Persbericht Phytofar Instituut
Deadline indienen dossiers – verlengd tot 31 mei 2019!
Officiële prijsuitreiking – 19 november 2019
Wetenschappelijke prijs: 7 500€
Professionele prijs: 7 500€
Doctoraatsprijs: 1 500 €
23 april 2019

Het Phytofar Instituut voor Onderzoek en Ontwikkeling van een Duurzame Landbouw werd opgericht in
2000 op initiatief van Phytofar, de Belgische Vereniging van de Gewasbeschermingsmiddelenindustrie. Het
Instituut streeft naar objectieve en wetenschappelijk gefundeerde informatie en wil op die manier
bijdragen tot de ontwikkeling van een duurzame landbouw met oog voor ieders welzijn.
Tweejaarlijks reikt het Phytofar Instituut een professionele en een wetenschappelijke prijs uit aan een
Belgisch onderzoeksteam voor hun innoverend werk in het kader van een duurzame landbouw. In 2015
introduceerde het Instituut een derde prijs waarbij het beste doctoraatswerk wordt bekroond.
Voor de wetenschappelijke prijs komen onderzoekers in aanmerking die dagelijks met wetenschap bezig
zijn (bv. professoren, onderzoeksgroepen van universiteiten, hogescholen, onderzoekscentra,…). Zowel
grootschalig praktijkgericht als fundamenteel onderzoek horen hierin thuis. De professionele prijs is een
prijs voor landbouwers, praktijkcentra en iedereen die beroepsmatig met landbouw bezig is en bekroont
initiatieven op praktijkschaal. Het kan gaan over het uitwerken van een idee in de praktijk op de boerderij,
een demonstratie- of vormingsproject of een initiatief rond goede landbouwpraktijk, met een link naar
gewasbescherming. De doctoraatsprijs wordt uitgereikt aan iemand die succesvol een doctoraat over
duurzame landbouw of gewasbescherming heeft afgelegd.
De ingediende dossiers worden geëvalueerd door een multidisciplinaire onafhankelijke Wetenschappelijke
Raad die ook de laureaat aanduidt. De leden van de Raad zijn gerenommeerde deskundigen op het vlak
van productie van gewassen, leefmilieu, ecologie, voeding, volksgezondheid, biochemie, biotechnologie,
toxicologie en economie.
Meedingen naar de prijs kan door vóór 31 mei 2019 een dossier over innoverend werk rond
gewasbescherming in te dienen bij Phytofar, BluePoint Building, Reyerslaan 80, 1030 Brussel. De totale
waarde van de prijzen bedraagt 16 500€ en ze worden op 19 november 2019 uitgereikt op een evenement
in het Academieënpaleis te Brussel in aanwezigheid van een aantal prominente gasten. Noteer deze datum
alvast in uw agenda!
Op onze website http://www.phytofar.be/nl/Phytofar_Instituut vindt u alle praktische info.
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