
Freesia (Snij) 
‘Combinatie Uniram & DAN-Brugloos optimaal voor Freesiateelt’ 

De Freesiateelt is, met de circa 100 hectare in 
Nederland, steeds minder gericht op Nederlandse 
afzetmarkten. De Freesiatakken zijn soms nog te 
bewonderen in (bruids-)boeketten, maar gaan voor 
ruim 95% door naar het buitenland. Het zogenoem-
de ‘Kaaps lelietje der Dalen’ kan jaarrond geleverd 
worden, doordat het een belichte teelt is. Het wordt  
geteeld in de vollegrond en krijgt zijn water onder- en 
bovenlangs. Het is dus belangrijk dat beide water- 
geefsystemen optimaal functioneren. Daarom wordt  
in de Freesiateelt een precisie-irrigatiesysteem  
toegepast. Bovenberegening en druppelbevloeiing  
zijn dé perfecte irrigatiesystemen hiervoor. Revaho,  
onderdeel van de Neta m roup, biedt deze mo- 
gelijkheden en blijft zelf innoveren door middel  
van kennisoverdracht, zodat uniformiteit en preci-
sie op nummer één komen te staan.

Gangbare parameters druppelbevloeiing
Leidingafstand:  0,40 m
Ponsafstand:   0,25 – 0,30 m
Capaciteit:  1,6 – 2,3 l/u
Plantdichtheid:  70 – 100 per m2 

Gangbare parameters bovenberegening
Leidingafstand:  4,00 m
Boorafstand:   1,25 m
Capaciteit:  120 l/u
Plantdichtheid:  70 – 100 per m2

Producten
oo d ltratie

Hoofdleiding
PE Hoofdleiding

PVC Hoofdleiding

Semileiding
PVC Semileiding

Kraanset
Dorot Membraan

Beregening
DAN-Brugloos(-S)

DAN-8991
DAN-Suspended 

 
Druppelbevloeiing

Uniram

Dakberegening
DAN-Mamkad



Productkeuze

SAF- lter vs  and lter

of kleiner en grotere capaciteiten vanaf 30 m3/u. 
 
 

 

P  oofdleiding vs  P C oofdleiding
PE is taaier en sterker dan PVC. PE is een thermo-

is de robuustheid beter, meer milieuvriendelijker  

 
-

-

-
 

rijk om rekening te houden met het binnen dringen 

 

 

DAN-Brugloos vs  DAN-
Door kennis en ervaringen van de voorganger 

-

in staat een hoge uniformiteit te halen. Voor mini-
-

-

DAN-Brugloos(-S) met een DAN-Suspended.

Uniram-slang

Uniram-slang te gebruiken in combinatie met bo- 
venberegening. De Uniram is een drukgecompen-
seerde en afsluitende inline druppelslang met een 

-

-
 

-
bestendig en heeft een siliconen membraan. 

Wel of geen dakberegening
 

teelt. Door het dek van de kas nat te maken door 

-
temperatuur en indirect een hogere relatieve lucht-

naar DAN-Mamkad dakberegening.

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


