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Wat? 

 EU H2020 Thematisch netwerk over innovatieve spuittechnieken voor gewasbeschermingsmiddelen

 Accelerating IΝΝΟvative practices for Spraying Equipment, Training and Advising in European agriculture through the 

mobilization of Agricultural Knowledge and Innovation Systems

INNOSETA?

Doelstellingen?

 Innovatiekloof dichten tussen het onderzoek en de technologie-

ontwikkelaars van innovatieve spuittechnieken en de eindgebruikers

 Uitwisselen van ideeën en informatie tussen de industrie, 

universiteiten, onderzoekscentra en de landbouwsector 

 Noden van de sector in kaart brengen

Innovatieve spuittechnologieën ingang doen 

vinden in de dagdagelijkse praktijk met het 

oog op een duurzame gewasbescherming



INNOSETA?
Waarom? 

 Gebruik van gewasbeschermingsmiddelen onder druk  duurzaam gebruik



Waarom? 

 Nieuwe technologieën en ontwikkelingen zijn beschikbaar en kunnen een duurzamer gebruik van 

gewasbeschermingsmiddelen stimuleren… maar ze vinden nog te weinig hun weg naar de praktijk

 S1 Een verbeterde spuitkwaliteit en meer gericht spuiten 

 S2 Het verminderen van spuitdrift

 S3 Verminderen van verliezen tijdens het vullen, mengen en reinigen

INNOSETA?



Wie? 

Consortium

Projectcoördinator

Partners (onderzoek & voorlichting, machine & fyto-industrie, landbouworganisaties) 

 7 hubs (ES, IT, FR, GR, BE/NL, S, PL), 15 partners

 Akkerbouw en groenten open lucht, glastuinbouw, 

fruitteelt en wijnbouw



INNOSETA?
Hoe?

Opzetten van een netwerk rond innovatieve spuittechnologie en goede praktijken met alle belangrijke stakeholders (land- & 

tuinbouwers & loonwerkers, constructeurs, industrie, onderzoek, beleid, enz.)

 Interviews met alle sleutelfiguren + voorbeelden van succesvolle innovatietrajecten

 Nationale en transnationale workshops voor verschillende sectoren (volle veld, glastuinbouw, fruit, wijnbouw)

 Website en interactief webplatform met alle relevante informatie m.b.t. spuittechnologie  

https://platform.innoseta.eu/



INNOVATIES IN SPUITTECHNOLOGIE?

1. Driftreducerende spuitdoppen
11. Automatische 

spuitboomhoogteregeling

21. Precisiespuit met variabele 

dosering en camera's/sensoren

2. Kantdoppen 12. Stabilisatie spuitboom 22. Spuitrobots en -drones

3. Afgeschermde spuitboom
13. Systemen om verstopte 

spuitdoppen te detecteren
23. Automatisch vullen spuittank 

4. Luchtondersteuning 14. Rondpompsystemen 24. Vultrechter met fustenreiniger

5. Luchtinjectiedoppen 15. Pulserende spuitdoppen 25. Gesloten vulsystemen 

6. Magnetisch/electrostatisch spuiten 16. Spuitcomputer 26. Directe injectiesystemen

7. Onderbladbespuitingen met bv. 

droplegs

17. GPS met automatische sectie 

controle

27. Schoonwatertank en interne 

reinigingsdop(pen) 

8. Tweewaaier- en voor/achterwaarts 

gerichte spuitdoppen
18. GPS met individuele dopafsluiting

28. Automatische/continue interne 

reinigingssystemen

9. Bandbespuiting 19. Automatisch sturen 29. Uitwendig reinigingsysteem

10. Kleinere dopafstand en verlaging 

spuitboomhoogte 

20. Precisiespuit met variabele 

dosering 

30. Gesloten cabine met filter en 

ventilatie 

S1 Precies spuiten S2 Spuitdrift S3 Vullen en reinigen



Workshop

Sessie 1: Precies spuiten 

Sessie 2: Verminderde spuitdrift

Sessie 3: Vullen & Reinigen

Per sessie:

Voorstellen van een stand van zaken

Identificeren van de behoeften/uitdagingen

Voorstellen van de innovaties

Evalueren van de innovaties

Behoeften vs. beschikbare innovaties

Hoe implementatie in het veld bevorderen



Scores innovaties S1 Precies spuiten

Magnetisch/

elektrostatisch 

spuiten

Onderblad-

bespuitingen

Tweewaaierdoppen 

en voor/achter 

gerichte spuitdoppen

Bandbespuiting Automatische 

(spuit)boom-

hoogteregeling

Systemen om 

verstopte 

spuitdoppen te 

detecteren 

Pulserende 

spuitdoppen 

GPS met 

automatische sectie 

controle 

GPS met individuele 

dopafsluiting 

Variabele dosering Variabele dosering 

en camera’s/sensors

Spuitrobots en –

drones

99 118 121 152 158 159

204 181 206 219 195 184



Scores innovaties S2 Spuitdrift

Driftreducerende

spuitdoppen

Kantdoppen Afgeschermde 

spuitboom

Lucht-

ondersteuning

Luchtinjectie-

doppen

Magnetisch/

electrostatisch 

spuiten

Onderblad-

bespuitingen met 

bv. droplegs

Bandbespuiting Kleinere 

dopafstand en 

verlaging 

spuitboomhoogte 

Pulserende 

spuitdoppen

Precisiespuit met 

variabele dosering 

Precisiespuit met 

variabele dosering 

& 

camera's/sensoren

Spuitrobots en -

drones

217 166 150 174 148 103

155 159 147 162 157 74

129

Totaalscore



Scores innovaties S3 Vullen en reinigen

Automatisch 

vullen spuittank 

Vultrechter met 

fustenreiniger 
Gesloten 

vulsystemen 

Systemen om 
verstopte 

spuitdoppen te 
detecteren 

Rondpomp-systemen

Directe 

injectiesystemen

Schoonwatertank en 

reinigingsdop(pen) 

voor interne 

tankreiniging 

Automatische/
continue 

reinigingssystemen 

Uitwendige 

reinigingssysteem 

Gesloten cabine 
met filter en 

ventilatie

144 166 132 97 147

93 167 138 92 xxx
118

Totaalscore



INNOSETA - INNOVATIETRAJECTEN

Succesvol innovatietraject

 Winggsprayer 

• Case studie uit Nederland (video)

• Afgeschermde spuitboom

• Opent het gewas → ‘blaast’ druppels in gewas

• Significante driftreductie

Engelse video 

NL video 



INNOSETA?
Hoe?



DOEL VAN DE INNOSETA website

Voorstellen van:

 project doelen

 de project partners

 de 7 regionale hubs

 activiteiten kalender

Communicatie van:

 de resultaten van het project

 de contactgegevens van de project coordinator en 

regional HUB verantwoordelijken

 online database met innovaties in spuittechnieken, 

artikels, projecten en trainingsmateriaal
www.innoseta.eu/nl

INNOSETA website & platform



INNOSETA website

Meertalig:

Nederlands, Engels, 

Frans, Spaans, 

Italiaans, Zweeds, 

Pools en Grieks



INNOSETA website

Nederland- België HUB:

Aankondigen van:

- regionale 

evenementen

- nieuwsitems



INNOSETA website

Nieuwssectie

met relevant nieuws 

over INNOSETA-

evenementen 

(trainingscursussen, 

conferenties, beurzen, 

enz.)



INNOSETA website

Kalender bevat alle nationale 

/ internationale evenementen 

over het onderwerp 

fytosanitaire behandelingen, 

precisielandbouw, enz.



INNOSETA website

Mogelijkheid om u te 

abonneren op de 

meertalige nieuwsbrief 

van het project en op de 

hoogte te blijven van het 

belangrijkste nieuws



INNOSETA website

Contactformulier, om 

rechtstreeks informatie 

aan te vragen bij de 

INNOSETA 

vertegenwoordigers  



INNOSETA website

Volg ons op sociale media!

@InnosetaNetwork

@InnosetaNetwork

Innoseta - Thematic Network

innoseta_thematicnetworkwww.innoseta.eu/nl



INNOSETA Platform

INNOSETA Platform



SETA

SETA
SETA

INNOSETA Platform

Importeren in 
online platform

Screening van de 
innovaties

Onderbrengen in 
verschillende categoriën

890 SETAs geselecteerd 

voor het platform

FASE 1

FASE 2

FASE 3



SETA

SETA
SETA

INNOSETA Platform

Importeren in 
online platform

Screening van de 
innovaties

Onderbrengen in 
verschillende categoriën

Selectiecriteria

FASE 1

FASE 2

FASE 3

1. De technologie moet een directe toepassing 

hebben op/met het spuittoestel

2. De technologie of toepassing van GBM moet 

vernieuwend zijn of nog niet wijd verspreid

3. De technologie moet milieuvriendelijk zijn 

4. Ook prototypes of nieuwe ontwerpen komen 

aan bod.



2) PROGETTO INNOSETA : ObiettivoINNOSETA Platform

Voorlopige inventaris van 

geselecteerde innovaties170

292

68

360

Artikels Industrie producten Projecten Trainingsmateriaal

EN NU

Is het aan u



2) PROGETTO INNOSETA : ObiettivoINNOSETA Platform



2) PROGETTO INNOSETA : ObiettivoINNOSETA Platform

Voorlopige inventaris van 

geselecteerde innovaties

EN NU

Is het aan u

Zelf innovaties 

suggereren en zo het 

platform verder 

uitbouwen

Ingelogde bezoeker

Instructiefilmpje



INNOSETA Platform



INNOSETA Platform



INNOSETA Platform



INNOSETA Platform

INNOSETA platform



2) PROGETTO INNOSETA : ObiettivoINNOSETA Platform

Voorlopige inventaris van 

geselecteerde innovaties

Draag zelf bij

https://platform.innoseta.eu



@InnosetaNetwork

@InnosetaNetwork Innoseta - Thematic Network

innoseta_thematicnetwork

www.innoseta.eu/nl

Contact: reinout.godaert@ilvo.vlaanderen.be ; david.nuyttens@ilvo.vlaanderen.be

Dank je voor je aandacht! Blijf op de hoogte:

• Registreer voor de nieuwsbrief
• Check platform en registreer/voeg nieuwe innovaties toe

• Volg ons:

@LLAgrifoodTech


