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Onderzoek        Onderzoek-/ordernr:      Datum monstername:        Datum verslag:
                 733317/004286978         22-01-2018                05-03-2018

Resultaat                                 Eenheid                   Resultaat                Streeftraject      laag  vrij laag   goed  vrij hoog  hoog

                 N-totale bodemvoorraad   kg N/ha                   4290                     3200 - 5040      
Chemisch         C/N-ratio                                          9                        13 - 17          
                 N-leverend vermogen      kg N/ha                   85                       95 - 145         

                 S-plantbeschikbaar       kg S/ha                   34                       20 - 30          
                 S-totale bodemvoorraad   kg S/ha                   640                      760 - 1790       
                 C/S-ratio                                          62                       50 - 75          
                 S-leverend vermogen      kg S/ha                   10                       20 - 30          

                 P-plantbeschikbaar       kg P/ha                   7,2                      5,6 - 9,3        
                 P-bodemvoorraad          kg P/ha                   870                      365 - 640        

                 K-plantbeschikbaar       kg K/ha                   410                      220 - 340        
                 K-bodemvoorraad          kg K/ha                   655                      395 - 550        

                 Ca-plantbeschikbaar      kg Ca/ha                  150                      225 - 525        
                 Ca-bodemvoorraad         kg Ca/ha                  8040                     6955 - 10435     

                 Mg-plantbeschikbaar      kg Mg/ha                  285                      155 - 265        
                 Mg-bodemvoorraad         kg Mg/ha                  500                      280 - 575        

                 Na-plantbeschikbaar      kg Na/ha                  45                       110 - 155        
                 Na-bodemvoorraad         kg Na/ha                  80                       70 - 105         

                 Si-plantbeschikbaar      g Si/ha                   122790                   18660 - 80860    
                 Fe-plantbeschikbaar      g Fe/ha                   < 6310                   7780 - 14000     
                 Zn-plantbeschikbaar      g Zn/ha                   < 310                    1560 - 2330      
                 Mn-plantbeschikbaar      g Mn/ha                   1030                     3110 - 4040      
                 Cu-plantbeschikbaar      g Cu/ha                   170                      125 - 200        
                 Co-plantbeschikbaar      g Co/ha                   10                       15 - 25          
                 B-plantbeschikbaar       g B/ha                    1180                     310 - 465        
                 Mo-plantbeschikbaar      g Mo/ha                   20                       310 - 15550      
                 Se-plantbeschikbaar      g Se/ha                   13                       11 - 14          
Fysisch
                 Zuurgraad (pH)                                     7,3                      > 6,4            

                 C-organisch              %                         1,3                                       
                 Organische stof          %                         2,3                                       
                 C/OS-ratio                                         0,57                     0,45 - 0,55      

                 Koolzure kalk            %                         1,0                      2,0 - 3,0        

                 Klei (<2 µm)             %                         16                                        
                 Silt (2-50 µm)           %                         30                                        
                 Zand (>50 µm)            %                         51                                        
                 Slib (<16 µm)            %                         25                                        

                 Klei-humus (CEC)         mmol+/kg                  149                      > 111            
                 CEC-bezetting            %                         100                      > 95             
                 Ca-bezetting             %                         87                       80 - 90          
                 Mg-bezetting             %                         8,9                      6,0 - 10         
                 K-bezetting              %                         3,6                      2,0 - 5,0        
                 Na-bezetting             %                         0,7                      1,0 - 1,5        
                 H-bezetting              %                         < 0,1                    < 1,0            
                 Al-bezetting             %                         < 0,1                    < 1,0            



perc nr 1  wagenhuis

Pagina: 2
Totaal aantal pagina's: 8

733317, 05-03-2018

Resultaat                                 Eenheid                   Resultaat                Streeftraject      laag  vrij laag   goed  zeer goed

                 Verkruimelbaarheid       rapportcijfer             7,8                      6,0 - 8,0        
                 Verslemping              rapportcijfer             4,1                      6,0 - 8,0        
                 Stuifgevoeligheid        rapportcijfer             8,5                      6,0 - 8,0        

                                          Eenheid                   Resultaat                Streeftraject      laag  vrij laag   goed  vrij hoog  hoog

                 Vochthoudend vermogen    mm                        56                                        
Biologisch
                 Bodemleven               mg N/kg                   38                       60 - 80          

Essentiële nutriënten
Elk gewas heeft voedingsstoffen nodig. De essentiële nutriënten waar een gewas het meest van nodig
heeft, zijn stikstof (N), zwavel (S), fosfaat (P), kalium (K), calcium (Ca) en magnesium (Mg). De andere
essentiële nutriënten zijn de sporenelementen ijzer (Fe), zink (Zn), mangaan (Mn), koper (Cu), borium (B),
molybdeen (Mo) en chloor (Cl). Een gewas heeft van sporenelementen relatief weinig nodig, maar een
tekort kan bij ieder gewas opbrengst- en of kwaliteitsverlies veroorzaken.

Een aantal andere nutriënten (natrium, silicium, kobalt, selenium) kunnen ook van belang zijn voor onder
andere opbrengst, kwaliteit, weerbaarheid, stevigheid, vruchtbaarheid, smakelijkheid en
(dier)gezondheid.

Elementen kunnen elkaar ook beconcurreren. Als bijvoorbeeld de Mg-toestand 'goed' is maar de K-
toestand 'hoog' is, kan er alsnog een Mg-tekort ontstaan. De adviesgiften houden derhalve ook rekening
met deze interacties.

                 Bemestingsadviezen en wetgeving
                 De bemestingsadviezen streven een landbouwkundig optimale opbrengst en kwaliteit na. De adviezen houden geen rekening met
                 restricties vanuit wetgeving. Wanneer u op bedrijfsniveau niet voldoende ruimte heeft, adviseren we de giften van de minst
                 behoeftige gewassen te verminderen, overleg met uw adviseur.

Wetgeving        Lever de resultaten van grondonderzoek ieder jaar opnieuw in voor 15 mei van het betreffende jaar. Dat kunt u doen op
                 www.rvo.nl/aangifte. Voor dit perceel kunt u de volgende waarden doorgeven:
                 P-Al = 64     mg P2O5/100 g
                 Pw   = 41     mg P2O5/l

                 De hier vermelde oppervlakte kan afwijken van de gegevens van RVO.nl; de oppervlakte gemeten door RVO.nl is leidend.
                 Oppervlakte (ha): 1,2
                 Hoekpunten perceel: 63013 382176, 63013 382176, 63012 382176, 62928 382113, 62928 382112, 62928 382110, 62943
                 382091, 63001 382021, 63002 382021, 63042 382050, 63061 382065, 63061 382068, 63060 382072, 63056 382110, 63052
                 382149, 63047 382169, 63046 382174, 63045 382174, 63030 382164, 63026 382163, 63025 382162, 63025 382162, 63024 3
                 Monsternamepunten: 63003 382100, 62986 382096, 62999 382090, 62988 382110, 63049 382088, 63021 382144, 62963
                 382117, 63009 382070, 62973 382068, 62964 382089, 63030 382106, 62997 382065, 62989 382147, 63043 382138, 63059
                 382075, 63028 382057, 63005 382143, 62951 382120, 63043 382169, 62994 382030
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Advies                                    Frequentie       Gewas                             Adviesgift                        Afvoer
in kg per ha
per jaar         Stikstof (N)             per jaar         Consumptie-aardappelen            295
                                                           Suikerbieten                      180
                                                           Knolselderij                      170
                                                           Plantuien                         180
                                                           Wintertarwe                       250
                                                           Winterwortelen                    110

                 Sulfaat (SO3)            per jaar         Consumptie-aardappelen            18                                58
                                                           Suikerbieten                      60                                100
                                                           Knolselderij                      0                                 40
                                                           Plantuien                         23                                63
                                                           Wintertarwe                       35                                50
                                                           Winterwortelen                    148                               188

                 Fosfaat (P2O5)           per jaar         Consumptie-aardappelen            55                                55
                                                           Suikerbieten                      55                                55
                                                           Knolselderij                      65                                65
                                                           Plantuien                         30                                -
                                                           Wintertarwe                       90                                90
                                                           Winterwortelen                    75                                75

                 Kali (K2O)               per jaar         Consumptie-aardappelen            110                               255
                                                           Suikerbieten                      0                                 150
                                                           Knolselderij                      110                               220
                                                           Plantuien                         110                               -
                                                           Wintertarwe                       0                                 130
                                                           Winterwortelen                    110                               345

                 Calcium (CaO)            per jaar         Consumptie-aardappelen            70
                                                           Suikerbieten                      65
                                                           Knolselderij                      35
                                                           Plantuien                         65
                                                           Wintertarwe                       30
                                                           Winterwortelen                    80

                 Magnesium (MgO)          per jaar         Consumptie-aardappelen            0
                                                           Suikerbieten                      0
                                                           Knolselderij                      0
                                                           Plantuien                         0
                                                           Wintertarwe                       0
                                                           Winterwortelen                    0

                 Zink (Zn)                per jaar         Consumptie-aardappelen            0,5
                                                           Suikerbieten                      0,5
                                                           Knolselderij                      0,5
                                                           Plantuien                         0,5
                                                           Wintertarwe                       0,5
                                                           Winterwortelen                    0,5

                 Mangaan (Mn)                              Er is Mn-gebrek te verwachten.

                 Koper (Cu)               per jaar         Consumptie-aardappelen            0
                                                           Suikerbieten                      0
                                                           Knolselderij                      0
                                                           Plantuien                         0
                                                           Wintertarwe                       0
                                                           Winterwortelen                    0

                 Borium (B)               per jaar         Consumptie-aardappelen            0
                                                           Suikerbieten                      0
                                                           Knolselderij                      0
                                                           Plantuien                         0
                                                           Wintertarwe                       0
                                                           Winterwortelen                    0

                 Kalk (nw)                eenmalig                                           0
                                                           De kalkgift is gebaseerd op een optimale pH van 6,6

                 Effectieve org. stof     per jaar                                           1280
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Advies
Bodemstructuur   Calcium (CaO)            eenmalig                                           0

                 Magnesium (MgO)          eenmalig                                           0

Toelichting      De resultaten en/of het advies van dit bemestingsonderzoek
                 kunt u t/m 2021 gebruiken. Laat het perceel daarna opnieuw
                 bemonsteren. Dan krijgt u een betrouwbaar bemestingsadvies
                 gebaseerd op de actuele bodemtoestand.

                 Stikstof:
                 Het N-advies betreft een gewasgericht jaargift. We adviseren
                 deze N-gift - zo mogelijk - op te delen in meerdere giften. Of de
                 vervolggift nodig is, kunt u tijdens het groeiseizoen laten
                 controleren via ons BodemCheck onderzoek. In dit onderzoek
                 wordt onder andere de plantbeschikbare (=minerale) N in de
                 bodem gemeten.
                 Voor aardappelen zijn de verschillen tussen rassen groot. Met
                 BodemCheck kunt u in plaats van een gewasgericht advies, een
                 rasgericht advies aanvragen.

                 Zwavel:
                 Zwavel (S) komt vrij bij de afbraak van organische stof of mest.
                 Deze afbraak vindt plaats door bodemleven. Bodemleven is
                 onder koudere omstandigheden niet erg actief. Vroeg in het
                 voorjaar komt er derhalve weinig S vrij uit de bodem. Voor veel
                 vroege gewassen kan het dan ook verstandig zijn om S te
                 bemesten, zelfs al is de bodemvoorraad goed of hoog (overleg
                 met uw adviseur).

                 Fosfaat:
                 De P-buffering is 28  . Het streeftraject ligt tussen de 17 - 27
                 De P-buffering geeft aan of de P-bodemvoorraad in staat is de P-
                 plantbeschikbaar op het huidige peil te houden. Als de P-
                 buffering laag is, dan zal de P-plantbeschikbaar tijdens het
                 groeiseizoen niet op peil blijven en zal op termijn ook de P-
                 bodemvoorraad terug gaan lopen.

                 Kali:
                 Het K-getal is voor dit perceel 29

                 Calcium:
                 Het calciumadvies is - afhankelijk van de bodemtoestand - deels
                 gewasgericht en deels bodemgericht.
                 Het gewasgerichte CaO-bemestingsadvies (direct onder het kali-
                 advies) is voornamelijk bedoeld om de kwaliteit van gewassen te
                 verbeteren.
                 Het bodemgerichte advies is bedoeld om de bodemvoorraad van
                 calcium op peil te brengen en zal daarnaast een positief effect
                 hebben op de bodemstructuur (zie CEC-driehoek). Let op:
                 mogelijk krijgt u ook een kalkgift geadviseerd. U hoeft niet
                 meerdere keren calcium te geven; calcium uit stikstof-, fosfaat-
                 en kalkmeststoffen dient u hierop in mindering te brengen.

                 Mangaan:
                 Het advies is om in de periode dat het gewas het snelst groeit een
                 bladbemesting uit te voeren en dit na 2 weken te herhalen.
                 De gewassen aardappelen, bieten, granen, erwten, uien, bonen,
                 kool, wortelen, sla en koolzaad zijn het meest gevoelig voor
                 mangaangebrek.
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Bontheid

                 BodemScout toont - gebaseerd op 9 jaar satellietbeelden - de structurele verschillen binnen een gewasperceel; waar deed het gewas
                 het gemiddeld beter en waar slechter? Geeft de BodemScout aan dat uw perceel heel heterogeen is, dan kunt u eerst onderzoeken
                 waardoor de verschillen veroorzaakt worden (zoals structuur, vochtbinding, (schadelijk) bodemleven, tekort aan nutriënten, pH-
                 toestand) en vervolgens uw management aanpassen aan deze informatie.
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Organische stof  In de gekleurde balk staat de informatie over organische stof (kg/ha) die u moet weten om het organische stofgehalte niet te
                 laten dalen.

                                                                              2245
                                      69285

                                                                        965     1280

                2,0  %                                                                 2,3 % Organische stof

                 Jaarlijks afbraakpercentage van de totale voorraad organische stof (%): 3,1

Voorraad organische stof die over 1 jaar in de bemonsterde
laag nog aanwezig zal zijn als er geen (effectieve)
organische stof wordt aangevoerd.
Totaal benodigde aanvoer van effectieve organische stof
als gevolg van afbraak van de organische stof.
Aanvoer via gewasresten (gemiddeld binnen opgegeven
bouwplan of gewassen).
Nog aan te vullen via bijv. dierlijke mest, groenbemesters
en/of compost.

                 Gewas(rest)                       Aanvoer effectieve
                                                   organische stof

                 Consumptie-aardappelen            875
                 Suikerbieten                      1275
                 Knolselderij                      1000
                 Plantuien                         300
                 Wintertarwe                       1640
                 Winterwortelen                    700
                                                   -------
                 Gemiddelde aanvoer/jaar           965
                                                                                                                                   
                 Bij granen gaan we uit van afvoer van stro.

                 Om het organische stofgehalte met 0,1% te verhogen dient u een extra hoeveelheid effectieve organische stof aan te voeren
                 van: 3110 kg per ha.

                 Figuur: Kwaliteit van de organische stof

                 Organische stof bestaat uit met name C, N, P, S. Wanneer de organische stof relatief veel N en of S bevat is dit aantrekkelijk voor
                 bodemleven. Bodemleven vreet deze organische stof graag. Hierbij komt N en S vrij en het gehalte aan organische stof daalt licht
                 (dynamische organische stof). Organische stof kan ook veel C bevatten. Dat is over het algemeen minder aantrekkelijk voor
                 bodemleven. De organische stof wordt derhalve minder aangevreten door bodemleven; de organische stof is stabieler. Stabiele
                 organische stof draagt onder andere bij aan de bewerkbaarheid van de bodem en aan de rulheid. Dynamische organische stof draagt
                 bij aan met name het vrijkomen van N en S en is daarmee een bron van deze nutriënten voor het gewas. De kwaliteit van de
                 organische stof is (geleidelijk) aan te passen door onder andere te letten op de eigenschappen van bodemverbeteraars als dierlijke
                 mest, compost en gewasresten.

Fysisch          De beoordeling van de potentiële structuur wordt gedaan op basis van de verhouding tussen calcium, magnesium en overige
                 kationen aan het klei-humuscomplex. Uiteraard is de werkelijke structuur ook afhankelijk van weersomstandigheden en
                 vochttoestand van de bodem tijdens berijden en bewerken en de zwaarte van machines.

                 Figuur: Structuurdriehoek                                                                                                                      

                                                                                                                     

optimale structuur

goede structuur

matige structuur

zeer matige structuur

slechte structuur

huidige situatie van dit perceel
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Fysisch          Figuur: Textuurdriehoek

Naast klei (lutum), worden ook de silt- en zandfracties
weergegeven. Klei is kleiner dan 2 micrometer (µm), siltdeeltjes
zijn 2-50 µm en zanddeeltjes groter dan 50 µm. De onderlinge
verdeling van bodemdeeltjes wordt onder andere gebruikt om het
verslempingsrisico van een bodem in te schatten. Bij verslemping
wordt de bodem dichtgesmeerd met kleinere deeltjes (klei en
silt). Een heel eenzijdige verdeling (bijvoorbeeld hoofdzakelijk
zand- of kleideeltjes) levert het minste risico van slemp op. Bij
10-20% klei is het risico op slemp het grootst.

Mediaan van de granulaire zandfractie (M50) = 87  µm
M50 is een maat voor de grofheid van zand. We benutten dit bij
het vaststellen van het waterbindend vermogen (pF).

                 De verkruimelbaarheid is goed te noemen. Echter is dit ook afhankelijk van de soort teelt.
                 Er is kans op verslemping. Het is raadzaam om de organische stof in de bodem op peil te houden of zelfs op termijn te verhogen.
                 De organische stof zorgt namelijk voor binding tussen de gronddeeltjes.

                 Figuur: Waterretentiecurve

                 De hoeveelheid plant beschikbaar water in de bemonsterde laag is 56  mm. Dit is wat u maximaal zou moeten beregenen. Alles wat
                 u meer geeft spoelt af van het perceel of zakt naar diepere lagen.
                 Als het vochtgehalte van het perceel daalt hebben gewassen moeite om voldoende water op te nemen, de grens ligt bij pF 3,3.
                 Wanneer u het vochtgehalte kan bepalen, begin dan met beregenen als het vochtgehalte van dit perceel op 18,1 % vocht zit en
                 geef dan 40  mm.

                 Het actuele vochtgehalte kan bepaald worden door een vochtsensor of verzamel grond van een tiental plekken in het perceel. Meet
                 het gewicht van de vochtige grond en het gewicht van de grond na 24 uur drogen. Het verschil tussen de twee is een indicatie van
                 het vochtgehalte van het perceel.
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Contact & info   Bemonsterde laag:                 0 - 25 cm
                 Grondsoort:                       Zavel
                 Monster genomen door:             Eurofins Agro, Jos Waverijn
                 Contactpersoon monstername:       Leen Bijnagte: 0652002112
                 Bemonsteringsmethode:             volgens Eurofins Agro standaard MIN 1030      Q
                 Specificatie monstername:         Gestratificeerd

Methode                                   Resultaat        Eenheid                   Methode          RvA
Analyse          N-totale bodemvoorraad   1380             mg N/kg                   Em: NIRS (TSC®)  Q
resultaten       S-plantbeschikbaar       11,0             mg S/kg                   Em: CCL3(PAE®)
                 S-totale bodemvoorraad   205              mg S/kg                   Em: NIRS (TSC®)  Q
                 P-plantbeschikbaar       2,3              mg P/kg                   Em: CCL3(PAE®)   Q
                 P-bodemvoorraad          64               mg P2O5/100 g             Em: NIRS (TSC®)
                 K-plantbeschikbaar       132              mg K/kg                   Em: CCL3(PAE®)   Q
                 K-bodemvoorraad          5,4              mmol+/kg                  Em: NIRS (TSC®)
                 Ca-plantbeschikbaar      0,6              mmol Ca/l                 Em: NIRS (TSC®)
                 Ca-bodemvoorraad         142              mmol+/kg                  Em: NIRS (TSC®)
                 Mg-plantbeschikbaar      91               mg Mg/kg                  Em: CCL3(PAE®)   Q
                 Mg-bodemvoorraad         13,2             mmol+/kg                  Em: NIRS (TSC®)
                 Na-plantbeschikbaar      15               mg Na/kg                  Em: CCL3(PAE®)   Q
                 Na-bodemvoorraad         1,1              mmol+/kg                  Em: NIRS (TSC®)
                 Si-plantbeschikbaar      39480            µg Si/kg                  Em: CCL3(PAE®)
                 Fe-plantbeschikbaar      < 2030           µg Fe/kg                  Em: CCL3(PAE®)
                 Zn-plantbeschikbaar      < 100            µg Zn/kg                  Em: CCL3(PAE®)
                 Mn-plantbeschikbaar      330              µg Mn/kg                  Em: CCL3(PAE®)   Q
                 Cu-plantbeschikbaar      55               µg Cu/kg                  Em: CCL3(PAE®)   Q
                 Co-plantbeschikbaar      2,8              µg Co/kg                  Em: CCL3(PAE®)   Q
                 B-plantbeschikbaar       380              µg B/kg                   Em: CCL3(PAE®)   Q
                 Mo-plantbeschikbaar      7                µg Mo/kg                  Em: CCL3(PAE®)
                 Se-plantbeschikbaar      4,3              µg Se/kg                  Em: CCL3(PAE®)
                 Zuurgraad (pH)           7,3                                        Em:PHC3(Gw NEN ISQ
                 C-organisch              1,3              %                         Em: NIRS (TSC®)  Q
                 Organische stof          2,3              %                         Em: NIRS (TSC®)  Q
                 C-anorganisch            0,19             %                         Em: NIRS (TSC®)
                 Koolzure kalk            1,0              %                         Em: NIRS (TSC®)
                 Klei (<2 µm)             16               %                         Em: NIRS (TSC®)
                 Silt (2-50 µm)           30               %                         Em: NIRS (TSC®)
                 Zand (>50 µm)            51               %                         Em: NIRS (TSC®)
                 Klei-humus (CEC)         149              mmol+/kg                  Em: NIRS (TSC®)
                 Bodemleven               38               mg N/kg                   Em: NIRS (TSC®)
                 De op pagina 1 en 2 bij Resultaat vermelde waarden zijn berekend uit bovenstaande analyseresultaten.

                 Q   Methode geaccrediteerd door RvA
                 Em: Eigen methode,  Gw: Gelijkwaardig aan,  Cf: Conform

                 De resultaten zijn weergegeven in droge grond.
                 Alle verrichtingen zijn binnen de gestelde houdbaarheidstermijn tussen monstername en analyse uitgevoerd.
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Dit rapport is vrijgegeven onder verantwoording van Drs.Ing. M. van den Heuvel, Business Unit Manager.
Op al onze vormen van dienstverlening zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing. Op verzoek
worden deze en/of de specificaties van de analysemethoden toegezonden. Eurofins Agro Testing
Wageningen BV stelt zich niet aansprakelijk voor eventuele schadelijke gevolgen voortvloeiend
uit het gebruik van door of namens ons verstrekte onderzoeksresultaten en/of adviezen.

