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Het automatiseringssysteem achter de druppel
slangen en pompen is van essentieel belang 
voor een goede aansturing van de irrigatie. 
André van Spengen wil er graag een belangrijk 
aandachtspunt uitlichten: fertigatie, de toevoe
ging van meststoffen aan de watergift. Hierbij is 
innovatie onmisbaar om tot een hoger niveau 
van precisieirrigatie te komen.

Van Spengen constateert in dit verband dat 
kwekers de kraan van het irrigatiesysteem nog 
te vaak handmatig open en dicht zetten, zeker 
op percelen die wat verder weg liggen. Daar 
kunnen nog flinke slagen gemaakt worden met 
geautomatiseerde systemen, voor Netafim  
verschillende oplossingen aanbiedt.

Meststoffendoseerunits
Een van de highlights is de fertigatieunit, 
een systeem om de gift van meststoffen te 
reguleren. ‘Steeds vaker willen kwekers ook in 
openveldteelten gedurende het teeltproces 
meststoffen toevoegen. Dit kan door aan de 
druppel of beregeningsinstallatie een mest
stoffendoseerunit te koppelen. Afhankelijk van 
het type installatie en de watervoorziening 
wordt bepaald welke toepassing het geschiktst 
is. Meststoffendoseerunits kunnen worden 
voorzien van een eigen systeempomp of  
zonder systeempomp worden geleverd. De 

capaciteit van de pomp is afhankelijk van de 
grootte van het perceel.’

Netafim heeft de NMC Fertikit in het assorti
ment. Deze fertigatieunit is compact en  
optioneel uitgerust met een controller. De unit 
bevat twee doseerkanalen voor meststoffen. 
Tevens kan via een derde doseerkanaal zuur en/
of loog worden toegevoegd. Standaard bevat 
een doseerunit een EC/pHregeling met een 
sensor. Dit kan eventueel worden uitgebreid tot 
een EC/pHregeling met twee EC en twee pH
sensoren. Naar behoefte kan er een flowsensor, 
een literteller of zelfs meststoffenlitertellers 
worden toegevoegd aan de doseerunit. 
Meststoffen kunnen worden gemengd in een 
open mengtank met een inhoud variërend 
van 500 tot 1.000 liter, of in een hogedruk
turbulente mengbuis. Deze doseerunit is dan 
ook voorzien van een extra hogedrukpomp. 
Via doseerkanalen met magneetpulskleppen 
of met doseerpulspompjes worden de mest
stoffen aan de zuigleiding of aan de mengtank 
toegevoegd.

De NMC Fertikit is een manuele doseerunit 
zonder pomp. De doseerunit wordt als bypass 
op de zuigleiding geïnstalleerd. De doseer
kanalen injecteren de meststoffen direct in 
de zuigleiding. Via de EC/pHregeling wordt 

Netafim biedt toegevoegde waarde met verdere automatisering druppelirrigatie

Precisie-irrigatie komt wat hoger op de agenda 

voor teelten in het open veld. Het betreft niet 

alleen een betere controle over de watergift 

door slimmere druppelirrigatie, maar ook 

aansturing van de toegevoegde meststoffen via 

een fertigatie-doseerunit. Deze oplossingen 

kunnen de kweker meer zekerheid bieden 

bij de watergift, waardoor er rust in de teelt 

ontstaat, meent André Van Spengen, open field-

specialist bij irrigatiespecialist Netafim. Hij legt 

uit waarom.
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Mobiele fertigatie-unit stuwt 
niveau van teelt omhoog

André van Spengen
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de oplossing op de juiste smaak gemaakt. 
Standaard is de Fertikit voorzien van een NMC
irrigatiecontroller. Deze controller bestuurt de 
doseerunit, maar kan ook de rest van het water
geefsysteem besturen. Hierbij gaat het om 
onderdelen als de kraansturingen, watermeter 
of literteller, drain, EC/pH en verneveling.

Speciaal voor buitenteelt
De Fertikit wordt overwegend gebruikt in 
openveldteelten die al voorzien zijn van een 
druppel of beregeningsinstallatie met bij
voorbeeld een bronpomp, een silo en een aan
voer en/of systeempomp voor sloot of bassin. 
Een Fertikit is uitermate geschikt om aan deze 
bestaande installaties eenvoudig meststoffen 
toe te voegen.

