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Voorwoord

‘Het beroep ‘landbouwer’ uitvoeren, wordt stuk duurder’

Hopelijk geraken we stillaan uit het Covid-dal van de laatste 2 jaar. Momenteel overtreft het economisch nieuws
al het andere nieuws. Ook voor onze landbouw heeft dit
grote gevolgen.
De arbeidsuren worden voor de landbouw onbetaalbaar
(als men überhaupt genoeg arbeidskrachten kan vinden).
Olieprijzen breken alle records, wat gevolgen heeft voor de
dieselprijs op de boerderij. Stroomprijzen gaan eveneens
door het dak. De huidige kunstmestprijzen zijn verdubbeld, prijzen voor potgrond en fyto schieten de hoogte in.
Om nog maar te zwijgen over de oplopende staalprijzen
waardoor machines duurder worden. Ook plastiekfolie en
het bouwen van een schuur is meer dan 40 % duurder geworden. Nieuwe audits zullen een meerprijs meebrengen
en eveneens een nog grotere administratie. Dit alles zal
ervoor zorgen dat het uitvoeren van het beroep “landbouwer” een stuk duurder wordt. Voor wie het nog kan
betalen of voorfinancieren, wordt het een uitdaging om
voor volgend jaar de zaken weer rond te krijgen.

prijzen van de groenten voor industrie ook gevoelig
omhoog moeten.
Om te eindigen met een positieve noot. We hebben met
Ingro succesvolle werktuigendagen achter de rug. Onze
agriplanter was er in volle actie te zien en de machines van
de machinepool waren eveneens te bezichtigen. Onder de
zonnige hemel konden we met een hapje en drankje gezellig bijpraten met onze leden.
Ik wens iedereen een succesvolle oogst toe.

Besparen op kostprijzen is niet meer
mogelijk. Als landbouwer blijven we
onze maatschappelijke verantwoordelijkheden opnemen maar
dit betekent dan ook dat de
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DE WERKTUIGENDAGEN
WAREN EEN SUCCES

We kunnen terugblikken op twee geslaagde dagen. Ingro
was aanwezig op het groenteplatform. Zowel zaterdag als
zondag waren er geleide demomomenten van o.a. mechanische onkruidbestrijding, irrigatie en plantmachines. Ook
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onze automatische agriplanter demonstreerde onder de
volle zon. Ervoor, tijdens of erna kon genoten worden van
een hapje en een drankje.

PRODUCTGEGEVENS

ton
geleverd
bloemkool
1ste vrucht

EP
(€/ton)

2021

21.906

7.441.482

339,7

2020

21.292

7.273.306

341,6

2019

22.704

7.285.277

320,9

2021

22.817

3.972.698

174,1

2020

20.043

3.558.054

177,5

2019

26.821

4.617.831

172,2

2021

10.680

2.819.774

264,0

2020

11.928

3.366.210

282,2

2019

14.676

3.930.538

267,8

2021

5.188

1.245.427

240,1

2020

8.424

2.025.618

240,5

2019

9.224

2.085.271

226,1

2021

951

246.435

259,1

2020

576

155.484

270,1

2019

627

175.244

279,5

schorseneer 2021

2.365

461.256

195,0

2020

2.198

424.457

193,1

2019

2.239

433.659

193,7

2021

45.148

4.025.520

89,2

2020

38.609

3.369.168

87,3

2019

52.922

4.742.662

89,6

courgetten
De tabel hiernaast geeft een overzicht van enkele teelten
die dit jaar reeds werden afgesloten. Een vergelijking tussen de aangeleverde kg’s en de effectief uitbetaalde waarde geeft een gemiddelde eenheidsprijs weer, uitbetaald in
2021. Ter vergelijking werden de gegevens van 2020 en
2019 erbij gezet.

omzet (€)

erwten

lenteprei

rabarber

voorjaarsspinazie
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Ingro’s machinepool is een succes
We kijken met veel tevredenheid terug op onze eerste
acht maanden na de opstart van onze machinepool. Op
onze beide locaties worden de machines vlot gebruikt. Ook
de reserveringen via onze website zijn goed ingeburgerd.
Onze schijveneg, klepelmaaier en greppelfrees blijken een
goede keuze te zijn geweest. Wij informeren ons verder
wat mogelijks nog in onze machinepool kan komen. Ideeën
zijn altijd welkom op info@ingrocv.be
Wie nog de stap naar onze machinepool niet gezet heeft,
neem gerust een kijkje op onze website www.ingrocv.be
en log in met uw gebruikersnaam en paswoord.