Eurofins Agro Testing Wageningen BV is ingeschreven in het RvA-register voor testlaboratoria zoals
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Onderzoek        Onderzoek-/ordernr:      Datum monstername:        Datum verslag:
                 733316/004286978         22-01-2018                05-03-2018

Resultaat                                 Eenheid                   Resultaat                Streeftraject      laag  vrij laag   goed  vrij hoog  hoog

                 N-totale bodemvoorraad   kg N/ha                   4510                     3200 - 5040      
Chemisch         C/N-ratio                                          9                        13 - 17          
                 N-leverend vermogen      kg N/ha                   90                       95 - 145         

                 S-plantbeschikbaar       kg S/ha                   31                       20 - 30          
                 S-totale bodemvoorraad   kg S/ha                   700                      760 - 1790       
                 C/S-ratio                                          61                       50 - 75          
                 S-leverend vermogen      kg S/ha                   11                       20 - 30          

                 P-plantbeschikbaar       kg P/ha                   11,2                     5,6 - 9,3        
                 P-bodemvoorraad          kg P/ha                   785                      365 - 640        

                 K-plantbeschikbaar       kg K/ha                   350                      220 - 340        
                 K-bodemvoorraad          kg K/ha                   545                      370 - 520        

                 Ca-plantbeschikbaar      kg Ca/ha                  200                      225 - 525        
                 Ca-bodemvoorraad         kg Ca/ha                  7355                     6300 - 9455      

                 Mg-plantbeschikbaar      kg Mg/ha                  365                      155 - 265        
                 Mg-bodemvoorraad         kg Mg/ha                  440                      260 - 545        

                 Na-plantbeschikbaar      kg Na/ha                  60                       110 - 155        
                 Na-bodemvoorraad         kg Na/ha                  70                       70 - 105         

                 Si-plantbeschikbaar      g Si/ha                   93050                    18660 - 80860    
                 Fe-plantbeschikbaar      g Fe/ha                   < 6280                   7780 - 14000     
                 Zn-plantbeschikbaar      g Zn/ha                   470                      1560 - 2330      
                 Mn-plantbeschikbaar      g Mn/ha                   1520                     3110 - 4040      
                 Cu-plantbeschikbaar      g Cu/ha                   110                      125 - 200        
                 Co-plantbeschikbaar      g Co/ha                   10                       15 - 25          
                 B-plantbeschikbaar       g B/ha                    1175                     310 - 465        
                 Mo-plantbeschikbaar      g Mo/ha                   < 10                     310 - 15550      
                 Se-plantbeschikbaar      g Se/ha                   12                       11 - 14          
Fysisch
                 Zuurgraad (pH)                                     7,2                      > 6,4            

                 C-organisch              %                         1,4                                       
                 Organische stof          %                         2,3                                       
                 C/OS-ratio                                         0,61                     0,45 - 0,55      

                 Koolzure kalk            %                         0,5                      2,0 - 3,0        

                 Klei (<2 µm)             %                         14                                        
                 Silt (2-50 µm)           %                         28                                        
                 Zand (>50 µm)            %                         55                                        
                 Slib (<16 µm)            %                         22                                        

                 Klei-humus (CEC)         mmol+/kg                  135                      > 103            
                 CEC-bezetting            %                         100                      > 95             
                 Ca-bezetting             %                         87                       80 - 90          
                 Mg-bezetting             %                         8,7                      6,0 - 10         
                 K-bezetting              %                         3,3                      2,0 - 5,0        
                 Na-bezetting             %                         0,7                      1,0 - 1,5        
                 H-bezetting              %                         < 0,1                    < 1,0            
                 Al-bezetting             %                         < 0,1                    < 1,0            
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Resultaat                                 Eenheid                   Resultaat                Streeftraject      laag  vrij laag   goed  zeer goed

                 Verkruimelbaarheid       rapportcijfer             8,2                      6,0 - 8,0        
                 Verslemping              rapportcijfer             3,8                      6,0 - 8,0        
                 Stuifgevoeligheid        rapportcijfer             8,3                      6,0 - 8,0        

                                          Eenheid                   Resultaat                Streeftraject      laag  vrij laag   goed  vrij hoog  hoog

                 Vochthoudend vermogen    mm                        56                                        
Biologisch
                 Bodemleven               mg N/kg                   46                       60 - 80          

Essentiële nutriënten
Elk gewas heeft voedingsstoffen nodig. De essentiële nutriënten waar een gewas het meest van nodig
heeft, zijn stikstof (N), zwavel (S), fosfaat (P), kalium (K), calcium (Ca) en magnesium (Mg). De andere
essentiële nutriënten zijn de sporenelementen ijzer (Fe), zink (Zn), mangaan (Mn), koper (Cu), borium (B),
molybdeen (Mo) en chloor (Cl). Een gewas heeft van sporenelementen relatief weinig nodig, maar een
tekort kan bij ieder gewas opbrengst- en of kwaliteitsverlies veroorzaken.

Een aantal andere nutriënten (natrium, silicium, kobalt, selenium) kunnen ook van belang zijn voor onder
andere opbrengst, kwaliteit, weerbaarheid, stevigheid, vruchtbaarheid, smakelijkheid en
(dier)gezondheid.

Elementen kunnen elkaar ook beconcurreren. Als bijvoorbeeld de Mg-toestand 'goed' is maar de K-
toestand 'hoog' is, kan er alsnog een Mg-tekort ontstaan. De adviesgiften houden derhalve ook rekening
met deze interacties.

                 Bemestingsadviezen en wetgeving
                 De bemestingsadviezen streven een landbouwkundig optimale opbrengst en kwaliteit na. De adviezen houden geen rekening met
                 restricties vanuit wetgeving. Wanneer u op bedrijfsniveau niet voldoende ruimte heeft, adviseren we de giften van de minst
                 behoeftige gewassen te verminderen, overleg met uw adviseur.

Wetgeving        Lever de resultaten van grondonderzoek ieder jaar opnieuw in voor 15 mei van het betreffende jaar. Dat kunt u doen op
                 www.rvo.nl/aangifte. Voor dit perceel kunt u de volgende waarden doorgeven:
                 P-Al = 58     mg P2O5/100 g
                 Pw   = 46     mg P2O5/l

                 De hier vermelde oppervlakte kan afwijken van de gegevens van RVO.nl; de oppervlakte gemeten door RVO.nl is leidend.
                 Oppervlakte (ha): 5,7
                 Hoekpunten perceel: 62824 382231, 62761 382267, 62602 382105, 62626 382092, 62647 382082, 62671 382073, 62707
                 382058, 62722 382043, 62723 382043, 62792 381996, 62854 381954, 62855 381953, 62883 381935, 62888 381935, 62894
                 381937, 62921 381956, 62891 381989, 62890 381991, 62908 382009, 62960 382061, 62962 382063, 62930 382103, 62892 3
                 Monsternamepunten: 62798 382082, 62853 382092, 62813 382164, 62777 382071, 62738 382122, 62860 382124, 62788
                 382180, 62862 382058, 62749 382049, 62837 382172, 62818 382002, 62702 382183, 62693 382089, 62791 382194, 62719
                 382201, 62945 382073, 62880 382006, 62825 381980, 62699 382151, 62763 382226, 62666 382112, 62899 381971
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Dit rapport is vrijgegeven onder verantwoording van Drs.Ing. M. van den Heuvel, Business Unit Manager.
Op al onze vormen van dienstverlening zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing. Op verzoek
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Advies                                    Frequentie       Gewas                             Adviesgift                        Afvoer
in kg per ha
per jaar         Stikstof (N)             per jaar         Consumptie-aardappelen            295
                                                           Suikerbieten                      180
                                                           Knolselderij                      170
                                                           Plantuien                         180
                                                           Wintertarwe                       250
                                                           Winterwortelen                    110

                 Sulfaat (SO3)            per jaar         Consumptie-aardappelen            15                                58
                                                           Suikerbieten                      58                                100
                                                           Knolselderij                      0                                 40
                                                           Plantuien                         20                                63
                                                           Wintertarwe                       35                                50
                                                           Winterwortelen                    145                               188

                 Fosfaat (P2O5)           per jaar         Consumptie-aardappelen            15                                55
                                                           Suikerbieten                      10                                55
                                                           Knolselderij                      15                                65
                                                           Plantuien                         15                                -
                                                           Wintertarwe                       0                                 90
                                                           Winterwortelen                    0                                 75

                 Kali (K2O)               per jaar         Consumptie-aardappelen            255                               255
                                                           Suikerbieten                      150                               150
                                                           Knolselderij                      220                               220
                                                           Plantuien                         140                               -
                                                           Wintertarwe                       130                               130
                                                           Winterwortelen                    345                               345

                 Calcium (CaO)            per jaar         Consumptie-aardappelen            75
                                                           Suikerbieten                      70
                                                           Knolselderij                      40
                                                           Plantuien                         70
                                                           Wintertarwe                       35
                                                           Winterwortelen                    85

                 Magnesium (MgO)          per jaar         Consumptie-aardappelen            0
                                                           Suikerbieten                      0
                                                           Knolselderij                      0
                                                           Plantuien                         0
                                                           Wintertarwe                       0
                                                           Winterwortelen                    0

                 Zink (Zn)                per jaar         Consumptie-aardappelen            0,5
                                                           Suikerbieten                      0,5
                                                           Knolselderij                      0,5
                                                           Plantuien                         0,5
                                                           Wintertarwe                       0,5
                                                           Winterwortelen                    0,5

                 Mangaan (Mn)                              Er is Mn-gebrek te verwachten.

                 Koper (Cu)               per jaar         Consumptie-aardappelen            0
                                                           Suikerbieten                      0
                                                           Knolselderij                      0
                                                           Plantuien                         0
                                                           Wintertarwe                       3,0
                                                           Winterwortelen                    0

                 Borium (B)               per jaar         Consumptie-aardappelen            0
                                                           Suikerbieten                      0
                                                           Knolselderij                      0
                                                           Plantuien                         0
                                                           Wintertarwe                       0
                                                           Winterwortelen                    0

                 Kalk (nw)                eenmalig                                           0
                                                           De kalkgift is gebaseerd op een optimale pH van 6,6

                 Effectieve org. stof     per jaar                                           1270
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Advies
Bodemstructuur   Calcium (CaO)            eenmalig                                           0

                 Magnesium (MgO)          eenmalig                                           0

Toelichting      De resultaten en/of het advies van dit bemestingsonderzoek
                 kunt u t/m 2021 gebruiken. Laat het perceel daarna opnieuw
                 bemonsteren. Dan krijgt u een betrouwbaar bemestingsadvies
                 gebaseerd op de actuele bodemtoestand.

                 Stikstof:
                 Het N-advies betreft een gewasgericht jaargift. We adviseren
                 deze N-gift - zo mogelijk - op te delen in meerdere giften. Of de
                 vervolggift nodig is, kunt u tijdens het groeiseizoen laten
                 controleren via ons BodemCheck onderzoek. In dit onderzoek
                 wordt onder andere de plantbeschikbare (=minerale) N in de
                 bodem gemeten.
                 Voor aardappelen zijn de verschillen tussen rassen groot. Met
                 BodemCheck kunt u in plaats van een gewasgericht advies, een
                 rasgericht advies aanvragen.

