Newton matweger

• Monitort continue gewicht substraat

• Alarm bij afwijkingen

• Voor hangende goten en
buitentoepassingen

Voor een optimaal wortelmilieu

De omstandigheden in het wortelmilieu bepalen in belangrijke mate de prestaties van uw planten.
Eén van de meest belangrijke omstandigheden daarvan is de beschikbare hoeveelheid water. De plant
heeft dit water immers nodig om de verdamping te compenseren. Bovendien speelt de in het wortelmilieu beschikbare hoeveelheid water een belangrijke rol in de vegetatieve of generatieve ontwikkeling van de plant. Het is dus zaak om niet alleen de plantverdamping te compenseren (anders krijgt
de plant immers met watertekorten te maken); maar door de hoeveelheid water in het wortelmilieu
op een bepaald niveau te brengen, kunt u de plant bovendien in zijn ontwikkeling sturen.

Newton matweger
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Voor alle situaties
De Newton matweger is allereerst geschikt voor
tuinders die gebruik maken van hangende goten.
De ophangconstructie van een gedeelte van de
goot (meestal genoeg voor 10 - 20 planten),
wordt uitgerust met twee loadcellen, die samen
een gewicht tot 100 kg (Newton 100) of 200 kg
(Newton 200) kunnen wegen.

het verloop van het matgewicht gedurende twee dagen, uitgezet in grafiekvorm

