
Bromelia (Pot) 
‘DAN-Brugloos(-S): ideaal voor het voeden van de koker’ 

De Bromelia is een tropische plant, die zowel op de 
grond (terrestrisch) als in de lucht (epifytisch) kan 
groeien. In de Nederlandse tuinbouw is er vooral 
sprake van de terrestrische Bromelia, dat geteeld 
wordt op veen. Het areaal in Nederland (30-70 
hectare) neemt af, omdat gewasconcurrentie is 
ontstaan. Een Bromelia groeit vegetatief, totdat 
de kweker de plant behandelt met ethyleen. Door 
de Bromelia te behandelen gaat de Bromeliaplant 
over op de generatieve (bloeiende) fase, dat zorgt 
voor de mooie kleur van de centrale koker. Deze 
centrale kelk zorgt ook voor de voedingsopname 
van de plant, dat inhoudt dat er via boven voeding  
gegeven wordt. Bovenberegening is dus hét per- 
fecte irrigatiesysteem voor dit gewas. Revaho,  
onderdeel van de Neta m roup, biedt deze  
mogelijkheid en blijft zelf innoveren door middel  
van kennisoverdracht, zodat uniformiteit en preci- 
sie op nummer één komen te staan. 

Gangbare parameters bovenberegening
Leidingafstand:  3,20 m
Boorafstand:   1,50 m
Capaciteit:   105 l/u
Plantdichtheid:  20-360 per m2

(eindfase-beginfase)

Producten

Hoofdleiding
PE Hoofdleiding

PVC Hoofdleiding

Semileiding
PVC Semileiding

Kraanset
Dorot Membraan

Beregening
DAN-Brugloos-S
DAN-Brugloos

DAN-Suspended

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



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 en 

Het is belangrijk om rekening te houden met het 
-

of methaanhoudende gassen. Dit kan dus een af-

PE-hoofdleidingen.

-

 

 

behaald. Het S-model heeft een geadviseerde vrije 
ruimte boven de sproeier van 40 cm, de DAN-Brug-

DAN-Brugloos-S als de DAN-Brugloos.  

Wel of geen DAN-Suspended
De DAN-Suspended is een verlenging, die gebruikt 

-

Bij gebruik van een suspended met assimilatie- 
-
 

 
druppeltjes (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 fog-
gers van elk 6,5 l/u, de Kruis Fogger bestaat uit 4 

 
adviseert om Foggers te gebruiken in combinatie 
met een DAN-Suspended (verlenging).  

 

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


