POTPLANTEN: CREËER DE BESTE OMSTANDIGHEDEN VOOR
GEWASPLANNING

Maximaal hergebruik van water
Zeer onderscheidende irrigatiesoftware

De perfecte gewasplanning
Met minimaal verbruik van energie

Wereldwijd servicenetwerk
Wij helpen u met de fijnregeling

Beheer klimaat waterdosering en licht
Optimale teelt en maximale opbrengst

Uitdagingen
Een groot aantal verschillende gewassen brengt uitdagingen met zich mee. In het geval van groene
planten worden verschillende soorten vaak bij elkaar geplant. Maar elke plant heeft specifieke
klimaatwensen. In een kas die gewassen in verschillende stadia bevat, moet u het verschil maken door
de waterdosering in ieder mengklepgebied aan te passen.

Totaalpakket
Met onze geïntegreerde systemen wordt het mogelijk waterbeheer, klimaatregeling en energiebeheer
perfect op elkaar af te stemmen. Op die manier hebt u eenvoudig de controle over de temperatuur,
lichtsom, daglengte, luchtvochtigheid en waterdosering. We helpen u bij het implementeren van de
gewasplanning waarbij zo min mogelijk energie wordt gebruikt en zo veel mogelijk water wordt
hergebruikt.

ONZE EXPERTISE

Perfecte controle over
alle kasprocessen

Inzicht in processen,
arbeid en gewas

Slim (her)gebruik van
water

WILT U UW BEDRIJFSRESULTAAT VERBETEREN?
Lees onze whitepaper en laat u inspireren.

“Voor een hoge productie met minimale kosten moeten we zo veel mogelijk processen bewaken. Dankzij Priva is essentiële
en actuele informatie overal in het bedrijf beschikbaar.”
Tomatenteler Tom Zwinkels

Watersystemen
Priva heeft een eigen lijn watersystemen. Wij bieden u zeer onderscheidende irrigatiesoftware. De Valve
Wizard maakt het invoeren van specifieke gewasvereisten voor ieder gebied eenvoudiger dan ooit.

Bovendien kunnen onze waterbeheersystemen omgaan met de wisselende recepten voor elk gewas en
elke groeifase.

Ondersteuning
Gebruiksgemak staat in alle Priva-software centraal. Als u voor Priva kiest, kiest u voor kwaliteit en
service. Nagenoeg iedere eis die een teler kan hebben, kan worden ingevoerd. We nemen ook na
levering contact op om te horen of alles volgens plan verloopt. Dankzij ons wereldwijde partnernetwerk
kunnen problemen snel worden opgelost. Onze adviseurs kunnen u helpen uw procescomputer en
daarmee uw kasklimaat optimaal te benutten!

ONZE PRODUCTEN

WILT U WETEN HOE U DE PERFECTE OMSTANDIGHEDEN VOOR UW POTPLANTEN KUNT CREËREN?
Stuur ons een bericht en u hoort spoedig van ons!

HEEFT U DE ANTWOORDEN OP UW VRAGEN NIET GEVONDEN?
Stel ze gerust aan ons!
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