Uitnodiging

“robuuste biologische aardappelteelt
stand van zaken en toekomst”
Interpom 2021 – Kortrijk Xpo – zaal MC 3-4
maandag 29 november 2021 van 9u30 tot 10u45
Op 9 juli 2018 werd het convenant voor de robuuste biologische
aardappelteelt ondertekend. De meeste ketenspelers
(pootgoedbedrijven, aardappeltelers, handel, verwerkers, grooten detailhandel en ook onderzoekers en voorlichters)
engageerden zich om samen te werken om de productie van
pootgoed, de teelt en de afzet van robuuste rassen op te
schalen tegen 2021. In het beste geval zou tegen 2021 100%
Phytophtora-resistente aardappelrassen geteeld en verhandeld
worden in de biologische handelsketen. Reeds in 2018 sloot ook
de Waalse biosector zich bij het initiatief aan en momenteel
krijgt het convenant ook navolging in Frankrijk en het Verenigd
Koninkrijk.
Wij nodigen je uit voor een terugblik van de belangrijkste
resultaten van de voorbije jaren, om kennis te nemen van de
Robuuste Rassenlijst 2022, waarop enkele nieuwe rassen
verschijnen, en we kijken meteen ook vooruit op de nieuwe
uitdagingen voor de toekomst!

Programma
9u30
9u45

10u45

Ontvangst met koffie of thee
- Welkom
- Robuuste aardappelteelt in België - historiek van het convenant,
resultaten van de rassenproeven (CRA-W/Fiwap/Inagro), productie en
verkoopsresultaten robuuste aardappelrassen + NIEUWE LIJST 2022
- Aardappelhandel Warnez – Stijn De Pourcq – visie robuuste rassen
- Robuuste aardappelteelt in Nederland – Jacob Eising - aardappelspecialist
- Robuuste aardappelteelt in Noord-Frankrijk – Bio-Hauts-de-France
- Conclusie en toekomstvisie
Netwerkmoment

Inschrijven gewenst via dit formulier
(of via Paul Verbeke - paul.verbeke@bioforum.be - 0497 42 93 68)
Toegang via de hoofdingangen van Interpom - Kortrijk Xpo
na voorafgaande registratie en toegangsticket via www.interpom.be
gebruik code POM2021 voor een korting
Interpom werkt met het Covid Safe Ticket (coronapas) én mondmaskerplicht
Bio zoekt Boer en Bio zoekt Keten zijn gezamenlijke initiatieven van het Algemeen Boerensyndicaat,
Boerenbond en BioForum Vlaanderen, met de financiële ondersteuning van de Vlaamse Overheid.

