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WINNAARS G.A.P. AWARDS 2013
De winnaars van de GLOBALG.A.P. Good Agricultural Practice Awards 2013 zijn bekend
Met trots maakt GLOBALG.A.P. de winnaars bekend van de G.A.P. Awards 2013. De officiële
aankondiging vond plaats tijdens de GLOBALG.A.P. TOUR 2013 in België op 20 november 2013.
De winnaars van de G.A.P. Awards 2013 zijn:
Uit Israël: Kibbutz Alumim
Uit India: Craigmore Plantations Private Limited
Uit Ecuador: Tankay (produtankay cia ltd)
Uit Argentinië: Maniagro SA
Klik hier voor een profiel van de individuele winnaars.
De vier winnaars, geselecteerd uit 23 aanmeldingen, zijn door een jury van deskundigen op basis van
strak gedefinieerde selectiecriteria gekozen. Evenals vorig jaar maakten het hoge kwaliteitsniveau, de
grote diversiteit en de enorme toewijding het erg moeilijk om een algehele winnaar aan te wijzen.
"GLOBALG.A.P. is er trots op dat we zo veel goede aanmeldingen hebben binnengekregen voor de
tweede editie van onze G.A.P. Awards. Ik wil alle aanvragers bedanken voor hun inspanningen en
toewijding. Ik wil de winnaars feliciteren en een applaus doen uitgaan naar alle aanvragers waarvan we
de profielen het hele jaar door in onze maandelijkse nieuwsbrief en op onze website gepubliceerd
hebben", aldus Dr. Kristian Moeller, directeur van GLOBALG.A.P.
Alle aanvragers van dit jaar gaven blijk van een enorme betrokkenheid en bewonderenswaardige inzet en
volharding. Met hun verhalen illustreerden ze de diverse uitdagingen waarvoor ze gesteld werden en de
innovatieve oplossingen die ze gekozen hebben bij het implementeren van goede landbouwkundige
praktijken (Good Agricultural Practices - G.A.P.) via GLOBALG.A.P.-certificering op hun bedrijven, in hun
productiefaciliteiten en bij hun bedrijfsmanagement.
“De G.A.P. Awards bieden een geweldige kans om erkenning te geven aan landbouwers die zich met hart
en ziel wijden aan het voldoen aan de hoogste standaarden op het gebied van de kwaliteit van
levensmiddelen. De winnaars van dit jaar laten mooi zien wat de voordelen zijn van het implementeren
van de beste technologieën en productiepraktijken, zoals geïntegreerde bestrijding, verantwoord gebruik
van gewasbeschermingsmiddelen en de commitment om werknemers van sociale voorzieningen op het
allerhoogste niveau te voorzien”, aldus Rolando Zamora, Stewardship Manager, Crop Protection bij
CropLife International.
GLOBALG.A.P. nam in 2012 het initiatief voor de G.A.P. Awards om GLOBALG.A.P. gecertificeerde
producenten die blijk hebben gegeven van een hoge mate van commitment bij het implementeren van
goede landbouwkundige praktijken onder het voetlicht te brengen. De G.A.P. Awards zijn ervoor opgezet
om producenten de kans te bieden aan het grote publiek te laten zien welke gevolgen de implementatie
van deze praktijken heeft gehad voor hun productieprocessen en -faciliteiten, het welzijn van hun
werknemers en hun omgeving.
Alle winnaars van de jaar 2013 ontvangen een toegangsbewijs voor de GLOBALG.A.P. SUMMIT 2014,
inclusief reis- en verblijfskosten voor één persoon. Tijdens deze top worden zij samen met de winnaars
van de G.A.P. Awards 2014 officieel in het zonnetje gezet.
GLOBALG.A.P.
GLOBALG.A.P. is een private organisatie die wereldwijd vrijwillige normen heeft ontwikkeld voor de
certificering van landbouwproducten (o.a. met betrekking tot groente & fruit, diervoeders, veehouderijen,
aquacultuur en plant- en zaaigoed). Het zwaartepunt van de controles ligt in het bijzonder op het gebied
van voedselveiligheid, dierenbescherming, afval- en milieumanagement, veiligheid en gezondheid op de
werkplek en sociale belangen van de werknemer. Een producent met GLOBALG.A.P.-certificaat kan
bewijzen dat alle productiestappen integraal traceerbaar en gecontroleerd zijn. Voor meer informatie klik
hier: www.globalgap.org.
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