
Paprika 
‘Precisie-irrigatie: ideaal voor de eerste tot laatste zetting’  

De paprikateelt is, met circa 1.450 hectare, het op 
één na grootste en bekendste groentegewas van 
Nederland. De paprika (Capsicum anuum) wordt 
in diverse vormen en kleuren geproduceerd. In 
totaal worden er negen kleuren geteeld, waarvan 
rood, geel, groen en oranje het grootste areaal in 
beslag nemen. De paprika wordt geteeld op voor-
namelijk steenwolmatten, maar soms komt ook 
wel eens kokos voor. Het totale gewicht van de 
vrucht bestaat voor 93% uit water en bevat veel 
vitamine C. In de paprikateelt komt soms een  
gebrekziekte voor, zoals neusrot (calciumtekort), 
waardoor de aanvoer van voedingsstoffen heel  
belangrijk is om te kunnen bijsturen. Dit is dan ook 
de reden waarom er een precisie-irrigatiesysteem 
gewenst is, zodat de paprika’s optimaal kunnen 
groeien. Druppelbevloeiing is hét perfecte irrigatie- 
systeem voor dit gewas. Revaho, onderdeel van de 

innoveren door middel van kennisoverdracht, zodat 
uniformiteit en precisie op nummer één komen te 
staan. 

Gangbare parameters druppelbevloeiing
Leidingafstand:  1,33 – 1,60 m
Ponsafstand:   0,33 – 0,50 m
Capaciteit:  2,0 – 3,0 l/u
Stengeldichtheid:  6,0 – 7,0 per m2

Producten

Hoofdleiding
PE Hoofdleiding

PVC Hoofdleiding

Semileiding
PVC Semileiding

Kraanset
FIP Vlinderklep (Elek. / Pneu.)

Dorot Membraan

Druppelbevloeiing
Kameleon-High druppelaar

Kameleon druppelaar
Capillair

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 

 

 

sluiten van de afsluiter door middel van een kleine 
stuurstroom door de spoel heen. Vlinderkleppen 

 

 

-
matische vlinderklep of een elektrische vlinderklep. 

 

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

-

eens gebruikt, omdat het kostentechnisch aantrek-
-

baar naar Kameleon-High druppelaars.

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:
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