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NETWERK ALS INNOVATIEPLATFORM
Innovatie is essentieel voor het voort-
bestaan van een bedrijf. UGent samen 
met het ILVO onderzochten hoe het 
opbouwen van een netwerk, land- en 
tuinbouwers kan helpen om succesvol 
te innoveren. Hierbij kwam men tot 
de vaststelling dat bedrijven die op 
een onderbouwde manier netwerken, 
beter presteren en sneller noviteiten 
opnemen. Typisch bij een innovatie-
proces zijn vijf karakteristieken: visie, 
kennis, communicatie, coalitie en 
sociale innovatie. Een innovatie is een 
balans tussen een bestaand bedrijfs-
proces en ‘wilde’ ideeën en moet 
kaderen binnen een goed doordachte 
visie. Participeren in een netwerk kan 
helpen om deze bedrijfsvisie op punt 
te stellen. Een netwerk fungeert ook 
als vangnet voor nieuwe kennis. Dit is 
cruciaal voor aankomende verande-
ringen op te sporen en opportuniteiten 
te herkennen. Hoe meer contacten, 
hoe meer kans om iets nieuws te 
ontdekken. Hierbij is face-to-face 
communicatie veel efficiënter dan 
eenrichtingsverkeer naar de land- en 
tuinbouwer. Een netwerk moet coali-
tievorming verbeteren. Afhankelijk van 
het netwerk zal dit betekenen dat men 

moet kunnen omgaan met tegenge-
stelde belangen of dat men gedeelde 
belangen kan versterken. Innovaties 
ontstaan niet in een sociaal vacuüm. 
Succesvolle innovatieprocessen ont-
staan vaak als men zich niet beperkt 
binnen één omgeving, maar als we-
derzijds leren wordt gestimuleerd en 
de bestaande routines kunnen worden 
doorbroken. n
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PREDATIE ROOFMIJTEN ONDER VARIABELE KLIMATEN
Roofmijten (Phytoseiidae) zijn een essentieel onderdeel 
van de duurzame bestrijdingsstrategieën tegen spintmijt 
(Tetranychus urticae). In een IWT-project hebben het PCS 
en UGent de handen in elkaar geslagen om te onderzoeken 
hoe deze roofmijten op een meer efficiënte manier toege-
past kunnen worden. Het klimaat in een praktijkserre is 
nooit constant, maar het merendeel van het wetenschap-
pelijk onderzoek op roofmijten in labo’s gebeurt bij con-
stante temperatuur en luchtvochtigheid. Daarom werd er 
in deze studie een vergelijking gemaakt tussen de predatie 
efficiëntie van drie roofmijten, die gebruikt worden ter 
bestrijding van spintmijten in België (Phytoseiulus persimi-
lis, Neoseiulus californicus en Neoseiulus fallacis) onder 
constante omstandigheden en onder de variabele klimaten 
zoals die in de zomer en winter in de serres voorkomen. Er 
werd aangetoond dat de exotische roofmijten (Phytoseiu-
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