
Champignon 
‘Mushroom Master™: hogere opbrengst en verbeterde kwaliteit’

De champignonteelt is, met circa 70 hectare ver-
deeld over 130 bedrijven, niet erg bekend in Ne- 
derland. Het is echter een zeer interessante teelt 
waar nog veel innovaties plaats vinden. Het wordt  
geteeld op compost met een bovenlaag van dek- 
aarde. Doordat er binnen geteeld wordt zonder zon-
licht, kan je jaarrond telen. De duur van een teelt- 
ronde hangt af van het aantal oogsten (vluchten). 
Eén teeltronde kan 2 of 3 keer geoogst worden; 
vaak zijn er 8 – 10 teeltrondes per jaar. Er kan zowel  
handmatig als machinaal geoogst worden. Door 
innovaties in de laatste jaren is er een precisie- 
irrigatiesysteem ontwikkeld in de champignonteelt.  
Druppelbevloeiing is hét perfecte irrigatiesysteem  
voor dit gewas. evaho, onderdeel van de Neta m  
Group, biedt deze mogelijkheid en blijft zelf innove- 
ren door middel van kennisoverdracht, zodat uni-
formiteit en precisie op nummer één komen te staan.
 
Gangbare parameters druppelbevloeiing
Leidingafstand:  0,1675 m
Ponsafstand:   0,15 m
Capaciteit:   0,70 l/u
Kilogrammen:   32 – 34 kg per m2 (2 vluchten)
   37 kg per m2 (3 vluchten)

 

Producten
oo d ltratie

Hoofdleiding
PE Hoofdleiding

PVC Hoofdleiding

Semileiding
PVC Semileiding

Kraanset
Dorot Membraan

Druppelbevloeiing
Mushroom Master™



Productkeuze

Metaal lter
-

aanvoercapaciteit realiseert (i.c.m. relatief schone 

 

en te installeren. Er is geen gereedschap nodig om 

PE hoofdleiding vs. PVC hoofdleiding
PE is taaier en sterker dan PVC. PE is een thermo-

-

-

-

rekening te houden met het binnen dringen van 

vuil uit een vervuilde bodem of methaanhoudende 

Membraan kraanset

van het membraan in de afsluiter. Dit drukverschil 
-

het membraan. Het voordeel van een membraan- 
 

matiseerde afsluiter is dat een klein stuurstroom- 

het openen en sluiten van de afsluiter. Met name 

 
Dorot-afsluiters. 

Mushroom Master™
 

-

-
laars, maakt de oplossing de afgifte van kleine en  

 
-

heid van de dekaarde en compost gedurende de 

champignons, verlaagt de productiekosten en 
 

terugverdienmodel oplevert. De Mushroom Mas-

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


