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Op vraag van Trias reisden aardappeltelers Paul Saelens en
Dirk Ryckaert in 2011 voor de eerste keer naar Ecuador. Ze
gaven er advies aan de aardappelcoöperatie Conpapa. Begin november keerden Paul en Dirk terug naar de bakermat
van de aardappel, om hun expertise te delen met nog meer
coöperaties. We sluiten de artikelenreeks over hun werkbezoek af met een fotoreportage.

Paul en Dirk
in aardappelland

De aardappelprojecten van Trias in Ecuador
De boeren van Conpapa zijn trots op hun aardappelen. Met de technische ondersteuning van Trias zijn ze erin geslaagd om hun
gemiddelde opbrengst op te drijven naar 13 ton per hectare. Ter vergelijking: boeren die niet aangesloten zijn bij Conpapa
oogsten 7 ton per hectare. Bovendien kampen die boeren met hogere kosten, omdat ze meer bestrijdingsmiddelen gebruiken.
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De voorbije tien jaar heeft Trias in Ecuador gewerkt aan het
versterken van Conpapa, een aardappelcoöperatie in het
Andesgebergte. Langs steile bergflanken leven de boeren in
armoede en isolement. Ze zijn hoofdzakelijk aangewezen op
overlevingslandbouw. Met de aardappelteelt proberen ze
een inkomen te verwerven om hun dringendste basisbe
hoeften te dekken.

In zijn samenwerking met Conpapa heeft Trias eerst
geïnvesteerd in voorlichting, teeltbegeleiding en markt
onderzoek. De voorbije jaren verschoof de focus van de
ondersteuning naar de verkoop van aardappelen met een
toegevoegde waarde. Ook de bouw van een bewaarloods
– met inbegrip van een machine voor het sorteren, wassen
en verpakken van aardappelen – sprong in het oog.

De adviezen van Belgapom
(Marcel Delamillieure) en
Boerenbond (Paul Saelens en Dirk
Ryckaert) hebben in Ecuador de
overheid wakker geschud. Het
landbouwministerie heeft aan
Conpapa een steunbedrag van
120.000 dollar toegekend voor de
bouw van een bewaarloods. De
machine voor het sorteren,
wassen en verpakken van de
aardappelen werd ontworpen door
studenten uit Torhout.

Trias, onze ontwikkelingsorganisatie
Trias versterkt boeren- en ondernemersverenigingen in Azië, Latijns-Amerika en Afrika. Door
de dienstverlening van die organisaties te professionaliseren krijgen 3 miljoen familiale boeren en
kleine ondernemers een betere toegang tot opleidingen, microkrediet en afzetmarkten. Jaarlijks keren Boerenbond en Landelijke Gilden een
steunbedrag uit aan Trias. Voor de aardappel
projecten in Ecuador kan Trias ook rekenen op de
steun van Belgapom, Rotary, Breydel, de provincie West-Vlaanderen en het VTI in Torhout.

Conpapa staat voortaan op eigen benen. Nu focust Trias op
het versterken van de zusterorganisaties Asopapa en
Agropapa. Om bijvoorbeeld de kwaliteit van het pootgoed te
bewaken, is er ook werk aan de winkel voor de overkoepe
lende federatie Conpapa Nationaal. Met 355 boerengezinnen
is dat in Ecuador de grootste organisatie die de belangen
van aardappeltelers verdedigt.

De boeren van Conpapa telen de variëteiten superchola en
fripapa. Die zijn prima om te frituren, maar je kunt ze ook
gewoon koken of er een lekkere puree van maken. Op
percelen boven de 3200 meter zijn de inheemse variëteiten
zoals de yanashungo en pucashungo ‘terug van weggeweest’.
De boeren van Conpapa zoeken er alternatieve bereidingswij
zen en afzetmarkten voor.

