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Watergift strategieën van eenvoudig tot geavanceerd
Een gezonde en productieve teelt
Een gezonde en productieve teelt kan niet zonder nutriënten en een juiste verhouding met (schoon) water. Een 

voedingsoplossing moet een 100% betrouwbaarheid hebben. Uitval van uw gewas is niet alleen tijdrovend, maar ook 

desastreus. Ridder biedt een uitgebreid assortiment van bemestingsunits die hieraan tegemoet komen:  van eenvoudige en 

betaalbare standaard units tot geavanceerd units die geheel op de individuele behoeften van een teler zijn afgestemd. 

Wat levert het op?
Er is veel onderzoek gedaan naar de inzet van technologie en het effect van deze technologie op de opbrengsten van een 

teeltsysteem. Daaruit blijkt dat productie meer dan evenredig stijgt naarmate technologie wordt ingezet. Daarnaast blijkt dat 

naarmate er meer technologie wordt ingezet het gebruik van water en het gebruik van nutriënten afneemt.  In onderstaand 

figuur is dit schematisch op basis van verhoudingsgetallen weergegeven:
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Ridder FertiMiX
Onze oplossing op gebied van voeding en bemesting heet de FertiMiX. Ons FertiMiX programma biedt grofweg een drietal 

modellen met diverse mogelijkheden afhankelijk van onder andere teelt, gewenste technologieniveau, de gevraagde 

capaciteit en kennisniveau. Wij bieden een breed assortiment van modellen aan, van eenvoudige standaard units tot 

geavanceerd en op maat gemaakte bemestingsunits.
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FertiMiX-Go! De FertiMiX-Go! is ideaal voor iedere teler die eenvoudig en betaalbaar wenst te starten met 

watergift-technologie of bemesting. De unit is standaard en beschikt over beperkte opties.

FertiMiX E-series De FertiMiX E-series zijn grotendeels standaard maar zijn in meerdere capaciteiten verkrijgbaar 

en kennen meer basis opties. Door hun standaard karakter zijn ze snel leverbaar en hebben een 

gunstig prijsniveau.

FertiMiX Custom Bemestings- en voedingsunits die geheel op maat en op behoefte van iedere individuele teler 

gemaakt worden. Deze unit kent het meest uitgebreide pakket aan opties.

Ridder 
ProDrain

Waarom dus investeren in watertechnologie?

 ♦Duurzaam gebruik van minder schaars en zoet water,  ‘more crop per drop’

 ♦Verminderen van het gebruik van vaak dure nutriënten

 ♦Verhogen van de productie per vierkante meter

Ons aanbod bemestingsunits
Wilt u investeren in technologie voor bemesting of voeding,  dan beschikken wij over de volgende oplossingen:

FertiMiX ontwerpprincipes
Ontwerp algemeen
Bij elk ontwerp is rekening gehouden met pompgrootte, 

buizen, en druk. Zo staat elke unit garant voor een 

optimale menging van alle meststoffen. Het is mogelijk om 

tegelijkertijd meststoffen uit meerdere meststofbakken te 

doseren in onderling verschillende verhoudingen. Daarbij 

maakt het niet uit of u samengestelde of enkelvoudige 

meststoffen gebruikt. In een handomdraai wordt voor elke 

teelt het juiste recept gecreëerd. Afhankelijk van de teelt en 

de gekozen unit kunnen hulpstoffen zoals sporenelementen 

of gewasbeschermingsmiddelen mee gedoseerd worden. 

Gietprogramma’s FertiMiX E-series en FertiMiX 
Custom
Alle watergiftinstellingen worden onafhankelijk van de 

kranen bewaard in gietprogramma’s. Deze zijn eenvoudig te 

koppelen aan de gewenste kraangroep. Het grote voordeel 

hiervan is dat u maar één keer hoeft na te denken over uw 

instellingen. Bij het veranderen van de kraangroepen zijn 

deze in een handomdraai aan een ander gietprogramma te 

koppelen. Er wordt standaard voorzien in gietprogramma’s 

zoals voorspoelen, naspoelen en nachtvorstberegening.

Controller FertiMiX-Go!
De FertiMiX-Go! is uitsluitend te bedienen vanaf de unit en 

is standaard uitgerust met een eenvoudig te bedienen druk- 

en draaiknop controller. 

