
InfoGrow 2.0

✓ Sikker produktion
✓ Kvalitet
✓ Timing
✓ Sygdomme 
✓ Lettere bureaukrati
✓ Certificeringskrav
✓ Optimer omkostninger til energi



Væksthusproduktion 
er kompliceret og 
rummer mange 
udfordringer

Formålet med InfoGrow er at 
være et værktøj, der gør det 
lettere at forbedre produktionen 
ved at følge produktionen tæt



Produktion
• Overblik over 

produktionen
• Se hvordan planterne 

vokser og optimer 
produktionen

• Se hvornår der bruges 
mest energi og minimer 
forbruget

• Nedsæt risikoen for 
klimabetingede 
sygdomme

• Gem data til fremtiden 
(backup).

Aktiv Logbog

• Registrer hvad der sker 
og brug det til at 
optimere produktionen

• Udskriv rapport om brug 
af pesticider m.m. (snart)

• Alt hvad du ønsker at 
registrere kan registreres 
i systemet

• Brug loggen som en del 
af din GAP certificering

InfoGrow 2.0

• Simuler hvad der sker 
hvis du ændre klima 
strategi eller investerer i 
nyt hardware

• Analyser klimadata fra 
InfoGrow for brug af 
energi og produktionens 
størrelse

• Hvad vil nye LED lamper 
betyde?

• Hvad vil en ændret 
temperatur strategi 
betyde? 

Virtual 
Greenhouse

Simulering



Interface til andre 
systemer

InfoGrow 2.0 - Produktion
Klimacomputer

InfoGrow 2.0 - Log

Virtual Greenhouse

Plantesundhed
Fotosyntese måling

Laboratorie services

Vejrudsigter
Standard klima



Gråskimmel

Fotosyntese optimering
Styr på spild
Finde fejl i klimastyringen

Timing af produktion

GMP Krav
Sprøjtejournal

Opnå den rette kvalitet

Hvorfor er det sådan?
GMP krav

Spar på opvarming og
Kunstlys

Hvad kan InfoGrow hjælpe med?



Matematiske modeller
• Energiforbrug
• Fotosyntese
• Blad temperatur
• Lysforhold
• Fugtighed m.m.

Vejrudsigter

Grafisk visning af data
Dashboard med overblik
Batch oversigt

Analyser i Virtual Greenhouse
• Energiforbrug
• Fugtighed

Analyser foretaget af 
• Rådgiver
• Teknologisk Institut

Værktøjer og metoder

Jeres egne registreringer

Data fra 
klimacomputeren



Fotosyntese – baggrunden for det hele

Fotosyntesereaktioner, Eva Rosenqvist, KU

InfoGrow drives af klima, energi og plantemodeller, der beskriver 
væksthusproduktionen.



Gartneri oversigt

Menupunkt hvor der kan 
vælges mellem funktionerneVælg der væksthus der skal 

kigges på

Vælg data der skal 
vises tal fra

Ideen er at vise parametre der beskriver plantevæksten og energiforbruget ud fra de 
klimaparametre der måles af klimacomputeren.





Gartneri oversigten



Farver sættes for hvert element





Temperatursum

Basis værdi

Her er vist temperaturen gennem 2 dage med en basisværdi på 0 °C. 

0 °C

25 °C
15 °C i gennemsnit 10 °C i gennemsnit

Temperatursum for de 2 dage er
Sum = 15 + 10 = 25 °C



Gennemsnitstemperatur og produktionstid

P.Fisher, 2002

Data fra USA

Julestjerne

Uger fra kort dag til blomstring

17 °C 9 10 12 13

19 °C 8 9 10 11

21 °C 7 8 9 10



Blomstring, Chrysanthemum

Døgnets gennemsnitstemperatur, °C
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Produktionsstyring

1.
Opret afgrøde med 
relevant klima sum

2. 
Følg hvert ugehold. InfoGrow 
holder styr på afdelinger m.m.



Eksempel med Kalanchoe

Dage til blomstring
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Beregnet 
lysniveau i 
plantehøjde



Lys og lyssum

• Lysniveau
• Aktuelt lysniveau som kan måles med en lysmåler

• Enheden er µmol m-2s-1

• Lyssum
• Sum af lys over en periode, altså den opsamlede

mængde lys over perioden

• Enheden er mol m-2 eller Wh

Ligesom regn
der falder her 
og nu 

og opsamles I 
en spand.



Lyssum



Timing af produktionen vha Lyssummer

Plante Nødvendig lyssum
mol m-2 dag-1

Udplantningsplanter 12-18

Salat 12-18

Blad grønt 8-12

Tomat 20-25

Bær 15-25

Cannabis 20-40

Are you lighting for optimum plant growth? (Thosat, A, 2018)

InfoGrow hjælper med at beregne og styrer 
efter en given lyssum.



