KWEKEN VAN GROENTEN

Het beste klimaat creëren
Controle over alle aspecten van klimaat-, energie- en waterbeheer

Gebalanceerde groei
Eenvoudige planning voor vandaag én morgen

Gebruiksvriendelijk
Onze oplossingen berekenen wat voor u de beste strategie is

Meer inzicht
Alle data wordt geregistreerd en is met één druk op de knop beschikbaar

Hoge mate van controle
Als kweker van groenten staat u iedere dag voor verschillende uitdagingen, van kortetermijndoelen,
zoals het op tijd oogsten van uw volgroeide gewas, tot het nemen van beslissingen voor de toekomst,
zoals het plannen van de plantbelasting voor het volgende seizoen. Een hoge mate van controle kan
natuurlijk worden behaald met arbeid, klimaat en waterdosering voor het gewas. Zoals u weet moet de
plantbelasting op elk moment zodanig zijn dat het gewas niet uitgeput raakt door een plotselinge
productiepiek. Het behouden van de balans in het gewas is de grootste uitdaging waar telers van
vruchtgroenten voor staan. En omdat iedere beslissing van invloed is op een andere beslissing, moet u
uitermate flexibel zijn bij het beheren van uw kasklimaat en water.

Het beste klimaat voor u
Bij Priva weten we als geen ander hoe we een kasklimaat kunnen beheren. Dankzij onze jarenlange
ervaring kunnen we iedere denkbare oplossing bieden voor het beheren van uw kasklimaat en het
garanderen van de beste groei van uw gewas.
Met onze eenvoudig te gebruiken software is het beheren van uw klimaatstrategie een eitje. U kunt op
ieder moment het juiste klimaat kiezen. Daarmee is een zo hoog mogelijke omzet gegarandeerd, omdat
uw planten minder gevoelig zijn voor ziekten. U kunt, afhankelijk van uw behoeften, ook kiezen voor
generatieve of vegetatieve groei.

ONZE EXPERTISE VOOR HET KWEKEN VAN GROENTEN

Perfecte controle over
alle kasprocessen

Inzicht in processen,
arbeid en gewas

Slim (her)gebruik van
water

WILT U UW OPBRENGSTEN VERBETEREN?
Lees onze 25 tips voor een beter bedrijfsresultaat!

"Het is voor ons ondernemers belangrijk dat we snel toegang hebben tot betrouwbare beheerinformatie."
Tomatenteler Tom Zwinkels

De touwtjes in handen
Een volledig geïntegreerde automatiseringssysteem voor de tuinbouw houdt in dat alle apparatuur in uw
kas samenwerkt om de optimale situatie voor uw gewas te creëren. Ramen, doeken, CO2-dosering,
waterdosering en vele andere systemen worden in balans gebracht voor de perfecte teeltomgeving.
Omdat al deze systemen aan elkaar zijn gekoppeld, kunt u alle processen en instellingen op één
apparaat bekijken, bijvoorbeeld uw smartphone.



Dataregistratie
Elk stukje data is belangrijk om een zo goed mogelijke beslissing te nemen. Met onze FS Performance
kunt u arbeidprestaties, productiedata en kwaliteit aan elkaar koppelen. Niet alleen voor uw kas als
geheel, maar ook voor elk pad. Zo kunt u op grond van actuele data en inzichten altijd de juiste
beslissingen nemen.

ONZE PRODUCTEN VOOR HET KWEKEN VAN GROENTEN

WE BEANTWOORDEN UW VRAGEN NATUURLIJK GRAAG!
Stuur ons een berichtje en wij bellen u terug

HEEFT U DE ANTWOORDEN OP UW VRAGEN NIET GEVONDEN?
Aarzel niet om contact op te nemen!

Stephen Hirashima
Sales Manager

+1 805 987 4411

