
Roos (Snij) 
‘Kameleon-High, de geschikte druppelaar voor de rozenteelt’ 

De rozenteelt behoort, met circa 250 hectare, tot 
de grootste snijbloemgewassen van Nederland. 
De laatste jaren is er een trend te zien in het aan-
tal hectare per bedrijf. Veel kleinere rozenbedrij- 
ven stoppen (noodgedwongen) en de grotere 
bedrijven blijven schaalvergroting toepassen. Om 
jaarrond te kunnen leveren hebben kwekers be-
lichting hangen, daarnaast zijn er enkele bedrij- 
ven met locaties in continenten als Afrika of Azië 
om extra productie te kunnen genereren. Tevens 
is het assortiment erg veranderd de laatste jaren. 
De rode roos staat niet meer centraal in deze teelt. 
Een roos verbruikt zoveel water, dat het aantal 
gegeven liters per vierkante meter per jaar ruim 
over 2000 liter heen gaat. Daarom wordt er in de 
rozenteelt een precisie-irrigatiesysteem gebruikt, 
zodat de rozen, geteeld op voornamelijk steen-
wol, het water optimaal kunnen benutten. Druppel- 
bevloeiing is hét perfecte irrigatiesysteem hiervoor. 

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

Gangbare parameters druppelbevloeiing
Leidingafstand:  1,00 m of 1,60 m
Ponsafstand:   ± 0,10 – 0,20 m
Capaciteit:  1,2 – 2,0  l/u
Plantdichtheid:   6,0 per m2

Producten

Hoofdleiding
PE Hoofdleiding

PVC Hoofdleiding

Semileiding
PVC Semileiding

Kraanset
FIP Vlinderklep (Elek. / Pneu.)

Dorot Membraan

Druppelbevloeiing
Kameleon-High druppelaar

Kameleon druppelaar

Dakberegening
DAN-Mamkad



Productkeuze
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PE is taaier en sterker dan PVC. PE is een thermo-

is de robuustheid beter, meer milieuvriendelijker  

 
-

-
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rijk om rekening te houden met het binnen dringen 

 

 

-
 

leidingen.

sluiten van de afsluiter door middel van een kleine 
stuurstroom door de spoel heen. Vlinderkleppen 

 

 

-
matische vlinderklep of een elektrische vlinderklep. 

 

 
 
 

openingsdruk. Wanneer doorspoelen niet nodig is,  
of het doorspoelmiddel mag bij de plant komen, 

druppelaars.

Wel of geen dakberegening
-

nat te maken door middel van een dakberege- 

Dit leidt tot een lage kastemperatuur en indirect 
een hogere relatieve luchtvochtigheid. Hier is de 

-
beregening.

 

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