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Ongekende mogelijkheden
met e-Gro®
Precision Growing altijd bij de hand
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Ongekende mogelijkheden
met e-Gro®
e-Gro is een gebruiksvriendelijke, mobiele app die realtime
substraatinformatie geeft. e-Gro is een nieuwe service van
Grodan om klanten met een GroSens® MultiSensor systeem nog
beter te kunnen ondersteunen. Klanten die realtime inzicht
willen in hun substraat, hebben nu de mogelijkheid om hun
GroSens systeem te koppelen aan de e-Gro app. Deze nieuwe
applicatie biedt telers daarmee de mogelijkheid om het
maximale uit hun substraat te halen. Het is gemakkelijk in
gebruik en zeer nauwkeurig. e-Gro is het perfecte platform voor
telers die open staan voor nieuwe mogelijkheden, om realtime
controle te houden over hun teelt. Het maakt Precision Growing
toegankelijk, waar men zich ook bevindt.

e-Gro luidt nieuw Precision
Growing tijdperk in
Precision Growing is de meest
efficiënte en effectieve teeltwijze
gericht op het realiseren van een
maximaal resultaat met een minimale
inzet van middelen. Grodan maakt
Precision Growing mogelijk voor
telers door het aanbieden van
stuurbaar steenwolsubstraat, het
GroSens MultiSensor systeem en
professioneel teeltadvies. Deze
drie elementen komen nu samen in
de e-Gro app.

Ongekende mogelijkheden met e-Gro®

Verbind GroSens met e-Gro
Met de introductie van het GroSens MultiSensor systeem
zette Grodan de eerste stap in het mogelijk maken van
Precision Growing, door het bieden van een meet
instrument die professionele telers zeer nauwkeurig en
betrouwbaar inzicht geeft in watergehalte (WG), EC en
temperatuur van het steenwolsubstraat. Als draadloos,
modulair systeem zijn de sensoren eenvoudig te
installeren en kunnen flexibel worden geplaatst op elke
positie in de kas. Realtime informatie helpt om de
opbrengst en kwaliteit van het gewas te verbeteren,
verlaging in kosten te behalen en draagt daarmee bij
aan een duurzame tuinbouw.

Precision Growing, 24/7/365
Dankzij de e-Gro app is deze informatie nu ook vanaf
afstand beschikbaar op uw online smartphone, tablet of
desktop. Het is tevens mogelijk om parameters in te
stellen, zodat u op basis daarvan realtime alerts kunt
ontvangen die vervolgens helpen om streefwaardes voor
uw teeltstrategie te behalen. En dit is slechts het begin,
aangezien de functionaliteit van de app voortdurend
zal worden uitgebreid. Kijk voor meer informatie op
www.grodan.nl/e-Gro

De voordelen
van e-Gro
e-Gro is beschikbaar in combinatie
met Grodan matten en het GroSens
MultiSensor systeem. De app is gratis
te downloaden in de Google Play
(Android) en App Store (iOS) en
toegankelijk vanaf smartphone, tablet
of desktop. De desktop versie is te
bereiken via www.e-gro.grodan.com
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Mobiel:
eenvoudig te
gebruiken, op elk
moment en overal
vanaf smartphone,
tablet of desktop
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Interactief:
optimaliseer
water
geefstrategie met
24/7 alerts en
meldingen
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Informatief:
verbetert
besluitvorming voor
het maximaliseren
van productie en
vruchtkwaliteit

www.grodan.nl/e-Gro
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