
Blauwe bes (Vollegrond + Pot) 
‘Tweezijdige druppelbevloeiing optimaliseert het wortelgestel’ 

Het areaal van de blauwe bessenteelt steeg de afge-
lopen jaren fors. Tegenwoordig is het areaal circa 800 
hectare in Nederland. Van  totaal 11.000 hectare in de 
wereld is Chili hoofdproducent met circa een derde 
van het totaal areaal. De blauwe bes wordt onte- 
recht een bosbes genoemd; het is een veredelde 
bosbes, zodat deze een hele andere smaak heeft. De  
struik groeit in Nederland zowel in de vollegrond als 
in een pot met substraat. Deze struik kan 1,50 tot 
2,50 meter hoog worden. De vrucht bestaat voor 
85% uit water. Dit haalt de plant uit de tweezijdige 
wateraanvoer bij de wortels om zo optimaal te 
kunnen groeien. Dit heeft te maken met de ontwik-
keling en groei van het wortelgestel. Zodoende 
wordt er in de blauwe bessenteelt een precisie- 
irrigatiesysteem gebruikt. Druppelbevloeiing is hét  
perfecte irrigatiesysteem voor dit gewas. Revaho,  

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

Gangbare parameters druppelbevloeiing
Leidingafstand:  2 slangen na 2,75 – 3,00 m
Ponsafstand:   0,3 – 0,50 m
Capaciteit:   1,6 – 2,3 l/u
Plantdichtheid:  3.300 – 3.600 per ha

Producten

Hoofdleiding
PE Hoofdleiding

PVC Hoofdleiding

Semileiding
PE Semileiding

PVC Semileiding

Kraanset
Dorot Membraan

Druppelbevloeiing
Kameleon-High druppelaar

Kameleon druppelaar
Uniram

Nachtvorstberegening
Naan-sproeier 233B



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  
 

-
 

-

 
ning te houden met het binnen dringen van onge-

uit een vervuilde bodem of methaanhoudende gas-

 
geschikt als materiaal voor een leiding in de fruit-

Kameleon-High en de Kameleon druppelaar gebruikt 

-
-

 
 

hogere openingsdruk. Wanneer doorspoelen niet  
nodig is, of het doorspoelmiddel mag bij de plant 

 
 

Kameleon-High druppelaars bij de potten. Voor de  
 
 

seerde en afsluitende inline druppelslang met een 
-

-
-
-

bestendig en heeft een siliconen membraan. 

Naan-sproeier 233B
Nachtvorstberegening is erg belangrijk in de fruit-
teelt. Door nachtvorst kunnen de knoppen kapot 

-

-
 

kunnen hebben. De 233B is een messing sproei- 
 

-
gelijk om grote sproeierafstanden te realiseren, 

 

 

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


