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Van groene vingers naar gekwalificeerd denken

‘Eindelijk de groeiactiviteit van de pla

Kees van Rijn (rechts): "Doordat we nu aan de planten zelf meten, krijgen we data ter beschikking om het klimaat nog beter te sturen,
maar eerst moeten we er langere tijd mee werken voordat je conclusies kunt trekken."

Bij Rijnplant worden de ‘groene’ vingers sinds kort ondersteund door een apparaat met een
sensor, waarmee de fotosynthese-activiteit van de plant kan worden vastgesteld.
Fotosynthese is een maat voor de groei. Daarom is direct te zien hoe het gewas reageert op
effecten als het openen van luchtramen, schermen en belichten.
gewas is bevestigd. Af en toe gaat er een
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