-M eervalkwekers bundelen
kracht in cooperatie
Analoog aan een aantal andere agrarische sektoren is ook door een aantal kwekers van meerval besloten
hun produkten af te gaan zetten in
cooperatief verband. Niet aileen betekent dat een gezamelijke benadering van de markt; ook in kwaliteitstechnisch opzicht kan de markt beter
tegemoet getreden worden, doordat
vis van een gegarandeerde kwaliteit
kan worden aangeboden.
Ton Lemmens, voorzitter van de Vereniging Aquakultuur, de vereniging waaruit
de cooperatie ontstond zegt daar over: "De
tot stand koming van de cooperatie is te
danken aan veel inspanningen van een
grote groep mensen en zeker niet in de
laatste plaats van het interim bestuur, onder
voorzitterschap van Cor Leep.
De cooperatie kan er voor zorgen dat topkwaliteit vis kontinu op een efficientere
manier naar de verschillende handelskanalen toegaat. Ret is in feite natuurlijk niets
anders, dan bijvoorbeeld de groenten- en
fruitkwekers gezamelijk do en met hun
produkten, die via de veilingen aangeboden
worden. Door de samenwerking die de
meerva1cooperatie kan aangaan met het
CAB, het Centrum voor Agro- en Biotechniek, is het mogelijk een permanent gelijke
kwaliteit meerval af te leveren. Immers,
zoals de zaken er nu voorstaan, kan dit
centrum voor de meervalcooperatie de
eindverwatering, verwerking, verpakking
en distributie van meerval gaan verzorgen.
De verkooporganisatie van de cooperatie
zal zich intensief met de handelskanalen
bezighouden. "
De gezondheidsdienst voor dieren in Box-

tel is tegen vergoeding bereid gevonden de
gezondheidskant van deze vissen te begeleiden. Ton Lemmens: "De vereniging van
veterinairs in de aquakultuur ondersteunt
deze stap van harte, daar zij al geruime tijd
op andere terreinen met deze gezondheidsdienst samenwerkt. Ret Centrum
voor Agro- en Biotechniek heeft trouwens
het voornemen een demonstratie-,
begeleidings- en opleidingscentrum op te
zetten voor praktizerende en startende viskwekers. Ook het gezondheidsaspekt komt
hierin zeer nadrukkelijk aan bod."

Proefstation
In samenwerking met een aantal andere
industriele bedrijven, die toekomst zien in
aquakultuur moet het volgens voorzitter
Lemmens mogelijk zijn langs deze weg geleidelijk te komen tot een proefstationachtig geheel. Voor de aktieve viskwekers is
een proefstation eigenlijk een onontbeerlijk
iets. Lemmens: "De werkgroep 'Onderzoeksbehoefte aquakultuur' is klaar met de
rapportage. Aan de hand daarvan zullen
duidelijke stappen gezet kunnen worden
ten aanzien van het wenselijke onderzoek".
lijke onderzoek."
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