
Cymbidium (Snij) 
‘Kameleon(-High): voor nauwkeurige en korte waterbeurten’ 

De familienaam ‘Orchidee’ kent vele verschillen-
de soorten. De Cymbidium is een terrestrische  
orchidee, die op de bodem groeit. Dit is het  
grote verschil met de Phalaenopsis en Vanda. In 
Nederland is er circa 125 hectare met Cymbidiums, 
verdeeld over circa 80 bedrijven. Deze kleurrijke 
snijbloem wordt steeds populairder in Nederland, 
waardoor er ook vaker veredeld wordt op dit gewas. 
Tegenwoordig zijn er al meer dan 1000 soorten 
Cymbidiums. Het is een teelt dat een productiepiek 
heeft in de wintermaanden; ze zijn echter jaarrond 
te verkrijgen. Cymbidiums worden voornamelijk 
geteeld op perliet of steenwol(-vlokken). Er wordt 
water gegeven door middel van een precisie- 
irrigatiesysteem. Druppelbevloeiing is hét perfecte 
irrigatiesysteem hiervoor. Revaho, onderdeel van 
de Neta m roup, biedt deze mogelijkheid en blijft 
zelf innoveren door middel van kennisoverdracht, 
zodat uniformiteit en precisie op nummer één 
komen te staan. 

Gangbare parameters druppelbevloeiing
Leidingafstand:  1,60 m
Ponsafstand:   0,10 – 0,125 m
Capaciteit:   2,0 l/u
Plantdichtheid:  1,5 – 4,0 per m2

Producten
Hoo d ltratie

Hoofdleiding
PE Hoofdleiding

PVC Hoofdleiding

Semileiding
PVC Semileiding

Kraanset
Dorot Membraan

Druppelbevloeiing
Kameleon (-High) druppelaar

Capillair

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

Dakberegening
DAN-Mamkad
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P  hoofdleiding vs  PVC hoofdleiding
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 

 

 

Kameleon (-High) vs  Capillair
-

ing toegepast: Kameleon(-High) of de capillair. De 
Kameleon druppelaar is drukgecompenseerd, dat 
betekent dat bij drukverschillen alsnog een gelijke 

Kameleon en de Kameleon-High is de openings-
druk. Het High-model heeft een hogere openings-

 

en binnendiameter. De verstoppingsgevoeligheid is 

Super ogger vs  Kruis ogger

-

(circa 100 micron) stijgt de luchtvochtigheid 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 uit 4 foggers van elk 7,0 

de Kruis Fogger. Revaho adviseert om Foggers te 
gebruiken in combinatie met een DAN-Suspended 

eens gebruik gemaakt van een bovenberegening: 

 
Wel of geen dakberegening

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

-

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:


