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FERTINNOWA’s paspoort

 Volledige naam: Transfer of INNOvative WAter technologies 
in FERtigated crops

 Nederlandse naam: Overdracht van innovatieve 
watertechnologieën in gefertigeerde teelten

 Projecttype: Thematisch netwerk (CSA)

 verzamelen van bestaande kennis én kennisuitwisseling 

 geen onderzoek ! 

 Focus: gefertigeerde gewassen (groenten, zacht fruit, 
hardfruit, sierteelt) 

 Start: 01/01/2016 – 31/12 /2018

Horizon 2020



 Partners: 23 + 1 linked third party (9 lidstaten+Zuid-Afrika) 

Horizon 2020



2012-2013: Europese rondvraag/plaatsbezoeken

1. Telers ondervinden moeilijkheden om:

• voldoende kwalitatief water te bekomen

• water- en meststoffen op een efficiëntere manier toe te 
passen 

• milieu-impact te beperken 

2.Kennis en innovatieve technologieën zijn    
beschikbaar maar vinden weg niet naar de teler.  

Is er dan nood aan zo’n thematisch netwerk?

FERTINNOWA



Telers aan het woord…

• 369 interviews met telers verspreid over gans Europa 

• 513 teeltsystemen 

• Focus op:

• Toegepaste technologieën

• Technologische, socio-economische 

en wettelijke problemen op gebied van: 

- waterbronnen

- efficiënt aanwenden van water én 

meststoffen 

- reductie milieu-impact 

Horizon 2020



Telers aan het woord…

Horizon 2020

In de enquête zitten 18 bedrijven met 
gefertigeerde groententeelt waarvan 2 bedrijven 
onder bedekking (tunnels /serre)  



Telers aan het woord…

Horizon 2020

In de enquête zitten 94 bedrijven die fertigatie
toepassen voor de teelt van zacht fruit. 



Irrigatiesturing grondgebonden teelten Europa 
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Irrigatiesturing grondgebonden groenteteelten 
Europa 



Irrigatiesturing grondgebonden aardbeienteelt 
Europa 



Horizon 2020

Kostprijs is veel te 
hoog

Kans op 
diefstal/vandalisme  (in 

open lucht) 

Heterogeniteit 
bodem 

Geen marge om te 
investeren bij 

gangbare prijzen 

Arbeidsintensief

Vraagt training van de 
gebruiker (installatie 
sensoren, opvolging, 

uitlezen en 
interpretatie) 

Nakijken sensoren 
vraagt te veel werk 

Welke sensor? 

Waarom telers sensoren niet toe passen 
volgens de enquête



Horizon 2020

Onderzoekers & industrie in 2de zit… 



En dan eindelijk tijd voor het veldwerk…

• meer dan 25 technologie-uitwisselingen opgezet. Het 
aantal groeit nog steeds. 

• Demo’s hebben tot doel: 

• Bestaande problemen op te lossen met bestaande 
technologieën 

• Aangewende technologieën moeten voldoen aan de 
criteria van de telers 

• Opstellingen liggen minstens 1 jaar aan

• Commentaar telers, adviseurs, toeleveranciers is 
essentieel! 



Vb CICYTEX , Extramadura , Spanje 
- grondgebonden teelt tomaat (verwerkingsindustrie) 

- Bedrijf 60ha tomaat, waarvan 30 ha fertigatie in demo 
- Doel demo: 

- Demonstratie verschillende aparaten om N-gehalte te 
meten

- Demonstratie verschillende soorten sensoren voor bepaling 
vochtgehalte 

- Vergelijking Spad sensor, reflectance sensor, dualex sensor 
- Nagaan hoe met heterogeniteit ondergrond moet 

omgegaan worden om zo 
controlepunten vast te leggen: 
- Satelietbeelden
- Electrische conductiviteit









Wat kan FERTINNOWA u bieden? 

Horizon 2020

• Website www.FERTINNOWA.com



Wat kan FERTINNOWA u bieden? 

Horizon 2020

• Nederlandstalige nieuwsbrief : 

• Inschrijven via: 

• website www.fertinnowa.com

• Laat uw gegevens achter op de 

de FERTINNOWA stand 

http://www.fertinnowa.com/


Wat kan FERTINNOWA u bieden? 
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• Workshops: 

• 15 November 2017

• Demokwekerij, Honselersdijk, Nederland

• Toelichting laatste resultaten telersenquête

• Rondgang langsheen verschillende 
demonstratiestanden FERTINNOWA , standen 
toeleveranciers, …. 



Wat kan FERTINNOWA u bieden? 
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VOOR IEDERE 
ACTIEVE* BEZOEKER 
AAN DE STAND VAN 
FERTINNOWA 

*Laat uw ideeën achter op de borden en 
u ontvangt een bonnetje voor een frisse 
pint (of andere drank)  

Els Berckmoes (Coordinator) 
els.berckmoes@proefstation.be 
0032 491 37 08 50

mailto:els.berckmoes@proefstation.be

