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DLV Adviesgroep organiseert innovatiestand op Horti Fair

Toekomst zichtbaar in The Sensa
DLV Adviesgroep organiseert dit jaar een speciale stand met nieuwe ideeën en producten van
diverse innovatieve bedrijven uit de glastuinbouw. Daarmee geeft deze stand de bezoeker een
goed beeld over de toekomst van de glastuinbouw, ofwel een tuinbouw met nauwelijks
energieverlies en vol met technologie.

Echt geheel nieuwe producten zijn zeld-
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Momenteel wordt veel geïnvesteerd in

Priva innoveert in sensoren
Priva Hortimation investeert in een brede range van productontwikkeling voor klimaatregeling en –beheersing. Op het terrein van sensoren lopen er nu onderzoeken om de conditie van
de plant te registreren, te analyseren en daarop ook te gaan
sturen.
Zo loopt er een project met de universiteiten van Gent en
Leuven voor het meten, analyseren en sturen op de temperatuurverschillen van de plant en de kasomgeving. Enkele prototypen staan op dit moment in de praktijk om gegevens te verzamelen. Een van deze prototype is te zien in de stand The
Sensation of Progress.

Protype van een sensor
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Wilk van der Sande slaat koude én warmte op
Wilk van der Sande heeft een uniek systeem ontwikkeld
voor kaskoeling, ook in gesloten kassen: Aquatrans.
Het systeem produceert ‘s winters koude die in de
grond wordt opgeslagen voor kaskoeling in de zomer.
Omgekeerd kan Aquatrans in de zomer warmte produceren voor verwarming in de wintermaanden. Daarbij
maakt het systeem inventief gebruik van warmtepompen. Met Aquatrans laten zowel de temperatuur als de
luchtvochtigheid in (gesloten) kassen zich optimaal
conditioneren. Het grote voordeel is dat Aquatrans een
fors lager energieverbruik combineert met een groter
koelvermogen.

Pilotproject kaskoeling en –verwarming met ondergrondse opslag en warmtepompen.
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Wilk van der Sande. Gesloten energiecircuit

Innovator of volger?

The Sensation of Progress
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Moet je als ondernemer nu ook zo snel
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Ofwel: bent u een innovator of een volger?
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Frans Van Zaal Totaal Techniek.
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Agrarische Bedrijfsverzorging.
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Controle van de Plantenziektenkundige Dienst met mobiele
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enorme investeringen staan om toch
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