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Voorwoord
Versterking van Ingro
Wie dacht dat 2019 een normaler jaar ging worden – wat
we hier ook nog mogen onder verstaan – is eraan voor
de moeite. Drie hittegolven en lange periodes met zeer
weinig neerslag verder, staat het najaar weer met vele
vraagtekens voor de deur.
Kijken we even terug naar de voorjaars- en zomerteelten,
dan zien we dat bloemkool 1ste vrucht en voorjaarspinazie
redelijke tot goede opbrengsten gaven. Hierbij moeten
we toch ook vermelden dat jullie opnieuw de natuur
een handje hebben moeten helpen door deze teelten te
beregenen met als gevolg een hogere productiekost. De
oogst van erwten was een stuk beter in vergelijking met
de voorgaande jaren, maar blijft moeilijk qua rendabiliteit.
De problematiek van de droogte is ondertussen enorm
nijpend voor dit najaar. In tegenstelling tot de voorbije droge
jaren hebben we momenteel nog geen vooruitzicht op een
groeizame periode in het najaar en hypothekeert dit sterk
de komende oogsten. Het is ook nog niet duidelijk
wat de weerslag zal zijn op de nitraatresiduen
dit najaar en later op de nitraatmetingen in
het oppervlaktewater in het kader van
MAP6…?

We hebben met Ingro al sterk aangedrongen om water
ter beschikking te krijgen voor de groenteteelten. Het
captatieverbod is voor veel van ons een grote beperking.
Het is geen evidente zaak om dit op te heffen, maar we
merken toch dat iedereen de uiterste noodzaak beseft en
meezoekt naar oplossingen.
Een soepele regeling voor het aanleggen van spaarbekkens
en/of waterputten zou ook welgekomen zijn.
Verder wil ik nog meegeven dat de nieuwe functie van key
accountmanager sinds half augustus is ingevuld door Luc De
Waele. Deze nieuwe functie moet de samenwerking met
zowel de afnemers als de eigen telers versterken. Hij stelt
zich voor verder in dit boekje. Luc is reeds een stappenplan
aan het opmaken om de contractonderhandelingen in
goede banen te leiden.
Ten slotte wil ik ook nog melden dat er nog een nieuw
gezicht is bij Ingro: Greta Vandeputte. Zij vult een open
gekomen administratieve functie in. Greta stelt zich
eveneens voor aan jullie in dit nummer.
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Nieuwe
medewerkers
Sinds 16 augustus ben ik het Ingro team komen versterken. Dit zal ik doen met een commercieel oog op de sector.
Mijn naam is Luc De Waele, 54 jaar, woonachtig te Kortrijk. Ik ben gehuwd met Nathalie Esquenet (54) en vader
van 2 kinderen, Christophe (30) zelfstandig landmeter en
Camille (26) Podologe.
Na 16 jaar werkzaam te zijn geweest in het familiebedrijf
van mijn ouders, Import van groenten en fruit heb ik de
stap gezet naar de diepvriesindustrie (18 jaar in Galana nv
uit Waregem en 2 jaar Kipco-Damaco, Oostrozebeke). Ik
was er verantwoordelijk voor de strategie, verkoop en de
uitwerking van de exportmarkten).
In deze vele jaren heb ik de kennis opgedaan om markten
in kaart te brengen, te analyseren en te ontleden. Daarbovenop deed ik de onderhandelingen met de key accounts
zowel in retail, industrie als foodservice.
Bij Ingro zal ik verantwoordelijk zijn voor het onderhouden
en versterken van bestaande klanten relaties en prospecten. Ik wil ook het aanspreekpunt worden van onze telers/
afnemers en hun verwachtingen smeden in een constructieve samenwerking.
Samen met de raad van bestuur en de directeur, Hilde
Dhuyvetter, zal ik meewerken aan de verdere uitbouw van
de strategie van Ingro.
Hoe kan ik mezelf best kort omschrijven? Ik ben een no nonsens persoon. Ik wil graag tot de kern ven de essentie komen. Ik neem graag acties om een probleem aan te pakken.
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Ik ben Greta Vandeputte, gehuwd en moeder van 3 kinderen. Ik groeide op in een groot landbouwersgezin van 12
kinderen. Mijn ouders baatten een gemengd bedrijf uit. We
teelden groenten (spruiten, bloemkolen, rode kolen en prei),
zowel voor diepvriesindustrie als voor REO Veiling. Daarnaast hadden mijn ouders melkvee, mestvee en varkens.
Zo leerde ik al op jonge leeftijd dat elk gewastype, veetype, niet alleen zijn eigen specifieke aanpak vereist maar
dat dit ook risico’s inhoudt. Hierbij denk ik aan extreme
weersomstandigheden, mogelijke ziekten, overproductie.
Ik studeerde in 1998 af als gegradueerde in landbouw en
biotechnologie aan Katho Roeselare en kon na mijn studies
onmiddellijk aan de slag als administratief bediende bij de
Vlaamse Landmaatschappij in Brugge. In 2008 besloot ik
dichter bij huis te werken. Ik werkte o.a. bij Dierengezondheidszorg in Torhout en ook als tijdelijk bediende in de Vrije
Basisschool in Staden.
In 2013 startte ik bij de telerscoöperatie Tomabel. Via de
REO Veiling worden de groenten en fruit van deze telers
onder het label van Tomabel vermarkt. Ik was er verantwoordelijk voor de opvolging van bestellingen, leveringen,
telefonische contacten met telers, enz.
Begin mei van dit jaar was de tijd rijp voor een nieuwe uitdaging bij Ingro. Voor mij een uitgelezen kans om mij verder
ten dienste te stellen van de tuinbouwers die zich dagdagelijks inzetten voor de vervulling van de basisbehoefte van
elke mens, met name voedselproductie.
Ik ben dankbaar voor de opleiding die ik van mijn collega’s
bij Ingro krijg. Ze maken me wegwijs in de vele nieuwigheden. Zo zal ik hen ten volle kunnen ondersteunen bij de
administratieve taken zoals inboeken van zaadfacturen, telefonische vragen, dagelijkse input van GMO data en statische verwerking van gegevens, enz.