Het voordeel van deze Fertikit is dat het 
systeem als complete set binnenkomt, stelt 
Van Spengen: ‘De pomp kan vervolgens naast 
de unit of boven op het frame worden gemon
teerd. Handig is dat het frame heel mobiel is 
te gebruiken en overal is te plaatsen. Je hoeft 

‘Tussen alle zuig
slangen van de 
meststoffendosering 
kunnen we speciale 
litertellers plaatsen 
om de hoeveelheid 
bemesting per kraan
vak te reguleren. 
Uniek in Nederland 
voor de buitenteelt’

NMC Fertikit-doseerunit

Netafim geeft de nodige ondersteuning bij de aanleg van irrigatiesystemen.
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niet een speciaal irrigatiehok te bouwen.  
Ook is het eventueel op afstand te bedienen en 
kan de gebruiker de kleppen vanaf alle locaties 
aansturen. Verder moet er ook nog een filter 
achteraan geplaatst worden; de soort is  
afhankelijk van de situatie ter plekke. Er is 
al snel een gebruiksvriendelijke doseerunit 
beschikbaar die eenvoudig geïnstalleerd kan 
worden. De mogelijkheden van de compacte 
unit zijn praktisch gelijk aan die van de  
zwaarste systemen die er in de markt zijn. Je 
kunt de EC, pH en flow bewaken. Zoals gezegd 
kan er bijvoorbeeld een literteller aan de unit 
worden gekoppeld, waarmee je de flow kunt 
monitoren.’

Een ander pluspunt is dat de unit speciaal voor 
de buitenteelt ontworpen is. ‘Bij het water 
geven kan de gebruiker zelf het aantal kuubs 
of de tijd instellen. Ook kunnen we tussen alle 
zuigslangen van de meststoffendosering  
speciale litertellers plaatsen, waardoor de hoe
veelheid bemesting per kraanvak kan worden 
gereguleerd. Als we kijken naar de buitenteelt is 

dit redelijk uniek in Nederland. Bijna alle syste
men in Nederland werken met EC en pHwaar
den. Dat heeft een groot nadeel: als je werkt 
met oppervlaktewater dat zout kan bevatten, 
vooral in de kuststreken, moet je iedere week de 
dosering aanpassen om te corrigeren op grond 
van de ECuitgangswaarde. Met ons systeem 
kun je bepalen hoeveel liter erbij moet, maar 
de bewaking op de unit kan ingrijpen als de 
ECwaarde te hoog is en er kans op verbranding 
van de gewassen ontstaat. Al die beveiligingsin
strumenten kunnen de kweker meer zekerheid 
bieden bij de watergift, waardoor er rust in de 
teelt ontstaat. Dat is eigenlijk het belangrijkste.’

MOM-machine voor bedden

Aandachtspunten bij aanleg 
druppelslangen
•  Doorvoerbuis moet een diameter  

van 50 mm hebben.
•  De buis moet naadloos zijn.
•  De bocht moet een diameter van  

minimaal 20 cm hebben.
•  Een volle rol moet recht boven de  

buis zitten.
•  Laat de tape niet met de bovenzijde  

(druppelaar) over een rand lopen.

Goede aanlegapparatuur
Van Spengen adviseert de kweker goede 
apparatuur aan te schaffen om de druppel
slangen in de grond te trekken. ‘Je werkt al 
met dunwandige druppelslangen. Voordat 
je het weet, beschadig je de slangen en 
dat kan funest zijn. Als je zelf een systeem 
aanlegt, zorg er dan voor dat je goed weet 
op welke aspecten je moet letten. Netafim 
heeft hiervoor duidelijke richtlijnen. Het 
zou zonde zijn als je erachter komt dat 
alles kapot is nadat je een heel perceel met 
druppelslangen hebt aangelegd.’

Van Spengen legt uit wat de bottleneck bij 
het aanbrengen van irrigatiesystemen is. 
‘De druppelslangen zitten op een grote rol 
en trekken van links naar rechts op de rol 
als je ze de grond in trekt. Als de slang een 
pijp met scherpe randjes wordt ingetrok
ken of ergens een grote knik moet maken, 
bestaat de kans dat de slangen schade 
oplopen. Dat moet je zien te voorkomen en 
daarvoor hebben we de nodige informatie 
ter beschikking, zoals over het gebruik van 
een doorvoervoet. Kortom, Netafim geeft 
veel ondersteuning bij de aanleg van  
irrigatiesystemen. Neem dan ook gerust 
contact met ons op voor hulp.’ 

BE SOCIAL 
Scan, lees & deel!


