Jury criteria
Award duurzaamste mkb-landbouwbedrijf 2016
Algemeen
In de maanden maart en april zijn er oproepen verschenen in de
plaatselijke dagbladen over de inschrijving voor de wedstrijd ‘duurzaamste
mkb-landbouwbedrijf van Suriname’. Dit initiatief wordt jaarlijks
georganiseerd door stichting duurzame Ontwikkeling Nederland Suriname
(d’ONS), met ondersteuning van het ministerie van Economische Zaken
(Nederland ) en het ministerie van Landbouw Veeteelt en Visserij (LVV uit
Suriname). Dit jaar wordt voor de 5de keer de awards uitgereikt voor de 3
duurzaamste mkb- landbouwbedrijven van Suriname. De geldbedragen
worden net als vorig jaar gesponsord door de Surinaamse bedrijven
Varross en Interfarm.
Duurzaam telen van landbouwgewassen wordt steeds meer gepropageerd
en bedreven, maar hierin is nog steeds een lange weg te gaan. Stichting
d’ONS en haar partners blijven dit propageren en stimuleren, middels een
award met een daaraan gekoppeld geldbedrag.
Uitgangspunten voor de toekenning van de awards zijn:
1. Inschrijving volgens oproeping in de dagbladen via een
inschrijfformulier.
2. Economische aspecten ( Financieel gezond/ duurzaam bedrijf)
3. Milieu gerelateerde aspecten ( minimale belasting van het
milieu/minimaal gebruik van schadelijke middelen volgens de
bestaande voorwaarden voor duurzame landbouw);
4. Sociaal maatschappelijke aspecten (positieve bijdrage aan de
omgeving i.v.m. regelgeving veilige opslag en gebruik schadelijke
stoffen).
5. Waterbeheersing en ondernemerschap.
De jury bestaande uit Soraya van Dijk- Abdulhak, Bianca Jamanika,
Hendrik Comvalius en René van Essen hebben in het veld de 7
inzendingen, gedurende 2 dagen beoordeeld en hebben op grond van
bovengenoemde criteria en bevindingen de 3 meest duurzame MKB
landbouwbedrijven genomineerd.
De inzendingen kwamen deze keer uit de districten Wanica en
Saramacca
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Juryrapport duurzaamste mkb-landbouwbedrijf Suriname
3e prijs 2016
DE DERDE PRIJS is toegekend aan FIRDAUS GARDEN aan de Saban weg.
Eigenaar Julio Somedjo
Dit bedrijf bestaat commercieel 7 jaar, heeft 4 vaste medewerkers en
produceert verschillende soorten duurzaam geteelde groenten waaronder:
amsoi, kaisoi, komkommer, tomaat, boontjes en sla. Doet aan gewas
rotatie met kool, bloemkool en broccoli. Heeft momenteel 1 ha in
productie en zal nog met 1 ha worden uitgebreid. De waterhuishouding
was redelijk functioneel gezien de vele regens van de laatste dagen. De
producten worden aan supermarkten geleverd. Het bedrijf gebruikt
uitsluitend organische mest en spuit in uiterste gevallen, conform de
richtlijnen van het ministerie van LVV met biologisch geregistreerde
bestrijdings middelen. De mest en de bestrijdingsmiddelen worden in een
aparte ruimte opgeslagen. Het bedrijf fungeert als selectie bedrijf voor het
uittesten van ENZA zaden (firma de Vries) voor de Surinaamse
landbouwers en geeft daarnaast landbouwkundige- en teelt voorlichting
aan andere bedrijven en is een voorbeeld bedrijf voor de plaatselijke
landbouwers. Volgend jaar zal een samenwerkingsverband met andere
landbouwers in de regio worden opgestart. Op grond van het
bovengenoemde heeft de jury gemeend FIRDAUS de derde prijs toe te
kennen.
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Juryrapport duurzaamste mkb-landbouwbedrijf Suriname
2e prijs 2016
DE TWEEDE PRIJS is toegekend aan de “LITTLE BIG ORGANIC GARDEN”
aan de Tout Lui Faut middenweg. Eigendom van de familie Jagernath.
Dit bedrijf bestaat commercieel 3 jaar, produceert bloemen, sierplanten
en biologische groenten en fruit. Neemt afhankelijk van het seizoen de
beslissing om de gewassenteelt in kassen of in de open lucht te doen
plaats vinden. Heeft 5 vaste medewerkers. Momenteel worden tomaten,
paprika en soepgroente in kassen geteeld, terwijl pepers, aubergine,
bloemkool, broccoli en markoesa’s (passievrucht) in de openlucht worden
verbouwd. De productie vindt plaats op 2.7 ha en er zal uitgebreid
worden. De productie wordt verkocht aan vaste klanten. De bemesting
vindt plaats met koeienmest korrels en kippenmest. Indien noodzakelijk
wordt er uitsluitend met biologisch geregistreerde middelen gespoten.
Meststoffen en bestrijdings middelen zijn goed opgeslagen. Het bedrijf
heeft een goede afwatering en heeft de beschikking over waterpompen.
Het bedrijf is toonaangevend op haar gebied en voorziet de omgeving van
teelt informatie en heeft een duurzaam karakter. Op grond hiervan heeft
de jury gemeend The Little Big Organic Garden de tweede prijs toe te
kennen.
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Juryrapport duurzaamste micro-landbouwer Suriname
Winnaar 2016
De EERSTE PRIJS is toegekend aan BOERDERIJ SEWRADJ aan de Pinda
weg, Tijgerkreek van eigenaar Vinod Sewradj.
Dit bedrijf bestaat commercieel 10 jaar, heeft 4 medewerkers en
produceert biologisch geteeld tayerblad en cassave. De teelt vindt op
bedden plaats en staat onder schaduw gaas. De productie vindt plaats op
een halve hectare, wordt wekelijks geoogst en levert op jaarbasis 39.000
kg verhandelbare tayerblad op. De productie wordt door een afnemer
opgehaald en afgenomen en vindt zijn weg naar de Centrale markt. De
bemesting vindt uitsluitend met kippenmest plaats en er worden totaal
GEEN bestrijdings middelen gebruikt. Door het uitgekiende
beddensysteem heeft het gewas een uitstekende afwatering en in de
droge tijd wordt er middels pompen, water toegediend. De infrastructuur
van het aanvoer/ afvoerstelsel in Tijgerkreek is uitstekend. Naast het
gewas tayerblad heeft Sewradj nog een cassaveaanplant van 2 ha. Het
bedrijf heeft mogelijkheden zijn productie verder met tayerblad en
cassave uit te breiden en heeft zich voorgenomen t.z.t. het bedrijf te laten
certificeren. Het bedrijf is een voorbeeld van uitstekend ondernemerschap
en het duurzaam bedrijven van landbouw. Op deze gronden heeft de jury
de eerste prijs toegekend aan “Boerderij Sewradj “ en is ALS WINNAAR
UITGEROEPEN VAN HET DUUURZAAMSTE MKB LANDBOUWBEDRIJF IN
2016.

Paramaribo, 10 juni, 2016
Namens de Jury,
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