3e editie van de prijs voor innovatie in tuinbouw
Op 24 maart heeft Benoît Pellegrin van La Tête dans les Salades de derde editie van de Baillet Latourprijs voor innovatie in de groenteteelt gewonnen voor zijn project om een kwekerij op te zetten die
100% lokale productie van groenten en fruit nastreeft. De prijsjury prees de kwaliteit van het project.
Voor het derde opeenvolgende jaar beloont de Baillet Latour Prijs een project voor innovatie in
duurzame groenteteelt met 10.000 euro. Het doel van deze prijs is bij te dragen tot de ontwikkeling
van innovatie voor duurzamere tuinbouwpraktijken. Voor deze editie van 2022 werden een tiental
aanvragen ingediend. De jury was onder de indruk van de diversiteit van de inzendingen.
Na beraadslaging werd de prijs toegekend aan La Tête dans les Salades voor haar project getiteld:
"Creatie van een kweekkas voor zaailingen in het kader van een 100% lokale productie van groenten
en fruit in biologische groenteteelt op een kleine oppervlakte". Sinds 2017 biedt La Tête dans les
Salades 100% biologische fruit- en groenteteelt aan vanaf hun boerderij met als leitmotiv deel te
nemen aan de verplaatsing van voedsel.
Hun project is erop gericht de nodige infrastructuur tot stand te brengen voor een gecontroleerde
productie van zaad tot groente. De zaden zullen zoveel mogelijk worden aangekocht bij Waalse
zaadbedrijven die de waarden van La tête dans les Salades delen en de vermeerdering van zaden op
het veld bevorderen. De omvang van de huidige kwekerij, die in een kas is ondergebracht, is
ontoereikend en dwingt de tuinders bepaalde zaailingen te beperken en voorrang te geven aan
bepaalde gewassen. De nieuwe kwekerij, die drie keer zo groot is, zal het mogelijk maken de
plantaardige produktie te verhogen en de oogsten te spreiden en te diversifiëren door de uitzaai te
spreiden.
De Baillet Latour-prijs voor innovatie in de tuinbouw maakt deel uit van de Leerstoel Nieuwe
Landbouw, die sinds 2017 wordt gesteund door het Fonds Baillet Latour. Met de oprichting van deze
leerstoel wil de UCLouvain een ambitieus wetenschappelijk project rond de boerderij van Lauzelle
uitvoeren door een duurzame groenteteelt te ontwikkelen. In het kader van het project wordt een
tuinderij van vier hectare ontwikkeld waar groenten, fruit en bessen worden geteeld volgens het
agro-ecologische referentiesysteem.
Voor meer informatie : www.agriculturesnouvelles.be www.latetedanslessalades.be

