
Alstroemeria (Snij) 
‘Kruis- en Super Fogger effectief voor verneveling’ 

De Alstroemeriateelt wordt, met circa 45 hectare ver-
deeld over 15 á 20 bedrijven, pas sinds midden vorige 
eeuw geteeld voor de bloem. Het gewas wordt ge- 
teeld in de vollegrond met assimilatiebelichting. Vol-
doende licht zorgt voor meer productie en voorkomt 
bloemknopverdroging. Te veel licht zorgt voor het 
tegenovergestelde, mits het wordt gecombineerd 
met een goed watergeefsysteem. Een Alstroeme- 
ria verbruikt relatief veel water en heeft een geavan-
ceerd systeem nodig om bijvoorbeeld ook zoutschade 
te voorkomen. Zo is er naast druppelbevloeiing ook 
boven- of onderdoor beregening noodzakelijk met 
verneveling en/of dakberegening. Revaho, onder-
deel van de eta m roup, biedt deze geavanceerde  
mogelijkheden en blijft zelf innoveren door middel van 
kennisoverdracht, zodat uniformiteit en precisie op 
nummer één komen te staan.

Gangbare parameters druppelbevloeiing
Leidingafstand:  0,53 m
Ponsafstand:   0,20 – 0,25 m
Capaciteit:   1,6 l/u
Plantdichtheid:  3,0 – 4,0 per m2 

Gangbare parameters bovenberegening
Leidingafstand:  4,80 m
Boorafstand:   1,50 m
Capaciteit:   160 l/u
Plantdichtheid:  3,0 – 4,0 per m2

Producten

Hoofdleiding
PE Hoofdleiding

PVC Hoofdleiding

Druppelbevloeiing
Uniram

Bovenberegening
DAN-Brugloos(-S)

DAN-8991
DAN-Suspended

Onderberegening
VDL Boogsproeier

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

Dakberegening
DAN-Mamkad



Productkeuze

of kleiner en grotere capaciteiten vanaf 30 m3/u. 
 
 

 

Uniram
De Uniram is een drukgecompenseerde en afslui- 

-
gend labyrint. De Uniram is drukgecompenseerd, 

-
gronds toepasbaar, vorstbestendig en heeft een  
siliconen membraan. 

Door kennis en ervaringen van de voorganger 

-

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

De hoogte van de kas en het ‘nadruppelende’ effect 
-

VDL Boogsproeier
 

-

hoge afgifte nodig is. Volgens sommige Alstroemeria- 

t.o.v. bovenberegening. Ook om de bodem te ‘re-

een bovenlangs of onderlangs beregeningssys-
teem. 

druk nevelsysteem voor luchtbevochtiging in 
-

peltjes (circa 100 micron) stijgt de luchtvochtig-
heid en daalt de (kas-) temperatuur. Het verschil 
tussen 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 

-
vaho adviseert om Foggers te gebruiken in com-
binatie met een DAN-Suspended (verlenging).   

Wel of geen dakberegening
 

meriateelt. Door het dek van de kas nat te maken 
door middel van een dakberegening verdampt dit 

lage kastemperatuur en indirect een hogere rela- 
tieve luchtvochtigheid. Hier is de DAN-Mamkad 

 

 

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


