
Aardbei (Kas + Tunnel) 
‘Druppelbevloeiing bevordert uniforme aardbeienteelt’

De aardbeienteelt is, met circa 400 hectare over- 
dekte teelt, een populair gewas. Het wordt veel  
geconsumeerd en is rijk aan voedingsstoffen en  
anti-oxidanten. Aardbeien worden op vele manieren 
geteeld; binnen en buiten, vollegrond en substraat, 
op stelling en goot. Kijkend naar de overdekte teelt 
wordt er geteeld in een grondmix, veen of kokos. Er 
is een trend zichtbaar naar de teelt op kokos. In de 
tunnels en kassen wordt er geteeld op goten of op 
stellingen. Het irrigatiesysteem is hier niet afhanke- 
lijk van, waardoor beide teeltsystemen met een 
druppelbevloeiing toegepast worden. Druppel- 
bevloeiing zorgt voor precisie op het gebied van  
watergift, waardoor de aardbeiproductie omhoog 
gaat en de smaak verbeterd wordt. Revaho, onder-

-
heid en blijft zelf innoveren door middel van kennis- 
overdracht, zodat uniformiteit en precisie op nummer 
één komen te staan.

Gangbare parameters druppelbevloeiing
Leidingafstand:  1,00 – 1,20 m
Ponsafstand:   0,20 – 0,30 m
Capaciteit:   2,0 – 3,0 l/u
Plantdichtheid:  10,0 per m2

Producten
oofd ltratie

Hoofdleiding
PE Hoofdleiding

PVC Hoofdleiding

Semileiding
PVC Semileiding

Kraanset
Dorot Membraan

Druppelbevloeiing
Kameleon-High druppelaar

Kameleon druppelaar

Onderdoorberegening
DAN-8991

DAN-Suspended

Dakberegening
DAN-Mamkad



Productkeuze

TA lter vs  and lter
 
 

veelheid spoelwater gebruikt. Door de compacte 
-

scherm toeneemt. Wanneer het drukverschil meer 
-

-

 
-
 

 
P  oofdleiding vs  P  oofdleiding
PE is taaier en sterker dan PVC. PE is een thermo- 
plast, wat inhoudt dat het gelast kan worden. Ook 

 
en is het bestand tegen inwerkingen van chemi- 
caliën en hoge elektrische weerstand. De wan-

 

de wanden in het water kan komen, wat ‘dood’ wa-

 
ning te houden met het binnen dringen van onge-

uit een vervuilde bodem of methaanhoudende gas-

geschikt als materiaal voor een hoofdleiding in de 
tuinbouw; er wordt wel gekeken of het een ‘relatief 

Kameleon Hig  vs  Kameleon
Aardbeienkwekers kunnen de afweging maken om 
de druppelslangen door te spoelen. Wanneer de 

 
beeld het helpen tegengaan van vuil, wordt de 

heeft een hogere openingsdruk. Wanneer door- 
spoelen niet nodig is, of het doorspoelmiddel mag 

 
volen. Aardbeien worden vaak in bakken geteeld, 

waardoor de Uniram (inline-slang) niet geschikt is. 

 
 

-

druppelaar met microtube en steker.

DAN-8991
Onderdoorberegening wordt gebruikt om het kli-
maat in de kas te sturen. Door het gebruik van een 
DAN-8991 kan er een sproeibeeld onder de goot ge-
realiseerd worden, waardoor de RV op peil gehou- 
den kan worden. Een DAN-8991 kan ook gebruikt 
worden als een onder- en bovenlangs watergeef- 

-
vangen door middel van bovenberegening.

Wel of geen dakberegening

aardbeienteelt. Door het dek van de kas nat te 
maken door middel van een dakberegening ver-
dampt dit water, waardoor het dek afkoelt. Dit leidt 
tot een lage kastemperatuur en indirect een hogere 
relatieve luchtvochtigheid. Hier is de DAN-Mamkad 

 

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


