VOORDELEN


Opbrengstverhoging



Kortere teeltduur



Kwaliteitsverbetering



Constantere kwaliteit



Eenvoudigere verwerking



Minimaal verbruik van water en mineralen



Arbeidsbesparing

CONTACTGEGEVENS
Tel: 0486-450452
Email: info@Growtec.nl
Website: www.Growtec.nl

GEWASSEN

TEELT OP WATER

Op dit teeltsysteem hebben diverse gewassen
zich al bewezen:

Het teeltsysteem van Growtec is de nieuwste innovatie op het gebied van de teelt op water. Dit unieke
concept maakt het mogelijk om een groot aantal gewassen te telen op water, zonder het gebruik van
potgrond of andere teeltmediums.



Tarwegras



Radijs



Radijscress



Spinazie



Broccolicress



Diverse kruiden

WERKING
De basis van het teeltsysteem is een waterreservoir met erboven een transportband (net). Gedurende de kiemfase van een gewas worden de ideale kiem omstandigheden gecreëerd, door het
fluctuerende waterniveau in het reservoir en het koelen of verwarmen van het water. Na de kiemfase neemt het waterniveau een vaste stand aan, zodat het gewas droog blijft en de kans op
schimmel aanzienlijk wordt verlaagd. Via de transportband kan het gewas tijdens de oogst, gemakkelijk naar de voorzijde van het systeem getransporteerd worden. Dit vergroot de mogelijkheden
voor automatisch oogsten en verwerken. Gedurende de oogst kan aan de achterzijde van het systeem worden gezaaid.
LED beliching

OPBRENGSTEN

In de tabel hieronder zijn de behaalde opbrengsten in versgewicht zichtbaar van gewassen die geteeld zijn op dit systeem.
Tarwegras Radijscress Broccolicress
2

Opbrengst versgewicht kg/m /jaar
Opbrengst versgewicht g/m2/dag
Teeltduur (dagen)
Lichtintensiteit (µmol/m2/sec)

139
381
7
200

223
611
7
330

189
520
7
200

Radijs

Spinazie
191
524
21
330

169
462
21
330

TOEPASSINGEN

Waterbuffer tank

Uitvoer
pomp

Circulatie
pomp

Invoer pomp

De mogelijkheden met dit teeltsysteem zijn onbeperkt. Het systeem kan maatloos worden geïntegreerd in een klimaatcel. Doordat de oogstrijpe producten op de transportband naar de voorzijde van
de cel worden getransporteerd, kan de ruimte in de cel optimaal benut worden. Dit maakt het systeem
uiterst geschikt om in meerdere lagen boven elkaar toe te passen.

