
Laanbomen (Container) 
‘Druppelbevloeiing: hét systeem voor goede wortelgroei’ 

Laanbomen kunnen geteeld worden in de volle- 
grond en in potten/containers. Kijkend naar de 
containerteelt is er meer dan 150 hectare in Ne- 
derland. Er wordt geteeld in potgrond dat vaak 
bestaat uit een combinatie van kokos en veen. De 
Nederlandse kwekers verkopen de producten over 
de gehele wereld. Doordat kwekerijen beschik- 
ken over een groot aantal diverse rassen is het be-
langrijk om te kijken hoe de bomen zich ontwikke- 
len. Naast de juiste snoeiwijze is voeding en irri-
gatie van belang. Haspels zijn minder geschikt, om-
dat de uniformiteit dan minder is. Druppelbevloeiing 
is hét perfecte irrigatiesysteem hiervoor. Door ver-
schillende kraanvakken kan elk ras de benodigde 
voeding krijgen en zullen dezelfde rassen tot op de 
druppel nauwkeurig dezelfde hoeveelheid water krij- 
gen. Dit systeem realiseert een hoge uniformiteit.  

deze mogelijkheid en blijft zelf innoveren door mid-
del van kennisoverdracht, zodat uniformiteit en  
precisie op nummer één komen te staan. 

Gangbare parameters druppelbevloeiing
Leidingafstand:  2,00 – 3,00 m
Ponsafstand:   0,20 m
Capaciteit:   12,0 l/u
Plantdichtheid:  0,10 – 3,00 per m2

Producten

Hoofdleiding
PE Hoofdleiding

PVC Hoofdleiding

Semileiding
PE Semileiding

PVC Semileiding

Kraanset
Dorot Membraan

Druppelbevloeiing
Bubbler + Spraystake

CNL Waterspin

De parameters kunnen verschillen in de praktijk, omdat het ras 
en de grootte van de bomen bepalend zijn.



Productkeuze
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PE leiding vs. PVC leiding
PE is taaier en sterker dan PVC. PE is een thermo

 
 
 

 

 
 

 

semileidingen.

Bubbler + Spraystake vs. CNL Waterspin
 

toegepast in de laanbomenteelt in containers. De 
CNL druppelaar is een robuuste drukgecompen
seerde en zelfsluitende druppelaar, dat geschikt 

zonder dat de afgifte per druppelaar anders is of 

 

 

gestel uitbreid. Ditzelfde doet de Bubbler in com
binatie met de Spraystake ook. De Bubbler is ook 
een drukgecompenseerde en zelfsluitende drup

 

 

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


