
EquiSoil
Bemestingsonderzoek van uw paardenwei
Een gezonde bodem met voldoende voedingsstoffen en mineralen is de basis voor 
uitstekend ruwvoer en gezonde paarden. Dankzij EquiSoil bemest u efficiënt en blijft 
de bodem in topconditie. Dit is van groot belang voor de opbrengst en kwaliteit van 
gras en hooi. 

De bodem- en bemestingstoestand van het 
weiland bepaalt in belangrijke mate de opbrengst, 
kwaliteit en samenstelling van het ruwvoer. 
Een goede beschikbaarheid van mineralen en 
voedingsstoffen in de bodem zorgt ervoor dat 
uw paard met het gras/hooi een belangrijk 
deel van de voedingsbehoefte kan dekken.
 
Uit onderzoek blijkt dat een paard veel beter 
mineralen en sporenelementen uit ruwvoer 
opneemt dan uit voedingssupplementen. Voor de 
gezondheid en prestatie van uw paard is een goed 
aanbod van mineralen en sporen via ruwvoer 
essentieel. Met hoogwaardig ruwvoer van uw 
eigen land stuurt u gemakkelijker op een stabiel 
en compleet rantsoen. 

EquiSoil geeft inzicht in de beschikbaarheid van 
hoofdelementen zoals stikstof en fosfaat, en 
sporenelementen zoals magnesium en selenium. 
Verder brengt het de zuurgraad en bodemvrucht-
baarheid in kaart. Met het analyseverslag krijgt 
u duidelijk en helder advies welke meststoffen u 
het best kunt toedienen. 

Snel en gemakkelijk bemonsteren
Met het monsternamepakket ontvangt u alles 
wat u nodig heeft: van instructies voor het 
nemen van monsters tot een verzenddoos.

Overzichtelijke resultaten
U ontvangt binnen tien werkdagen na inzending 
van het grondmonster een overzichtelijk 
analyseverslag met de beschikbaarheid van 
de hoofd- en sporenelementen, zuurgraad en 
bodemvruchtbaarheid. Zo weet u precies welke 
meststoffen uw paardenwei nodig heeft.

groeiend inzicht
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Naast EquiSoil heeft Eurofins Agro ook voederwaarde 
onderzoek speciaal voor paarden: EquiFeed. Dit 
onderzoek geeft inzicht in energievoorziening, 
eiwitvoorziening, suikergehalte, structuur en 
vitaminen en mineralen in het ruwvoer.

Doel 
Neem een representatief grondmonster van het 
perceel grasland waar uw paarden weiden en/of waar 
u ruwvoer (hooi/kuilgras) voor uw paarden wint.

Wat krijgt u in een monsternamepakket? 
 
1. Papieren grondmonsterzak 
2. Aanvraagformulier 
3.  Kartonnen doos voor het versturen 

van het monster
4. Een adressticker voor op de doos
5.  Zelf leveren: graslandboor, palenboor 

of tuinschepje voor het nemen van het 
grondmonster 

Instructie monstername grond paardenwei

Instructie nemen grondmonster 
1.   Gebruik de papieren monsternamezak voor het 

verzamelen van het grondmonster. Vul de zak 
met grond uit de wei. Daar mogen wortel- en 
grasresten in aanwezig zijn. 

2.   Loop in een zigzag-patroon door het weiland (zie 
onderstaand figuur), verzamel op 30 verschillende 
plekken grond. Dit wordt later samengevoegd tot 
1 grondmonster.

3.   Vul het bijgevoegde aanvraagformulier volledig in.
4.   Vouw de kartonnen doos (zie instructie hiernaast), 

stop het monster en het ingevulde formulier in 
de doos en vouw deze dicht.

5.   Stuur het monster op ter attentie van Eurofins 
Agro. Het is voldoende om de antwoordsticker 
op de doos te plakken. Vul uw naam en 
adresgegevens op de antwoordkaart in en breng 
de doos naar het dichtstbijzijnde postkantoor.

Over Eurofins Agro
Eurofins Agro is een toonaangevend laboratorium met 
bijna 100 jaar ervaring. Met een compleet pakket van 
monstername, innovatieve analyses en heldere adviezen 
op maat kunt u het productieproces op uw bedrijf 
bijsturen. Zo krijgt het gewas exact dát wat ze echt 
nodig heeft. En bent u verzekerd van een zo hoog 
mogelijke opbrengst en kwaliteit, tegen zo laag 
mogelijk kosten.

Eurofins Agro is onderdeel van Eurofins Scientific: een 
internationaal groeiende laboratoriumorganisatie. We 
leveren innovatieve analyses, accurate en actuele data 
en duidelijke adviezen. Onze producten en diensten zijn 
het resultaat van praktische kennis, onderbouwd door 
wetenschappelijk onderzoek. Wij helpen u met de juiste 
gegevens en geven inzicht voor een optimale bemesting 
en voor bodem- en gewasgezondheid. Kortom... wij doen 
alles voor groeiend inzicht! Inzicht waar u de vruchten 
van plukt.

Instructie voor het vouwen van 
de kartonnen verzenddoos 
1.   Leg de te vouwen doos zo neer dat de langste 

zijden onder liggen met het blauwe vlak met 
het Eurofins Agro logo boven.  

2.   Druk de lange achterzijde met de inham 
naar binnen.

3.  Druk de kortere zijkanten naar binnen.
4.   Druk overgebleven lange kant met uitsteeksel 

naar binnen, duw vervolgens het uitsteeksel 
in de inham.

Heeft u vragen of monsternamepakket aanvragen? 
Dan kunt u contact opnemen met de klantenservice van 
Eurofins Agro. De klantenservice is tijdens kantooruren 
(8:30 tot 17:00 uur) bereikbaar op 088 876 10 10 of 
via e-mail: klantenservice@eurofins-agro.com.