                 Zwavel:
                 Zwavel (S) komt vrij bij de afbraak van organische stof of mest.
                 Deze afbraak vindt plaats door bodemleven. Bodemleven is
                 onder koudere omstandigheden niet erg actief. Vroeg in het
                 voorjaar komt er derhalve weinig S vrij uit de bodem. Voor veel
                 vroege gewassen kan het dan ook verstandig zijn om S te
                 bemesten, zelfs al is de bodemvoorraad goed of hoog (overleg
                 met uw adviseur).

                 Fosfaat:
                 De P-buffering is 16  . Het streeftraject ligt tussen de 17 - 27
                 De P-buffering geeft aan of de P-bodemvoorraad in staat is de P-
                 plantbeschikbaar op het huidige peil te houden. Als de P-
                 buffering laag is, dan zal de P-plantbeschikbaar tijdens het
                 groeiseizoen niet op peil blijven en zal op termijn ook de P-
                 bodemvoorraad terug gaan lopen.

                 Kali:
                 Het K-getal is voor dit perceel 26

                 Calcium:
                 Het calciumadvies is - afhankelijk van de bodemtoestand - deels
                 gewasgericht en deels bodemgericht.
                 Het gewasgerichte CaO-bemestingsadvies (direct onder het kali-
                 advies) is voornamelijk bedoeld om de kwaliteit van gewassen te
                 verbeteren.
                 Het bodemgerichte advies is bedoeld om de bodemvoorraad van
                 calcium op peil te brengen en zal daarnaast een positief effect
                 hebben op de bodemstructuur (zie CEC-driehoek). Let op:
                 mogelijk krijgt u ook een kalkgift geadviseerd. U hoeft niet
                 meerdere keren calcium te geven; calcium uit stikstof-, fosfaat-
                 en kalkmeststoffen dient u hierop in mindering te brengen.

                 Mangaan:
                 Het advies is om in de periode dat het gewas het snelst groeit een
                 bladbemesting uit te voeren en dit na 2 weken te herhalen.
                 De gewassen aardappelen, bieten, granen, erwten, uien, bonen,
                 kool, wortelen, sla en koolzaad zijn het meest gevoelig voor
                 mangaangebrek.
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Dit rapport is vrijgegeven onder verantwoording van Drs.Ing. M. van den Heuvel, Business Unit Manager.
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Bontheid

                 BodemScout toont - gebaseerd op 9 jaar satellietbeelden - de structurele verschillen binnen een gewasperceel; waar deed het gewas
                 het gemiddeld beter en waar slechter? Geeft de BodemScout aan dat uw perceel heel heterogeen is, dan kunt u eerst onderzoeken
                 waardoor de verschillen veroorzaakt worden (zoals structuur, vochtbinding, (schadelijk) bodemleven, tekort aan nutriënten, pH-
                 toestand) en vervolgens uw management aanpassen aan deze informatie.
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Organische stof  In de gekleurde balk staat de informatie over organische stof (kg/ha) die u moet weten om het organische stofgehalte niet te
                 laten dalen.

                                                                              2235
                                      69295

                                                                        965     1270

                2,1  %                                                                 2,3 % Organische stof

                 Jaarlijks afbraakpercentage van de totale voorraad organische stof (%): 3,1

Voorraad organische stof die over 1 jaar in de bemonsterde
laag nog aanwezig zal zijn als er geen (effectieve)
organische stof wordt aangevoerd.
Totaal benodigde aanvoer van effectieve organische stof
als gevolg van afbraak van de organische stof.
Aanvoer via gewasresten (gemiddeld binnen opgegeven
bouwplan of gewassen).
Nog aan te vullen via bijv. dierlijke mest, groenbemesters
en/of compost.

                 Gewas(rest)                       Aanvoer effectieve
                                                   organische stof

                 Consumptie-aardappelen            875
                 Suikerbieten                      1275
                 Knolselderij                      1000
                 Plantuien                         300
                 Wintertarwe                       1640
                 Winterwortelen                    700
                                                   -------
                 Gemiddelde aanvoer/jaar           965
                                                                                                                                   
                 Bij granen gaan we uit van afvoer van stro.

                 Om het organische stofgehalte met 0,1% te verhogen dient u een extra hoeveelheid effectieve organische stof aan te voeren
                 van: 3110 kg per ha.

                 Figuur: Kwaliteit van de organische stof

                 Organische stof bestaat uit met name C, N, P, S. Wanneer de organische stof relatief veel N en of S bevat is dit aantrekkelijk voor
                 bodemleven. Bodemleven vreet deze organische stof graag. Hierbij komt N en S vrij en het gehalte aan organische stof daalt licht
                 (dynamische organische stof). Organische stof kan ook veel C bevatten. Dat is over het algemeen minder aantrekkelijk voor
                 bodemleven. De organische stof wordt derhalve minder aangevreten door bodemleven; de organische stof is stabieler. Stabiele
                 organische stof draagt onder andere bij aan de bewerkbaarheid van de bodem en aan de rulheid. Dynamische organische stof draagt
                 bij aan met name het vrijkomen van N en S en is daarmee een bron van deze nutriënten voor het gewas. De kwaliteit van de
                 organische stof is (geleidelijk) aan te passen door onder andere te letten op de eigenschappen van bodemverbeteraars als dierlijke
                 mest, compost en gewasresten.

Fysisch          De beoordeling van de potentiële structuur wordt gedaan op basis van de verhouding tussen calcium, magnesium en overige
                 kationen aan het klei-humuscomplex. Uiteraard is de werkelijke structuur ook afhankelijk van weersomstandigheden en
                 vochttoestand van de bodem tijdens berijden en bewerken en de zwaarte van machines.

                 Figuur: Structuurdriehoek                                                                                                                      

                                                                                                                     

optimale structuur

goede structuur

matige structuur

zeer matige structuur

slechte structuur

huidige situatie van dit perceel



perc nr 2 en 3

Dit rapport is vrijgegeven onder verantwoording van Drs.Ing. M. van den Heuvel, Business Unit Manager.
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Fysisch          Figuur: Textuurdriehoek

Naast klei (lutum), worden ook de silt- en zandfracties
weergegeven. Klei is kleiner dan 2 micrometer (µm), siltdeeltjes
zijn 2-50 µm en zanddeeltjes groter dan 50 µm. De onderlinge
verdeling van bodemdeeltjes wordt onder andere gebruikt om het
verslempingsrisico van een bodem in te schatten. Bij verslemping
wordt de bodem dichtgesmeerd met kleinere deeltjes (klei en
silt). Een heel eenzijdige verdeling (bijvoorbeeld hoofdzakelijk
zand- of kleideeltjes) levert het minste risico van slemp op. Bij
10-20% klei is het risico op slemp het grootst.

Mediaan van de granulaire zandfractie (M50) = 74  µm
M50 is een maat voor de grofheid van zand. We benutten dit bij
het vaststellen van het waterbindend vermogen (pF).

                 De verkruimelbaarheid is goed te noemen. Echter is dit ook afhankelijk van de soort teelt.
                 Er is kans op verslemping. Het is raadzaam om de organische stof in de bodem op peil te houden of zelfs op termijn te verhogen.
                 De organische stof zorgt namelijk voor binding tussen de gronddeeltjes.

                 Figuur: Waterretentiecurve

                 De hoeveelheid plant beschikbaar water in de bemonsterde laag is 56  mm. Dit is wat u maximaal zou moeten beregenen. Alles wat
                 u meer geeft spoelt af van het perceel of zakt naar diepere lagen.
                 Als het vochtgehalte van het perceel daalt hebben gewassen moeite om voldoende water op te nemen, de grens ligt bij pF 3,3.
                 Wanneer u het vochtgehalte kan bepalen, begin dan met beregenen als het vochtgehalte van dit perceel op 16,8 % vocht zit en
                 geef dan 40  mm.

                 Het actuele vochtgehalte kan bepaald worden door een vochtsensor of verzamel grond van een tiental plekken in het perceel. Meet
                 het gewicht van de vochtige grond en het gewicht van de grond na 24 uur drogen. Het verschil tussen de twee is een indicatie van
                 het vochtgehalte van het perceel.
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Contact & info   Bemonsterde laag:                 0 - 25 cm
                 Grondsoort:                       Zavel
                 Monster genomen door:             Eurofins Agro, Jos Waverijn
                 Contactpersoon monstername:       Leen Bijnagte: 0652002112
                 Bemonsteringsmethode:             volgens Eurofins Agro standaard MIN 1030      Q
                 Specificatie monstername:         Gestratificeerd

Methode                                   Resultaat        Eenheid                   Methode          RvA
Analyse          N-totale bodemvoorraad   1450             mg N/kg                   Em: NIRS (TSC®)  Q
resultaten       S-plantbeschikbaar       10,1             mg S/kg                   Em: CCL3(PAE®)
                 S-totale bodemvoorraad   225              mg S/kg                   Em: NIRS (TSC®)  Q
                 P-plantbeschikbaar       3,6              mg P/kg                   Em: CCL3(PAE®)   Q
                 P-bodemvoorraad          58               mg P2O5/100 g             PAL1: Gw NEN 5793 Q
                 K-plantbeschikbaar       113              mg K/kg                   Em: CCL3(PAE®)   Q
                 K-bodemvoorraad          4,5              mmol+/kg                  Em: NIRS (TSC®)
                 Ca-plantbeschikbaar      0,8              mmol Ca/l                 Em: NIRS (TSC®)
                 Ca-bodemvoorraad         120              mmol+/kg                  Em: NIRS (TSC®)
                 Mg-plantbeschikbaar      117              mg Mg/kg                  Em: CCL3(PAE®)   Q
                 Mg-bodemvoorraad         11,7             mmol+/kg                  Em: NIRS (TSC®)
                 Na-plantbeschikbaar      20               mg Na/kg                  Em: CCL3(PAE®)   Q
                 Na-bodemvoorraad         1,0              mmol+/kg                  Em: NIRS (TSC®)
                 Si-plantbeschikbaar      29920            µg Si/kg                  Em: CCL3(PAE®)
                 Fe-plantbeschikbaar      < 2020           µg Fe/kg                  Em: CCL3(PAE®)
                 Zn-plantbeschikbaar      150              µg Zn/kg                  Em: CCL3(PAE®)
                 Mn-plantbeschikbaar      490              µg Mn/kg                  Em: CCL3(PAE®)   Q
                 Cu-plantbeschikbaar      36               µg Cu/kg                  Em: CCL3(PAE®)   Q
                 Co-plantbeschikbaar      2,6              µg Co/kg                  Em: CCL3(PAE®)   Q
                 B-plantbeschikbaar       377              µg B/kg                   Em: CCL3(PAE®)   Q
                 Mo-plantbeschikbaar      < 4              µg Mo/kg                  Em: CCL3(PAE®)
                 Se-plantbeschikbaar      4,0              µg Se/kg                  Em: CCL3(PAE®)
                 Zuurgraad (pH)           7,2                                        Em:PHC3(Gw NEN ISQ
                 C-organisch              1,4              %                         Em: NIRS (TSC®)  Q
                 Organische stof          2,3              %                         Em: NIRS (TSC®)  Q
                 C-anorganisch            0,12             %                         Em: NIRS (TSC®)
                 Koolzure kalk            0,5              %                         Em: NIRS (TSC®)
                 Klei (<2 µm)             14               %                         Em: NIRS (TSC®)
                 Silt (2-50 µm)           28               %                         Em: NIRS (TSC®)
                 Zand (>50 µm)            55               %                         Em: NIRS (TSC®)
                 Klei-humus (CEC)         135              mmol+/kg                  Em: NIRS (TSC®)
                 Bodemleven               46               mg N/kg                   Em: NIRS (TSC®)
                 De op pagina 1 en 2 bij Resultaat vermelde waarden zijn berekend uit bovenstaande analyseresultaten.

