
Kers (Buiten) 
‘De DAN-Turbojet kan knopbevriezing voorkomen’  

De kersenteelt is een sterk groeiend gewas in Neder- 
land. Vanaf 2010 tot heden is het areaal toegenomen 
met 200 hectare tot circa 530 hectare. Er zijn twee 
soorten kersen: de zoete kers en de zure kers,  
ook wel morel of kriek genoemd. De zoete kers is  
goed voor directe consumptie; de zure kers is  
vaak te zuur voor de consument, maar is ideaal  
na verwerking voor bijvoorbeeld wijn. In Gelderland  
staat het meeste areaal kersenteelt en hier zijn  
ook de meeste bedrijven te vinden. Circa de helft van 
deze bedrijven verkopen de kersen lokaal. Nacht-
vorst kan bij de kersenteelt een probleem vormen. 
Onderdoorberegening kan hiervoor een oplossing 
zijn. Het is dan ook hét perfecte irrigatiesysteem in 

Group, biedt deze mogelijkheid en blijft zelf innove- 
ren door middel van kennisoverdracht, zodat unifor- 
miteit en precisie op nummer één komen te staan.

Gangbare parameters druppelbevloeiing
Leidingafstand:  3,50 – 4,00 m
Ponsafstand:   0,50 m
Capaciteit:   1,60 l/u
Plantdichtheid:  1.500 per ha

Gangbare parameters onderdoorberegening
Leidingafstand:  3,50 – 4,00 m
Boorafstand:   1,50 – 2,00 m
Capaciteit:   16,0 l/u
Plantdichtheid:  1.500 per ha

Producten

Hoofdleiding
PVC Hoofdleiding

Semileiding
PE Semileiding

Kraanset
Dorot Membraan

 Onderdoorberegening
DAN-Turbojet

DAN-Hurricane
DAN-Suspended

Druppelbevloeiing
Uniram



Productkeuze

 
 

veelheid spoelwater. Door de compacte bouw van 

-

voordeel: weinig spoelwater en het spoelt pas wan-

-
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moet er onderlangs beregend worden. Door de 

doordat water de warmte beter transporteert. Op 

 

 
 
 

-
spreid wordt. Dit is het verschil met de DAN-Turbo-

 
tjes. Beide worden gemonteerd aan een DAN-Sus-
pended. Dit is een verlengslangetje, dat ervoor 

 

nat worden. Naast de nachtvorstbestrijding hebben 
-

in combinatie met een DAN-Suspended. 

Uniram

nachtvorstbestrijding op een ander manier op te 
lossen dan door middel van onderdoorberegening. 

-

toepasbaar, vorstbestendig en heeft een siliconen 
membraan. 

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

R
IF

 K
04

08
.0

6.
17