Controller FertiMiX E-series en FertiMiX Custom
Voor de FertiMiX E-series en de Custom unit is de controller 

een optie. Met deze controller beschikt u standaard over de 

volgende mogelijkheden:

 ♦32 kranen  & 3 gietprogramma’s

 ♦Bediening op afstand

 ♦EC-regeling

 ♦Startmogelijkheden

- Handmatige start  

- Tijdstart 

- Alternatieve tijdstart

- Cyclische start

- Stralingsstart 

- Contact start 

 ♦Beschikbare talen: Nederlands, Engels, Frans, Duits, 

Spaans, Turks, Italiaans en Pools

Optioneel kan de controller voor de FertiMiX E-series 

worden uitgebreid met:

 ♦Maximaal 160 kranen

 ♦Maximaal 10 kraangoepen

 ♦Koppeling met Ridder Synopta Hiermee is de unit te 

bedienen en uit te lezen op de PC. Voor elke functie is 

een uitgebreide helpfunctie beschikbaar. Met Synopta 

kunt u zelfs op grote afstand van uw teelt op de hoogte 

blijven van hoe uw teelt ervoor staat.

Eenvoudig bestellen, snel leverbaar
De FertiMiX-Go! en de FertiMiX E-series zijn eenvoudig te 

bestellen uit onze prijslijst. Door het standaard karakter van 

iedere unit zijn ze ook snel leverbaar.

Controller bij de FertiMiX E-Series en FertiMiX Custom

Liters water per kg   Voedingsstoffen

Invelstering

Opbrengst m2



Ridder FertiMiX E-series
De FertiMiX E-series zijn grotendeels standaard en zijn 

beschikbaar in 4 capaciteiten. Daarnaast kennen ze meer 

basisopties. Door hun standaard karakter kennen ze ook een 

gunstig prijsniveau.  

De basisspecificaties voor de E-series zijn als volgt:

 ♦50 - 60Hz

 ♦400 - 600V (3 fase, gangbare voltages) 

 ♦Nul

 ♦Aarde

 ♦2 doseerkanalen

 ♦CompactiMa I/O (kan geregeld worden door de Ridder 

CX500) 

 ♦EC-regelsensor en temperatuurbescherming op de pomp

De FertiMiX E-series zijn beschikbaar in een aantal standaard 

uitvoeringen met verschillende capaciteit:

Nominale capaciteit Bereik

15 m3 / uur 15m³ / uur @ 4.0bar
10m³ / uur @ 4.6bar
22m³ / uur @ 3.2bar

30 m3 / uur 30m³ /  uur @ 3.8bar
20m³ / uur @ 4.4bar
40m³ / uur @ 2.9bar

60 m3 / uur 60m³ / uur @ 4.1bar
40m³ / uur @ 5.1bar
75m³ / uur @ 3.1bar

90 m3 / uur 90m³ / uur @ 3.6bar
60m³ / uur @ 4.5bar 

105m³ / uur @ 3.0bar

Ook bij de FertiMiX E-series zijn aanvullende opties mogelijk. 

Deze zijn als volgt:

1. Controller 

2. pH-regeling

 ♦pH-sensor

 ♦Zuurdoseerkanaal

 ♦Compactima module

3.  Maximum 2 extra doseerkanalen, aangepast aan 

degekozen capaciteit

4. EC-controlesensor

5. pH-controlesensor, gemonteerd op de unit

6. Doorstroommeter als accessoire separaat meegeleverd

 ♦Meetbereik 0,3 tot 6 m/s

 ♦Geen elektrische voeding benodigd

 ♦Bestand tegen chemische vloeistoffen  

(zoals opgeloste meststoffen)

 ♦ Inclusief doorstroomstuk of klemzadel

Ridder FertiMiX Custom
De FertiMiX Custom is de bemestingsunit die geheel op 

maat en op behoefte van iedere individuele teler wordt 

gemaakt. Naast de opties voor de controller biedt deze unit 

het meest uitgebreide pakket aan opties. Deze opties zijn als 

volgt:

1. Voltage

2. Netfrequentie

3. Aarde

4. Nul

5. Hoogte boven zeeniveau

6. EC-module

7. pH-module

8. Uitbreidingsmodule (extra 

groepen)

9. Taal software

10. Gewenste bereik voor 

watergift

11. Maximum capaciteit voor 

watergift

12. Aantal te doseren vloeibare 

meststoffen

13. Maximum capaciteit per 

      meststof

14. Zuurdosering

15. Loogdosering

16. Aantal  relais voor 

watergiftkranen

17. VDC- of VAC-kranen

18. EC-controlesensor

19. pH-regelsensor

20. pH-controlesensor

21. Type filter  

 Bij zandfilter:

 ♦ Gewenste filtersnelheid

 ♦ Gekozen type filter

 ♦ Montage zandfilter

Bij volautomatische filter:

 ♦ Minimum spoeldruk 

22. Systeempompdruk

23. Type systeempomptype 

24. Schakeltype systeempomp

25. Watertemperatuur-

bescherming op 

systeempomp

26. Capaciteit vulpomp

27. Type vulpomp

28. Schakeltype vulpomp

29. Watertemperatuur- 

bescherming op vulpomp

30. Voormengklep 

31. In overleg zijn extra 

aanvullende opties 

bespreekbaar


