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Meer dan >150 planten worden op dit
moment gemeten!
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Sensoren

Sapstroomsensor
Meet het sapstroomdebiet in g/h Meet de diametervariaties tot op <1µm

Diametervariatie sensor

De sensoren tonen de reacties van de plant op veranderingen in de omgeving (watergift, instraling, 

temperatuursveranderingen,…) of plant handelingen (bladsnijden, oogsten,…) 

De sensoren zijn geschikt om een volledig groeiseizoen op dezelfde plaats op de plant te staan.

Geschikt voor kruidachtige (tomaat, komkommer, aubergine, paprika,…) en houterige (druif, blauwe

bes…) stengels.

Geschikt voor gebruik indoor en outdoor. 



Thermokoppels
Sapstroomrichting

Werking Sapstroomsensor

Verwarmingselement



Bevestiging met brede rubberen
rekkers om gewicht te verdelen

Ijzeren bevestiging die niet 
uitzet bij T-schommelingen

Gevoelige naald meet variaties 
tot <µm

Werking diametersensor

Installatie op een ader







PRIMEUR
• Microsensoren

• Bladdiktemetingen

• Stengeldiktemetingen (0-2mm)

• Stengeldiktemetingen (2-6mm)



Put nice picture here

1. Wat doen we 

2. Wie zijn we

3. Hoe werkt het?

4. De basis

5. Voorbeelden uit de praktijk

6. Blik naar de toekomst









VD/VPD

Irrigatie / worteldruk

Door de duwende kracht aan de onderzijde van de plant en de 
trekkende kracht aan de bovenkant van de plant in controle te 
houden kunnen we de plant beter sturen in de gewenste richting

Worteldruk > VPD = Groei

Worteldruk < VPD = Krimp

Hoe zorgen we voor beter herstel

Meer water = Meer worteldruk = Groei

Lager vocht = Hogere VPD = Krimp
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GESCHEURDE TOMATEN



GESCHEURDE TOMATEN

Late watergift Vroege watergift

Plant die maximaal op spanning is en water krijgt zal door de extra watergift opzwellen en de vruchten doen barsten 



NEUSROT



NEUSROT

Laat herstel en ongelijke verdeling 
activiteit/stress duidt op neusrot

Hier pas herstel om 21u30 in de nacht, 
activiteit ligt stil en herstel is zeer traag



GUTTATIE



GUTTATIE

Na hoge activiteit valt de plant plots helemaal 
stil. Worteldruk blijft actief en 

zorgt voor te hoge druk en guttatie in de plant

Zelfde geval, maar bovendien zien we dat 
diameter boven zijn maximale diameter 
komt. Ook hier werd guttatie vastgesteld
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Sensoren zullen een steeds grotere rol spelen in de kas



Centraal platform om sensoren te connecteren en data op te slaan



Nadruk op betrouwbare data



Rol van de teler

Piloot in cockpit die alles in de gaten houdt

1 centraal punt voor 
gegevenscollectie en weergave

Nadruk op correcte gegevens binnenkrijgen

Opleidingen nodig om sensoren te kalibreren en 
installeren

Groene vingers blijven belangrijk om werkelijkheid aan
data te toetsen



Plantsensoren voor autonoom telen: The missing link



Waarom 
plantsensoren 
in autonoom 
telen?

Controle mogelijk vanop afstand

Meting van plant zelf (eerstelijnsmeting)

Observeren van trendveranderingen over 
groeiseizoen 

Real-time meting zorgt 
voor mogelijkheid tot 

Directe actie

Terugkijken naar fouten 
in het verleden en 
hieruit te leren



Hoe ondersteunen de sensoren de teler in de toekomst?

Werkelijke noden 
opvolgen

Objectieve 
waarnemingen

Controlemeting

Geautomatiseerd advies

Volledige autonoom sturen op basis van data



Waarom 
autonoom 

Locatieonafhankelijk

Snellere verspreiding van beschikbare
kennis

Personeelstekorten opvangen

Beperking van 
ziekteverspreiding
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