GMO
Nieuwe acties
Er werden een aantal nieuwe acties goedgekeurd binnen
ons GMO programma. Voor de voorwaarden van deze acties kan je contact opnemen met Jasmine. Volgende acties
komen vanaf 15 oktober in aanmerking:
•
•
•
•
•

Weerstations
Schijveneg
Zaaigoed tagetes voor aaltjesbestrijding
Sorteerder voor rabarber (snijmachine)
Bodemvochtsensoren

Voor investeringen werden volgende aanpassingen doorgevoerd:

• De terugbetaling van de vordering zal vanaf dit jaar
vervroegd gebeuren: de jaarlijkse terugbetaling van de
voorfinanciering zal plaatsvinden in de tweede helft
van oktober i.p.v. eind december. Op die manier wordt
de termijn tussen het innen van de telersbijdrage en de
terugbetaling ingekort.
• Het maximum investeringsbedrag per jaar werd opgetrokken van € 75.000/jaar naar € 125.000/jaar (met
ingang van 1/1/2020). Het maximum afschrijvingsbedrag van € 30.000/jaar en het maximum investeringsbedrag van € 150.000/5-jarenprogramma blijven echter behouden.
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DEMONSTRATIES
Afgelopen maanden werden er een aantal intressante demo’s georganiseerd waarbij Ingro telkens een toelichting gaf over
de subsidiemogelijkheid rond dit onderwerp. Hieronder een overzicht.

Demo niet-kerende grondbewerking
op 6 juni bij Ingro-teler Franky Neirynck in Pittem
Na een korte inleiding hoe we
onze bodem in een goede conditie houden werden verschillende niet-kerende grondbewerkingsmachines naast elkaar
gedemonstreerd en uitgebreid
besproken. Daarnaast vond
er ook een demo plaats rond
brandstofbesparing bij bodembewerking en GPS gebruik.
Tijdens de afsluitende drink
konden de telers hun ervaringen en mening uitwisselen. Een
geslaagde demo!
Bij Ingro zijn er volgende mogelijkheden voor subsidiëring:
• Diepwerkende niet-kerende grondbewerkingsmachines:
erosieploegen, toestellen met Micheltanden of andere
types van diepwerkende niet-kerende systemen.
• Schijveneg: bodembewerkingsmachine die toelaat om
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de stoppel, de gewasresten of de groenbedekker te snijden en ondiep te mengen met de bodem. De machine is
uitgerust met minimum 2 rijen schijven.
• Ook eventuele opties bij de machines komen in aanmerking. Voorbeelden hiervan zijn wielen, een (hydraulische)
lift, naloopelementen zoals egalisatietanden, rollen, …

Demo mechanische onkruidbestrijding
op 13 juni op het proefbedrijf biologische teelt Inagro
Er werd een veldbezoek georganiseerd op de biopercelen
van Inagro waarbij de resultaten van mechanische onkruidbestrijding in de proefvelden van knol, prei en kolen werden bekeken en besproken. Daarnaast werd er een toelichting gegeven bij de gebruikte machines van het biobedrijf
en ook enkele loonwerkers gaven uitleg bij hun specifieke
schoffelmachines. Ook werd er uitleg gegeven rond de
premies voor mechanische onkruidbestrijding. We konden
napraten met een drankje.
Bij Ingro zijn er volgende mogelijkheden voor subsidiëring:
• Aankoop van alle types nieuwe machines voor het uitvoeren van mechanische onkruidbestrijding: schoffelmachines, wiedeggen, wiedharken, onkruidbranders, enz.
Ook eventuele opties op de machine zoals aanaarders,
rijenbemesting, vingerwieders, triltanden, zijmessen, camerasturing, enz. komen in aanmerking.

• Aanpassingen aan een bestaande machine voor mechanische onkruidbestrijding kunnen eveneens via Ingro
aangekocht worden:
◆ Plaatsen van een rijenbemester
◆ Installeren van vingerwieders of torsiewieders

met de steun van
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Demo duurzame gewasbescherming
op 28 augustus bij Ingro teler Lieven Oost in Zwevezele
Tijdens deze demo leerden we hoe we
veilig moeten omgaan met gewasbeschermingsmiddelen en de toepassing
ervan. Daarnaast werden de belangrijkste aandachtspunten bij spuittechniek
gedemonstreerd en toegelicht en werd
er uitleg gegeven rond puntvervuiling
en wat doen met restvloeistoffen.
Enkele voorbeelden wat bij Ingro de
mogelijkheden zijn voor subsidiëring:
• GPS systeem op tractor of spuittoestel
• Bestrijding wortelvlieg Aankoop
plakvallen + begeleiding
• Driftreducerende doppen
• Easyflow
• Reinigingskit voor reinigen spuittoestel aan de buitenzijde
• Duurzame insecten- en wildafweer: wildafweersystemen, vliesdoek, acryl, insectengaas, klimaatdoek
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• Oprolsystemen voor netten
• Milieuvriendelijke verwijdering van spuitresten: biofilter,
fytobak, heliosec, sentinel

Demonamiddag wortelen
op 6 september bij Ingro teler Johan Lavens in Westrozebeke
Op deze demonamiddag werd er een
rondgang georganiseerd op proefvelden van rassen, wortelvliegbestrijding,
zaaidichtheid, ziektebestrijding en onkruidbestrijding. Daarnaast vond er
een demo en toelichting plaats van
mechanische onkruidbestrijding en
rijenbespuiting, beregening bij opkomst en bodemkwaliteit en veris bodemscan.
De brochure met alle info kan je terugvinden op het ledengedeelte van onze
website bij de brochures en verslagen.
Deze winter zal er nog een wintervergadering georganiseerd worden om
alle definitieve resultaten toe te lichten.
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Noteer alvast
volgende data in
uw agenda:
•
•
•
•
•

vrijdag 1 november 2019
maandag 11 november 2019
woensdag 25 december 2019
donderdag 26 december 2019
woensdag 1 januari 2020
kantoren van Ingro gesloten

Kredietverzekering
Ingro sluit sinds 2012 een kredietverzekering af voor alle telers.
Deze verzekering loopt bij de makelaar Marsh.
Op het beveiligde deel van de website van Ingro staat steeds
de info gebaseerd op de meest recente limieten die overeengekomen waren.

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
Rue Forgeur 17, B-4000 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
www.marsh.be
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Contacteer ons:

INGRO CVBA

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