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Voorwoord
Een jaar van extremen

We naderen alweer het jaareinde. Of het een jaar is om
lang te onthouden of om snel te vergeten, laat ik in het
midden, maar wat ik wel kan stellen is dat het een jaar zal
geweest zijn van extremen. In de vorige editie van Ingro
nieuws had ik het over de droogte, teeltmislukkingen en
landbouwramp. Nu zou ik het kunnen hebben over vrij
product. Het toont aan hoe risicovol onze sector is en hoe
sterk we afhankelijk zijn van de weersomstandigheden.
Wat Ingro zelf betreft zijn we in het voorjaar gestart met
een vernieuwd bestuur. De voorbije maanden zijn we bezig geweest met het uitwerken van een nieuw bestuursmodel en een code deugdelijk bestuur.
Er werd eveneens beslist om de draagkracht van de telers
binnen de structuur van Ingro te versterken. In de oprichtingsfase (intussen al meer dan 12 jaar geleden) was de
steun van onze oprichtende partners (Reo, ABS en BB)
onontbeerlijk, maar nu is de tijd gekomen om het eigenaarschap te herschikken zodat het een betere weerspiegeling vormt van de missie, de strategie en de toegevoegde waarde van onze coöperatie. We
streven ernaar om het aandeel in het
kapitaal van de telers ten opzichte
van onze oprichtende partners te
vergroten. Deze verandering zal

ook een aanpassing van de statuten tot gevolg hebben. Op
de nieuwjaarsvergadering van 7 februari 2018 zal er dieper ingegaan worden op de wijzigingen die voortvloeien uit
deze beslissing en die finaal ter goedkeuring zullen worden
voorgelegd op de algemene vergadering op 5 april 2018.
We hebben ook gezocht naar een manier om dichter bij
de telers te staan en daarom hebben we besloten om een
drietal adviesraden in het leven te roepen. Op die manier
zullen de leden meer betrokken worden bij de werking van
Ingro. Het is de bedoeling dat elke adviesraad de raad van
bestuur adviseert over zaken die teelt specifiek zijn zoals
contractvoorwaarden en GMO. Elke adviesraad zal bestaan uit een 10 tal telers die 2 maal per jaar samenkomen.
We doen een oproep naar mensen die zich aangesproken
voelen door dit initiatief.
In 2015 is er bij Ingro BTW-controle geweest. De definitieve uitspraak hiervan heeft lang op zich laten wachten.
Wat we wel al weten is dat er een rechtzetting (onder voorbehoud) zal moeten gebeuren door de telers. Hierover zal
u in de eerste weken de nodige communicatie ontvangen
vanuit ons secretariaat.
Verder wens ik u en uw familie alvast een prettig eindejaar toe en een gelukkig 2018!
Bart Verhelle, voorzitter

Telersvereniging voor industriegroenten
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Spruitkooldemo in beelden
Departement Landbouw en Visserij, Boerenbond, Inagro,
Taco, PCG en Ingro organiseerden recent een spruitkooldemo op een veld van Ingro teler Rudi en Ria Vandekerckhove.
Volgende proeven werden toegelicht: demorassen, ziektegevoeligheid van rassen, bemesting en een IPM gewasbeschermingsproef. Er was een oogstdemonstratie met de
nieuwste machines van Deman en Tumoba. Ook spuittechniek, het toepassen van gewasbeschermingsmiddelen en
het breedstrooeien van slakkenkorrels werden toegelicht.
Jullie waren massaal aanwezig. Nog eens bedankt aan iedereen die meehielp aan deze demo en in het bijzonder
Rudi en Ria Vandekerchove.
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Alle documenten en filmpjes van de demo zijn terug te
vinden op de website.
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Een teler
aan het woord

Xavier Dochy
“Een teler aan het woord” is een nieuwe rubriek in Ingro Nieuws.
We stellen enkele vragen aan een teler en laten zo zien wat de
werkpunten zijn voor ons en wat de telers van ons vinden en verwachten.

Begin november, na de oogst van de bloemkool
2de vrucht gingen we langs bij de familie Dochy
in Zarren. Xavier Dochy is gehuwd met Lindy
Callewaert, samen hebben ze drie kinderen. Manon (11), Marilyn (9) en Mathieu (6).
Xavier nam in 2013 het bedrijf over van zijn vader, na net geen 20 jaar (sinds 1995) geholpen
te hebben op het bedrijf. Lindy werkt buitenhuis,
ook in de sector. Zij heeft een administratieve
job bij voeders D’Aussy.
Op het bedrijf van Xavier worden bloemkool,
prei en boontjes geteeld. Naast industriegroenten worden ook aardappelen en suikerbieten geteeld en wordt er vleesvee gehouden.

