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Gebruik van vliesdoek op lelies 

In samenwerking met Langedijk Lelies heeft BSE Ymond bv een machine ontwikkeld om vliesdoek over grote breedte 

uit te rollen over lelies en weer op te rollen. 

 

Dit jaar is bij Langedijk Lelies voor het eerst op grotere schaal vliesdoek toegepast als vorstbescherming in het 

voorjaar (2015). De ervaringen met het gebruik van vliesdoek zijn heel positief. Het doek heeft goed zijn werk 

gedaan. Er zijn percelen geweest met 9°C vorst aan de grond waarbij het verschil van wel en geen doek nu duidelijk 

zichtbaar is, zie hiervoor onderstaande afbeeldingen.  
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Het is duidelijk dat het gebruik van doek een enorme impact kan hebben op de omvang van de opbrengst. Tot nu toe 

was er voor het snel neerleggen en weghalen van het doek geen goed alternatief voorhanden.  

 

Dat is nu verleden tijd met de komst van het AGRO Reel Systeem van BSE Ymond. Deze machine maakt het mogelijk 

om doeken over breedten tot 20 meter zeer snel neer te leggen. Hierdoor kan er goed op weersvoorspellingen 

ingespeeld worden in het voorjaar.  Omdat ook het doek weer snel weg te halen is kan het gewas optimaal groeien 

en profiteren van de zon. Tevens geeft het systeem geen schade aan het gewas tijdens het neerleggen en weghalen 

van het systeem doordat het doek over het gewas heen wordt gedrapeerd.  

 

Hieronder een kort rekenvoorbeeld om aan te geven wat de impact van vorst kan zijn op de opbrengst: 

 

Voorbeeld: 

10% opbrengstverlies als gevolg van vorstschade 

Normaal 70 kg/roede 

10% schade is 7 kg/roede, á € 3,- / kg = € 21,- / roede, per ha: 700x € 21,- = € 14.000,- / ha. 

 

Meer info en brochure op de website: http://bseymond.nl/bse-agro-reel-system/ 

Informeer nu naar de mogelijkheden en prijzen voor uw AGRO Reel Systeem. Onze engineerings afdeling helpt u 

verder bij al uw vragen rondom ons systeem. 