                 Q   Methode geaccrediteerd door RvA
                 Em: Eigen methode,  Gw: Gelijkwaardig aan,  Cf: Conform
                 P-bodemvoorraad          Deze analyse is in duplo uitgevoerd.

                 De resultaten zijn weergegeven in droge grond.
                 Alle verrichtingen zijn binnen de gestelde houdbaarheidstermijn tussen monstername en analyse uitgevoerd.
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Dit rapport is vrijgegeven onder verantwoording van Drs.Ing. M. van den Heuvel, Business Unit Manager.
Op al onze vormen van dienstverlening zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing. Op verzoek
worden deze en/of de specificaties van de analysemethoden toegezonden. Eurofins Agro Testing
Wageningen BV stelt zich niet aansprakelijk voor eventuele schadelijke gevolgen voortvloeiend
uit het gebruik van door of namens ons verstrekte onderzoeksresultaten en/of adviezen.

Eurofins Agro Testing Wageningen BV is ingeschreven in het RvA-register voor testlaboratoria zoals
nader omschreven in de erkenning onder nr. L122 voor uitsluitend de monsternemings- en/of de
analysemethoden.

Uw klantnummer: 2340127

Kopie

vof Zandijk
Lagewg 1
4414 RP  WAARDE

Pagina: 1
Totaal aantal pagina's: 8

733282, 05-03-2018

Onderzoek        Onderzoek-/ordernr:      Datum monstername:        Datum verslag:
                 733282/004286978         22-01-2018                05-03-2018

Resultaat                                 Eenheid                   Resultaat                Streeftraject      laag  vrij laag   goed  vrij hoog  hoog

                 N-totale bodemvoorraad   kg N/ha                   3690                     3220 - 5070      
Chemisch         C/N-ratio                                          10                       13 - 17          
                 N-leverend vermogen      kg N/ha                   65                       95 - 145         

                 S-plantbeschikbaar       kg S/ha                   100                      20 - 30          
                 S-totale bodemvoorraad   kg S/ha                   705                      765 - 1800       
                 C/S-ratio                                          52                       50 - 75          
                 S-leverend vermogen      kg S/ha                   13                       20 - 30          

                 P-plantbeschikbaar       kg P/ha                   7,8                      5,6 - 9,4        
                 P-bodemvoorraad          kg P/ha                   750                      370 - 640        

                 K-plantbeschikbaar       kg K/ha                   290                      220 - 345        
                 K-bodemvoorraad          kg K/ha                   625                      370 - 520        

                 Ca-plantbeschikbaar      kg Ca/ha                  175                      225 - 525        
                 Ca-bodemvoorraad         kg Ca/ha                  7335                     6255 - 9385      

                 Mg-plantbeschikbaar      kg Mg/ha                  260                      155 - 265        
                 Mg-bodemvoorraad         kg Mg/ha                  425                      260 - 550        

                 Na-plantbeschikbaar      kg Na/ha                  55                       110 - 155        
                 Na-bodemvoorraad         kg Na/ha                  60                       70 - 110         

                 Si-plantbeschikbaar      g Si/ha                   95440                    18770 - 81350    
                 Fe-plantbeschikbaar      g Fe/ha                   < 6320                   7820 - 14080     
                 Zn-plantbeschikbaar      g Zn/ha                   < 310                    1560 - 2350      
                 Mn-plantbeschikbaar      g Mn/ha                   < 780                    3130 - 4070      
                 Cu-plantbeschikbaar      g Cu/ha                   145                      125 - 205        
                 Co-plantbeschikbaar      g Co/ha                   < 10                     15 - 25          
                 B-plantbeschikbaar       g B/ha                    875                      315 - 470        
                 Mo-plantbeschikbaar      g Mo/ha                   20                       310 - 15650      
                 Se-plantbeschikbaar      g Se/ha                   13                       11 - 14          
Fysisch
                 Zuurgraad (pH)                                     7,6                      > 6,4            

                 C-organisch              %                         1,2                                       
                 Organische stof          %                         2,1                                       
                 C/OS-ratio                                         0,57                     0,45 - 0,55      

                 Koolzure kalk            %                         0,9                      2,0 - 3,0        

                 Klei (<2 µm)             %                         14                                        
                 Silt (2-50 µm)           %                         29                                        
                 Zand (>50 µm)            %                         54                                        
                 Slib (<16 µm)            %                         23                                        

                 Klei-humus (CEC)         mmol+/kg                  134                      > 100            
                 CEC-bezetting            %                         100                      > 95             
                 Ca-bezetting             %                         87                       80 - 90          
                 Mg-bezetting             %                         8,4                      6,0 - 10         
                 K-bezetting              %                         3,8                      2,0 - 5,0        
                 Na-bezetting             %                         0,6                      1,0 - 1,5        
                 H-bezetting              %                         < 0,1                    < 1,0            
                 Al-bezetting             %                         < 0,1                    < 1,0            
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Resultaat                                 Eenheid                   Resultaat                Streeftraject      laag  vrij laag   goed  zeer goed

                 Verkruimelbaarheid       rapportcijfer             8,2                      6,0 - 8,0        
                 Verslemping              rapportcijfer             3,7                      6,0 - 8,0        
                 Stuifgevoeligheid        rapportcijfer             8,4                      6,0 - 8,0        

                                          Eenheid                   Resultaat                Streeftraject      laag  vrij laag   goed  vrij hoog  hoog

                 Vochthoudend vermogen    mm                        56                                        
Biologisch
                 Bodemleven               mg N/kg                   28                       60 - 80          

Essentiële nutriënten
Elk gewas heeft voedingsstoffen nodig. De essentiële nutriënten waar een gewas het meest van nodig
heeft, zijn stikstof (N), zwavel (S), fosfaat (P), kalium (K), calcium (Ca) en magnesium (Mg). De andere
essentiële nutriënten zijn de sporenelementen ijzer (Fe), zink (Zn), mangaan (Mn), koper (Cu), borium (B),
molybdeen (Mo) en chloor (Cl). Een gewas heeft van sporenelementen relatief weinig nodig, maar een
tekort kan bij ieder gewas opbrengst- en of kwaliteitsverlies veroorzaken.

Een aantal andere nutriënten (natrium, silicium, kobalt, selenium) kunnen ook van belang zijn voor onder
andere opbrengst, kwaliteit, weerbaarheid, stevigheid, vruchtbaarheid, smakelijkheid en
(dier)gezondheid.

Elementen kunnen elkaar ook beconcurreren. Als bijvoorbeeld de Mg-toestand 'goed' is maar de K-
toestand 'hoog' is, kan er alsnog een Mg-tekort ontstaan. De adviesgiften houden derhalve ook rekening
met deze interacties.

                 Bemestingsadviezen en wetgeving
                 De bemestingsadviezen streven een landbouwkundig optimale opbrengst en kwaliteit na. De adviezen houden geen rekening met
                 restricties vanuit wetgeving. Wanneer u op bedrijfsniveau niet voldoende ruimte heeft, adviseren we de giften van de minst
                 behoeftige gewassen te verminderen, overleg met uw adviseur.

Wetgeving        Lever de resultaten van grondonderzoek ieder jaar opnieuw in voor 15 mei van het betreffende jaar. Dat kunt u doen op
                 www.rvo.nl/aangifte. Voor dit perceel kunt u de volgende waarden doorgeven:
                 P-Al = 55     mg P2O5/100 g
                 Pw   = 39     mg P2O5/l

                 De hier vermelde oppervlakte kan afwijken van de gegevens van RVO.nl; de oppervlakte gemeten door RVO.nl is leidend.
                 Oppervlakte (ha): 5,6
                 Hoekpunten perceel: 62760 382269, 62654 382329, 62549 382388, 62377 382214, 62419 382192, 62485 382161, 62600
                 382103, 62760 382269

                 Monsternamepunten: 62602 382250, 62522 382209, 62609 382201, 62551 382297, 62653 382231, 62573 382124, 62610
                 382282, 62653 382214, 62473 382284, 62614 382334, 62492 382221, 62544 382178, 62649 382293, 62662 382174, 62494
                 382324, 62657 382272, 62615 382162, 62439 382251, 62546 382381, 62448 382212, 62432 382206, 62711 382284
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Dit rapport is vrijgegeven onder verantwoording van Drs.Ing. M. van den Heuvel, Business Unit Manager.
Op al onze vormen van dienstverlening zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing. Op verzoek
worden deze en/of de specificaties van de analysemethoden toegezonden. Eurofins Agro Testing
Wageningen BV stelt zich niet aansprakelijk voor eventuele schadelijke gevolgen voortvloeiend
uit het gebruik van door of namens ons verstrekte onderzoeksresultaten en/of adviezen.

Eurofins Agro Testing Wageningen BV is ingeschreven in het RvA-register voor testlaboratoria zoals
nader omschreven in de erkenning onder nr. L122 voor uitsluitend de monsternemings- en/of de
analysemethoden.
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Advies                                    Frequentie       Gewas                             Adviesgift                        Afvoer
in kg per ha
per jaar         Stikstof (N)             per jaar         Consumptie-aardappelen            295
                                                           Suikerbieten                      180
                                                           Knolselderij                      170
                                                           Plantuien                         180
                                                           Wintertarwe                       250
                                                           Winterwortelen                    110

                 Sulfaat (SO3)            per jaar         Consumptie-aardappelen            10                                58
                                                           Suikerbieten                      53                                100
                                                           Knolselderij                      0                                 40
                                                           Plantuien                         15                                63
                                                           Wintertarwe                       0                                 50
                                                           Winterwortelen                    140                               188

                 Fosfaat (P2O5)           per jaar         Consumptie-aardappelen            55                                55
                                                           Suikerbieten                      55                                55
                                                           Knolselderij                      65                                65
                                                           Plantuien                         40                                -
                                                           Wintertarwe                       90                                90
                                                           Winterwortelen                    75                                75

                 Kali (K2O)               per jaar         Consumptie-aardappelen            255                               255
                                                           Suikerbieten                      150                               150
                                                           Knolselderij                      220                               220
                                                           Plantuien                         150                               -
                                                           Wintertarwe                       130                               130
                                                           Winterwortelen                    345                               345

                 Calcium (CaO)            per jaar         Consumptie-aardappelen            75
                                                           Suikerbieten                      70
                                                           Knolselderij                      40
                                                           Plantuien                         70
                                                           Wintertarwe                       35
                                                           Winterwortelen                    85

                 Magnesium (MgO)          per jaar         Consumptie-aardappelen            0
                                                           Suikerbieten                      0
                                                           Knolselderij                      0
                                                           Plantuien                         0
                                                           Wintertarwe                       0
                                                           Winterwortelen                    5

                 Zink (Zn)                per jaar         Consumptie-aardappelen            0,5
                                                           Suikerbieten                      0,5
                                                           Knolselderij                      0,5
                                                           Plantuien                         0,5
                                                           Wintertarwe                       0,5
                                                           Winterwortelen                    0,5

                 Mangaan (Mn)                              Er is Mn-gebrek te verwachten.

                 Koper (Cu)               per jaar         Consumptie-aardappelen            0
                                                           Suikerbieten                      0
                                                           Knolselderij                      0
                                                           Plantuien                         0
                                                           Wintertarwe                       0
                                                           Winterwortelen                    0

                 Borium (B)               per jaar         Consumptie-aardappelen            0
                                                           Suikerbieten                      0
                                                           Knolselderij                      0
                                                           Plantuien                         0
                                                           Wintertarwe                       0
                                                           Winterwortelen                    0

                 Kalk (nw)                eenmalig                                           0
                                                           De kalkgift is gebaseerd op een optimale pH van 6,6

                 Effectieve org. stof     per jaar                                           1095
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Advies
Bodemstructuur   Calcium (CaO)            eenmalig                                           0

                 Magnesium (MgO)          eenmalig                                           0

Toelichting      De resultaten en/of het advies van dit bemestingsonderzoek
                 kunt u t/m 2021 gebruiken. Laat het perceel daarna opnieuw
                 bemonsteren. Dan krijgt u een betrouwbaar bemestingsadvies
                 gebaseerd op de actuele bodemtoestand.

                 Stikstof:
                 Het N-advies betreft een gewasgericht jaargift. We adviseren
                 deze N-gift - zo mogelijk - op te delen in meerdere giften. Of de
                 vervolggift nodig is, kunt u tijdens het groeiseizoen laten
                 controleren via ons BodemCheck onderzoek. In dit onderzoek
                 wordt onder andere de plantbeschikbare (=minerale) N in de
                 bodem gemeten.
                 Voor aardappelen zijn de verschillen tussen rassen groot. Met
                 BodemCheck kunt u in plaats van een gewasgericht advies, een
                 rasgericht advies aanvragen.

                 Zwavel:
                 Zwavel (S) komt vrij bij de afbraak van organische stof of mest.
                 Deze afbraak vindt plaats door bodemleven. Bodemleven is
                 onder koudere omstandigheden niet erg actief. Vroeg in het
                 voorjaar komt er derhalve weinig S vrij uit de bodem. Voor veel
                 vroege gewassen kan het dan ook verstandig zijn om S te
                 bemesten, zelfs al is de bodemvoorraad goed of hoog (overleg
                 met uw adviseur).

                 Fosfaat:
                 De P-buffering is 22  . Het streeftraject ligt tussen de 17 - 27
                 De P-buffering geeft aan of de P-bodemvoorraad in staat is de P-
                 plantbeschikbaar op het huidige peil te houden. Als de P-
                 buffering laag is, dan zal de P-plantbeschikbaar tijdens het
                 groeiseizoen niet op peil blijven en zal op termijn ook de P-
                 bodemvoorraad terug gaan lopen.

                 Kali:
                 Het K-getal is voor dit perceel 23

                 Calcium:
                 Het calciumadvies is - afhankelijk van de bodemtoestand - deels
                 gewasgericht en deels bodemgericht.
                 Het gewasgerichte CaO-bemestingsadvies (direct onder het kali-
                 advies) is voornamelijk bedoeld om de kwaliteit van gewassen te
                 verbeteren.
                 Het bodemgerichte advies is bedoeld om de bodemvoorraad van
                 calcium op peil te brengen en zal daarnaast een positief effect
                 hebben op de bodemstructuur (zie CEC-driehoek). Let op:
                 mogelijk krijgt u ook een kalkgift geadviseerd. U hoeft niet
                 meerdere keren calcium te geven; calcium uit stikstof-, fosfaat-
                 en kalkmeststoffen dient u hierop in mindering te brengen.

                 Mangaan:
                 Het advies is om in de periode dat het gewas het snelst groeit een
                 bladbemesting uit te voeren en dit na 2 weken te herhalen.
                 De gewassen aardappelen, bieten, granen, erwten, uien, bonen,
                 kool, wortelen, sla en koolzaad zijn het meest gevoelig voor
                 mangaangebrek.
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Dit rapport is vrijgegeven onder verantwoording van Drs.Ing. M. van den Heuvel, Business Unit Manager.
Op al onze vormen van dienstverlening zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing. Op verzoek
worden deze en/of de specificaties van de analysemethoden toegezonden. Eurofins Agro Testing
Wageningen BV stelt zich niet aansprakelijk voor eventuele schadelijke gevolgen voortvloeiend
uit het gebruik van door of namens ons verstrekte onderzoeksresultaten en/of adviezen.
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Bontheid

                 BodemScout toont - gebaseerd op 9 jaar satellietbeelden - de structurele verschillen binnen een gewasperceel; waar deed het gewas
                 het gemiddeld beter en waar slechter? Geeft de BodemScout aan dat uw perceel heel heterogeen is, dan kunt u eerst onderzoeken
                 waardoor de verschillen veroorzaakt worden (zoals structuur, vochtbinding, (schadelijk) bodemleven, tekort aan nutriënten, pH-
                 toestand) en vervolgens uw management aanpassen aan deze informatie.
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Organische stof  In de gekleurde balk staat de informatie over organische stof (kg/ha) die u moet weten om het organische stofgehalte niet te
                 laten dalen.

                                                                              2060
                                      63650

                                                                        965     1095

                1,9  %                                                                 2,1 % Organische stof

                 Jaarlijks afbraakpercentage van de totale voorraad organische stof (%): 3,1

Voorraad organische stof die over 1 jaar in de bemonsterde
laag nog aanwezig zal zijn als er geen (effectieve)
organische stof wordt aangevoerd.
Totaal benodigde aanvoer van effectieve organische stof
als gevolg van afbraak van de organische stof.
Aanvoer via gewasresten (gemiddeld binnen opgegeven
bouwplan of gewassen).
Nog aan te vullen via bijv. dierlijke mest, groenbemesters
en/of compost.

                 Gewas(rest)                       Aanvoer effectieve
                                                   organische stof

                 Consumptie-aardappelen            875
                 Suikerbieten                      1275
                 Knolselderij                      1000
                 Plantuien                         300
                 Wintertarwe                       1640
                 Winterwortelen                    700
                                                   -------
                 Gemiddelde aanvoer/jaar           965
                                                                                                                                   
                 Bij granen gaan we uit van afvoer van stro.

                 Om het organische stofgehalte met 0,1% te verhogen dient u een extra hoeveelheid effectieve organische stof aan te voeren
                 van: 3130 kg per ha.

                 Figuur: Kwaliteit van de organische stof

                 Organische stof bestaat uit met name C, N, P, S. Wanneer de organische stof relatief veel N en of S bevat is dit aantrekkelijk voor
                 bodemleven. Bodemleven vreet deze organische stof graag. Hierbij komt N en S vrij en het gehalte aan organische stof daalt licht
                 (dynamische organische stof). Organische stof kan ook veel C bevatten. Dat is over het algemeen minder aantrekkelijk voor
                 bodemleven. De organische stof wordt derhalve minder aangevreten door bodemleven; de organische stof is stabieler. Stabiele
                 organische stof draagt onder andere bij aan de bewerkbaarheid van de bodem en aan de rulheid. Dynamische organische stof draagt
                 bij aan met name het vrijkomen van N en S en is daarmee een bron van deze nutriënten voor het gewas. De kwaliteit van de
                 organische stof is (geleidelijk) aan te passen door onder andere te letten op de eigenschappen van bodemverbeteraars als dierlijke
                 mest, compost en gewasresten.

Fysisch          De beoordeling van de potentiële structuur wordt gedaan op basis van de verhouding tussen calcium, magnesium en overige
                 kationen aan het klei-humuscomplex. Uiteraard is de werkelijke structuur ook afhankelijk van weersomstandigheden en
                 vochttoestand van de bodem tijdens berijden en bewerken en de zwaarte van machines.

                 Figuur: Structuurdriehoek                                                                                                                      

                                                                                                                     

optimale structuur

goede structuur

matige structuur

zeer matige structuur

slechte structuur

huidige situatie van dit perceel
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Dit rapport is vrijgegeven onder verantwoording van Drs.Ing. M. van den Heuvel, Business Unit Manager.
Op al onze vormen van dienstverlening zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing. Op verzoek
worden deze en/of de specificaties van de analysemethoden toegezonden. Eurofins Agro Testing
Wageningen BV stelt zich niet aansprakelijk voor eventuele schadelijke gevolgen voortvloeiend
uit het gebruik van door of namens ons verstrekte onderzoeksresultaten en/of adviezen.
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Fysisch          Figuur: Textuurdriehoek

Naast klei (lutum), worden ook de silt- en zandfracties
weergegeven. Klei is kleiner dan 2 micrometer (µm), siltdeeltjes
zijn 2-50 µm en zanddeeltjes groter dan 50 µm. De onderlinge
verdeling van bodemdeeltjes wordt onder andere gebruikt om het
verslempingsrisico van een bodem in te schatten. Bij verslemping
wordt de bodem dichtgesmeerd met kleinere deeltjes (klei en
silt). Een heel eenzijdige verdeling (bijvoorbeeld hoofdzakelijk
zand- of kleideeltjes) levert het minste risico van slemp op. Bij
10-20% klei is het risico op slemp het grootst.

Mediaan van de granulaire zandfractie (M50) = 66  µm
M50 is een maat voor de grofheid van zand. We benutten dit bij
het vaststellen van het waterbindend vermogen (pF).

                 De verkruimelbaarheid is goed te noemen. Echter is dit ook afhankelijk van de soort teelt.
                 Er is kans op verslemping. Het is raadzaam om de organische stof in de bodem op peil te houden of zelfs op termijn te verhogen.
                 De organische stof zorgt namelijk voor binding tussen de gronddeeltjes.

                 Figuur: Waterretentiecurve

                 De hoeveelheid plant beschikbaar water in de bemonsterde laag is 56  mm. Dit is wat u maximaal zou moeten beregenen. Alles wat
                 u meer geeft spoelt af van het perceel of zakt naar diepere lagen.
                 Als het vochtgehalte van het perceel daalt hebben gewassen moeite om voldoende water op te nemen, de grens ligt bij pF 3,3.
                 Wanneer u het vochtgehalte kan bepalen, begin dan met beregenen als het vochtgehalte van dit perceel op 16,6 % vocht zit en
                 geef dan 41  mm.

                 Het actuele vochtgehalte kan bepaald worden door een vochtsensor of verzamel grond van een tiental plekken in het perceel. Meet
                 het gewicht van de vochtige grond en het gewicht van de grond na 24 uur drogen. Het verschil tussen de twee is een indicatie van
                 het vochtgehalte van het perceel.
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Contact & info   Bemonsterde laag:                 0 - 25 cm
                 Grondsoort:                       Zavel
                 Monster genomen door:             Eurofins Agro, Jos Waverijn
                 Contactpersoon monstername:       Leen Bijnagte: 0652002112
                 Bemonsteringsmethode:             volgens Eurofins Agro standaard MIN 1030      Q
                 Specificatie monstername:         Gestratificeerd

Methode                                   Resultaat        Eenheid                   Methode          RvA
Analyse          N-totale bodemvoorraad   1180             mg N/kg                   Em: NIRS (TSC®)  Q
resultaten       S-plantbeschikbaar       31,8             mg S/kg                   Em: CCL3(PAE®)
                 S-totale bodemvoorraad   225              mg S/kg                   Em: NIRS (TSC®)  Q
                 P-plantbeschikbaar       2,5              mg P/kg                   Em: CCL3(PAE®)   Q
                 P-bodemvoorraad          55               mg P2O5/100 g             PAL1: Gw NEN 5793 Q
                 K-plantbeschikbaar       92               mg K/kg                   Em: CCL3(PAE®)   Q
                 K-bodemvoorraad          5,1              mmol+/kg                  Em: NIRS (TSC®)
                 Ca-plantbeschikbaar      0,7              mmol Ca/l                 Em: NIRS (TSC®)
                 Ca-bodemvoorraad         124              mmol+/kg                  Em: NIRS (TSC®)
                 Mg-plantbeschikbaar      83               mg Mg/kg                  Em: CCL3(PAE®)   Q
                 Mg-bodemvoorraad         11,2             mmol+/kg                  Em: NIRS (TSC®)
                 Na-plantbeschikbaar      17               mg Na/kg                  Em: CCL3(PAE®)   Q
                 Na-bodemvoorraad         0,8              mmol+/kg                  Em: NIRS (TSC®)
                 Si-plantbeschikbaar      30500            µg Si/kg                  Em: CCL3(PAE®)
                 Fe-plantbeschikbaar      < 2020           µg Fe/kg                  Em: CCL3(PAE®)
                 Zn-plantbeschikbaar      < 100            µg Zn/kg                  Em: CCL3(PAE®)
                 Mn-plantbeschikbaar      < 250            µg Mn/kg                  Em: CCL3(PAE®)   Q
                 Cu-plantbeschikbaar      47               µg Cu/kg                  Em: CCL3(PAE®)   Q
                 Co-plantbeschikbaar      < 2,6            µg Co/kg                  Em: CCL3(PAE®)   Q
                 B-plantbeschikbaar       279              µg B/kg                   Em: CCL3(PAE®)   Q
                 Mo-plantbeschikbaar      7                µg Mo/kg                  Em: CCL3(PAE®)
                 Se-plantbeschikbaar      4,2              µg Se/kg                  Em: CCL3(PAE®)
                 Zuurgraad (pH)           7,6                                        Em:PHC3(Gw NEN ISQ
                 C-organisch              1,2              %                         Em: NIRS (TSC®)  Q
                 Organische stof          2,1              %                         Em: NIRS (TSC®)  Q
                 C-anorganisch            0,18             %                         Em: NIRS (TSC®)
                 Koolzure kalk            0,9              %                         Em: NIRS (TSC®)
                 Klei (<2 µm)             14               %                         Em: NIRS (TSC®)
                 Silt (2-50 µm)           29               %                         Em: NIRS (TSC®)
                 Zand (>50 µm)            54               %                         Em: NIRS (TSC®)
                 Klei-humus (CEC)         134              mmol+/kg                  Em: NIRS (TSC®)
                 Bodemleven               28               mg N/kg                   Em: NIRS (TSC®)
                 De op pagina 1 en 2 bij Resultaat vermelde waarden zijn berekend uit bovenstaande analyseresultaten.

                 Q   Methode geaccrediteerd door RvA
                 Em: Eigen methode,  Gw: Gelijkwaardig aan,  Cf: Conform
                 P-bodemvoorraad          Deze analyse is in duplo uitgevoerd.

                 De resultaten zijn weergegeven in droge grond.
                 Alle verrichtingen zijn binnen de gestelde houdbaarheidstermijn tussen monstername en analyse uitgevoerd.
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Dit rapport is vrijgegeven onder verantwoording van Drs.Ing. M. van den Heuvel, Business Unit Manager.
Op al onze vormen van dienstverlening zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing. Op verzoek
worden deze en/of de specificaties van de analysemethoden toegezonden. Eurofins Agro Testing
Wageningen BV stelt zich niet aansprakelijk voor eventuele schadelijke gevolgen voortvloeiend
uit het gebruik van door of namens ons verstrekte onderzoeksresultaten en/of adviezen.

Eurofins Agro Testing Wageningen BV is ingeschreven in het RvA-register voor testlaboratoria zoals
nader omschreven in de erkenning onder nr. L122 voor uitsluitend de monsternemings- en/of de
analysemethoden.
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Onderzoek        Onderzoek-/ordernr:      Datum monstername:        Datum verslag:
                 733274/004286978         22-01-2018                05-03-2018

Resultaat                                 Eenheid                   Resultaat                Streeftraject      laag  vrij laag   goed  vrij hoog  hoog

                 N-totale bodemvoorraad   kg N/ha                   4110                     3200 - 5040      
Chemisch         C/N-ratio                                          10                       13 - 17          
                 N-leverend vermogen      kg N/ha                   75                       95 - 145         

                 S-plantbeschikbaar       kg S/ha                   15                       20 - 30          
                 S-totale bodemvoorraad   kg S/ha                   760                      760 - 1790       
                 C/S-ratio                                          54                       50 - 75          
                 S-leverend vermogen      kg S/ha                   13                       20 - 30          

                 P-plantbeschikbaar       kg P/ha                   6,8                      5,6 - 9,3        
                 P-bodemvoorraad          kg P/ha                   870                      365 - 640        

                 K-plantbeschikbaar       kg K/ha                   325                      220 - 340        
                 K-bodemvoorraad          kg K/ha                   570                      405 - 555        

                 Ca-plantbeschikbaar      kg Ca/ha                  250                      225 - 525        
                 Ca-bodemvoorraad         kg Ca/ha                  8600                     7095 - 10645     

                 Mg-plantbeschikbaar      kg Mg/ha                  235                      155 - 265        
                 Mg-bodemvoorraad         kg Mg/ha                  335                      285 - 585        

                 Na-plantbeschikbaar      kg Na/ha                  45                       110 - 155        
                 Na-bodemvoorraad         kg Na/ha                  65                       70 - 105         

                 Si-plantbeschikbaar      g Si/ha                   105900                   18660 - 80860    
                 Fe-plantbeschikbaar      g Fe/ha                   < 6310                   7780 - 14000     
                 Zn-plantbeschikbaar      g Zn/ha                   < 310                    1560 - 2330      
                 Mn-plantbeschikbaar      g Mn/ha                   1000                     3110 - 4040      
                 Cu-plantbeschikbaar      g Cu/ha                   255                      125 - 200        
                 Co-plantbeschikbaar      g Co/ha                   < 10                     15 - 25          
                 B-plantbeschikbaar       g B/ha                    1190                     310 - 465        
                 Mo-plantbeschikbaar      g Mo/ha                   60                       310 - 15550      
                 Se-plantbeschikbaar      g Se/ha                   12                       11 - 14          
Fysisch
                 Zuurgraad (pH)                                     7,2                      > 6,4            

                 C-organisch              %                         1,3                                       
                 Organische stof          %                         2,3                                       
                 C/OS-ratio                                         0,57                     0,45 - 0,55      

                 Koolzure kalk            %                         2,2                      2,0 - 3,0        

                 Klei (<2 µm)             %                         16                                        
                 Silt (2-50 µm)           %                         34                                        
                 Zand (>50 µm)            %                         46                                        
                 Slib (<16 µm)            %                         26                                        

                 Klei-humus (CEC)         mmol+/kg                  152                      > 111            
                 CEC-bezetting            %                         100                      > 95             
                 Ca-bezetting             %                         91                       80 - 90          
                 Mg-bezetting             %                         5,8                      6,0 - 10         
                 K-bezetting              %                         3,1                      2,0 - 5,0        
                 Na-bezetting             %                         0,6                      1,0 - 1,5        
                 H-bezetting              %                         < 0,1                    < 1,0            
                 Al-bezetting             %                         < 0,1                    < 1,0            
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Resultaat                                 Eenheid                   Resultaat                Streeftraject      laag  vrij laag   goed  zeer goed

                 Verkruimelbaarheid       rapportcijfer             7,8                      6,0 - 8,0        
                 Verslemping              rapportcijfer             4,1                      6,0 - 8,0        
                 Stuifgevoeligheid        rapportcijfer             8,6                      6,0 - 8,0        

                                          Eenheid                   Resultaat                Streeftraject      laag  vrij laag   goed  vrij hoog  hoog

                 Vochthoudend vermogen    mm                        56                                        
Biologisch
                 Bodemleven               mg N/kg                   44                       60 - 80          

Essentiële nutriënten
Elk gewas heeft voedingsstoffen nodig. De essentiële nutriënten waar een gewas het meest van nodig
heeft, zijn stikstof (N), zwavel (S), fosfaat (P), kalium (K), calcium (Ca) en magnesium (Mg). De andere
essentiële nutriënten zijn de sporenelementen ijzer (Fe), zink (Zn), mangaan (Mn), koper (Cu), borium (B),
molybdeen (Mo) en chloor (Cl). Een gewas heeft van sporenelementen relatief weinig nodig, maar een
tekort kan bij ieder gewas opbrengst- en of kwaliteitsverlies veroorzaken.

Een aantal andere nutriënten (natrium, silicium, kobalt, selenium) kunnen ook van belang zijn voor onder
andere opbrengst, kwaliteit, weerbaarheid, stevigheid, vruchtbaarheid, smakelijkheid en
(dier)gezondheid.

Elementen kunnen elkaar ook beconcurreren. Als bijvoorbeeld de Mg-toestand 'goed' is maar de K-
toestand 'hoog' is, kan er alsnog een Mg-tekort ontstaan. De adviesgiften houden derhalve ook rekening
met deze interacties.

                 Bemestingsadviezen en wetgeving
                 De bemestingsadviezen streven een landbouwkundig optimale opbrengst en kwaliteit na. De adviezen houden geen rekening met
                 restricties vanuit wetgeving. Wanneer u op bedrijfsniveau niet voldoende ruimte heeft, adviseren we de giften van de minst
                 behoeftige gewassen te verminderen, overleg met uw adviseur.

Wetgeving        Lever de resultaten van grondonderzoek ieder jaar opnieuw in voor 15 mei van het betreffende jaar. Dat kunt u doen op
                 www.rvo.nl/aangifte. Voor dit perceel kunt u de volgende waarden doorgeven:
                 P-Al = 64     mg P2O5/100 g
                 Pw   = 40     mg P2O5/l

                 De hier vermelde oppervlakte kan afwijken van de gegevens van RVO.nl; de oppervlakte gemeten door RVO.nl is leidend.
                 Oppervlakte (ha): 2,8
                 Hoekpunten perceel: 62377 382215, 62377 382215, 62549 382388, 62458 382439, 62452 382442, 62384 382385, 62341
                 382347, 62292 382299, 62265 382273, 62262 382269, 62264 382267, 62287 382256, 62308 382248, 62318 382245, 62323
                 382244, 62359 382223, 62377 382214, 62377 382215
                 Monsternamepunten: 62372 382313, 62433 382317, 62369 382324, 62429 382330, 62385 382372, 62429 382294, 62364
                 382292, 62401 382384, 62471 382316, 62379 382256, 62353 382306, 62470 382382, 62447 382403, 62504 382362, 62359
                 382251, 62320 382284, 62467 382396, 62327 382246, 62512 382375, 62272 382270
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Dit rapport is vrijgegeven onder verantwoording van Drs.Ing. M. van den Heuvel, Business Unit Manager.
Op al onze vormen van dienstverlening zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing. Op verzoek
worden deze en/of de specificaties van de analysemethoden toegezonden. Eurofins Agro Testing
Wageningen BV stelt zich niet aansprakelijk voor eventuele schadelijke gevolgen voortvloeiend
uit het gebruik van door of namens ons verstrekte onderzoeksresultaten en/of adviezen.
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Advies                                    Frequentie       Gewas                             Adviesgift                        Afvoer
in kg per ha
per jaar         Stikstof (N)             per jaar         Consumptie-aardappelen            295
                                                           Suikerbieten                      180
                                                           Knolselderij                      170
                                                           Plantuien                         180
                                                           Wintertarwe                       250
                                                           Winterwortelen                    110

                 Sulfaat (SO3)            per jaar         Consumptie-aardappelen            10                                58
                                                           Suikerbieten                      53                                100
                                                           Knolselderij                      0                                 40
                                                           Plantuien                         15                                63
                                                           Wintertarwe                       35                                50
                                                           Winterwortelen                    140                               188

                 Fosfaat (P2O5)           per jaar         Consumptie-aardappelen            55                                55
                                                           Suikerbieten                      55                                55
                                                           Knolselderij                      65                                65
                                                           Plantuien                         30                                -
                                                           Wintertarwe                       90                                90
                                                           Winterwortelen                    75                                75

                 Kali (K2O)               per jaar         Consumptie-aardappelen            255                               255
                                                           Suikerbieten                      150                               150
                                                           Knolselderij                      220                               220
                                                           Plantuien                         160                               -
                                                           Wintertarwe                       130                               130
                                                           Winterwortelen                    345                               345

                 Calcium (CaO)            per jaar         Consumptie-aardappelen            55
                                                           Suikerbieten                      50
                                                           Knolselderij                      20
                                                           Plantuien                         50
                                                           Wintertarwe                       15
                                                           Winterwortelen                    65

                 Magnesium (MgO)          per jaar         Consumptie-aardappelen            0
                                                           Suikerbieten                      0
                                                           Knolselderij                      0
                                                           Plantuien                         0
                                                           Wintertarwe                       0
                                                           Winterwortelen                    12

                 Zink (Zn)                per jaar         Consumptie-aardappelen            0,5
                                                           Suikerbieten                      0,5
                                                           Knolselderij                      0,5
                                                           Plantuien                         0,5
                                                           Wintertarwe                       0,5
                                                           Winterwortelen                    0,5

                 Mangaan (Mn)                              Er is Mn-gebrek te verwachten.

