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Criteria
De jury is op basis van de door haar gehanteerde criteria tot het oordeel gekomen dat 
het bedrijf Gopex International N.V. te Saramacca, de eerste prijs ontvangt voor het 
meest duurzame agrarisch bedrijf 2013 van Suriname.

Gopex International
Gopex International is een dynamisch en snel expanderend bedrijf dat met bijna alle 
(export) certificeringen werkt. De eigenaar Bhiesnoe Gopal heeft zich in 15 jaar 
ontwikkeld van een kleine boer tot een rasondernemer. Dag en nacht met grote inzet 
heeft hij Gopex gemaakt tot een uniek bedrijf. De jury heeft geen tweede in haar soort in 
Suriname kunnen vinden. 

Op dit moment is Gopex International Global GAP gecertificeerd, die vereist is om aan 
Nederlandse supermarkten te kunnen leveren. 
Gopal heeft dit moment ongeveer 60 hectare beplant grond en zal in de toekomst met 
nog eens 20 hectare uitbreiden. Gopal teelt alle denkbare Surinaamse groenten en is nu 
ook voornemens een serieuze bananenteelt te ontwikkelen. 

Visie en missie
Gopex International N.V. is gelegen in het district Saramacca. De directeur van het 
bedrijf dhr. Bhiesnoe Gopal, “a selfmade man”, heeft een heel brede visie voor zijn 
organisatie en tracht deze visie te realiseren.
De startfase van dit bedrijf was heel enerverend, en heel leerrijke periode voor dhr. 
Gopal. Hij heeft voor andere telers gewerkt en ook voor exporteurs. Hierdoor heeft hij 
nagenoeg de hele keten van teelt tot export onder de knie gekregen.

Dhr. Gopal heeft de volgende bedrijfstakken onder zich: 

 Teelt van diverse groetensoorten zoals: antroewa, boulanger (aubergine), 
sopropo, peper, oker, kouseband. Voor de continue teelt zorgt men voor planten 
die uit eigen zaad worden gemaakt. Voor behoud van de kwaliteit van het zaad 
wordt om de vijf jaren nieuw zaad ingekocht. Voor het bestrijden van ziekten en 
plagen wordt gebruik gemaakt van biologische bestrijdingsmiddelen, hierbij wordt 
de VT in acht genomen. De opslagplaats is professioneel ingericht, waarbij 
insecticiden en herbiciden gescheiden van elkaar worden opgeslagen. De 
herbiciden die gebruikt worden, worden in de grondvoorbereidingsfase toegepast, 
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daarna vindt onkruidbestrijding manueel plaats m.b.v. een “brushcutter”. Het 
bedrijf is Global GAP gecertificeerd, waarbij ondersteuning van het Ministerie van 
LVV wordt verleend. Zijn huidige productie areaal is 60 ha groot. Hij heeft 
uitbreidingsmogelijkheden tot 80 ha. Hij heeft in planning ook banaan (“plantain”) 
te telen en te exporteren naar Barbados. Om zijn aanplant constant van water te 
kunnen voorzien heeft de ondernemer reeds diverse voorzieningen getroffen zoals 
het plaatsen van buizen die de verschillende arealen met elkaar verbinden. Bij het 
teveel aan water zal dit m.b.v. waterpompen uit de plantarealen worden gepompt.

 Gopex heeft een aantal Filipijnen (Outgrowers) binnen gehaald voor het behalen 
van het quotum voor de export. Daarnaast heeft hij vijf boeren die elk de export 
gewassen voor hem telen.

 Export; de geteelde producten worden na selectie volgens de gestelde procedure 
behandeld en verpakt voor export. Om de kwaliteit van bepaalde groenensoorten 
te behouden heeft hij een koelcel geplaatst. Temperatuur gevoelige gewassen 
zoals antroewa (african eggplant) worden hierin geplaatst alvorens deze worden 
verpakt. Voor het transport worden koelwagens ingezet. Verder heeft hij de “trace 
back system (TBS)”, welke door het Ministerie van LVV is opgezet i.s.m. de 
exporteurs, goed bijgewerkt en verpakt het dusdanig dat er geen producten van 
andere telers erbij komen.

Winnaar
De organisatie van dhr. Gopal is een voorbeeld voor de Surinaamse Landbouwer. Echter 
niet elke landbouwer kan exporteur worden. Dhr. Gopal heeft de Outgrowers kunnen 
scholen om voor hem specifiek te telen en garantietarieven voor de producten kunnen 
afspreken. Op dit moment heeft Gopex International een controle tak in de organisatie 
geïntroduceerd, waarmee hij de kans op een goede certificering wil vergroten.
Op deze manier kunnen de toekomstplannen van dhr. Gopal verwezenlijkt worden. 
Namelijk het leveren van voorverpakte producten afkomstig van het bedrijf Gopex 
International. Deze producten, die een hoge kwaliteit standaard zullen hebben, zullen 
naast de export ook in de supermarkten van Suriname verkrijgbaar zijn.
Tenslotte gebruikt Gopex International de mindere kwaliteit groenteproducten voor het 
veevoer. 

De jury is van mening dat Gopex International een model bedrijf is, dat als voorbeeld 
kan dienen voor alle landbouwbedrijven die in de toekomst willen gaan exporteren. Het is 
een voorbeeld voor bedrijven in Saramacca en Suriname. Gopex International heeft 
inmiddels verschillende prijzen gewonnen.
Gopex International N.V. is een terechte winnaar van de prijs voor het meest duurzame 
agrarisch bedrijf 2013 in Suriname.
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