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Druppelirrigatie
Jeroen Willemse

Doel

Optimaliseren gewasopbrengst door tijdig 
gericht water en meststoffen toe te dienen 
via een druppelsysteem.

En levert dat wat op?

Ervaringen NL akkerbouw

Pootaardappelen 
Fritesaardappelen
Zaaiuien
Lelies en tulpen

Druppelirrigatie benodigdheden
Driptapes + aanvoer-slangen:
1 jarig of meerjarig
22 mm Ø, 40 cm druppelaar, 10 mil dik, 0,6 l/h

Druppelirrigatie benodigdheden
Apparatuur op zaai/pootmachine

Druppelirrigatie benodigdheden

Pomp, filter, automatisering, 
vochtsensor

+ Stroomvoorziening 
(aggregaat/zonnepanelen)
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Druppelirrigatie benodigdheden
Fertigatie: AB-IBC’s/tanks
Vloeibare meststoffen
– Stikstof + Kali
– Fosfaat (?)
– Calcium + Magnesium
– Sporen-elementen
– Biostimulatoren

Veel efficiënter, dus minder nodig,  maar wel 
duurder!

Druppel-irrigatie verwijderen
Flinke klus !!
Mooi weer: ‘leuk’; nat weer: geen feest !

Druppelirrigatie uien, Colijnsplaat
2 x 8 mm water
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Druppel-irrigatie

Jaarlijkse kosten driptapes: € 900-1200

+ Vaste kosten jaarlijks €250                         
filters, pompen, aanvoerslangen,    
automatisering etc.
Arbeid aanleg, controleren,  verwijderen tapes
Arbeid irrigeren

Alleen bestemd voor hoogwaardige teelten!

Druppelirrigatie

Voordelen:
– Fijner sturen water en meststoffen
– Steeds kleine hh water 2-6 mm per keer
– Water geven is druk op de knop, meer tijd voor controle
– Meststoffen altijd direct opneembaar, maar..
– Goede verdeling, geen gevoeligheid voor wind etc.
– Hogere opbrengst ……?
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Druppelirrigatie

Nadelen
– Veel werk voor aanleg, controle en verwijderen, 
– Veel techniek: kan ook mis gaan

• Pomp, filters: verstoppingen
• Slangen, verbindingen: lekkage, vreterij
• Automatisering: verbinding internet

– In een nat jaar ??
– Oogst, meer tarra ?!
– Hogere kosten, maar wat kost beregenen werkelijk ?

Conclusies druppelirrigatie
Hoge kosten!! (+ niet ieder jaar droog)
Hogere efficiëntie watergift, betere verdeling
Fertigeren biedt extra mogelijkheden, maar 
100% via slang ?
Uien interessanter dan aardappel
Veel aandacht en controle nodig (maar 
beregenen vraagt ook veel arbeid en aandacht!!)
Als techniek goed werkt, egale aanvoer kleine 
hoeveelheden water: beter voor gewas en 
opbrengst


