Pootaal oit Zriid-Spanje
. DOOR F.J.J. DE BLOCQ VAN SCHELTINGA
Donderdag 20 juli 1989 kwam de eerste pootaal uit Zuid-Spanje in Nederland aan. De pootaal is uit glasaal opgekweekt op de kwekerij Guapangula
in San Lucar de Barrameda.
De kwekerij is 50 % eigendom van Ahold en 50 % eigendoRl van de
gebroeders Medina. De joint-venture is ontstaan vanuit het al bestaande
samenwerkingsverband tussen deze partners in de produktie van voornamelijk sherry, snijbloemen, worteltjes en aardappelen.
De geproduceerde pootaal wordt door
Catv is verhandeld. Daar Catvis tevens
management support verleent aan het
bedrijf in Zuid-Spanje, is het goed op de
hoogte van zowel de kwaliteit als van de
kwantiteit van de pootaal.
Het transport van 20 juli jl. had aanvankelijk nogal wat voeten in de aarde. Eerst
zijn er een aantal experimenten uitgevoerd
met transport door de lucht, maar dit bleek
met 10 g pootaal tot hoge mortaliteit te
leiden. De firma Hansen B.V. uit Enkhuizen bracht een oplossing door met uitstekend materieel en terzake kundige bemanning op de vrachtwagen de vis over de weg
te willen vervoeren. Dit vistransport van
ongeveer 3000 krn duurde drie dagen. Dit
hield in dat er tweemaal water in de tanks
ververst moest worden om de overleving
zo hoog mogelijk te houden. Via via konden hiervoor van te voren afspraken
gemaakt worden, onder andere met een
brandweerbrigade in Noord-Spanje. Aangezien het bedrijf van Medina sterk op
export is ingesteld, kon de douaneafhandeling snel met hun agent geregeld worden en veroorzaakte geen noemenswaardig oponthoud.
Bij aankomst in Nederland bleek de
sterfte tijdens het transport nihil. Op de

totaal 3.000 kg vis werd er maar 1,5 kg
dode vissen in de tanks gevonden. Dit is te
danken aan de goede conditie van de vissen en de positieve inbreng van de transporteur. De eventuele transportschade aan
de vis kon bij de Ahold-verzekeringen
ondergebracht worden.
Oat Catvis in deze pootaaldistributie
zit, is een logisch gevolg van een aantal
feiten. Aanvankelijk begon Catv is als
ingenieursbureautje, met twee visteeltkundige ingenieurs van Wageningen, kwekerijen voor meerval te ontwerpen en de
nieuwe meervalkwekers bij hun teelt te
helpen. Later werd het toen onwikkelde,
succesvolle concept van het recirculatiesysteem aangepast voor andere vissoorten. Door het succes van deze formule
begon Catvis steeds meer kwekerijen te
bouwen, soms ook net goed functionerende kwekerijen om te bouwen tot bedrijven
met een goede produktiepotentie. Dit laatste was ook het geval in Spanje.
Guapangula is een pootaalkwekerij aan
de mond van de Guadalquivir, gebouwd in
de zomer van 1987 en heeft een produktiecapaciteit van ongeveer 8 ton 10 grams
pootvis per jaar. Bij de keuze van de locatie van deze kwekerij speelde het feit dat
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quivir opzwemt een belangrijke ro1. Glasaal wordt er in november ingenomen
voor prijzen die ongeveer op hetzelfde
niveau liggen als iets later in het jaar in
Frankrijk en Engeland. De prijs wordt
lokaal opgedreven omdat de glasaal in
Spanje als een delicatesse beschouwd
wordt.
Met het energetische voordeel van de
milde Zuid-Spaanse winter en de aanvoer
van glasaal pal voor de deur zou het moglijk
moeten zijn een goed lopende pootaalkwekerij op deze locatie te runnen. Toch
lukte dat niet en in februari j1. werd Catvis
gevraagd de kwekerij uit de impasse te
halen waar het in beland was.
Toen de visteler van Catvis op Guapangula aankwam, werd er door de vis sen
gedurende ongeveer vijf maanden nauwelijks voer opgenomen. De absoluut onervaren bedrijfsleider en een slecht functionerend systeem bleken hieraan ten grondslag te liggen. Het systeem is toen door
Catvis opgeknapt en de bedrijfsleider he eft
twee maanden 'on the job' training gehad
in farm management en visteelt. In de
komende maanden zal hier nog een tweede fase van teeltbegeleiding plaatsvinden.
Het resultaat van de eerste fase van begeleiding was de vis die onlangs naar Nederland gereden is.
In april 1989 is er een beperkte hoeveelheid nieuwe glasaal ingenomen om de staf
niet te veel onder druk te zetten gedurende
dit jaar.
Vanaf november 1989 zal de kwekerij
optimaal moeten gaan functioneren en
Catvis zal ook in de toekomst de.distributie van goede pootaal uit Spanje blijven
verzorgen.
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