
2

9

april

kg
50.000

40.000

30.000

20.000

10.000

may

10 11 12 13 14 15 16 17 18

04: 06: 08: 10: 12: 14:

Production  

Last week harvest 

Week 21

Weak

Gen VegStrong /
Vegetative 

48.750 kg 
1,2 kg/m2 1,6 kg/m2 

65.000 kg 

Crop balance 
Week 22   

Most recent harvest  

Week 22

Crop 

Variety A 

Strong

21
20

22

Softwarehandleiding 
e-Gro-update Februari 
Februari 2022 
Neem bij vragen contact op met egro.support@grodan.com

Onderdeel van de ROCKWOOL Group

mailto:egro.support%40grodan.com?subject=


Inleiding

1 -  Nieuwe verbeteringen aan de productiemodule 
 voor een betere oogstplanning

2 -  Verbeterde overzichtsopties in de    
 rapportagemodule voor een betere analyse  
 van de teeltstrategie   

Laten we alle verbeteringen eens nader bekijken.

De productiemodule is een van 
de belangrijkste modulen van 
het programma. Hierin worden 
de historische teeltgegevens 
gecombineerd vanuit de 
verschillende andere modulen, 
om een opbrengstprognose 
voor de komende vier weken 
te ontwikkelen. Veel gebruikers 
analyseren de productiemodule 
om hun oogststrategie te 
evalueren en zo nodig bij 
te stellen. Voor een ideale 
voorbereiding op het nieuwe 
teeltseizoen zijn de volgende 
nieuwe opties nu beschikbaar:

Nieuwe verbeteringen aan de 
productiemodule voor een betere 
oogstplanning 

Nieuwe verbeteringen 
aan de productiemodule 
voor een betere 
oogstplanning 

P3

Verbeterde 
overzichtsopties in de 
rapportagemodule voor 
een betere analyse van 
de teeltstrategie 

P5

Wat komt er 
nog meer?

P7

We beginnen het nieuwe teeltseizoen goed met een 
nieuwe update in e-Gro. Op basis van feedback van telers 
zoals u, hebben we bij het ontwikkelen van de nieuwe 
functionaliteiten voor de februari-update de focus op de 
aspecten van e-Gro gelegd die u het belangrijkst vindt.

Paulina Florax
Product Marketing Manager

Ralf Voncken
Product Owner e-Gro

e-Gro-update Februari: 
Geoptimaliseerde oogstplanning voor betere prognoses 
en een verbeterde weergave van rapporten

1

Wat is er nieuw?
  Verbeterde outputanalyse  

 van de geregistreerde  
 productie-informatie;
  Benchmark inzake de  

 opbrengst van het huidige  
 seizoen;
  Betere en hoogwaardigere  

 analyses met de nieuwe KPI  
 ‘Vruchtgewicht’; 
  Geoptimaliseerde weergave   

 voor een totaaloverzicht van  
 het seizoen.

Veel gebruikers analyseren de productie- 
module om hun oogststrategie te controleren  
en zo nodig bij te stellen.

Ralf Voncken
Product Owner e-Gro

Na gesprekken met toptelers wereldwijd 
en veel testen, hebben we de focus 
gelegd op het optimaliseren van de 
productiemodule en de rapportagemodule. 
Deze nieuwe verbeteringen zullen u 
helpen meer inzicht te krijgen in uw 
gerichte groeistrategie. 
De nieuwe update bevat:

Scan de QR code 
en bekijk de 
video-update

Grodan
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Normaal gesproken duurt het aanmaken 
van een rapport uren, zijn er meerdere 
softwaretools nodig en moeten data uit 
verschillende bronnen worden verzameld. 
Met de volledig nieuwe rapportagemodule 
worden alle belangrijke informatie en data 
automatisch verzameld, opgeslagen en 
per gewas weergegeven in een uitgebreid 
weekoverzicht. U hebt hiervoor geen 
Excel of andere programma’s nodig! 
Dankzij de nieuwe, verbeterde weergave-
opties kan de belangrijkste teeltinformatie 
over een specifiek gewas nu nog beter 
worden geanalyseerd. De gegevens 
kunnen ook naar een PDF-bestand 
worden geëxporteerd om af te drukken. 
De volgende updates zijn geïmplementeerd 
in de rapportagemodule:

Verbeterde overzichtsopties in de 
rapportagemodule voor een betere 
analyse van de teeltstrategie 

2

Via het menu 
(printericoontje) kunt u 
rapporten afdrukken. 
Alleen te gebruiken op 
een desktopcomputer.

Scrollen door de 
rapportpagina en 
parameters is niet meer 
nodig, omdat u vanaf nu de 
details van een parameter 
via het nieuwe >-icoontje 
kunt selecteren. 

Hoe werkt het?

