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Kies mee welke collega de Inno Potato Award verdient!
Aardappelen poten en bemesten met gps, erosiebestrijding tijdens het planten of de keuze van spuiloog als
bemesting… Dit zijn slechts enkele initiatieven die meedingen naar de tweede Inno Potato Award, een prijs
die innovatieve projecten binnen de aardappelsector beloont. Alle bezoekers van Interpom|Primeurs kunnen
meestemmen op hun favoriete project op 25 en 26 november.
Innovatie Belgische aardappeltelers in de kijker
Innovatie is geen modewoord. Het is een noodzaak om te kunnen blijven meedraaien in de huidige
economie. Ook de Belgische aardappeltelers hechten veel belang aan innovatie en trachten daarnaast ieder
jaar de kwaliteit van hun aardappelen te verbeteren. De volledige aardappelsector wil deze inspanningen
belonen en reikt daarom voor de tweede keer de Inno Potato Award uit. De Vlaamse en Waalse
landbouwministers Kris Peeters en Carlo Di Antonio steunen dit initiatief met een geldprijs die ze zelf
overhandigen op 27 november tijdens Interpom|Primeurs.
Stem mee en win een kookboek
De jury bestaat uit vaklui uit de aardappelsector en maakte op basis van vooraf vastgelegde criteria een
selectie tussen alle ingediende dossiers. Na een persoonlijk bezoek van de vakjury werden er zowel in
Vlaanderen als in Wallonië drie genomineerden gekozen. Deze zes genomineerden kunnen via de website,
de vakpers en op de beurs zelf hun projecten voorstellen. Alle bezoekers aan Interpom|Primeurs krijgen op
25 en 26 november bij het binnenkomen een formulier om te stemmen op het project dat hen het meeste
aanspreekt. De stembussen staan opgesteld naast de stand van VLAM in hal 6, waar ook de infopanelen
staan met meer toelichting over de projecten. En wie meestemt, maakt meteen ook kans op een leuk
kookboek. De stemmen van de bezoekers zijn goed voor de helft van de puntentelling, de vakjury deelt de
andere helft van de punten uit. Op 27 november om 13u worden de winnaars bekendgemaakt tijdens de
vakbeurs Interpom|Primeurs 2012.
De genomineerden: van gps tot spuiloog
In Vlaanderen nomineerde de jury Cocquyt uit Zwevezele met zijn aardappelpootmachine met gps en
spuitinstallatie, Deconinck uit Wortegem-Petegem met een gps-gestuurde rijenbemesting bij het poten van
aardappelen en Lammerant uit Koksijde die investeerde in rijenbemesting met spuiloog.
De Waalse genomineerden zijn Delbeke uit Haulchin die ethyleen gebruikt voor de bewaring van poot- en
consumptieaardappelen, De Vriese uit Pont-à-Celles die bij het planten van aardappelen oog heeft voor
erosiebestrijding en Rasse uit Attre waar een machine de ingedeukte elementen van ventilatietunnels
opnieuw te recht.
Benieuwd naar deze innovaties? Surf dan zeker al eens naar www.innopotato.be. U vindt er een detailfiche
van elk project, samen met een korte bedrijfsfilm.
Prijzenpot
De genomineerden ontvangen uit de handen van de Vlaamse en Waalse landbouwministers Kris Peeters en
Carlo di Antonio een geldprijs, geschonken door het Vlaamse en het Waalse Gewest. De prijsuitreiking vindt
plaats op 27 november om 13 uur. De winnaars in elke regio gaan naar huis met respectievelijk € 1.500,
€ 1.000 en € 750.
Belgische aardappelsector een van de meest performante ter wereld
Romain Cools, voorzitter van de Inno Potato Award stuurgroep beklemtoont het belang van innovatie: “Ons
land groeide uit tot de grootste uitvoerder van aardappelproducenten ter wereld, en dat is het resultaat van
inspanningen bij alle onderneming van de ganse aardappelketen. De mondiale vraag naar
aardappelproducten neemt enkel toe, en daarin zitten enorme kansen voor de Belgische aardappelsector.”
Hij wijst er echter op dat de ingenomen positie slechts bestendigd kan worden als we erin slagen op een
duurzame wijze en in alle schakels van de keten verder te groeien. “Daarbij moet op een innovatieve wijze
voortgebouwd worden op de bestaande sterke punten op het niveau van de toelevering van producten en
diensten,
de
primaire
productie,
de
handel
en
verwerking”,
aldus
Cools.
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