Fotosyntese



Fotosyntesereaktioner, Eva Rosenqvist, KU



Specifikke fotosyntese parametre

Crop Jmax BallBerryIntercept BallBerrySlope gammaStar LightRespirationLight extinction 

General 210 0.1 1.64 42.75 0.92 0.7

Chrysanthemum 115.67 0.106 1.64 48.95 0.29 0.7

Rose 133.17 0.0941 1.64 53.21 0.68 0.7

Tomato 146.52 0.1 1.64 55.47 0.74 0.7

Wheat 193.71 0.283 1.64 41.18 0.49 0.7



Optimering af fotosyntesen
- men ikke nødvendigvis udviklingen

Kunstlys uden CO2 tilskud

Ikke optimal 
udnyttelse af 
lyset

Lavere temperatur og 
mere CO2

Kræver mindre 
energi men 
mere CO2

Mere vindbevægelse øger 
fotosyntesen

Sikre CO2 til 
planterne

Doser CO2 til 400 
ppm

Bør ikke 
koste mere 
end det 
planterne 
bruger

Erstat kunstlys med 
naturligt lys

Brug mindre 
skyggegardin



Energi



Regner InfoGrow rigtigt?

Ud fra fremløbs-
temperaturen og en 
opsætning estimeres 
de enkelte afdelingers 
energiforbrug med 10 
minutters opløsning.

Det er altså muligt at 
følge hver afdelings 
energiforbrug 
løbende og reagere 
på fejl der måtte 
opstå. 

Kræver kalibrering for 
at virke præcist.



Et andet eksempel

Eksempel fra et 
andet gartneri.

Værdier fra 2 
afdelinger, med 
forskelligt 
energiforbrug

Optimal skal alle 
punkter være på 
den blå linje.



Hvor meget plante giver 1 kWh?



Lidt plante pr kWh

Meget plante pr kWh

Om morgenen når gardinerne 
trækkes fra

Midt på dagen uden opvarmning med 
meget lys

Med kunstlys og under 400 ppm CO2 i 
væksthuset

Når spalteåbningerne lukker pga vandmangel 
eller fugtighed



Vejrudsigter

Vejrudsigter
Planternes opvarmningsbehov
Planternes lysbehov

Energiforbrugsplan for
- Varme
- El

Lavere omkostninger
Sikker produktion Vejrdata leveres af

For gartneriets placering



▪ Lys i plantehøje (kunstlys og naturligt lys, µmol m-2 s-1) for alle afdelinger

▪ Dagligt lys og gennemsnit over de sidste 5 dage

▪ Lys på vejrstationen

▪ Gartneriets samlede energiforbrug til lys og varme

▪ Forventet lys de kommende 3 dage på gartneriets adresse 

Lys og energiforbrug i afdeling og gartneri

Gartneriets energiforbrug til 
kunstlys

Gartneriets energiforbrug til 
opvarmning



Gråskimmel

Spredning 
af spore

Infektion

Vævs 
skader

Vækst af 
gråskimmel

Spore

dannelse

Optimalt med vand 
på bladene eller 
mere end 95 % RH.

Tørre perioder 
nedsætter risikoen 
også selvom 
fugtigheden ellers 
er høj. 

Høj fugtighed 
fremmer væksten 



▪ Overblik over afdelingernes fugtighedsprofil

▪ Viser om der er for stor risiko for gråskimmel eller om der modsat bruges for meget energi på at fugtstyrer. 

Fugtighedsforhold



▪ Klimastrategi

▪ Konstruktion

▪ Gardiner

▪ Opvarmning

▪ Affugtning

▪ …

Hvad hvis vi ændre?

1. Data downloades fra InfoGrow

2. Opsætning i Virtual Greenhouse

3. Simulering af det ønskede i 
Virtual Greenhouse

4. Beslutning traffes



InfoGrow 2.0 - Log 

• Aktive noter, ikke blot papir 

• Bedre styr på noterne

• Optimering af produktion ud fra observationer

• Lettere bureaukrati

• Certificeringskrav

• Udbygning med diverse rapporter efter behov 



Log Setup

• Udvikling
• Stikling 

• Lang dag 

• Kort dag

• 1. Blomst

• 50 % blomster

• 100 % blomster

• Spild

• Vedligehold

• Sygdomme

• Sprøjtning

• ….

• Primær event

• Sekundær event

• 1 til flere tal

• En til flere tekster

• Autotekster

Eksempler eksempler:Event definition:

Det hele er bruger bestemt
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4
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Batch detaljer



Regner InfoGrow rigtigt?

Ud fra fremløbs-
temperaturen og en 
opsætning estimeres 
de enkelte afdelingers 
energiforbrug med 10 
minutters opløsning.

Det er altså muligt at 
følge hver afdelings 
energiforbrug 
løbende og reagere 
på fejl der måtte 
opstå. 

Kræver kalibrering for 
at virke præcist.



Et andet eksempel

Eksempel fra et 
andet gartneri.

Værdier fra 2 
afdelinger, med 
forskelligt 
energiforbrug

Optimal skal alle 
punkter være på 
den blå linje.



Hvor meget plante giver 1 kWh?



Lidt plante pr kWh

Meget plante pr kWh

Om morgenen når gardinerne 
trækkes fra

Midt på dagen uden opvarmning med 
meget lys

Med kunstlys og under 400 ppm CO2 i 
væksthuset

Når spalteåbningerne lukker pga vandmangel 
eller fugtighed



Vejrudsigter

Vejrudsigter
Planternes opvarmningsbehov
Planternes lysbehov

Energiforbrugsplan for
- Varme
- El

Lavere omkostninger
Sikker produktion

Vejrdata leveres af
For gartneriets placering



Vejrudsigter ✓ Temperatur, °C
✓ Naturligt lys, Wm-2
✓ Fugtighed, %
✓ Vindhastighed, m/s
✓ Wind retning, °



Gråskimmel

Spredning 
af spore

Infektion

Vævs 
skader

Vækst af 
gråskimmel

Spore

dannelse

Optimalt med vand 
på bladene eller 
mere end 95 % RH.

Tørre perioder 
nedsætter risikoen 
også selvom 
fugtigheden ellers 
er høj. 

Høj fugtighed 
fremmer væksten 



InfoGrow 2.0 - Log 

• Aktive noter, ikke blot papir 

• Bedre styr på noterne

• Optimering af produktion ud fra observationer

• Lettere bureaukrati

• Certificeringskrav

• Udbygning med diverse rapporter efter behov 



Log Setup

• Udvikling
• Stikling 

• Lang dag 

• Kort dag

• 1. Blomst

• 50 % blomster

• 100 % blomster

• Spild

• Vedligehold

• Sygdomme

• Sprøjtning

• ….

• Primær event

• Sekundær event

• 1 til flere tal

• En til flere tekster

• Autotekster

Eksempler eksempler:Event definition:

Det hele er bruger bestemt
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Batch detaljer



MPS Data

Spild Gødning Energi Sprøjtemidler

Løbende registrering
med app

Rapport genereres 
af InfoGrow

En mulighed?



Next Generation Sequencing
.. Et nyt værktøj til at sikre plantesundhed

y = 2E-05e0.6931x

R² = 1
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Pythium - week 13



▪ Klimastrategi

▪ Konstruktion

▪ Gardiner

▪ Opvarmning

▪ Affugtning

▪ …

Hvad hvis vi ændre?

1. Data downloades fra InfoGrow

2. Opsætning i Virtual Greenhouse

3. Simulering af det ønskede i 
Virtual Greenhouse

4. Beslutning traffes



Virtual Greenhouse



Virtual Greenhouse
– Sammenligning af LED og HPS lamper
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Text Unit Std Led Difference Percent

Greenhouse area m
-2

4,000 4,000 0 0.0

Total use of energy MWh Year
-1

2,995 2,968 27 -0.9

Energy for heating MWh Year
-1

1,902 2,183 -281 14.8

Energy for artificial light MWh Year
-1

1,093 785 308 -28.2

Energy removed by water 

vapor (ventilation etc) MWh Year
-1

-221 -153 -68 -30.8

Net Photosynthesis g m
-2

4,762 4,580 182 -3.8

Light Use Efficency mg CO2 J
-1

0.0149 0.0149 -0.0001

Total energy used to produce 

1 kg dry plant material MW kg
-1

146 154 -8 5.5

Heating energy used to 

produce 1 kg dry plant 

material MW kg
-1

100 119 -19 19.3

Light energy used to produce 

1 kg dry plant material MW kg
-1

57 43 15 -25.4



Energi analyse – Eksempel med vindhastigheder
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Photosynthesis change  % Energy change, %

350h             157h            62h              22h      3 h

Timeanalyse af brug af 
energi og produktion ved 
forskellig vindhastighed 
hvis temperaturen er 
under 5 °C, og 
lysniveauet er under 1 
μmol m-2 s-1



jeaa@HortiAdvice.dk

24754037

Spørgsmål:

mailto:jeaa@HortiAdvice.dk

