
Online en via een interactieve aanpak tracht 
INNOSETA te communiceren, interageren en 
kennis over te dragen. En dit door het opzetten 
van een online gegevensbank met spuitinno- 
vaties, de zogenaamde SETAs. Een minmum van 
100 geselecteerde SETA toepassingen worden op 
een overzichtelijke manier online voorgesteld. 
Aan belanghebbende wordt gevraagd de voorge-
stelde SETAs te evalueren maar ook om ideeën 
aan te leveren en behoeften in de sector te 
melden. Deze ideeën en behoeften worden verder 
doorgegeven aan de juiste mensen om daaruit 
innoverende samenwerkingsprojecten te 
initiëren. 

Platform voor interactieve innovaties. Links: top-down 
verspreiding van toepasbare SETA oplossingen; rechts: 

bottom-up verzamelen van basisniveau ideeën en 
behoeften.

Wie – Wat - Waar

Uw contactpersoon in België:

David Nuyttens
+32 9 272 27 82
david.nuyttens@ilvo.vlaanderen.be

Uw contactpersoon in Nederland:

Djessie Donkers
+31 6 295 202 70  
djessie.donkers@zlto.nl

Volg ons werk op: ONDERZOEKSRESULTATEN, INDUSTRIËLE 
TOEPASSINGEN, BESTE PRAKTIJKEN, ETC.
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Gewasbescherming

Onderzoeksresultaten in praktijk brengen



Door de ontwikkeling van innovatieve Spuit-
apparatuur En Training/Advies (SETA) worden 
gewasbeschermingsmiddelen efficiënter en 
veiliger toegepast. Er is steeds meer informatie en 
trainingsmateriaal beschikbaar over goede prak-
tijken voor spuittoepassingen. 

Het hoofddoel van INNOSETA is het opzetten van 
een netwerk rond innovatieve Spuitapparatuur 
En Training / Advies (= SETA). 
Onderzoek, industrie en land- en tuinbouw 
wisselen innovatieve ideeën uit. De behoeften 
vanuit de praktijk verbinden we met  innovatieve 
ontwikkelingen. Zo verbeteren we de 
toepassing ervan in de Europese 
landbouw.

De nieuwe informatie en ontwikkelingen  vinden 
nog te weinig hun weg naar de praktijk. Vooral 
kleine en middelgrote land- en tuinbouwbe-
drijven hebben moeite om de meerwaarde van 
innovaties voor hun eigen bedrijf in te schatten. 
 

INNOSETA verbindt partners uit verschillende 
domeinen. Onderzoekers, ontwikkelaars/technici, 
machinebouwers, adviseurs, loonwerkers, afne-
mers en de landbouwers werken samen. Zeven 
Europese landbouworganisaties in het project 
hebben nauwe banden met land- en tuinbouw-

bedrijven. Samen vormen zij 7 innovatie 
hubs in de EU. 

Bij het beantwoorden van uw 
vragen houden we rekening 

met klimatologische en/of 
geografische omstandig-

heden, en de omvang en 
aard van de productie- 
ketens.

Voorbeelden van SETAs (binnenste tot 
buitenste cirkel: spuittoestellen en hun 
toebehoren, software en hardware in spuit- 
toestellen en spuittoepassingen, beste manage-
mentpraktijken)

INNOSETA organiseert 
evenementen en workshops om 

gebruikers en ontwikkelaars met 
elkaar in contact te brengen, zowel 

regionaal als Europees.
Daarmee dragen we bij aan de ontwikkeling en 

implementatie van innovatieve spuittechnieken. 

SETA

De Uitdaging

Doelstelling De Aanpak
#

1
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Regionale hub

Spanje

Italië

Frankrijk

Griekenland

Nederland-België

Zweden

Polen

Teelt

Boomgaarden, wijngaarden, glastuinbouw

Boomgaarden, wijngaarden, akkerbouw

Boomgaarden, wijngaarden, akkerbouw

Boomgaarden, wijngaarden, glastuinbouw

Akkerbouw, vollegrondsgroenten, glastuinbouw

Akkerbouw, vollegrondsgroenten,  boomgaarden

Akkerbouw, vollegrondsgroenten,  boomgaarden

Gewassen die aan bod komen in de regionale 'hubs' in INNOSETA

De zeven innovatie hubsDe zeven innovatie hubs


