
Paprika (Biologisch) 
‘Voedingskorrels lossen ideaal op met beregening DAN-Turbojet’ 

De consumptie van biologische paprika’s wordt 
steeds populairder onder de Nederlandse bevolking.  
Op dit moment is er al 35 hectare teelt in Neder-
land; dit zal echter de komende jaren fors toenemen. 
Steeds meer consumenten zijn geïnteresseerd in het 
‘biologisch telen’. SKAL stuurt en controleert kwe- 
kers op de correctheid van het telen. Er wordt ge- 
teeld in de vollegrond en de voeding die kwekers ge-
bruiken bestaat uit compost en voedingskorrels. Om 
de korrels op te lossen én de plant te voorzien van 
water, wordt er gebruik gemaakt van een precisie- 
irrigatiesysteem. Druppelbevloeiing en onderdoor-
beregening zijn dé perfecte irrigatiesystemen hier- 
voor. Ook bovenberegening is gewenst in deze teelt. 

evaho, onderdeel van de Neta m roup, biedt deze 
mogelijkheden en blijft zelf innoveren door middel 
van kennisoverdracht, zodat uniformiteit en precisie 
op nummer één komen te staan. 

Gangbare parameters druppelbevloeiing
Leidingafstand:  1,60 m
Ponsafstand:   0,28 m
Capaciteit:   2 – 4 l/u
Stengeldichtheid:  5,0 – 7,0 per m2 

Gangbare parameters DAN-Turbojet
Leidingafstand:  1,60 m
Boorafstand:   0,75 m
Capaciteit:   19,0 l/u
Stengeldichtheid:  5,0 – 7,0 per m2
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Productkeuze

elfreinigende lters, oals het SA - lter, orden 
sterk aanbe olen bij een ltratie an 1 0 micron 
of kleiner en grotere capaciteiten anaf 0 m /u. 
De ltratie an een SA - lter loopt an 10 tot 800  
micron. Een oordeel oor k ekers is dat een SA - 
lter spoelt anneer het lter erontreinigd is en 

tegelijkertijd ater kan ge en. Het principe an 
een SA - lter berust op opper lakte ltratie, dat 
an een and lter op diepte ltratie. n de praktijk 

is een sterke trend ichtbaar naar elfreinigende 
automatische lters oornamelijk SA - en TA - 
lters .

PE is taaier en sterker dan PVC. PE is een thermo- 
plast, at inhoudt dat het gelast kan orden. 
Ook is de robuustheid beter, meer milieu- 
riendelijker en is het bestand tegen in erkingen 
an chemicali n en hoge elektrische eerstand. 

De anden an PE ijn dikker dan PVC en perme- 
abel. Dit betekent dat er bij oorbeeld uur- 
stof ia de anden in het ater kan komen, at 
dood  ater helpt oorkomen. Dit is dus eer ge-
schikt oor het atergeefs steem. Het is belang- 
rijk om rekening te houden met het binnen dringen 
an onge enste stoffen ia de permeabele and, 
oals uil uit een er uilde bodem of methaan- 

houdende gassen. Dit kan dus een af eging oor 
een k eker ijn om te kie en oor PE. PE is op ele 
factoren eer geschikt als materiaal oor een hoofd- 
leiding in de tuinbou  er ordt el gekeken of het 
een relatief schone  bodem heeft. n de praktijk is 
een sterke trend ichtbaar naar PE-hoofdleidingen.

Biologische paprikak ekers kunnen de af eging 
maken om de druppelslangen door te spoelen. 

anneer de k eker de slangen il doorspoelen  
voor bijvoorbeeld het helpen tegengaan van ver-
vuiling, ordt de Kameleon-High aanbevolen. 
De e druppelaar heeft een hogere openingsdruk. 
Wanneer doorspoelen niet nodig is, of het door- 
spoelmiddel mag bij de plant komen, dan ordt de 
Kameleon aanbevolen. n de praktijk is een sterke 
trend ichtbaar naar Kameleon-High druppelaars.

De DAN-Turbojet ordt veel gebruikt in biologi- 
sche teelten. Het is een kunststof sproeier met lage 
afgiftes en een vast ketsvlak. Doordat de sproeier 
voor ien is van een lab rint, is het minder gevoe-
lig voor verstoppingen. Aange ien de arealen 

van de biologische sector steeds groter orden, 
orden de lengtes van de bedden en de kraan-

vakken ook groter. De DAN-Turbojet is geschikt 
voor de e lengtes. Ook is de e sproeier verkrijg- 
baar met diverse no les en ketsvlakken, odat 
de capaciteit en het sproeipatroon exact passen 
bij de biologische teelt, aardoor de voedings- 
korrels goed kunnen oplossen in de bodem. 
Naast de DAN-Turbojet is de DAN-Modulair ook 
geschikt voor de biologische teelt. Door het ge- 
avanceerde computerprogramma ‘Space Pro’ kan  
voor iedere toepassing de beste sproeier orden  
berekend. De DAN-Modulair is in verschillen- 
de onderdelen te verkrijgen, aardoor bij  
technische defecten niet de gehele sproeier  
vervangen hoeft te orden. n de praktijk is een 
sterke trend ichtbaar naar de DAN-Turbojet.   

DAN-Brugloos 
n de biologische paprikateelt ordt er gebruik 

gemaakt van een DAN-Brugloos met DAN-Sus-
pended verlenging . Dit ordt niet toegepast als 

atergeefs steem, maar als lui enverdelger en 
klimaatsturing. Wanneer de k eker last heeft van 
luis, kan er een aterbeurt bovenlangs gegeven 

orden om de lui en van de plant af te spoelen of 
te verdrinken. Hiernaast kan ook de RV omhoog 
gehaald orden met de DAN-Brugloos, anneer 
de on te fel ordt of de lucht te droog is. 

 

Voor meer informatie en downloads kunt u de  
productpagina op onze website raadplegen:
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