greppelfrees

klepelmaaier

schijveneg

Klaar voor
plantseizoen
2022
Ook onze automatische planter heeft zijn werk gehad.
Niettegenstaande dat het weer niet mee zat, hebben we
toch een kleine 300 ha kunnen planten, zijnde spruitkool, bloemkool, broccoli en boerenkool. Het eerste jaar
was vooral een jaar vol uitdagingen met deze machine.
Van deze uitdagingen hebben we veel geleerd en zo ook
de machine aangepast en verbeterd. Zo kunnen we het
tweede jaar met een gerust hart van start gaan.
Ook dank aan Dirk Vanderhaeghe die met volle inzet van
april tot begin augustus de machine heeft bediend.
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Studiedag voor jonge Ingro coöperanten
Jonge telers doorheen de volledige keten van de vriesverse groenten
Voorlopig programma:

Als jonge teler zal je waarschijnlijk alle knepen van het vak
meegekregen hebben van ouders, familieleden of kennissen. Het opkweken van groenten heeft geen geheimen
meer voor jullie. Maar wat gebeurt er na de afzet van de
groenten? Dan gaan ze de verdere keten in.

Wat is het belang van juiste maatvoering (bv. bloemkoolroosjes groot of klein, ...), waarom is kwaliteit/tracering belangrijk, wat zijn de mogelijke gevaren, wat zijn de gevolgen
van recalls, is bio een meerwaarde, wat zijn nieuwe trends
in diepvriesgroenten, wat is belangrijk voor de consument?
Dit zijn maar enkele vragen die soms onbeantwoord blijven.

• Ontbijt op het Ingro kantoor
• Vertrek per bus
• Bezoek aan diepvriesverwerkend bedrijf
 Volgen van het productieproces
 aankomst goederen
 controles
 wassen, schillen, snijden
 blancheren
 afkoelen en snelvriezen
 verpakken
 opslag en logistiek
 Algemene uitleg over hun diepvriesmarkt
 Wat zijn de gevaren binnen het productieproces (bv.
vreemde voorwerpen)
 Wat zijn de gevaren wanneer het product al in de handel is (bv verborgen gebreken)
• Vertrek per bus richting Halle
• Lunch in de Colruyt Group Academy
• Bezoek aan hoofdkantoor Colruyt Group
 Presentatie van diepvriesgroenten AGF (Dienst aankoop en product management)
• Bezoek aan DC Colruyt Group (Distributiecentrum) met
automatische diepvries opslag
• Bezoek op winkelniveau (ring Halle)
• Terugreis naar Roeselare

Inschrijven kan:
• Je bent geboren na 1985.
• Je bent als jonge teler actief coöperant van Ingro.
• Stuur een e-mail naar luc.dewaele@ingrocv.be met je
naam en geboortedatum met vermelding deelname studiedag.
Opgelet: plaatsen zijn beperkt tot 40 personen
(2 dagen: 20 pers./dag)

Om een duidelijk beeld te geven van deze keten organiseert Ingro onder voorbehoud van de coronamaatregelen
een studiedag in het voorjaar van 2022 (jan./feb.) voor
leden geboren na 1985.
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Voorstelling nieuwe website
al de weg gevonden naar onze nieuwe website
en de talrijke voordelen hiervan ontdekt?
Hoe ga je er naartoe?
Stap 1:
Ga naar www.ingrocv.be

Stap 2:
Vul uw inloggegevens in (indien u deze vergeten
bent kunt u ons hiervoor contacteren) en klik op
LOG-IN.

Stap 3:
Indien succesvol ingelogd, kunt u via ‘Leden menu’ klikken op de gewenste opties.
• Voor facturen, aankoopborderellen, GMO overzicht, teeltfiches en contracten, klik op contractbeheer.

Klik daarna bijvoorbeeld op facturen voor een
volledig overzicht van al uw facturen, deze kunt
u vervolgens downloaden, opslaan of afdrukken.
Onder contractbeheer kunt u ook klikken op
Gmo, daar vindt u een overzicht en detail van uw
kwartaalafrekeningen alsook uw GMO rechten.
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• Voor informatie omtrent actiepunten klik op GMO in het leden menu.

