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Onderstaand een overzicht van de bedrijven die u informeren over de laatste ontwikkelingen op
het gebied van watertechniek en veiligheid. U heeft de mogelijkheid om minimaal vijf stands te
bezoeken, u wordt hiervoor ingedeeld in kleine groepen, zodat er voldoende gelegenheid is voor
discussie en het stellen van vragen.
Van Iperen
Een goede waterkwaliteit is van essentieel belang voor iedere teelt. De waterspecialisten van Van
Iperen laten u graag zien hoe u uw bassinwater, drainwater en druppelwater controleert en reinigt
om een optimale waterkwaliteit te krijgen.
Revaho
Voor een schoon watersysteem helpt het doseren van waterstof peroxide. Maar hoe zit het met
gestabiliseerde waterstof peroxide of niet gestabiliseerde waterstof peroxide? Zitten er hulpstoffen
in gestabiliseerde waterstof peroxide? En wat doet dat met de teelt? Is het zo dat sommige
biologische vervuiling resistent wordt? Allemaal relevante vragen waarop Revaho u antwoorden zal
geven.
Van der Ende Groep
Van der Ende Groep presenteert wateroplossingen die een bijdrage leveren aan een efficiëntere
waterhuishouding. Niet alleen bestaande wateroplossingen komen aan bod, maar ook nieuwe
concepten zoals de High Performance RO.
Horticoop
Horticoop Technical Services vertelt u alles over de technische oplossingen op het gebied van slim
emissieloos telen.
Ridder Groep
Ridder Groep introduceert een geheel nieuwe waterunit, de Ridder NoNa+. Hiermee is het mogelijk
om selectief schadelijke Natrium te verwijderen uit drainwater. Hierdoor is emissieloos
recirculeren mogelijk. Kwekers kunnen hiermee selectief Na+ verwijderen uit de water
recirculatiestroom zonder toevoeging van chemicaliën, hoge kosten of ingewikkelde processtappen.
Stolze
Door innovatieve watertechniek is er steeds minder water nodig in de tuinbouw. Hoe kunt u als
kweker zuiniger omgaan met water? In de watertechnische ruimte van World Horti Center vertelt
Stolze hier meer over.
Eurofins Agro
Goed water is een actueel thema in de glastuinbouw. Chemische en microbiologische analyses
geven inzicht in de waterkwaliteit. De analyseresultaten gaan gepaard met een advies en zijn de
basis voor een verantwoord watermanagement. Eurofins Agro neemt u mee in de mogelijkheden.
Benfried
Benfried streeft naar een systeemoplossing. Een goed begin is het tegengaan van minerale
vervuiling in het watergeefsysteem door Mineral, dat te doseren is in de mestbak. Minerale
vervuiling merkt u door minder flow in uw systeem. Met Mineral krijgt u een betere doorstroming in
uw systeem en een gelijkmatigere afgifte van druppelaars en sproeiers.
Stigas
U wordt geïnformeerd over actualiteiten rondom veiligheid en techniek.

