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Gewasanalyse

e-Gro zomer Update:  
Beter telen met de lancering van de Gewasanalyse
en nog veel meer

1

Wat is er nieuw?
Gewasanalyse in de Gewasmodule
  Nieuwe functie om actuele en historische 

resultaten van verschillende seizoenen en 
variabelen in één overzicht te vergelijken
  Plaatst de teler in de bestuurdersstoel om de 

meest optimale teeltstrategieën te garanderen
  Mogelijkheid om alle gewas gerelateerde 

parameters te analyseren in eenvoudig te lezen 
grafieken 

Lancering van het Support Center
  Een voortdurend groeiende bron van 

informatie om ervoor te zorgen dat u optimaal 
gebruik kunt maken van het e-Gro-platform
  Ontdek de nieuwste functies met behulp van 

handleidingen, video’s en andere 
informatiebronnen 
  Neem voor al uw vragen contact op met onze 

specialisten via de ‘contact’-functie

Hoe helpt het u?

Hoe het werkt

De inzichten uit de vergelijkingen kunnen worden 
gebruikt als input om uw teeltstrategie verder te 
optimaliseren, wat leidt tot consistente kwaliteit en 
opbrengsten. Het kan uw managementteam ook 
helpen de juiste beslissingen te nemen over de 
toewijzing van middelen en kostenefficiëntie.

U zult merken dat we een paar dingen hebben veranderd 
in de Gewasmodule. De weekoverzichten van uw 
gewasregistratie worden standaard getoond en u kunt 
extra grafieken toevoegen via de volgende stappen:

In de module kunt u tabbladen met een specifiek thema 
toevoegen. U kunt dan drie tot vijf grafieken per tabblad 
toevoegen. Selecteer vervolgens de parameters die u wilt 
vergelijken in een grafiek, bijvoorbeeld de hoeveelheid 
licht, drain of CO2. Al deze variabelen worden aan de 
grafiek toegevoegd. Zo bepaalt u zelf wat u vergelijkt in 
een eenvoudig en compleet overzicht.

Gewasanalyse P3

Support Center P4

Optimalisatie van paprikateelt P5

Wanneer arbeid schaars en gas duur is, is het 
van cruciaal belang te weten waar u kosten 
kunt besparen zonder dat dit een grote invloed 
heeft op de teelt van uw gewassen. Om u hier 
meer inzicht in te geven, introduceren we een 
nieuwe functie in de Gewasmodule, waarmee u 
uw resultaten in een enkel eenvoudig overzicht 
kunt vergelijken. Alle cruciale gegevens voor 
het teeltproces stonden al op één plek op het 
platform. Met deze nieuwe functie kunt u deze 
gegevens nu echter ook eenvoudiger vergelijken 
door het maken van uw eigen grafieken. In het 
overzicht kunt u de resultaten van verschillende 
seizoenen binnen één grafiek vergelijken en 
gewenste variabelen aan de grafiek toevoegen, 
zoals de stralingssom en de stamdiameter. 
Hierdoor kunt u de correlaties tussen 
verschillende factoren die uw teeltstrategie 
beïnvloeden, beter analyseren. 

We weten dat velen van u te maken hebben met verschillende 
uitdagingen in de kas. Met het oogstseizoen voor de deur 
kunt u waarschijnlijk wel wat extra handen gebruiken! Met de 
huidige personeelstekorten is extra mankracht helaas niet 
makkelijk te vinden. Bovendien zijn de gasprijzen hoger dan 
ooit, waardoor het nog belangrijker wordt uw energie zo 
efficiënt mogelijk te gebruiken. Tegelijkertijd stijgt de vraag 
naar gewassen van hoge kwaliteit, waarbij duurzaamheid een 
steeds grotere rol speelt.

Om u te helpen deze uitdagingen aan te pakken en te 
verzekeren dat u de hoogste kwaliteit gewassen op een 
efficiënte en duurzame manier kunt leveren, hebben we hard 
gewerkt aan een aantal nieuwe functionaliteiten op het 
e-Gro-platform. Na uitvoerige testen zijn drie belangrijke 
verbeteringen doorgevoerd die u zullen helpen uw 
teeltstrategie te optimaliseren en uw energie en arbeid 
optimaal in te zetten. Deze functionaliteiten zijn beschikbaar 
vanaf 12 juli.