U kunt de informatie folder en aanvraagformulier downloaden, opslaan of afdrukken.

De vele voordelen:
U kan op elk moment:
• Al uw facturen, aankoopborderellen, GMO overzicht en
contracten raadplegen.
• Uw teeltfiches beheren.
• Via de reserveringstool zelf uw materiaal (schijveneg, klepelmaaier en greppelfrees) reserveren.
• De volledige lijst van alle actiepunten raadplegen.
• Een aanvraagformulier met actiepunten downloaden.
• Uw areaalenquête invullen.
• Informatie over de werking van INGRO, hagelschade verzekering, brochures en verslagen, Taco berichten, handleidingen,... raadplegen.
Voor meer informatie kunt u terecht op info@ingrocv.be of
051 26 01 10.

Wist je dat ...
● het overzicht van nieuwe collectieve actiepunten
binnen GMO terug te vinden is op onze website
onder NIEUWS.
● in verband met de hagelpolis, we bij nazicht van de
totaal gecontracteerde oppervlakte, we de premie
per teelt nog wat konden verlagen.
 € 16/ha: bloemkool, spruiten, prei en courgettes
(in plaats van € 27/ha in 2020)
 € 12/ha: (knol)selder, witte kool, rode kool en savooikool (in plaats van € 20/ha in 2020)
 € 0/ha: ajuin, bonen, spinazie en snijbiet, wortelen,
koolrabi, schorseneren, erwten en pastinaak (Ingro
draagt hiervoor de kost)
● het een hardnekkig misverstand is dat de bijdrage

tot actiefonds (telersbijdrage van 2,05 % op borderel) niet terugbetaald wordt. Deze wordt integraal
teruggestort op de volgende kwartaalafrekening!
● wie een facturatie e-mailadres heeft anders dan het
standaard e-mailadres dit aan ons kan doorgeven.
● zeer binnenkort het teeltregistratiesysteem van Vegaplan zal beschikbaar zijn vanop onze website. Wie
nog geen logingegevens heeft kan deze aanvragen
aan info@vegaplan.be
Naast het nieuw teeltregistratiesysteem van Vegaplan zal het oude systeem nog beschikbaar blijven
tot februari 2022. Vanaf dan schakelen we definitief
over naar het teeltregistratiesysteem van Vegaplan.
● Wij terug aanwezig zijn op Agro expo op 29, 30 en
31 januari 2022.

7

Noteer alvast
volgende data in
uw agenda:
• maandag 27 december 2021
kantoren van Ingro gesloten

Zaken einde van het jaar
Met het einde van het jaar in zicht wensen we u volgende belangrijke zaken mee te geven:

Einddatum indiening GMO aanvragen 2021

• Voor alle acties die vooraf moeten aangevraagd worden geldt dat
de aanvraag moet ingediend zijn bij Ingro uiterlijk op 3 december. Alle aanvragen die ingediend worden na deze datum worden
behandeld voor facturatie in 2022.

Einddatum indiening GMO facturen 2021

• Alle GMO facturen van 2021 (met of zonder voorafgaandelijke
aanvraag) moeten ten laatste op 06/01/2022 volledig in orde
bij Ingro zijn. Na deze datum worden er geen facturen van 2021
meer aanvaard.

Uw verzekerings- en risico
adviseur aan uw zijde,
overal, op elk moment
Uitbreidingstraat 72, 2600 Antwerpen - tel +32 3 286 64 11
Herrmann-Debrouxlaan 2, B-1160 Brussel - tel +32 2 674 96 11
Bd Emile de Laveleye 191, B-4020 Liège - tel +32 4 344 18 44
Kwadestraat 151a/bus 11, 8800 Roeselare - tel +32 51 24 66 77
Keizersplein 40, B-9300 Aalst - tel +32 53 76 76 10

marsh.be
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Contacteer ons:

INGRO CV

telersvereniging voor industriegroenten
Diksmuidsesteenweg 329 B
8800 Roeselare
Tel. 051 26 01 10
Fax 051 20 76 16
E-mail: info@ingrocv.be
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