Om de geplande oogst te kunnen bekijken, is het van 
belang dat u de oogstinformatie in de productiemodule 
toevoegt via de knop ‘+oogst’ (onder KPI’s). Klik op 
deze knop om uw gerealiseerde oogst en geplande 
oogst voor de komende week te bewerken. 

Bij het invoeren van de geplande oogst voor de 
komende week dient de volgende informatie te 
worden ingevoerd: de geplande oogst, het geplande 
gebied en de geplande oogstdagen. Deze nieuwe 
functionaliteit kan optioneel worden gebruikt. 

Na het invoeren van de gegevens vertaalt e-Gro de 
cijfers, op basis van de gemiddelden van de laatste 
oogst en van het hele seizoen, naar praktische inzichten 
en automatische berekeningen betreffende onder 
andere het vruchtgewicht.

Tips voor het gebruik van de oogstregistratie:
1. Registreer uw werkelijke oogst elke 
 week op dezelfde dag.
2. Voeg de oogst voor de volgende 
 week toe. 

Dankzij de nieuwe, verbeterde weergaven en 
nieuwe opties inzake de oogstregistratie, kunt u 
een betere analyse maken om te zien of u op de 
goede weg zit met uw oogststrategie. Zo werkt dat:

Uw voordelen

  Met e-Gro ziet u snel of er een groot verschil is  
 tussen wat u van plan bent te oogsten en de  
 voorspelde oogst. Hoe kleiner dat verschil, hoe  
 beter natuurlijk. Het vruchtgewicht geeft u ook meer  
 inzicht in de oogstkwaliteit. Dit is belangrijk om te  
 weten in het kader van de kwaliteitsovereenkomsten  
 die zijn gemaakt met afnemers. 
  Het vruchtgewicht geeft een beter inzicht in de  

 plantbalans. Een laag vruchtgewicht is een  
 belangrijke indicator betreffende de ingestelde  
 plantbalans.  

  Daarnaast werken we continu aan de verbetering  
 van de AI-gedreven YieldForecaster, zodat alle   
 verbeteringen ook bijdragen aan een beter inzicht  
 in uw oogststrategie. De nieuwste aanpassingen  
 geven een beter inzicht in de geplande  
 oogstmomenten en wat er daadwerkelijk is geoogst.  
 Deze gegevens zijn essentieel voor een optimale  
 oogstprognose.
  In het totaaloverzicht van het seizoen kunt u uw  

 geplande, werkelijke en voorspelde oogst bekijken.  
 Omdat dit een gedetailleerde analyseweergave van  
 uw oogstcycli betreft, is besloten om deze  
 optie alleen voor desktop en tablet beschikbaar  
 te maken, voor een betere gebruikerservaring.  
 In de Productiemodule voor de smartphone is de  
 gebruikerservaring verbeterd.
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Ons doel is te waarborgen dat 
u begrijpt hoe u alle informatie 
kunt gebruiken voor een betere 
teeltstrategie. We nemen binnenkort 
contact met u op om uw aanpak 
voor het volgende seizoen en het 
gebruik van e-Gro in de verschillende 
groeistadia te bespreken. De volgende 
update staat gepland voor het eerste 
kwartaal van 2022, waarbij de focus zal 
komen te liggen op een nog betere 
teeltoptimalisatie, om ervoor te zorgen 
dat u helemaal klaar bent voor het 
volgende seizoen

Wat komt er 
nog meer?

Hoe werkt het en wat  
zijn de voordelen?

  Selecteer via de nieuwe,    
 gebruiksvriendelijke weergaven de   
 gegevens die voor u belangrijk  
 en relevant zijn.
  Hoewel dit systeem draait om digitaal  

 werken, is het soms handig om  
 informatie op papier te hebben, om  
 bijvoorbeeld te bespreken met  
 uw team of externe gewasadviseurs.  
 Met de nieuwe afdrukoptie kunt u uw  
 teeltrapporten afdrukken, voor een  
 betere sturing van uw teeltstrategie  
 en advies op basis van betrouwbare   
 gewasdata.

Hoewel dit systeem draait om digitaal werken, 
is het soms handig om informatie op papier te 
hebben, om bijvoorbeeld te bespreken met uw 
team of externe gewasadviseurs. 

Ralf Voncken
Product Owner e-Gro
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ROCKWOOL® en Grodan® zijn geregistreerde
handelsmerken van de ROCKWOOL Group.

Rockwool BV / Grodan
Industrieweg 15
Postbus 1160, 6040 KD Roermond
Nederland

t +31 (0)475 35 30 20
f +31 (0)475 35 37 16
e info@grodan.nl
i www.grodan.nl
l www.linkedin.com/company/grodan
t www.twitter.com/grodan
  @grodaninternational


