhankelijk van het ras 1-5 ptas (2 -9 ct) per stuk.
Men konstateerde geen verschuiving van het Lamyo-type naar het California
Wonder-type. Wel breiden de gele rassen iets uit.

3.9.

De coöperatie "EJIDOMAR".

Deze coöperatie is een van de eersten in dit gebied. Enkele jaren geleden is
een andere coöperatie hieruit afgesplitst ("D0MAR").
"Ejidomar" is 11 jaar geleden opgericht en bestaat uit 200 leden met
gezamenlijk 300 ha plastic. Er wordt 25.000 ton produkt, waarvan 70 % export,
geleverd. Hiervan is 8000 ton komkommer, 6000 ton paprika (70 % rood, 30 % groen
en 10 % geel), 3000 ton meloen en 3000 ton watermeloen. Daarnaast wordt nog
courgette, Chinese kool en aubergine geteeld. Men teelt geen tomaten meer omdat
de kwaliteit van de tomaten uit dit gebied niet voldoende is voor export naar
de West Europese markt.
In 1986 is gestart met de teelt van anjers (12 ha op 11 bedrijven) en levert
er 80 miljoen. Volgend jaar wordt de anjerteelt uitgebreid en ook zullen er
chrysanten geteeld gaan worden.
Men heeft twee teelttechnische voorlichters/begeleiders in dienst voor de
groenten. Ook voor de bloementeelt is er een adviseur aangetrokken.
Men was bij deze coöperatie goed op de hoogte van alle ontwikkelingen in
Nederland. Zo heeft men het doorstroomkoelsysteem geinstalleerd en gebruikt
men de C.B.T. symbolen voor de grootte-aanduidingen.
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In het algemeen vond men de rentabiliteit van de paprikateelt matig geworden
terwijl de komkommers op het moment van bezoek niet verkocht konden worden.
Deze situatie verklaart enigszins de teneur om andere teelten uit te proberen.
Ook hier werd duidelijk gesteld dat men "de kostprijs" graag laag wilde houden
en ontwikkelingen in de richting van het gebruik van steenwol en het
bijverwarmen van de teelten ziet men dan ook niet zitten.
Overigens maakte deze coöperatie een voorspoedige indruk mede vanwege het feit
dat hier driftig werd geinvesteerd in gebouwen en inrichting. Ook hier werd 40 %
subsidie op de gebouwen verkregen. De normale rente op leningen bedraagt 12 %.

3.10.

"TIERAS DE ALMERIA"

Doel van dit bezoek was kennis te nemen van de ontwikkelingen binnen dit grote
produktie- en handelsbedrijf. Over dit bedrijf doen regelmatig geruchten de
ronde en de laatste tijd meestal in negatieve zin. Er schijnen grote verliezen
geleden te worden en het lijkt ook van hand tot hand te gaan. Door de manager
van het bedrijf werd ontkend dat het bedrijf onlangs weer van eigenaar zou zijn
verwisseld. Bij ons bezoek hebben we geen poging gedaan achter de waarheid van
de verschillende geruchten te komen maar hebben er de voorkeur aangegeven met
de teeltdeskundige van dit bedrijf de verschillende afdelingen te bezoeken.
Het bedrijf bestaat nu uit 700 ha plastic kassen waarvan 200 ha bloementeelten
(70 % anjer en verder lelie, alstroemeria, chrysant, roos). De groenteteelten
zijn paprika en komkommer (ca. 425 ha) en 24 ha tomaat (Dombito) gevolgd door
courgette en meloen (Galea). Daarnaast heeft men nog ijsbergsla, Chinese kool en
bleekselderij gevolgd door watermeloen en gewone meloen (Galea).
Het bedrijf is opgebouwd uit secties van 20 of 24 ha en er wordt gewerkt in
ploegen van 70 - 80 personen voor 2 secties.

Paprikateelt
De paprikateelt (Lamuyo en California Wonder) start met de eerste planting op
12 juli (laatste planting een maand later) en produceert gemiddeld 6,5 kg/m2.
Hiervan wordt 2.5 kg voor - half november stopt de vruchtzetting vanwege
de te lage nachttemperaturen - en 4 kg na de winter geoogst.
Grootste problemen waren virus, rupsen en meeldauw (Leveilluta taurica)

Ijsbergslateelt
In een kas zonder plastic dek werd ijsbergsla geteeld. Er wordt van september
tot januari geplant en van november tot april geoogst. Bij deze teelt is men
overgegaan van sprinklers op het toepassen van een druppelsysteem. Er was 29 ha
ijsbergsla geplant. Over het hele seizoen wordt 210 ha ijsbergsla geleverd.

