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Sera büyüklüğü 3,5 ha
  zÜrün Domates



Clément Hakkında
Vincent ve Davy Clément, Fransa’nın Bouches-du- Rhône bölgesinde Arles’de 
3,5 ha bir cam domates serasının sahipleri. Yıllardır ailelerinin domates fidanlığını 
işletmesine yardımcı olduktan sonra, 2007’de kendi 2,3 ha fidanlıklarını kurmaya 
karar verdiler ve 2013’te buna 1,2 ha daha eklediler. Ürettikleri asma domatesler, ve 
çeşitli diğer domates türleri, Fransa’da kalite ve markada en tepeye ulaşmış önde 
gelen bir oyuncu olan Les Paysans de Rougeline’de satılmakta. 

Sorun
Clément’ın yarı kapalı ModulAIR serası aktif 
mekanik havalandırma kullanıyor. Sera homojen 
bir iklim oluşturmak ve böcek yükünü en aza 
indirmek için süper basınç altına alınıyor. Nem 
giderme ve soğutmayı etkilemek için, dış hava 
seraya getiriliyor. Bu da iklim yönetimini kontrol 

etmek için uzmanlaşmış ve esnek bir otomasyon 
sistemi gerektiriyor. Bu nedenle, Clément 
kardeşler bu bölgedeki özel hava koşullarına 
kolayca uyum sağlayabilecek sorunsuz çözümler 
sunan tedarikçiler arıyorlardı.

“Diğer tedarikçiler ile daha çok yazılım 
düzenlemeyi etkiliyor, ama iSii ile  kendi 
stratejimizi tanımlıyoruz. Açık yazılımı sayesinde, 
programlamada daha fazla özgürlüğümüz var.” 



Gerçekler
Şirket adı
Clément

Yetiştirici
Vincent ve Davy Clément

Ürün
Domates

Sera büyüklüğü
3,5 ha

Konum
Arles, Bouches-du-Rhône, Fransa

çözüm
iSii süreç bilgisayarı, Aquabalance

Sonuçlar
Homojen iklim, programlamada özgürlük, 
bitkilerin ihtiyaçlarına göre otomatik 
sulama.

Çözümler ve Sonuçlar
Vincent Clement: “Hoogendoorn’un iSii süreç 
bilgisayarını seçtik, çünkü onların iklim yönetim 
sistemi bize hesaplamayla ihtiyaca uyarlanan 
bir ürün sunabilen tek sistemdi. Buna bir örnek 
coğrafi konumumuzla ilgili mekanik havalandırma 
kapasitesi.”

Vincent Clément, geliştirme ekibi ile birlikte, 
istenen değerleri tanımladı: günün her anında 
bitkilerin en iyi büyüyeceği koşullar. Her iki 
yetiştirici ViP ayarlarındaki esnekliğe değer 
veriyor: bunlar mahsulün büyümeyi etkileyen 
etkileri belirlemede çok özgürlük sağlıyorlar. 
Sulama ve iklim ile ilgili tüm ayarlar iSii bilgisayarı 

tarafından ölçülen herhangi bir parametre ile 
etkilenebilir. “Tüm parametrelere aynı anda yanıt 
veriyoruz: dış sıcaklık, iç sıcaklık, rüzgar yönü ve 
diğer birçok etken. Diğer tedarikçiler ile daha çok 
yazılım düzenlemeyi etkiliyor, ama iSii ile 
kendimizle etkileşimde bulunuyoruz. Açık sistemi 
sayesinde, iSii programlamada daha fazla özgürlük 
sağlıyor.” 

Clément kardeşler optimum sulama kontrolü için 
iSii sistemin,, Hoogendoorn Aquabalance su 
sistemi ile birleştirdiler. “Artık bitkilerimize gece 
ve gündüz, doğru zamanda doğru miktarda su 
veriliyor”.
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