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Surinaamse Padieboeren Associatie (SPBA) 
Tam Adamsonstraat 74, 
Te1:210153 	Fax: 232829 	Email : keser66@live.com 	Mobie1:8874244/8539929 

Paramaribo, 28 augustus 2018 

Aan de Voorzitter van De Nationale Assemblée 
t.a.v. mw. drs. Jennifer Simons 
Onafhankelijkheidsplein 10 
Paramaribo - Suriname 

Onderwerp: Lage padieprijzen 

Zijne excellentie, 

Namens de padie boeren in de districten Nickerie, Coronie en Saramacca. 
Gezien de precaire situatie onder de padieboeren vanwege onder andere, het ontbreken van een 
samenwerkingsstructuur binnen de rijstsector die in staat zal moeten zijn om: 

a. Alle actoren binnen de sector inclusief de overheid, een platform van samenwerking met 
wettelijke basis, te bieden. 

b. Proactief de problemen en mogelijkheden van de sector bloot te leggen, oplossingen aan te 
dragen en implementatie daarvan te controleren. 

c. Te zorgen voor transparantie van padie opkoopprijzen en verkoopprijzen van rijst, zowel 
nationaal, regionaal als intemationaal. 

d. In het algemeen een waakhond te zijn voor efficientieverbetering en verbetering van het 
inkomen binnen de sector. 

De oogst van het huidige seizoen is pas begonnen. Opkopers willen tegen zeer lage prijs SRD 75,-
en SRD 85,- betalen voor een baal van 79 kg natte padie. Terwfil de kostprijs getijk is aan SRD 
114,95 met een winstmarge van 15 % met een gemiddelde opbrengst van 60 zaken padie van 79 kg 
per ha. Helaas moeten wij constateren dat er binnen de sector grote chaos heerst. Het lijkt wel 
vissen in troebel water. Weinig of geen transparantie, beschuldigingen links en rechts, 
desorganisatie. Het ergste is dat wij, de padie producenten daar de dupe van zijn. Daardoor zijn wij 
genoodzaakt een beroep op de overheid te doen. 
Het kan bij ons niet in dat de exporteurs/verwerkers een prijs van SRD 75,- en SRD 85,- willen 
betalen voor een baal natte padie waarvan het transport naar de fabriek en de verwerkingskosten 
volgens hun eigen opgaven neemt; één derde deel van de geoogste padie op de lokale markt wordt 
afgezet tegen een gemiddelde prijs van SRD 5.250,- per ton witte rijst: maar de boer slecht SRD 
75,- en SRD 85,- per baal natte padie wordt aangeboden. Wij vragen uwe excellentie om oplossing 
van het directe probleem waarmee op dit moment de padieboeren zijn geconfronteerd. Boeren zijn 
in financiele problemen, raken hun bezittingen kwijt, verliezen hun bestaanszekerheid, enz. 
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Gezien het voorgaande vraagt de SPBA aan u om bemiddeling, ter opheffing van het verschil 
tussen onze kostprijs en de door opkopers geboden opkoopprijs. Verder vragen wij om het verschil 
tussen de kostprijs en opkoopprijs van padie te doen compenseren middels teruggaaf van de padie 
prij s. 

Om door te gaan met beplanten van padie over komende seizoenen willen wij vrij van belasting: 
op diesel en alle importen ten behoeve van landbouwsector over komende seizoenen. 
De SPBA brengt tevens onder uw aandacht dat zij reeds jaren pleit voor de instelling van een 
productschap voor de rijst. Dat zij bij elke poging daartoe haar medewerking heeft verleend. Dat 
juist de tegenkrachten van een dergelijke organisatie ervoor zorgen dat de padie boeren voor 
behoud van productie op de overheid een beroep moeten doen. 

Doen op uwen excellentie het dringend beroep dit verzoek in het belang van de padieboeren, als 
deel van het Surinaamse volk maar ook om het belang van de rijstsector voor de economie en 
werkgelegenheid van ons land, te honoreren. 

Namens de padieboeren en hun vertegenwoordigers, 

De SPBA, 

H. Oemraw 
Voorzitter 
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Activiteiten 

Kosten berekening SPBA 
Surinaamse Padie Boeren Associatie 

Kostenprijs berekening per ha. voorjaar oogst 2018 

lloev_telheid tDe..çbia.23,111 Destra9 in USS 
Grondbewerking 1150,00 153,33 950,00 
Slakkenbestrijding 0,5 kg. Brestan 66,00 8,80 60,00 
Keverbestrijding 1/3 Itr Karate 37,54 5,01 35,00 
Bestrijdingsloon 20,88 2,78 20,00 
Zaaizaad 210 kg per ha. 405,30 54,04 260,00 
Kiemloon 46,98 6,26 45,00 
Transport zaaizaad 36,54 4,87 35,00 
Zaailoon 205,00 27,33 175,00 
Begrip pelen 46,98 6,26 45,00 
Onkruid bestrijding 1 Itr. 2,4 D + 100 gr. Nomina 72,00 9,60 65,00 
Bestrijdingsloon 36,54 4,87 35,00 
Transport 46,98 6,26 45,00 
Bemesting ureum 730,77 97,44 700,00 
Bemestmg NPK 225,00 30,00 120,00 
Wantsen bestrijding Karate 161,81 21,58 155,00 
Bestrijdingsloon 31,32 4,18 30,00 
Ophalen van kavelsloten 125,27 16,70 120,00 
Transportkosten i.v.m. controles 225,00 30,00 200,00 
Onvoorziening 313,19 41,76 300,00 
Schimmel bestrijding 234,89 31,32 225,00 

Subtotaal 4217,98 579,39 

Rente over 1/2 jaar (9 °/() 379,62 
Eigen arbeid 750,00 
Combineloon 650,00 

Subtotaal 1779,62 1779,62 234,16 

Subtotaal 5997,60 789,16 
Winst marge 15% 899,64 118,37 

Subtotaal 6897,24 907,53 

Kosten met Kosten met 
E4ercities bij opberengsten van winst Per baal winst Per baal 
Opbrengst aantal balen per ha. Aantal kg in SRD in US S 

4, 	a 79 kg. 3555 153,27 20,17 
50 	a 79 kg 3950 137,94 18,15 
55 	a 	79 kg. 4345 125,40 16,50 
60 	a 79 kg. 4740 114,95 15,13 
65 	a 	79 kg. 5135 106,11 13,96 
70 	a 	79 kg. 5530 98,53 12,96 

Surinaamse Padie Boeren Associatie kost prijs berekening per ha. voorjaar oogst 2018 

Koers: US $ 1= SRD 7.6 

Voorzitter dhr. 1-1. Ocmraw 
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