Aktuele situatie
Voor zover wij het hebben kunnen beoordelen was het gehele bedrijf in produktie.
De stand van de gewassen was redelijk tot goed. Op het terrein grenzend aan het
bedrijf van Tieras de Almeria stonden nogal wat kassen leeg en maakten een
verlaten indruk. Volgens onze begeleiders waren dat kassen van tuinders die
indertijd waren gestart op grond wat door Tieras aan hen was verkocht. De grote
investeringen (hoge grondprijzen en waterrechten) zouden de hoofdoorzaak zijn
van de gedwongen beëindiging.
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4. GRANADA

Bezoek aan Motril en omgeving.

Doel van bezoek was kennis te nemen van de ontwikkelingen in dit deel van de
provincie Granada. We hebben dit gedaan door een bezoek aan de afzetorganisatie
Mercogranada-Motril en, begeleid door een medewerker van deze organisatie, door
een excursie in het omliggende gebied.

Ontwikkelingen in het gebied

In het gebied rond Motril is tot op heden suikerriet een zeer belangrijk
(4000 ha) gewas. De rentabiliteit hiervan staat echter onder zware druk
door het EEG-beleid goedkope melasse in te voeren.
Volgens de woordvoerders van Mercogranada-Motril (o.a. de directeur Angel
Salazar Ruiz en de medewerker de heer Burgos) staat het gebied aan het begin
van een grote omschakeling van suikerriet naar tuinbouwgewassen.
De gunstige klimaatsomstandigheden in het gebied en de beschikbaarheid van
voldoende (suikerriet gebruikt veel water) goed water maken het mogelijk
"alles" te telen wat de markt in de winterperiode aan tuinbouwprodukten vraagt.
Bovendien beschikt men over goede grond.

Men vergelijkt zich op deze punten met Almeria en noemt als voordelen de
kleinere verschillen tussen minimum en maximum teperatuur, terwijl in januari
de temperatuur ook praktisch niet onder de 4 graden (en meestal 7-8 graden)
komt. Daarom kunnen subtropische gewassen al chirimoya en avocado geteeld
worden. Ook zijn er geen beperkingen met betrekking tot het bouwen van
bijvoorbeeld kassen. Het water vanuit de bergen is nagenoeg gratis en de
rijtijden naar de markten in West Europa zijn vergelijkbaar met die uit Almeria
(28 uur van Motril naar Rotterdam).
Op dit moment staat er 200 ha plastic kassen (voor het merendeel van recente
datum) men verwacht dat dit het volgende jaar 1000 ha zal zijn. Op iets langere
termijn verwacht men dat van de 4000 ha met suikerriet 50 % met plastic kassen
bebouwd zal worden.
De gemiddelde bedrijfsgrootte van het suikerrietbedrijf is 3-4 ha en het zijn
echte gezinsbedrijven. Men verwacht dat deze categorie hun inkomem ook uit de
land- of tuinbouw wil blijven verwerven. De grondprijzen zijn vanwege de
gunstige ligging (ook voor anderen dan tuinders) en de ruime watervoorziening
hoog. Men noemde een grondprijs van F 172.000 per ha.
Het zal duidelijk zijn dat dit ook voldoende zekerheid biedt voor de
geldverstrekkers om de omschakelingsinvesteringen te financieren.
In het gebied rond Motril is al eerder een forse ontwikkeling in gang gezet en
dat betreft de overgang (van o.a. citrus- en amandelteelt) naar de teelt van
subtropisch fruit. Op dit moment gaat het daarbij om 1500 ha chirimoya en 6000
ha avocado. Dit levert dit jaar een produktie van 25.000 ton chirimoya's en
20.000 ton avocado's. Omdat de avocado-aanplant nog niet in volle produktie is
verwacht men daarvan binnen enkele jaren een totale produktie van 50.000 ton.
(Ter vergelijking : Israel levert momenteel 80.000 ton en is de grootste
concurrent)
Tegen de achtergrond van de hiervoor geschetste gebiedsontwikkeling is het voor
de hand liggend dat men bij Mercogranada-Motril de komende jaren nogal wat
veranderingen binnen de eigen organisatie verwacht.
Daarnaast zijn er in de organisatie van de afzet ook veranderingen gaande.
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Vanwege afspraken in het kader van de toetreding van Spanje in de EEG streeft
men er naar binnen 4 jaar deze merco om te zetten naar een coöperatie.
In het gebied (provincie Granada zijn overigens 7 coöperaties die 10 % van de
handel voor hun rekening nemen.

Ontwikkelingen bij de merco "MERCOGRANADA-MOTRIL"
Bij deze merco bestaat het handelspakket voor 60 % uit avocado's en 10 %
chirimoya's. Verder zijn boontjes belangrijk en exporteert men van mei tot
oktober 4000 ton via Nederland. Deze boontjes zijn voornamelijk afkomstig van
de buitenteelt (1500 ha). Deze teelt breidt zich verder uit.
De hoeveelheid kasprodukt welke verhandeld wordt bedraagt nu 6000 ton en men
verwacht volgend jaar 20.000 ton.
Men had dan ook besloten nieuwbouw te gaan plegen omdat de huidige
outillage te klein en ook verouderd was. We hebben de bouwplaats bezocht en
kunnen konstateren dat een royale behuizing van 11.000 m2 in aanbouw was welke
februari 1987 moet worden opgeleverd. Hier zal men met de veilingklok gaan
werken.
Men verwacht vooralsnog dat een uitgebreid assortiment geteeld gaat worden.
Genoemd werden paprika (C.W.type; is mogelijk vanwege de hogere temperaturen
in de winter t.o.v. Almeria) komkommer, aubergine, vleestomaat, meloen
suikermais, ijsbergsla. En m.b.t. het subtropische fruit naast chirimoya en
avocado ook mango en papaya. Men verkrijgt voor het maken van produktieplannen
ook signalen van Nederlandse importeurs die aangeven wanneer wat nodig is.
Zo wil men ook aardappels in het vroege voorjaar gaan leveren. Mede hierom heeft
men het plan 2 tuinbouwkundigen aan te trekken om de tuinders te begeleiden.
Ook heeft men grond aangekocht (5 ha) om een proef- c.q. demonstratiebedrijf op
te zetten waarvan 2 ha plastic kassen ,1 ha subtropisch fruit, 1 ha aardappelen
en 1 ha overige vollegronds produkten. Dit bedrijf moet in oktober 1987 gaan
draaien.
In het algemeen verwacht men niet veel steun van de overheid op het terrein
van voorlichting en onderzoek. Daarom neemt men als telers zelf het iniatief.

Bedrijfsbezoeken
We hebben een fruitteeltbedrijf bezocht ("PERR0R PELLIGROS") van 62 ha
waarvan 50 % chirimoya en 50 % avocado.
Dit bedrijf was 5-8 jaar geleden omgeschakeld naar de teelt van avocado's.
Men kwam nu langzamerhand in volle produktie.
Er staan 300 bomen per ha en produceert 2500 - 3000 kg per ha tegen 100 ptas
per kg. Het gehele bedrijf was voorzien van druppelbevloeiing. Een modern
irrigattiesysteem met waterpompen, filters en mengbakken voor de voedings
oplossing verzorgde de watervoorziening.
Ook bezochten we 2 bedrijven waarvan een volledig nieuw (ca. 3 ha) en met een
teelt van (spercie) bonen en de ander met een komkommerteelt.
Grootste probleem bij deze teelten was de ziektenbestrijding (bonen: witte
vlieg; komkommer: Pseudoperonospera, vergelingsvirus).
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Bijlage: 1
Het reisschema

