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Priva Root Optimizer-software
De Priva Root Optimizer biedt de teler  
een automatische startstrategie op basis  
van de behoefte van het gewas. Met de  
Root Optimizer wordt de wateropname per 
teeltvak bepaald aan de hand van een meet
opstelling met daarop een aantal planten 
naar keuze. Het resultaat is starten op het 
juiste moment waarbij het gewas exact de 
gewenste hoeveelheid krijgt toegediend en 
het substraat nooit meer te droog of te nat 
is. Het Root Optimizer systeem kan worden 
toegepast bij alle gewassen. 

Watergift optimaliseren
Het startmoment in de ochtend is cruciaal. 
Met de Root Optimizer is exact te bepalen 
hoe het gewas de nacht uitkomt. Per teelt
vak wordt de verdamping bijgehouden en 
het optimale starttijdstip voor de watergift 
bepaald. Het tijdstip van starten kan dan 
ook per teeltvak verschillen als gevolg van 
verdampingsverschillen. 

De Root Optimizer zal in de middag auto
matisch dewatergift afbouwen en zorgen 
voor het juiste vochtgehalte tijdens de nacht. 
Dit is zeer belangrijk voor een goede lucht/
waterverhouding in het substraat en voor
komt wortelproblemen. Het grootste rende
ment van de Priva Root Optimizer wordt 
verwacht na de langste dag wanneer de 
 verdamping van het gewas gaat afnemen  
en luchtvochtigheid toeneemt. 

Meetopstelling
De Root Optimizer maakt gebruik van 
volgende  meetopstelling: de Priva Groscale 
matweger, het Priva drain sensor systeem 
dat de hoeveelheid drain die uit het 
 substraat loopt meet en de unieke Root 
Optimizer software in de Intégro die de 
vochthuishouding regelt van het substraat 
waarop wordt geteeld. De Priva Root 
Optimizer software berekent de water
opname en bepaalt de optimale watergift 
aan de hand van het substraatgewicht,  
de watergift en de hoeveelheid drainwater. 

Priva Root Optimizer

Betere wortels en hogere productie

Een optimale watergift zorgt voor een gezond wortelstelsel en 

 daarmee voor een hogere productie. Om de plant zelf de watergift  

te laten beïnvloeden, ontwikkelde Priva een intelligent hulpmiddel: 

de Priva Root Optimizer. Een module die elke gietbeurt bepaald aan 

de hand van de opgenomen hoeveelheid water en de waterinhoud 

van het substraat. De watergift wordt hiermee geoptimaliseerd naar 

de omstandigheden, de gewasstand en het type substraat.
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Hierdoor is het vochtgehalte van het 
 substraat altijd optimaal en heeft het gewas 
tevens de speelruimte om verdamping, groei 
en voedingopname in balans te houden .

Drainwatermeting
De Priva Drainwatermeting is speciaal 
 ontwikkeld om in combinatie met de  
Priva Groscale en de Priva Root Optimizer 
software snel en zeer nauwkeurig de 
hoeveel heid drainwater van een substraat 
(bijvoorbeeld steenwol of Perlite) te meten. 
Op basis van deze meting wordt de optimale 
watergift bepaald.
Eigenschappen Drainwatermeting:
•	 	meetcapaciteit	van	ca.	10	liter	per	uur
•	 	draingootlengtes	van	2	meter	en	2,8	meter

Priva Groscale
De Groscale van Priva meet zeer nauw
keurig het juiste gewicht van de mat. 
Verstoringen door handelingen worden uit 
het gemeten gewicht gefilterd. Het verschil 
tussen gewichtstoename, gewichtsafname 
en drainhoeveelheid is een indicator voor 
de verdamping en groei. Het grote voordeel 
dat de combinatie biedt is dat niet alleen  
de straling de watergift stuurt maar juist  
de wateropname. Deze door de Root 
Optimizer bepaalde wateropname van het 

gewas wordt tijdig aangevuld met de juiste 
hoeveelheid voedingsoplossing.
Eigenschappen Groscale:
•	 	Hoge	meetnauwkeurigheid
•	 	Max.	belastbaarheid	tot	100	kg	en	200	kg
•	 	Robuust	en	duurzaam
•	 	Gewichtsaflezing	ter	plekke	op	Groscale	

interface

Root Optimizer voordelen
•	 	Eenvoudig	instellen	van	de	gewenste	

watergift strategie
•	 	Exact	en	tijdig	aanvullen	van	voedings

oplossing op basis van de gewasbehoefte
•	 	Gezonde	wortelomgeving	door	optimaal	

vochtgehalte sturing zorgt voor ongestoorde 
voedingsopname

•	 	Realisatie	van	de	gewenste	hoeveelheid	
drain

•	 	Geen	zoutophoping	in	het	substraat
•	 	Automatische	aanpassing	van	de	sturing	

bij plotselinge verandering van 
omstandig heden

•	 	Gewichtsverstoringen	hebben	geen	
invloed op de berekeningen

Meer weten?
Neem contact op met Priva,
T	0174	522	600	of	kijk	op	www.priva.nl.	
Wij helpen u graag verder.
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Uw Priva dealer:


