IFAD steunt
viskweek in China
IFAD, het internationaal Fonds voor Agrarische Ontwikkeling, denkt bij
landbouw bepaald niet aileen aan het traditionele boerenbedrijf. Zo gaat
binnenkort met steun van het Fonds in de districten Sihui, Gaoyao en Huiyang
van de Chinese provincie Guangdong een project van start voor het kweken
van zoetwatervis. Ongeveer 3000 boerenhuishoudens met een jaarinkomen
van minder dan 80 dollar per persoon wit men hier rechtstreeks van laten
profiteren.
IFAD heeft voor de duur van het project,
vier jaar, een zachte lening van 12 miljoen
dollar beschikbaar gesteld die in 20 jaar
moet worden terugbetaald. Een overeenkomst met deze strekking werd onlangs·
in Rome getekend door IFAD's president
Jazairy en de ambassadeur van China in
ltaW!, Du Gong.
Het viskweekproject maakt deel uit van
het streven van de Chinese regering naar
een gevarieerder voedselproduktie, hogere
inkomens en meer werkgelegenheid op het
platte1and. Het is de bedoeling 3000 hectare moerasland en drassig terrein, dat voor
de akkerbouw niet geschikt is, droog te
leggen en er 2000 hectare aan vijvers te
bouwen, waar viskweek kan worden bedreven in combinatie met veehouderij.
Om de mensen voldoende hoeveelheden
goed visbroedsel te garanderen voorziet het
project in kweekstations in de drie districten van de provincie. Elk station krijgt
broed- en kweektanks waarmee jaarlijks
400 miljoen jonge vissen kunnen worden
geproduceerd. Er komen ook laboratoria,
kantoren, slaapzalen en klaslokalen, no dig
voor het trainen van de viskwekers in spe.
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Het merendeel van de vijvers komt onder
beheer van een afzonderlijk gezin. Om van
een efIectieve werkwijze en voldoende
technische kennis verzekerd te zijn zullen
alle betrokkenen zich organiseren in management-eenheden van ongeveer 100 huishoudens of groepen. Daarbinnen zullen
management-teams, bestaande uit speciaal
te trainen mensen voor de technische en
marketinginbreng en de financie1e administratie, worden belast met het toezicht
op het geheel.
De individuele viskwekers krijgen de mogelijkheid korte termijn- leningen af te
sluiten voor onder meer broedsel, voer,
biggetjes, organische- en kunstmest, landbouwchemicalien, visnetten en gereedschap, en voor het inhuren van arbeidskrachten. Belangrijk is het aandeel dat
vrouwen in de uitvoering van het project
zullen hebben. Direct profijt in de 'lurm
van hogere inkomens en werkgelegenheid
zullen de vrouwen VOOfll trekken door
hun bemoeienissen met de varkensfokkerij
en de verbouw van gras als visvoer.
Er zullen echter pogingen in het werk
worden gesteld om hun deelname aan de

viskweek te verruimen. In het project
zullen vrouwen niet aIleen als ingehuurde
werkkracbt, maar ook als hoofd van een
kwekerij moeten kunnen fungeren.
Ais het project eenmaal goed op de rails
staat zal de jaarlijkse visproduktie naar
verwachting met zo'n 16.000 ton stijgen.
De produktie van varkens zal dan met
30.000 ton toenemen. De totale projectkosten, begroot op 31,4 miljoen dollar,
worden gefinancierd met IFAD's lening
van 12 miljoen en een bedrag van 19,4
miljoen dollar van de regering in Beijing.
Deze laatste bijdrage kan overigens worden teruggescbroefd als er cofinanciering

voor 5 Ii 6 iniljoen dollar met het Wereld
Voedsel Programma (WFP) overeen
wordt gekomen.
Behalve op het gebied van de viskweek
helpt IFAD China ook op andere fronten.
Het Fonds heeft in 1981 een lening van
35 miljoen dollar verstrekt voor het
Noordelijk Ontwikkelingsproject voor
Weide en Vee, ondersteunde in 1982 bet
Hebei
Landbouwontwikkelingsproject
met een lening van 25 miljoen en stelde
in 1984 een lening van 25 miljoen dollar
beschikbaar voor het Rurale Kredietprogramma van China.

* (Bron: Internationale Samenwerking)
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MULTI-VIS
KWALITEIT UIT SCANDINAVIE VOOR EEN NEDERLANDSE PRIJS

Een greep uit het programma:

* Bassin 4 m 2, incl. onderstel
* Bassin 16 m2,

* Zuurstofreactoren vanaf

* Borstelmachinevanaf

* Bandvoerautomaten vanaf
* Filterhouders vanaf
* Complete palingteeltsystemen

F 1285,F 3600,F 850,F 585,F 195,F 950,F 8845,-

Een uitgebreide catalogus ligt voor verzending
naar uw adres gereed
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