
Komkommer 
‘Exacte watergift belangrijk voor sterk verdampend gewas’ 

De komkommerteelt is, met circa 500 hectare ver-
deeld over circa 200 bedrijven, één van grootste 
groentegewassen van Nederland. De komkommer 
is een watervrucht, die bestaat voor 97% uit water en 
is bij de consument aantrekkelijk met vooral warm 
weer of voor toevoeging aan salades. De komkom-
mer wordt op twee substraten geteeld: steenwol en 
perliet. Een komkommerbloem kan na de bloei bin-
nen 10-14 dagen uitgroeien tot een volledige kom-
kommer. Er kunnen in deze teelt 3 à 4 teeltrondes per 
jaar gedaan worden. Om een goede en grote kom-
kommer te produceren, is het watergeefsysteem 
van groot belang. Daarom wordt er in de komkom-
merteelt een precisie-irrigatiesysteem gebruikt, zo-
dat de komkommer optimaal kan groeien. Druppel- 
bevloeiing is hét perfecte irrigatiesysteem hiervoor. 

deze mogelijkheid en blijft zelf innoveren door mid-
del van kennisoverdracht, zodat uniformiteit en pre-
cisie op nummer één komen te staan.

Gangbare parameters druppelbevloeiing
Leidingafstand:  1,60 m
Ponsafstand:   ± 0,42 m
Capaciteit:   2,0 – 3,0 l/u
Stengeldichtheid:  1,50 per m2

Producten

Hoofdleiding
PE Hoofdleiding

PVC Hoofdleiding

Semileiding
PVC Semileiding

Kraanset
Dorot Membraan

Druppelbevloeiing
Kameleon-High druppelaar

Kameleon druppelaar

Verneveling
DAN-Kruis Fogger
DAN-Super Fogger

Mistpulsator

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  

 
-

-

-
 

rijk om rekening te houden met het binnen dringen 

 

 

om de druppelslangen door te spoelen. Wanneer 
-

heeft een hogere openingsdruk. Wanneer door- 
spoelen niet nodig is, of het doorspoelmiddel mag 

-

naar Kameleon-High druppelaars.

 
 
 

-
 

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

-

 

Wel of geen dakberegening
-

merteelt. 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:


