
AANVULLEND (voor alle pakketten)

• EC   • Chloor   • Granulaire (textuur)fracties

Pakketten Bemestingsonderzoek 
2019

*prijs inclusief monstername voor 1-3 ha en advies, exclusief orderkosten en btw

Pakket
WETGEVING

Kengetallen
N + Pw en P-AI        
         +
•  Organische stof

•  Voor derogatie
•  Voor P-gebruiksnormen

Om te voldoen aan derogatie 
of P-gebruiksnormen.

Pakket
BEPERKT

Pakket
WETGEVING        
         +
• Stikstof (N) advies
• Zwavel (S) advies
• K-, Mg-voorziening
• Bekalkingsadvies

•  Voor derogatie
•  Voor P-gebruiksnormen

Om te voldoen aan de wet en 
een eerste indruk te krijgen
van de bodemtoestand.

BemestingsWijzer
BASIS

Pakket
BEPERKT        
         +
•  BodemScout (heterogeniteit perceel)
• Calcium-advies
• Organische stofbalans
• Organische stofkwaliteit
• Structuurverbeteringsadvies
• CEC-kengetallen 
• Textuurdriehoek (naamgeving)
• pF-curve (vochtbindend vermogen)
• Microbiële activiteit

•  Voor derogatie
•  Voor P-gebruiksnormen

Voor een optimaal rendement voor 
betere opbrengst, hogere kwaliteit en 
efficiënt gebruik van meststoffen.

BemestingsWijzer
COMPLEET

BemestingsWijzer
BASIS
       +
•  Sporenelementen: Borium, IJzer, Koper 

Mangaan, Zink, Silicium, Molybdeen, 
Kobalt, Selenium

•  Voor derogatie
•  Voor P-gebruiksnormen

Voor compleet bodembeheer inclusief aandacht 
voor sporenelementen. Zorg voor een gezonde 
bodem, nu en in de toekomst.

Analyse en advies voor groeiend inzicht 

€ 56,00*

€ 126,00*

€ 84,50* € 103,50*

       + gratis
•  Bodemlevenparameters: Microbiële biomassa, 

microbiële activiteit en schimmel/bacterie-ratio



BijmestMonitor
Bijbemestingsonderzoek tijdens de teelt

Ieder groeiseizoen is uniek. Elk jaar is het 

verloop van temperatuur, regenval en gewasgroei

weer anders. Daarom wilt u tijdens het seizoen 

de vinger aan de pols houden. BijmestMonitor

is de dubbelcheck. U meet daarmee de beschikbare 

nutriënten in de bodem én de opname in

het gewas. Op basis van deze combi van grond- en 

gewasonderzoek krijgt u een bijmestadvies.

Voor meer grip op opbrengst en kwaliteit.

• Combinatie van bodem- en gewasonderzoek.
•  In 2 dagen tijd uitslag in huis (na ontvangst in 

het laboratorium).
•  A dvies houdt rekening met nalevering bodem 

(GPS-koppeling eerder grondonderzoek).
•  Overzichtelijk en compact verslag op één dubbelzijdige A4.
• Het ideale uitgangspunt voor overleg teler en adviseur.

Meer informatie?
Wilt u meer informatie over de Bemestingspakketten? Of wilt u 
direct een monster aanvragen? Neem dan contact op met uw 
monsternemer of bel onze klantenservice via +31 (0)88 876 10 10.


