
Kiwibes 
‘DAN-Aquamaster voor een multifunctioneel irrigatiesysteem’

De kiwibes is nog een vrij onbekend fruitsoort  
in Nederland. Het wordt door Belgische invloeden  
steeds populairder in ons land. Tegenwoordig is  
er al circa 35 hectare teelt in Nederland, wat  
elk jaar verder uitbreidt. De kiwibes lijkt op een kleine 
kiwi, ten grootte van een druif (2 – 4 cm), die ge-
consumeerd wordt met schil. Het is dus een ideale 
vervanger voor de ‘ongezonde’ tussendoortjes of 
snacks. De vrucht zit boordevol met vitamine C en 
antioxidanten en wordt in China gebruikt vanwege 
de ziektewerende eigenschappen. De bessen groei- 
en aan een boom in de vollegrond, die circa 2,5 me-
ter hoog worden door het gebruik van een T-balk-
systeem. Om de kiwibes ideaal te laten groeien zijn 
er meerdere systemen nodig op het gebied van irri- 
gatie: bovendoor en onderdoor. Dit heeft te maken 
met nachtvorstbestrijding en fertigatie. Een combi-
natie tussen deze twee precisie-irrigatiesystemen is 

Group, biedt deze mogelijkheden en blijft zelf inno- 
veren door middel van kennisoverdracht, zodat uni- 
formiteit en precisie op nummer één komen te staan. 

Gangbare parameters onderdoorberegening
Leidingafstand:  4,00 m
Boorafstand:   5,00 m
Capaciteit:   70,0 l/u
Plantdichtheid:  1.000 per ha

Producten

Hoofdleiding
PE Hoofdleiding

PVC Hoofdleiding

Semileiding
PE Semileiding

PVC Semileiding

Kraanset
Dorot Membraan

Druppelbevloeiing
Uniram

Onderdoorberegening
DAN-Aquamaster

Nachtvorstberegening
DAN-Aquamaster

Naan-sproeier 233B



Productkeuze

 
reinigend mechanisme, dat wordt aangedreven 
door een hydraulische turbine. Bij een drukverschil 

 
len. De spoeltijd is 10 tot 15 seconden, waardoor er 
maar een kleine hoeveelheid spoelwater gebruikt 

(het is ook toepasbaar met een 230V-adapter), is 
er geen externe energiebron nodig dus ideaal voor 

 
-

bruikt bij schoon ingangswater. In de praktijk is een 
 

PE is taaier en sterker dan PVC. PE is een thermo- 
plast, wat inhoudt dat het gelast kan worden.  
Ook is de robuustheid beter, meer milieuvriendelijker  
en is het bestand tegen inwerkingen van chemica- 
liën en hoge elektrische weerstand. De wanden van 

-
ter kan komen, wat ‘dood’ water helpt voorkomen. 

Het is belangrijk om rekening te houden met het bin-
nen dringen van ongewenste stoffen via de perme- 

methaanhoudende gassen. In de praktijk is een 

Uniram
Voor jonge bomen is het belangrijk dat de voe- 

 
gestel goed kan wortelen. Hiervoor wordt de Uniram 
gebruikt. De Uniram is een drukgecompenseerde 
en afsluitende inline druppelslang met een uniek 

-
penseerd, wat inhoudt dat de afgifte gelijk blijft,  

onder- en bovengronds toepasbaar, vorstbestendig 
en heeft een siliconen membraan.

DAN-Aquamaster

behoorlijk verspreid en krijgt een verbrede irrigatie 

geschikt. Dit is een sproeier speciaal ontwikkeld 

voor onderdoorberegening van gewassen die 
 

baar door een breed leverspectrum qua capaciteit,  
aansluitingen en sproeibeelden. Door de grote 

 
teelt met een capaciteit van 70 l/u. In de praktijk is 

De kweker kan de onderdoorberegening (DAN- 
Aquamaster), door middel van een lange micro-
tube en een sproeiersteun (Spike), boven het ge-
was plaatsen voor nachtvorstberegening. Dit houdt 
in dat één installatie voor twee systemen gebruikt 
kan worden. Het verplaatsen van de onderdoor-
beregening kan een vrij arbeidsintensief proces 

 
vorstberegening los te installeren. Daarvoor is 
de Naan-sproeier 233B geschikt. De 233B is een 

 
citeit kan realiseren. -

-
chtbij, waardoor de uniformiteit uitstekend is. Het is 
mogelijk om grote sproeierafstanden te realiseren, 

-
ging maken om de DAN-Aquamaster voor beide 
systemen te gebruiken. 
 

 

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