ZACHTFRUITOPLOSSINGEN

30% efficiëntere bewatering en bemesting

20% meer productie en betere kwaliteit

10% hogere arbeidsprestaties

Overal in de wereld zijn consumenten opzoek naar aardbeien, frambozen, bramen en blauwe
bessen van topkwaliteit, met de allerbeste smaak en een lange houdbaarheid. Tegelijkertijd zijn
de productiemiddelen schaars en duur. Hoe kunt u nu het meeste uit uw teelt halen? En hoe
kunt u kostbare middelen als personeel, water en meststoffen zo efficiënt mogelijk inzetten?
Terwijl u zich richt op de bedrijfsvoering en het behalen van uw doelstellingen, regelen wij de
rest.

Procesautomatisering en wateroplossingen
Uw productie hangt af van een optimale regeling van alle processen in uw bedrijf. Priva biedt u
verschillende procescomputers waarmee u het irrigatieproces precies kunt sturen. Deze
computers kunt u exact instellen op de grootte van uw bedrijf, de behoeften van uw gewas, uw
locatie en natuurlijk uw budget.
Het wordt steeds belangrijker om het irrigatieproces goed in de hand te houden. Zeker in
gebieden waar water schaars is, de waterkwaliteit laag ligt of water duur is. Bovendien wilt u uw
planten natuurlijk op het juiste moment precies de juiste hoeveelheid bemesting en water
geven, of u nu zacht fruit op aarde teelt of op substraat. Met onze nauwkeurige sensoren kunt u
de behoeften van uw planten meenemen bij het instellen van de irrigatie. Ook kunt u draadloze
sensoren gebruiken om de gegevens aan te leveren voor uw irrigatiestrategie. Priva's
fertigatieoplossingen zorgen voor een zeer nauwkeurige regeling van de EC en pH van uw
irrigatiewater en ondersteunen zo de optimale ontwikkeling van uw gewas en uw fruit. Onze
kwaliteitsonderdelen garanderen een lange levensduur en lage totale eigendomskosten.

VRAGEN?
Wij helpen u graag verder!

Tuinbouw EMEA
+ 31 (0) 174 522620

Arbeid- en productieoplossingen
Om arbeidsprestaties te verhogen is het van belang dat u inzicht heeft in het aantal gewassen,
activiteiten, uren en prestaties van medewerkers. Arbeidskosten zijn een groot deel van uw
totale kosten. Onze informatiebeheeroplossing biedt u inzicht in de activiteiten van uw
medewerkers, waardoor u meer grip krijgt op uw bedrijfsvoering. Uw supervisors kunnen
arbeid en productie eenvoudig registreren met een gebruiksvriendelijke app. De
geregistreerde data worden via de Priva Cloud gesynchroniseerd en zo kunt u direct heldere
rapporten opvragen. U kunt de gegevens ook gebruiken voor administratieve doeleinden, zoals
uw salarisadministratiesysteem.

Kennis
Priva ondersteunt u met kennis en technologie. Wij bieden u niet alleen hoogwaardige
oplossingen, we vinden het ook fijn om dicht bij u en uw behoeften betrokken te zijn. Van
ambitie tot design, implementatie, uitvoering en service; wij delen onze kennis binnen het hele
proces. Zo kunt u zich focussen uw kerntaken en uw ambities realiseren.
Advies tijdens het ontwerp en de operationele fase
Veel telers en retailers verbreden hun perspectief. Zij zijn niet alleen opzoek naar technische
producten, maar willen ook weten welke technische oplossingen bij kunnen dragen aan een
betere oogst voor consumenten. Onze expertise tijdens de ontwerpfase draagt bij aan
oplossingen die bijvoorbeeld een constante productkwaliteit of waterbesparing realiseren.
Samen met onze partners ontwerpen we installaties op zo een manier dat deze zijn afgestemd
op uw gewas, teeltstysteem en op uw lokale omstandigheden. Tijdens de operationele fase
adviseren wij u graag over het optimaliseren van uw irrigatiestrategie of het optimale klimaat
voor uw gewas.
Technische training en ondersteuning
Wij willen graag een totaalpakket bieden als het gaat om klantgerichte service, dus ook training
en ondersteuning horen daarbij. Onze specialisten helpen u graag bij al uw
tuinbouwgerelateerde vragen. Zij bieden technische ondersteuning bij installatie en
onderhoud. Ons doel is optimale groeiomstandigheden te creëren, tegen zo laag mogelijke
kosten.

ONZE PRODUCTEN VOOR TUNNELKASSEN

Realiseer de beste smaak en houdbaarheid met minimaal gebruik van schaarse grondstoffen

Optimale irrigatie en
meststofdosering voor
hogere vruchtproductie
Priva Moisture Balance Module

Heb grip op uw gewas en
laat uw bedrijf groeien
Priva Compass

Beheers de fundamentele
teeltprocessen en
optimaliseer uw teelt en
opbrengst
Priva Compact CC

Nauwkeurige
meststofdoseersystemen
voor een gezond gewas
Priva Nutri-line