Zaterdag 25 oktober 1986
10.30: vertrek Naaldwijk/Monster; 12.00: Aalsmeer; 12.30: Schiphol; 13.30:
vertrek Schiphol; 15.30: aankomst Barcelona; 16.15: vertrek Barcelona; 17.00
aankomst Alicante; 19.30: vertrek Alicante (trein); 22.30: aankomst Valencia;
Zondag 26 oktober 1986
10.00: bezoek TENTOONSTELLING "IBERFLORA"; 18.00: vertrek Valencia; 22.30:
aankomst Murcia.
Maandag 27 oktober 1986
8.30: bezoek aan het kantoor van de LANDBOUWVOORLICHTINGSDIENST van de
provincie Murcia.
11.30: bezoek aan het PROEFSTATION "TORREBLANCA" in Torre Pacheco.
13.00: bezoek aan de COÖPERATIE "SAN CAYETAN0" in Torre. Pacheco.
17.30: bezoek aan de VERENIGING van coöperaties "AMAPA" in de provincie Murcia.
Dinsdag 28 oktober 1986
8.30: bezoek aan PR0DUKTIE- en HANDELSBEDRIJF "PASCUAL" in Aguilas.
11.00: bezoek aan HANDELSBEDRIJF "FRESH FRUIT" in Aguilas.
13.00: bezoek aan een tweetal TUINBOUWBEDRIJVEN in de omgeving van Aguilas.
17.00: vertrek naar Almeria.
Woensdag 29 oktober 1986
8.30: bezoek aan PROVINCIALE DIRECTIE voor de landbouw in de Almeria.
10.00: bezoek aan PROEFSTATION (van de overheid) in de Campo de Dalias.
11.30: bezoek aan de vestigiging (in de Campo de Dalias) van het ZAADBEDRIJF
"SLUIS EN GROOT".
12.30: bezoek aan de COÖPERATIE "FRUSOL" in de Campo de Dalias.
16.30: bezoek aan de (EXPORT-)BELANGENORGANISATIE "C0EXPHAL" (Almeria).
18.00: bezoek aan de KAMER VAN KOOPHANDEL in Almeria.
Donderdag 30 oktober 1986
9.00: bezoek aan de PROVINCIALE LANDBOUWBANK "CAJA RURAL PROVINCIAL".
11.00: bezoek aan een PARTICULIERE VEILING een zgn. ALHONDIGA in de Campo de
Dalias»
12.00: bezoek aan het PR0DUKTIE_ EN HANDELSBEDRIJF "RAMIFL0R" in de Campo de
Dalias vlakbij El Ejido
13.00: bezoek aan de COÖPERATIE "EJIDOMAR" in de Campo de Dalias vlakbij El
Ejido.
13.30: bezoek aan het PR0DUKTIE_ EN HANDELSBEDRIJF "TIERAS DE ALMERIA" in de
Campo de Dalias.
17.00: vertrek naar Motril.
Vrijdag 31 oktober 1986.
8.30: bezoek aan "MERCOGRANADA-MOTRIL" en enkele TUINBOUWBEDRIJVEN in de
omgeving van Motril.
13.00: vertrek naar Malaga.
Zaterdag 1 november 1986.
8.00: vertrek Malaga; 9.20: aankomst Barcelona; 10.20: vertrek Barcelona;
12.30: aankomst Schiphol; 14.00: Naaldwijk/Monster.
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Bijlage 2
Adressenlijst

1. MURCIA

- Consejeria
producciones
adres: avda,
Hoofd van de

de Agricultura, ganaderia y pesca, direcion regional de
e industrias agro-alimentarias;
teniente flomesta s/n 30003 Murcia
voorlichting in Murcia: Jose Rico Avila.

- Proefstation "Torreblanca" in Torre Pacheco
Hoofd (a.i.) onderzoekafdeling intensieve tuinbouw: Alberto Gonzales
- Coöperatie "San Cayetano" (S.A.T. nr. 2457 - A.P.A. nr. 52)
adres: ctra. del mirador s/n - tel (968) 58 01 11 - telex 67736 - PIME-E Torre Pacheco (Murcia)
Voorzitter: de heer Roque Madrid Perez.
Directeur: de heer Seraf in Perez Molina.
- Asociacion regional Murciana de Agrupaciones de Productores Agrarios (AMAPA)
adres: C/ Escultor Roque Lopez, nr. 3 - 1 G - 30003 Murcia.
Telef.: (968) 23 37 75 - Tlex: 67814 CIT0_E.
Directeur: de heer Jose Leandro Campoy Garcia.
- "Pascual"
adres: C/Vicenta Ruano, s/n. - Aguilas (Murcia) - Tel. 41 03 00
Hoofd van het produktiebedrijf in Aguilas: Damian B. Flores Ruiz.
Hoofd van het pakstation in Aguilas: Fernando Siscar.
- "Fresh Fruit"
adres: Oficinas: Ctra. de Vera Ed. EL PARAISO, 1-3. B, Telefono, (968) 41 39
89 Telex: 67717 MBAG; Almacen: Ramon de la Serna, s/n Telf. 41 36 11 y 41 33 06.
Aguilas (Murcia).
Directeur: de heer Antoon Hagendijk.

2. ALMERIA

- Junta de Andalucia: Consejeria de Agricultura y Pesca, Delegacion
Provincial Almeria.
Hoofd van de technische afdeling van de voorlichting: Francisca Romero Roldan.
Hoofd van het praktijkonderzoek van de voorlichting: Rafael Jimenez.
- "Sluis en Groot" Semillas S.A.
adres: Ctra. de Malaga km 87,2, Apdo. 57, El Ejido (Almeria)
Tfnos. (951) 23 62 55 - 23 64 56 - Telex 78966 assg e.
Directeur: Ing Johan Stomp.

3. GRANADA

- Afzetorganisatie "Mercogranada-Motril"
adres: Ctra. Motril - Gualchos, Km 4,300 - El PUNTALON - Telf. 60 16 00
Telex 78454-E- Apartado 194 - MOTRIL (Granada).
Directeur: de heer Angel Salazar Ruiz.
Medewerker: de heer Burgos.

