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
e-mail: info@groeibalans.nl
website: www.groeibalans.nl

Groei
Balans

praktijkadvies
voor hoveniers en
groenvoorzieners

optimale grondbewerking
GroeiBalans is een dienstverlenend
bedrijf voor de boomteelt en vaste
plantensector. Wij adviseren en doen
onderzoek voor derden, in samenw e rking me t f re e l anc e rs in d e
vakgebieden: zaadbehandeling,
sortiment, kwaliteitszorgsystemen en
marketing.
Hovenier en Groenvoorziener
Logischerwijs is de bij ons aanwezige
kennis zeer goed inzetbaar voor de
hovenier en groenvoorziener. U kunt
van onze kennis en advies profiteren,
en daardoor een prima natuurlijk
produkt wegzetten voor uw klanten.

Bovendien kunt u gebruik maken van
onze uitgebreide kennis van
bodemanalyse. Wij doen dit volgens
een geheel eigen methode. Bepalend
hierbij is is de vraag wat voor u de
reden is om het onderzoek naar de
bodemgesteldheid te laten doen.
Naast het traditionele bemestingsonderzoek werken wij ook vaak
volgens de relatief nieuwe methode
van Chroma-onderzoek.

beproefde praktijkervaring
in de boomteeltsector

Chroma-onderzoek?
Ligt bij de traditionele bemestingsonderzoeken de nadruk op het
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.
En door ons gemaakte Chroma-print
geeft u als hovenier of groenvoorziener een compleet inzicht in de
bodembiologie.
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 onderstaande antwoordkaart in
te vullen. Wij nemen contact met u op
voor een vrijblijvend gesprek.

Groei
Balans

Maak
aak p
preventief
reventief
gebruik van de natuur;
bodem onderzoek,
analyse en preparatie
in combinatie
met ons kundig
praktijkadvies
kunnen u hierbij helpen
voor een natuurlijk
natuur produkt
voor uw klant.

“voor een optimale grondbewerking zoeken wij samen
met u naar een structurele oplossing. Vaak zijn de
eigenschappen van de natuur zelf, beter dan de gebruikelijke
chemische oplossingen”
Fonny Tuijtelaars adviseur voor hoveniers en groenvoorzieners

