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Extra aandacht voor substraat en watergift bij mobiele systemen

Mobiel watergeven een zorg apart

Aan elke container zit een kweekbakkoppeling die precies op de koppeling van de goot ervoor én erna aansluit.

Mobiele systemen stellen bijzondere eisen aan het watergeven, omdat de goten waarin wordt
geteeld onafhankelijk van elkaar moeten kunnen bewegen, maar toch één geheel moeten
vormen. Mobiele systemen stellen daarnaast extra eisen aan het substraat, zodat de plant
nog beter is te sturen.
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Innovatie
De Horti Fair was weer
overweldigend. Kosten nog
moeite waren gespaard om
een onuitwisbare indruk achter
te laten bij de bezoekers.
Het publiek kwam uit alle
windstreken en massaal,
hoewel de schaalvergroting
niet echt goed is voor de kwantiteit natuurlijk.
Maar begin november is Amsterdam de ontmoetingsplaats voor de sector wereldwijd en je ontmoet
hier veel collega’s, relaties en bekenden. Daarbij is
de standaardvraag: “Heb je nog wat nieuws gezien?”
Keer op keer moet ik dan bekennen dat ik hier helemaal niet voor kom. Ik heb dus ook weinig gezien,
maar ik heb wel veel mensen ontmoet en daardoor
heel veel kilometers en nog veel meer tijd bespaard.
Al die kassen, generatoren, sorteermachines en
vorkheftrucks kun je net zo goed weg denken. Dan
houd je de mensen over en zij zijn het, die de beurs
interessant maken.
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de interesse een afspraak maken kan natuurlijk ook.

mensen hebben dan een goede werkplek, waar je
ze in ieder geval kan vinden om de jaarlijkse
consumptie te nuttigen.
Vervolgens kun je de leveranciers vragen om een nog
lagere afbraakprijs voor hun product. Of je kunt ze
vertellen dat hun product helemaal niet deugt en dat

Dat is helemaal afhankelijk van je eigen visie op

Substraat aanpassen
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substraatvormen om nog nauwkeu-

Peter Klapwijk,
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teeltadviseur en tomatenteler in Monster

belang van het gewicht.”
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De gigantische oppervlakte wordt op deze manier
ook beperkt, wat de nodige logistieke efficiency
oplevert. Minder zere voeten dus.
En als belangrijkste punt: meer toegevoegde waarde
en dat was het thema dit jaar. We maken namelijk
minder kosten en zijn efficiënter.
Op die manier genereren we dus een hogere

peter@greenq.nl
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