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Inleiding

Droge plekken in het gewas kunnen het gevolg zijn 
van ongelijke waterafgifte van de regenleiding. Met 
een uniformere afgifte kan het aantal liters per 
watergift omlaag. De hoeveelheid drain wordt dan 
lager. Hoe spoor je verschillen in waterafgifte op en 
wat kun je er aan doen?. 

Installatie

Dit project wordt gefinancierd door:

Bron: Dosering via regenleiding: Van Tuijl e.a. 2013; precisie
irrigatie, GTB rapport 1229.

Nieuwe sproeidoppen
Produceren een uniform 
distributie-patroon als de 
doppen een goede overlap 
hebben.

Versleten sproeidoppen
Geven een grotere afgifte met 
meer afgifte direct onder de 
dop. De CV* is hoger.

Beschadigde sproeidoppen
Geven een zeer onregelmatig 
patroon met een nog weer 
hogere CV*.

• Ga in overleg met de installateur als een nieuw 
regenleidingsysteem gekocht moet worden.

• Installateurs hebben software om de uniformiteit 
van een regenleidingsysteem uit te rekenen voor 
uw specifieke kas en teelt.

• Zorg voor meer stralen per kap om meer overlap te 
krijgen (3 i.p.v. 2 strengen) en meer uniformiteit.

• Minimale en maximale afwijkingen van de 
gemiddelde gift zijn naast de uniformiteit belangrijk

• Tussen sproeiers op één straal mag hooguit 5% 
verschil in afgifte zijn. Dit betekent dat het 
drukverlies niet meer dan 10% mag zijn.

• Zorg voor leidingen met voldoende diameter en 
voorkom drukverlies door bochten, afsluiters, 
andere diameters, aanzuighoogte van het gietwater 
(sloot of bassin) e.d.

• Controleer of leidingen en doppen tegen 
chloormiddelen bestand zijn.

• Meet na installatie de afgifte en uniformiteit om 
vast te stellen of deze overeenkomt met datgene 
wat gekocht is. Bovendien kan bij latere metingen 
vast gesteld worden of de uniformiteit achteruit 
gaat.

Onderhoud

• Meet de druk voor de sproeier, vaak is die 2,0 bar, 
maar varieert tussen 1,5 en 2,5 bar.

• Meet met een manometer van 0-3 bar, nauwkeuriger 
afleesbaar.

• Meet op meerdere kraanvakken.
• Maak leidingen schoon. Als ClO2 wordt mee 
gedoseerd zullen de leidingen meestal schoon zijn. 

• Meet gedurende gebruik 2-3x per jaar de afgifte en 
uniformiteit. De op de foto weergegeven installatie is 
ontworpen door WUR Glastuinbouw en wordt nu 
geëxploiteerd door REVAHO.

• Maak doppen regelmatig schoon met zuur 
(dompelen, 24 uur in 100% schoonmaakazijn) en 
spoel schoon voor hergebruik.

*De CV (= variatie coëfficiënt) is een maat voor de uniformiteit: hoe hoger, hoe ongelijker.