We stelden Xavier en Lindy enkele
vragen over Ingro.
• Hoe lang ben je reeds lid van Ingro. Zou je
het opnieuw doen?
Mijn vader was lid van Ingro en ik heb het lidmaatschap overgenomen. Sinds 2013 ben ik dus
lid van Ingro. Ik zou wel opnieuw lid worden van
Ingro.
• Kan je enkele voordelen opnoemen van Ingro?
Uiteraard zijn de subsidies die je kan verkrijgen
bij investeringen en andere aankopen meegenomen.
Daarnaast is de collectieve belangenverdediging
ook heel belangrijk. Als teler kan je bij Ingro terecht en zij kunnen de afnemers aanspreken bij
eventuele problemen of opmerkingen.
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De kredietverzekering en de hagelschadeverzekering zijn
ook twee pluspunten. In 2015 werden wij getroffen door
hagelschade en toen is Ingro tussengekomen met de hagelschadeverzekering.

• Zijn er zaken die Ingro beter kan? Of elementen waar
Ingro zich meer moet op richten naar de toekomst
toe?
Ingro zou zeker meer mogen betrokken zijn bij de prijson-

derhandelingen. Ingro vertegenwoordigt een groot aantal
telers én areaal en zou hierbij meer moeten kunnen betekenen. Onze kosten stijgen jaarlijks met een vast percentage, terwijl de prijs die wij voor onze groenten ontvangen
al jaren rond hetzelfde blijft draaien. Dit zou evenredig mogen stijgen.

GMO
Met het einde van het jaar in zicht wensen we volgende belangrijke zaken mee te
geven:
• Alle GMO facturen van 2017 moeten ten laatste
op vrijdag 5 januari 2018 volledig in orde bij Ingro
zijn. Na deze datum worden er géén facturen van
2017 meer aanvaard.
• Voor alle actiepunten die vooraf moeten aangevraagd worden geldt dat de aanvraag moet ingediend zijn bij Ingro uiterlijk op 8 december. Alle
aanvragen die ingediend worden na 8 december
worden behandeld voor facturatie in 2018.
Als je niet zeker bent of iets al dan niet vooraf
moet aangevraagd worden kan je ons hiervoor
steeds contacteren.

• Er zal per 31/12 een communicatieforfait toegekend worden aan de telers die voldoen aan de
volgende voorwaarden:
1. Ingro beschikt over een geldig e-mailadres van
u;
2. U werkt via online communicatie;
3. De areaal-enquête werd ingevuld op Ingronet;
4. Al uw teeltfiches werden ingevuld en doorgestuurd via Ingronet.
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TEELT
IN DE KIJKER!
Courgette
In 2017 werden er door 84 Ingro telers een totaal van
26.326 ton courgetten geleverd aan diverse afnemers.
In
werden er door 84 Ingro
telers een
totaal van
ton courgetten
geleverd aan
In2017
onderstaande
grafiek
wordt
de26.326
geleverde
hoeveelheid
diverse afnemers. In onderstaande grafiek wordt de geleverde hoeveelheid courgetten
weergegeven
per sortering
en in ton.
courgetten
weergegeven
per sortering en in ton.
10.000
9.000

laatste afnemer paste de contracthoeveelheid aan tot 8
kg/plant, maar eigenlijk zouden beide afnemers de contracthoeveelheid moeten verhogen tot 9 kg/plant om tot
een vergelijkbare waarde per plant te komen. Dit zal door
Ingro zeker aangehaald worden tijdens de contractonderhandelingen.
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Actiepunten specifiek voor de courgetteteelt
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Ingro heeft dit jaar gewerkt aan duidelijkere en correctere
contractteksten samen met de afnemers. Er werd per teelt
één basistekst bekomen die gebruikt wordt door alle afneVoor contracten waarin er staat dat er minimum 75 % courgetten kleiner dan 50 mm
mers, met eventuele aanvullingen voor een teelt in bijlage.
geleverd moeten worden, komt de contracthoeveelheid van 7 kg/plant overeen met een
waarde van 1,29 euro per plant. Dit percentage wordt door de meeste afnemers gehanteerd.
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Ingro heeft dit jaar gewerkt aan duidelijkere en correctere contractteksten samen met de
afnemers. Er werd per teelt één basistekst bekomen die gebruikt wordt door alle afnemers,
met eventuele aanvullingen voor een teelt in bijlage. De contracthoeveelheid per plant werd
aangepast naar 7 kg/plant. Voordien stond er bij sommige afnemers 6 kg, bij andere 6,5 kg
of 7kg.

contracthoeveelheid moeten verhogen tot 9 kg/plant om tot een vergelijkbare waarde per
plant te komen. Dit zal door Ingro zeker aangehaald worden tijdens de
contractonderhandelingen.

Voor contracten waarin er staat dat er minimum 75 %
courgetten kleiner dan 50 mm geleverd moeten worden,
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komt
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resistentie tegen virus en meeldauw (30�/1000 planten)
- waarde
Bestuiving: van 1,29 euro per plant. Dit percentage wordt
een
o Hommels
door de
o meeste
Bijenhotels afnemers gehanteerd. 2 afnemers hanteren echter een sterk afwijkend percentage, nl. een contract
waarin er voor de ene afnemer slechts 30 % courgetten
kleiner dan 50 mm mag geleverd worden of bij de andere
afnemer slechts 40 % courgetten kleiner dan 40 mm. Deze

Hieronder een opsomming van de actiepunten die kunnen ingediend worden in GMO
specifiek voor de courgetteteelt:
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Hieronder een opsomming van de actiepunten die kunnen
ingediend worden in GMO specifiek voor de courgetteteelt:
- Meerkost plantgoed: resistentie tegen echte meeldauw
(20 €/1000 planten) en resistentie tegen virus en meeldauw (30 €/1000 planten)
- Bestuiving:
• Hommels
• Bijenhotels
- Plastiek:
• Recyclage courgetteplastiek
• Biologisch afbreekbare folie
- Biologische gewasbeschermingsmiddelen (Vacciplant,
Trianum, Limocide, …)
- Nieuwe machines:
• Plantmachine
• Oogstmachine
- Aanpassingen aan bestaande oogstmachine:
• Vernieuwen afvoerband
• Vernieuwen sorteerder
- Afschermingsmateriaal (hydraulische klem met bache op
wagen)
- Irrigatie: T-tape

ONS TEAM
De dagelijkse werking van
Ingro wordt opgevolgd
door 4 dames
nl. Hilde Dhuyvetter,
Jasmine D’hulster,
Marlies Verhelst en
Nathalie Depuydt.

JASMINE:
Sinds begin november ben ik 5 jaar aan de slag als GMO
verantwoordelijke bij Ingro. Naar aanleiding hiervan licht ik
graag eens mijn job toe.
De meeste telers kennen mij via het aanvragen van GMO
subsidie. Het GMO gebeuren houdt echter meer in dan enkel het behandelen van subsidieaanvragen. Alles begint bij
het jaarlijks indienen van een operationeel programma bij
de Vlaamse Overheid. Via dit dossier dienen we als telersvereniging een aanvraag in voor welke acties en investeringen we het komende jaar subsidie wensen aan te vragen,
en maken we een raming op welk budget er hiervoor nodig
zal zijn. Doorheen het jaar kunnen er ook budgetwijzigingen doorgevoerd worden en nieuwe acties aangevraagd
worden. Hierbij moet er telkens onderbouwd worden hoe
dit kadert binnen de GMO doelstellingen. Wie zelf suggesties heeft voor nieuwe actiepunten laat dit dan gerust weten aan mij, dan bekijk ik wat de mogelijkheden zijn.
Na afloop van het jaar moet het GMO verslag opgemaakt
worden. Dit is de effectieve subsidieaanvraag van alle GMO
facturen van het afgelopen jaar. Ik werk hier doorheen het
ganse jaar aan, o.a. om beter te kunnen inschatten welk
budget er zal nodig zijn per actie. De definitieve goedkeuring van de subsidies van het afgelopen jaar ontvangen wij
pas in oktober van het volgende jaar, nadat alle controles
zijn afgerond. De voorbereidingen en het bezorgen van de
nodige informatie n.a.v. deze controles neem ik ook voor

mijn rekening. Het indienen van de voorschotaanvragen
bij de Overheid behoort ook tot mijn takenpakket. Op die
manier kunnen we de subsidie bij de kwartaalafrekening al
toestaan aan de telers i.p.v. pas het jaar erop in oktober.
Verder dien ik jaarlijks het WAP (waarde afgezette productie) in bij de Vlaamse Overheid. Dit is de berekening van het
maximale subsidiebedrag dat we kunnen aanvragen. Van
hieruit bereken ik ook de GMO rechten per teler.
Een aantal keer per jaar zitten we samen met de Overheid
en de andere telersverenigingen aan tafel voor een GMO
overleg. Ik woon deze vergaderingen telkens bij.
Af en toe ga ik ook op baan om investeringen die telers via
Ingro aangekocht hebben ter plaatse te gaan bekijken.
Naast het GMO dossier heb ik nog een aantal andere taken
zoals het beheer van de website, meehelpen bij de opmaak
van de contractteksten, opmaak van de contractfiches,
toekennen van de communicatieforfaits, ingangscontroles
bijwonen bij de afnemers, …
Ik ben blij dat ik de kans kreeg om bij Ingro aan de slag te
gaan en heb de afgelopen 5 jaar al heel wat ervaring en
kennis kunnen opdoen. Geen enkele dag ziet er hetzelfde
uit en samen met mijn collega’s zorgen we ervoor dat we
in een fijne werksfeer alles tot een goed einde kunnen
brengen!
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Noteer alvast
volgende data in
uw agenda:
• dinsdag 26 december 2017:
kantoren van Ingro zijn gesloten

Wist je dat...
Spruitjes héél gezond zijn. Ze bevatten kalium, magnesium, fosfor, vezels,
en vitamine A, B1, en C. Spruitjes bevatten zelfs 2 tot 3 keer meer vitamine
C dan sinaasappelen!

• 27, 28 en 29 januari 2018:
beurs Agro-Expo
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• woensdag 7 februari 2018:
nieuwjaarsvergadering Ingro

Er op de spruitkooldemo meer dan 200 mensen aanwezig waren? Een
mooie opkomst!
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Ingro wenst u alvast
prettige feestdagen en
een gelukkig 2018!!

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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