
Lelie (Snij) 
‘Leliekwekers voeden steeds vaker boven- én onderlangs’

Lelies kunnen voor de bol en de snijbloem geteeld 
worden. In Nederland zijn circa 50 bedrijven die 
de lelie voor de snijbloem kweken met een totale  
oppervlakte van circa 170 hectare. De teelt kan 
plaats vinden in de vollegrond, maar het is tegen-
woordig populairder om lelies in kisten te telen  
gevuld met kokos (sommige potgrond). Dit is minder 
arbeidsintensief en maakt het sturen van het gewas 
gemakkelijker. Daarnaast is het een belichte teelt, 
zodat er jaarrond geleverd kan worden. Het water-
geefsysteem bevindt zich zowel boven- als onder-
langs om het gewas ideaal te laten groeien. Boven- 
beregening met onderdoorberegening of -druppel- 
bevloeiing zijn dé perfecte irrigatiesystemen voor 
dit gewas. evaho, onderdeel van de Neta m 
Group, biedt deze mogelijkheden en blijft zelf  
innoveren door middel van kennisoverdracht, zodat 
uniformiteit en precisie op nummer één komen te 
staan.  

Gangbare parameters bovenberegening
Leidingafstand:  3,20 m
Boorafstand:   1,50 m
Capaciteit:  105 l/u
Plantdichtheid:  20 - 35 per m2

Producten

miad - lter
eta m and lter

Hoofdleiding
PE Hoofdleiding

PVC Hoofdleiding

Semileiding
PVC Semileiding

Kraanset
Dorot Membraan

Bovenberegening
DAN-Brugloos(-S)

DAN-8991
DAN-Suspended 

 
Onderberegening

DAN-Hurricane
VDL Boogsproeier

Druppelbevloeiing
Uniram

Dakberegening
DAN-Mamkad



Productkeuze

elfreinigende lters, oals het SA - lter, orden 
sterk aanbe olen bi  een ltratie an 130 micron 
of kleiner en grotere capaciteiten vanaf 30 m3/u. 
De ltratie van een SA - lter loopt van 10 tot 800  
micron. Een voordeel voor k ekers is dat een SA - 
lter spoelt anneer het lter verontreinigd is en 

tegeli kerti d ater kan geven. Het principe van een 
SA - lter berust op oppervlakte ltratie, dat van 
een and lter op diepte ltratie. n de prakti k is een 
sterke trend ichtbaar naar elfreinigende auto- 
matische lters (voornameli k SA - en A - lters). 

PE is taaier en sterker dan PVC. PE is een thermo-
plast, at inhoudt dat het gelast kan orden. ok is 
de robuustheid beter, meer milieuvriendelijker (op-
gebou d uit koolstof en aterstof moleculen) en is 
het bestand tegen in erkingen van chemicali n en 
hoge elektrische eerstand. De anden van PE 
ijn dikker dan PVC en permeabel. Dit betekent dat 

er bijvoorbeeld uurstof via de anden in het ater 
kan komen, at dood  ater helpt voorkomen. Dit 
is dus eer geschikt voor het atergeefs steem. 
Het is belangrijk om rekening te houden met het 
binnen dringen van onge enste stoffen via de per-
meabele and, oals vuil uit een vervuilde bodem 
of methaanhoudende gassen. Dit kan dus een  
af eging voor een k eker ijn om te kie en voor 
PE. PE is op vele factoren eer geschikt als mate-
riaal voor een hoofdleiding in de tuinbou  er ordt 

el gekeken of het een relatief schone  bodem 
heeft. n de praktijk is een sterke trend ichtbaar 
naar PE-hoofdleidingen.

Door kennis en ervaringen van de voorganger 
DAN-8991  ijn de verbeterde DAN-Brugloos en de 
DAN-Brugloos-S ont ikkeld. De hiervoor genoem-
de sproeiers orden in de praktijk veel toegepast  
de bruglo e modellen orden anders toegepast 
dan de DAN-8991. n belichte teelten en/of hoge 
kassen ordt de DAN-Brugloos(-S) aanbevolen 
met een verlenging (DAN-Suspended). Dit stelt de 
k eker in staat een hoge uniformiteit te halen. Voor 
minimale regenleiding hoogte is de DAN-8991 eer  
betrou baar en geeft ook de e een hoge uniformi- 
teit. De hoogte van de kas en het nadruppelende  
effect van de boog van de DAN-8991 ijn vaak 
de af egingen om te kie en voor een DAN-Brug-
loos(-S). n de praktijk is een sterke trend ichtbaar 
naar DAN-Brugloos(-S) met een DAN-Suspended.

nderlangs atergeven ordt sterk aanbevolen. 
Het orgt ervoor dat het ge as droog blijft en dat 
de plant el ater ontvangt. Voor de e toepassing 
ijn de DAN-Hurricane en de VDL Boogsproeier 

geschikt als er geteeld ordt in kisten met sub-
straat. De Uniram is geschikt als er geteeld ordt 
in de vollegrond. De DAN-Hurricane is een sproei-
er met een lage afgifte en een groot bereik. Door 
de jne sproeistraaltjes en het lab rint heeft de e 
een lage verstoppingsgevoeligheid. De VDL Boog-
sproeier is juist een sproeier met een hoge afgifte 
en een klein bereik. De e hoost het ater er uit: 
een ge enst effect voor de teelt. n de praktijk is 
een sterke trend ichtbaar naar DAN-Hurricanes 
bij de teelt op kisten en naar Uniram bij teelt in de 
vollegrond in de kas.

Wel of geen dakberegening
Dakberegening ordt vaak gebruikt in de lelie- 
teelt. Door het dek van de kas nat te maken door  
middel van een dakberegening verdampt dit ater, 

aardoor het dek afkoelt. Dit leidt tot een lage kas-
temperatuur en indirect een hogere relatieve lucht-
vochtigheid. Hier is de DAN-Mamkad eer geschikt 
voor. 

 

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