
Hortensia (Snij) 
‘Kameleon-High, uitermate geschikt voor aanslagverwijdering 

van aluminiumsulfaat’ 

De snijhortensia, ook wel Hydrangea macrophylla  
genoemd, wordt ieder jaar populairder. Daarom 
groeit de laatste jaren het areaal van deze teelt. 
Er is nu circa 170 hectare, verdeeld over 160 be- 
drijven. Het aantal bedrijven wordt minder, maar 
het areaal per bedrijf wordt groter. De horten-
sia wordt voornamelijk op een grondmix geteeld, 
maar er is tegenwoordig een trend zichtbaar naar 
andere substraten, zoals perliet, steenwol en/
of kokos. Deze afweging neemt de kweker ge- 
baseerd op zijn ervaring of de manier waarop hij wil 
‘blauwen’ (de hortensia’s blauw maken door middel 
van aluminiumsulfaat). De hortensia reageert heel 
precies op zijn watergift, want teveel of te weinig 
water kan zorgen voor kapot geklapte cellen of 
bloemverbranding. Een precisie-irrigatiesysteem is  
belangrijk en daarom is druppelbevloeiing hét per-
fecte irrigatiesysteem hiervoor. Revaho, onderdeel 

blijft zelf innoveren door middel van kennisover-
dracht, zodat uniformiteit en precisie op nummer 
één komen te staan.

Gangbare parameters druppelbevloeiing
Leidingafstand:  1,60 m
Ponsafstand:   ± 0,30 – 0,35 m
Capaciteit:  1,2 – 4 l/u
Plantdichtheid:  2,0 – 2,5 per m2

Producten

Hoofdleiding
PE Hoofdleiding

PVC Hoofdleiding

Semileiding
PVC Semileiding

Kraanset
Dorot Membraan

Druppelbevloeiing
Kameleon-High druppelaar

Kameleon druppelaar
CNL Waterspin

Capillair

Verneveling
DAN-Kruis Fogger
DAN-Super Fogger
DAN-Suspended

Dakberegening
DAN-Mamkad



Productkeuze

of kleiner en grotere capaciteiten vanaf 30 m3/u. 
 
 

 

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

is de robuustheid beter, meer milieuvriendelijker en 

Het is belangrijk om rekening te houden met het 
-

of methaanhoudende gassen. Dit kan dus een af-

 
hoofdleidingen.

de druppelslangen door te spoelen. Wanneer de 
-

-
pelaar heeft een hoge openingsdruk. Wanneer 
doorspoelen niet nodig is, of het doorspoelmiddel 

-
terspin en de Capillair ook gebruikt. Door gebruik 
te maken van een Waterspin kan één druppe-

-
 

 

-
 

de Super Fogger en de Kruis Fogger is de afgifte 
per uur. De Super Fogger bestaat uit 2 foggers van 
elk 6,5 l/u, de Kruis Fogger bestaat uit 4 foggers 

om Foggers te gebruiken in combinatie met een 

Wel of geen dakberegening
 

siateelt. 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:


