
Waarom een weegschaal in de teelt? 
 
Voor een optimale groei van Phalaenopsis is het belangrijk dat de 

planten op het juiste moment water krijgen. Wanneer de planten te 

laat water krijgen wordt de fotosynthese geremd. Doordat bij de 

grotere planten de fotosynthese voornamelijk via het CAM mecha-

nisme verloopt zijn de huidmondjes overdag gesloten. Gewichtsaf-

name van de plant met pot vindt dan ook hoofdzakelijk plaats door 

verdamping van water uit het substraat. De hoeveelheid verdampt 

water is sterk afhankelijk van het klimaat (activiteit) in de kas en de 

buitenomstandigheden. Te snel terugkomen met een gietbeurt kan 

resulteren in te natte potten met de bekende problemen als gevolg. 

Voor het  optimaliseren van de watergift is het continu meten van 

het gewicht van de planten een eenvoudige maar effectieve 

oplossing. Na meting wordt op basis van cijfers besloten om een 

dag eerder of later te gieten dan volgens het standaard gehanteerd 

schema.  

Fytagoras: introductie van CropScale voor Phalaenopsisteelt 

Weging voor de watergift. Real-time de gewichtsveranderingen van de planten volgen en 
het juiste moment om te gieten bepalen en daarmee de groeisnelheid te optimaliseren.  

‘Een weegschaal in de 

Phalaenopsisteelt om de  

watergift te optimaliseren ’ 

CropScale 
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CropScale 

Fytagoras levert  een speciale draadloze 

weegschaal. Deze weegschaal heeft een af-

meting van 40 bij 200 cm en weegt ongeveer 

vijftig 12 cm potten tegelijkertijd. Er wordt een 

representatieve waarde gemeten waarop kan 

worden gestuurd.  

De draadloze weegschaal bestaat uit een 

weegplateau met een universele sensor inter-

face (gevoed door accu‘s) en een losse 

ontvanger welke in de kas wordt geplaatst en 

bekabeld wordt aan gesloten op de klimaat-

computer. Hiermee kunt u real-time de 

gewichtsveranderingen van de planten volgen 

en het juiste moment om te gieten bepalen en 

daarmee de groeisnelheid te optimaliseren. 

Op de universele sensor interface kunnen nog 

twee extra sensoren worden aangesloten (bv 

pottemperatuur en bladdikte).  

 

Speciale aanbieiding! 

Bij voldoende belangstelling kunnen de 

verschillende onderdelen van het systeem op 

grotere schaal worden ingekocht.  

Dit inkoopvoordeel komt ten goede aan de 

klant. Graag bespreken wij wat dit voor u kan 

betekenen. 


