
Bij de vertaling van uw teeltstrategie naar 
uw procescomputer beïnvloeden alle 
invloeden elkaar. Dit is een complexe 
situatie. De klimaatadviseur laat u zien 
welke gevolgen de invloeden hebben op 
het klimaat in uw kas. Ook ondersteunt de 
klimaatadviseur u bij het vertalen van uw 
kennis, ervaring en inzicht naar de instel-
lingen in de procescomputer. Hij heeft niet 
alleen kennis van automatisering, maar 
óók van de groei en de ontwikkeling van 
het gewas. Hij kan u ondersteunen bij de 
vertaalslag van uw (teelt)doelstellingen 
naar de juiste instellingen in uw proces-
computer waarmee u de productie én de 
kwaliteit realiseert die u wenst.

Optimalisatie teeltstrategie
Afgelopen jaren is in de praktijk veel 
nieuwe kennis ontwikkeld op het gebied 
van het optimaliseren van het kasklimaat. 
Ook zijn de ontwikkelingen op het gebied 
van automatisering enorm toegenomen. 
Denk maar eens aan alle toepassingen van 
sensoren in de kas. 

De klimaatadviseur is op de hoogte van alle 
recente ontwikkelingen en is bij uitstek een 
goede partner om nieuwe inzichten te 
vertalen naar uw bedrijf bij het 
optimaliseren van de teeltstrategie.

Tijdens een eerste kennismakingsgesprek 
maakt de klimaatadviseur samen met u een 
inventarisatie van uw doelstellingen en van 
alle aanwezige installaties op uw bedrijf. 
Ook zal hij de adviezen van uw teelt-
adviseur ten aanzien van de teeltstrategie 
met u bespreken.

Grip op kasklimaat
Vervolgens loopt de klimaatadviseur alle 
standaardinstellingen met u door. Hoe 
staan bijvoorbeeld de instellingen voor 
verwarming, ventilatie en watergift 
ingesteld? Wanneer gaat er een alarm af en 
waarom? Zo nodig corrigeert u samen met 
de adviseur de instellingen om uw 
teeltresultaten verder te optimaliseren en u 
vergroot de grip op uw regelingen.

 

Uw gewas verdient het best mogelijke groeiklimaat en dus streeft u naar een 

optimale regeling van alle processen. Een goed ingeregelde procescomputer 

neemt u daarbij werk uit handen en zorgt voor een stabiel en optimaal groei-

klimaat. De Priva klimaatadviseur kan u ondersteunen bij de vertaalslag van uw 

gewenste teeltstrategie naar uw procescomputer zodat u steeds het gewenste 

resultaat haalt uit uw teelt, óók bij wisselende buitenomstandigheden.
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De klimaatadviseur bezoekt gedurende het 
groeiseizoen regelmatig een groot aantal 
verschillende bedrijven. Hij weet wat er 
speelt in de praktijk en wat de teelt-
specifieke aandachtspunten van dat 
moment zijn. Hij kan daardoor met u 
meedenken of een aanpassing van de 
strategie, installatie of instellingen 
zinvol is.

Overzicht en inzicht zijn belangrijk
Voor het optimaliseren van het kasklimaat 
heeft u continu zicht op de instellingen 
nodig en op het resultaat van een bepaalde 
wijziging. Met de automatiserings-
oplossingen van Priva is het mogelijk om 
helder overzicht te krijgen in elke situatie 
door het opvragen van grafieken. De 
klimaatadviseur ondersteunt u met het 
verkrijgen van dit overzicht en het 
inrichten van grafieken. Ook helpt hij u 
met het interpreteren van de grafieken en 
het vergroten van het inzicht.

 

Dienstverlening op maat 
Met de klimaatadviseur kunt u afspraken 
op maat maken. U verzekert zich van 
jaarrond ondersteuning bij uw strategie-
bepaling en u haalt het beste uit uw teelt, 
automatisering en installatie. U stemt 
samen met de klimaatadviseur af hoe vaak 
u een bezoek op uw bedrijf wenst. 
Bovendien staat de klimaatadviseur u ter 
beschikking voor alle vragen die u 
gedurende het jaar heeft.

Meer weten?
Neem contact op met José Haaring van de 
afdeling Sales Horticulture van Priva via 
telefoonnummer 0174 522 600 of via 
jose.haaring@priva.nl. Of kijk op 
www.priva.nl. Wij helpen u graag verder.
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