antwoordformulier
Bent u geïnteresseerd? Dan kunt u meer informatie krijgen door desbetreffende hokje(s) aan te
vinken. Wij nemen dan contact met u op voor een vrijblijvend gesprek.
Chroma bodemanalyse

Bedrijfsnaam: ..............................

Teelttechnisch advies
Qualitree & ISO-certificeringen

Naam aanvrager: ..........................

Kostprijsberekening (AgriKompas)

Adres:.....................................

Overig namelijk......................
.........................................
.........................................

Postcode + Plaats: ....... ...............
Tel.: ......................................
Fax: ....................................
E-mail: ...................................

Opsturen naar onderstaand adres
of faxen naar 076-5990252
GroeiBalans
Moersebaan 8G, 4882 KE - Zundert
T: 076-5990251 - F: 076-5990252
T
e-mail: info@groeibalans.nl
e
website: www.groeibalans.nl
w

Groei
Balans
vruchtbare grond ?

grondig onderzoek
GroeiBalans is gespecialiseerd in
bodemanalyse. Wij doen dit volgens
een geheel eigen methode. Bepalend
bij het analyseren van een grondmonster is de vraag wat voor u de reden
is om het onderzoek naar de bodemgesteldheid te laten doen.
Naast het traditionele bemestingsonderzoek wordt ook vaak volgens de
relatief nieuwe methode van Chromaonderzoek gewerkt.
Chroma-onderzoek?
Ligt bij de traditionele bemestingsonderzoeken de nadruk op het

Groei
Balans

verzamelen van technische informatie voor bemesting. Het maken van
een 'Chroma' geeft vooral inzicht in de
biologische structuur-opbouw van
de betreffende grond. Met andere
woorden: welke organismen zijn van
nature al in uw grond aanwezig.
Inzicht in de bodembiologie geeft
antwoord op vragen als: Is mijn grond
gezond? Is mijn grond vruchtbaar
voor bepaalde teelt? Is mijn grond van
nature in staat bepaalde ziektes te
onderdrukken? Hoe is in mijn grond
de verhouding tussen de organische
stoffen en de aanwezige humus?

Wat houdt het onderzoek in?
Na het afsteken van een stukje van uw
grond, wordt het grondmonster
gedroogd en op een speciale manier
bewerkt. De organisch gebonden
voedingstoffen kunnen vervolgens
zichtbaar gemaakt worden.
Een Chroma is eigenlijk een soort 'foto'
van het grondmonster. Die foto wordt
vergeleken met een standaardschaal
van 1 t/m 12 (zie bovenstaande foto).
Uit deze foto kan een hoop afgeleid
worden over de gesteldheid van uw
grond. Onderdeel van het onderzoek is
dat u bij de uiteindelijke resultaten een
deskundig advies krijgt.

Meer informatie?
Als u geïnteresseerd bent in deze
bijzondere methode van kijken naar de
bodemgesteldheid van uw grond. Dan
kunt u meer informatie krijgen door de
antwoordkaart in te vullen. Wij nemen
contact met u op voor een vrijblijvend
gesprek.