Optimalisatie van paprikateelt
  Geoptimaliseerd weekoverzicht 

inclusief extra parameters 
  Verbeterde gebruikerservaring

Grodan
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U kunt nu door de 
verschillende planten in 
uw weekoverzicht scrollen 
en gemakkelijk zien 
hoeveel vruchten er per 
vierkante meter groeien.

Paulina Florax
Product Marketing Manager

Optimalisatie van paprikateelt
3

Als teler weet u als geen ander dat 
elke teler zijn eigen manier van werken 
heeft, en dat elk gewas anders groeit. 
Met het e-Gro-platform streven we 
ernaar u voor elk specifiek gewas 
specifieke software aan te bieden, die 
past bij uw persoonlijke werkwijze en 
behoeften. Om ervoor te zorgen dat 
we weten wat voor u het belangrijkst 
is, gaan we regelmatig uitgebreid in 
gesprek met telers. Zo hebben de 
resultaten van onze gesprekken met 
paprikatelers geresulteerd in specifieke 
software-updates in de Gewasmodule. 
U kunt nu in uw weekoverzicht door 
de verschillende planten scrollen en 
gemakkelijk zien hoeveel vruchten er 
per vierkante meter groeien.

We streven ernaar om ervoor te zorgen dat 
u het maximale uit uw e-Gro-software kunt 
halen. Gebaseerd op de waardevolle input en 
feedback van onze gebruikers bieden we u nu 
toegang tot een groeiend Support Center vol 
met nuttige inhoud om uw ervaring met e-Gro 
eenvoudiger en prettiger te maken. Via het 
Support Center blijft u op de hoogte van de 
laatste functionaliteiten van het platform, kunt u 
video’s bekijken, handleidingen over het gebruik 
van het platform downloaden en bij vragen 
direct contact met ons opnemen.

Grodan
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Hoe helpt het u?
Aangezien e-Gro voortdurend in ontwikkeling is en nieuwe 
functionaliteiten worden toegevoegd, wordt het Support 
Center regelmatig bijgewerkt met nieuwe informatie. Zo 
kunt u er zeker van zijn dat u geen cruciale informatie mist! 

Hoe het werkt
Door op het icoontje met het vraagteken 
bovenaan uw account te klikken, wordt u 
direct naar het Support Center geleid. 

Grodan
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Met het e-Gro platform streven wij 
ernaar u voor elk specifiek gewas 
specifieke software aan te bieden, 
die aansluit bij uw unieke manier 
van werken en behoeften.

Ralf Voncken
Product Owner e-Gro

De verbeteringen in deze module geven u een sneller 
en eenvoudiger overzicht van uw plantengroei. 
Daardoor is de kans kleiner dat u kostbare fouten maakt 
en zijn de gegevens die u waarneemt nauwkeuriger, wat 
ervoor zorgt dat u uw teeltstrategie voor paprika’s
kunt optimaliseren.

Hoe helpt het u?

We hebben eveneens een paar extra parameters 
aan het weekoverzicht toegevoegd en meerdere 
aanpassingen gedaan om u een betere 
gebruikerservaring te bieden. Er bevindt zich 
bijvoorbeeld een vaste header bovenaan de pagina die 
meebeweegt als u naar beneden scrolt, zodat u duidelijk 
kunt zien welke input bij welke planten hoort. 

Onze groene experts werken altijd toegewijd 
samen met onze gebruikers om hen te 
helpen het maximale uit de nieuwe functies 
te halen. In onze Q3-update richten we ons 
op het optimaliseren van het platform voor 
een consistentere en prettige data gedreven 
teeltervaring. Enkele hoogtepunten om 
naar uit te kijken zijn de optimalisatie van de 
module Omstandigheden en het verbeteren 
van onze kaders voor de notificatie van 
gegevensextractie. Al deze updates zijn 
gebaseerd op de feedback en input van u 
als gebruiker, zodat we er zeker van zijn dat 
we u de juiste ondersteuning bieden om uw 
teeltstrategie te optimaliseren.  

Wat 
komt
er nog 
meer?

Grodan
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Grodan is the only 
supplier of stone wool 
substrates with the 
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ROCKWOOL® and Grodan® are registered
trademarks of the ROCKWOOL Group.

Rockwool BV / Grodan
Industrieweg 15
P.O. Box 1160, 6040 KD Roermond
The Netherlands 

 +31 (0)475 35 30 20
 +31 (0)475 35 37 16
 info@grodan.com
 www.grodan.com
 www.linkedin.com/company/grodan
 www.twitter.com/grodan
 @grodaninternational

 
 
 

 

  


