Het glasaalseizoen
door Jan G.M. Tigge/er

DEVENTER-Nu het nieuwe glasaalseizoen weer loopt, wil ik graag enkele opmerkingen
maken naar aanleiding van ervaringen in de afgelopen jaren. Verscheidene Europese
palingtelers hebben in de afgelopen jaren te laat in het seizoen glasaal ingekocht in de
hoop dat de prijs van de glasaal dan lager zou zijn. Deze hoop werd gewekt door leveranciers van glasaal die op dat ogenblik glasaal voor een lagere prijs aanboden, zonder
echter te kunnen leveren. Dit weerhield de palingtelers ervan bij Inter Aqua te kopen,
terwijl wij in de situatie verkeerden wei te kunnen leveren, tegen de geldende marktprijzen. Uiteindelijk konden de goedkope aanbieders hun beloftes niet nakomen en niet
voldoende glasaalleveren. Dit mag verklaren waarom enkele palingtelers te laat inkochten en zodoende de prijs weer toenam aan het einde van het seizoen.
Het is echter raadzaam eens de invloed van
een prijsversch il van bijvoorbeeld f 50,- per
kilogram glasaal op de eindprijs van een kilogram marktwaardige paling uit te rekenen. Een
veel belangrijker aspect bij glasaal is de kwaliteit en hoeveel stuks pootaal men overhoudt
van een kilogram glasaal.
Rekenvoorbeeld :
Wanneer de prijs van glasaal f 300,- per kilogram bedraagt en er een mortaliteit van 40 %
optreedt, dan wordt de prijs per stuk:
300 : (0,60 x 3000) = f 0,17
Bij een prijs van f 350,- per kilogram en een
mortaliteit van 10 % (d .w .z. een overleving van
90 %) wordt de prijs per stu k:
350 : (0 ,90 x 3000) = f 0,13
Ter illustratie zal ik hier de resultaten van twee
nieuwe palingkwekerijen in Nederland aanhalen, te wete n Het Anker B.v. in Bruchem en
Smolders -Schoone in Bergeijk (zie tabel 1) .
Beide kwekerijen begonnen in 1990 met de
produktie in een 50 tons kwe kerij met een eigen pootaalvoorziening.
Om glasaal te kunnen lever met een lage mortaliteit heeft Inter Aqua veel tijd gestoken in
het perfectioneren van onze glasaalleveringen .
. De glasaal van ons eigen vangststation in
Fran krij k, alsook die van andere stations in
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Spanje, Portugal en Engeland worden door
ons met grote zorg geselecteerd en opgeslagen in de van (gecontroleerd) diep bronwater
voorziene opslagstations . Vandaar vindt het
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Tabel 1: Overzicht van produktieresultaten van
glasaal op 2 nieuw e kwekenjen .
Het
Anker
Bezettingsdatum 29-02-1990
Mortaliteit na
90 dagen in %
9,00
Gemiddelde groei
1,3 - 1,7
in % / dag
Voederconversie 1,03

SmoldersSchoone
28-02-1990

april
april
april
april
mei
mei
mei
mei
mei
juni
juni
juni
juni
augustus
augustus
september
oktober

Oit artikel is overgenomen uit: Inter Aqua bulletin nummer 3, september 1990. Met toestemming van Inter Aqua Benelux bv.

9,25
0,8 -1,7
1,10

transport naar onze kwekerijen plaats in onze
hiervoor speciaal geconstrueerde truck . Deze
zorg resulteert in gezond, niet gestress de vissen met een goede groei en minimale verliezen . We kunnen niet rekenen dat de prijzen
zullen dalen, daar de toenemende vraag naar
glasaal voor directe consumptie in landen als
Spanje en Zuid-Amerika . Ons antwoord moet
zijn, de mortaliteit terug te dringen in plaats
van het streven naar het vinden van de goed-
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koopst e glasa?l, van niet te bepalen herkomst
met grote kans op besmetting van de systemen .
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VITAAI: POOTAAL
• Gegarandeerd gezond uitgangsmateriaal.
• Gehele jaar door leverbaar.
• Gewicht naar keuze.
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