                 Koper (Cu)               per jaar         Consumptie-aardappelen            0
                                                           Suikerbieten                      0
                                                           Knolselderij                      0
                                                           Plantuien                         0
                                                           Wintertarwe                       0
                                                           Winterwortelen                    0

                 Borium (B)               per jaar         Consumptie-aardappelen            0
                                                           Suikerbieten                      0
                                                           Knolselderij                      0
                                                           Plantuien                         0
                                                           Wintertarwe                       0
                                                           Winterwortelen                    0

                 Kalk (nw)                eenmalig                                           0
                                                           De kalkgift is gebaseerd op een optimale pH van 6,6

                 Effectieve org. stof     per jaar                                           1275
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Advies
Bodemstructuur   Calcium (CaO)            eenmalig                                           0

                 Magnesium (MgO)          eenmalig                                           210

Toelichting      De resultaten en/of het advies van dit bemestingsonderzoek
                 kunt u t/m 2021 gebruiken. Laat het perceel daarna opnieuw
                 bemonsteren. Dan krijgt u een betrouwbaar bemestingsadvies
                 gebaseerd op de actuele bodemtoestand.

                 Stikstof:
                 Het N-advies betreft een gewasgericht jaargift. We adviseren
                 deze N-gift - zo mogelijk - op te delen in meerdere giften. Of de
                 vervolggift nodig is, kunt u tijdens het groeiseizoen laten
                 controleren via ons BodemCheck onderzoek. In dit onderzoek
                 wordt onder andere de plantbeschikbare (=minerale) N in de
                 bodem gemeten.
                 Voor aardappelen zijn de verschillen tussen rassen groot. Met
                 BodemCheck kunt u in plaats van een gewasgericht advies, een
                 rasgericht advies aanvragen.

                 Zwavel:
                 Zwavel (S) komt vrij bij de afbraak van organische stof of mest.
                 Deze afbraak vindt plaats door bodemleven. Bodemleven is
                 onder koudere omstandigheden niet erg actief. Vroeg in het
                 voorjaar komt er derhalve weinig S vrij uit de bodem. Voor veel
                 vroege gewassen kan het dan ook verstandig zijn om S te
                 bemesten, zelfs al is de bodemvoorraad goed of hoog (overleg
                 met uw adviseur).

                 Fosfaat:
                 De P-buffering is 29  . Het streeftraject ligt tussen de 17 - 27
                 De P-buffering geeft aan of de P-bodemvoorraad in staat is de P-
                 plantbeschikbaar op het huidige peil te houden. Als de P-
                 buffering laag is, dan zal de P-plantbeschikbaar tijdens het
                 groeiseizoen niet op peil blijven en zal op termijn ook de P-
                 bodemvoorraad terug gaan lopen.

                 Kali:
                 Het K-getal is voor dit perceel 24

                 Calcium:
                 Het calciumadvies is - afhankelijk van de bodemtoestand - deels
                 gewasgericht en deels bodemgericht.
                 Het gewasgerichte CaO-bemestingsadvies (direct onder het kali-
                 advies) is voornamelijk bedoeld om de kwaliteit van gewassen te
                 verbeteren.
                 Het bodemgerichte advies is bedoeld om de bodemvoorraad van
                 calcium op peil te brengen en zal daarnaast een positief effect
                 hebben op de bodemstructuur (zie CEC-driehoek). Let op:
                 mogelijk krijgt u ook een kalkgift geadviseerd. U hoeft niet
                 meerdere keren calcium te geven; calcium uit stikstof-, fosfaat-
                 en kalkmeststoffen dient u hierop in mindering te brengen.

                 Mangaan:
                 Het advies is om in de periode dat het gewas het snelst groeit een
                 bladbemesting uit te voeren en dit na 2 weken te herhalen.
                 De gewassen aardappelen, bieten, granen, erwten, uien, bonen,
                 kool, wortelen, sla en koolzaad zijn het meest gevoelig voor
                 mangaangebrek.
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Dit rapport is vrijgegeven onder verantwoording van Drs.Ing. M. van den Heuvel, Business Unit Manager.
Op al onze vormen van dienstverlening zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing. Op verzoek
worden deze en/of de specificaties van de analysemethoden toegezonden. Eurofins Agro Testing
Wageningen BV stelt zich niet aansprakelijk voor eventuele schadelijke gevolgen voortvloeiend
uit het gebruik van door of namens ons verstrekte onderzoeksresultaten en/of adviezen.
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Bontheid

                 BodemScout toont - gebaseerd op 9 jaar satellietbeelden - de structurele verschillen binnen een gewasperceel; waar deed het gewas
                 het gemiddeld beter en waar slechter? Geeft de BodemScout aan dat uw perceel heel heterogeen is, dan kunt u eerst onderzoeken
                 waardoor de verschillen veroorzaakt worden (zoals structuur, vochtbinding, (schadelijk) bodemleven, tekort aan nutriënten, pH-
                 toestand) en vervolgens uw management aanpassen aan deze informatie.
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Organische stof  In de gekleurde balk staat de informatie over organische stof (kg/ha) die u moet weten om het organische stofgehalte niet te
                 laten dalen.

                                                                              2240
                                      69290

                                                                        965     1275

                2,1  %                                                                 2,3 % Organische stof

                 Jaarlijks afbraakpercentage van de totale voorraad organische stof (%): 3,1

Voorraad organische stof die over 1 jaar in de bemonsterde
laag nog aanwezig zal zijn als er geen (effectieve)
organische stof wordt aangevoerd.
Totaal benodigde aanvoer van effectieve organische stof
als gevolg van afbraak van de organische stof.
Aanvoer via gewasresten (gemiddeld binnen opgegeven
bouwplan of gewassen).
Nog aan te vullen via bijv. dierlijke mest, groenbemesters
en/of compost.

                 Gewas(rest)                       Aanvoer effectieve
                                                   organische stof

                 Consumptie-aardappelen            875
                 Suikerbieten                      1275
                 Knolselderij                      1000
                 Plantuien                         300
                 Wintertarwe                       1640
                 Winterwortelen                    700
                                                   -------
                 Gemiddelde aanvoer/jaar           965
                                                                                                                                   
                 Bij granen gaan we uit van afvoer van stro.

                 Om het organische stofgehalte met 0,1% te verhogen dient u een extra hoeveelheid effectieve organische stof aan te voeren
                 van: 3110 kg per ha.

                 Figuur: Kwaliteit van de organische stof

                 Organische stof bestaat uit met name C, N, P, S. Wanneer de organische stof relatief veel N en of S bevat is dit aantrekkelijk voor
                 bodemleven. Bodemleven vreet deze organische stof graag. Hierbij komt N en S vrij en het gehalte aan organische stof daalt licht
                 (dynamische organische stof). Organische stof kan ook veel C bevatten. Dat is over het algemeen minder aantrekkelijk voor
                 bodemleven. De organische stof wordt derhalve minder aangevreten door bodemleven; de organische stof is stabieler. Stabiele
                 organische stof draagt onder andere bij aan de bewerkbaarheid van de bodem en aan de rulheid. Dynamische organische stof draagt
                 bij aan met name het vrijkomen van N en S en is daarmee een bron van deze nutriënten voor het gewas. De kwaliteit van de
                 organische stof is (geleidelijk) aan te passen door onder andere te letten op de eigenschappen van bodemverbeteraars als dierlijke
                 mest, compost en gewasresten.

Fysisch          De beoordeling van de potentiële structuur wordt gedaan op basis van de verhouding tussen calcium, magnesium en overige
                 kationen aan het klei-humuscomplex. Uiteraard is de werkelijke structuur ook afhankelijk van weersomstandigheden en
                 vochttoestand van de bodem tijdens berijden en bewerken en de zwaarte van machines.

                 Figuur: Structuurdriehoek                                                                                                                      

                                                                                                                     

optimale structuur

goede structuur

matige structuur

zeer matige structuur

slechte structuur

huidige situatie van dit perceel
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Dit rapport is vrijgegeven onder verantwoording van Drs.Ing. M. van den Heuvel, Business Unit Manager.
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Eurofins Agro Testing Wageningen BV is ingeschreven in het RvA-register voor testlaboratoria zoals
nader omschreven in de erkenning onder nr. L122 voor uitsluitend de monsternemings- en/of de
analysemethoden.

Pagina: 7
Totaal aantal pagina's: 8

733274, 05-03-2018

Fysisch          Figuur: Textuurdriehoek

Naast klei (lutum), worden ook de silt- en zandfracties
weergegeven. Klei is kleiner dan 2 micrometer (µm), siltdeeltjes
zijn 2-50 µm en zanddeeltjes groter dan 50 µm. De onderlinge
verdeling van bodemdeeltjes wordt onder andere gebruikt om het
verslempingsrisico van een bodem in te schatten. Bij verslemping
wordt de bodem dichtgesmeerd met kleinere deeltjes (klei en
silt). Een heel eenzijdige verdeling (bijvoorbeeld hoofdzakelijk
zand- of kleideeltjes) levert het minste risico van slemp op. Bij
10-20% klei is het risico op slemp het grootst.

Mediaan van de granulaire zandfractie (M50) = 69  µm
M50 is een maat voor de grofheid van zand. We benutten dit bij
het vaststellen van het waterbindend vermogen (pF).

                 De verkruimelbaarheid is goed te noemen. Echter is dit ook afhankelijk van de soort teelt.
                 Er is kans op verslemping. Het is raadzaam om de organische stof in de bodem op peil te houden of zelfs op termijn te verhogen.
                 De organische stof zorgt namelijk voor binding tussen de gronddeeltjes.

                 Figuur: Waterretentiecurve

                 De hoeveelheid plant beschikbaar water in de bemonsterde laag is 56  mm. Dit is wat u maximaal zou moeten beregenen. Alles wat
                 u meer geeft spoelt af van het perceel of zakt naar diepere lagen.
                 Als het vochtgehalte van het perceel daalt hebben gewassen moeite om voldoende water op te nemen, de grens ligt bij pF 3,3.
                 Wanneer u het vochtgehalte kan bepalen, begin dan met beregenen als het vochtgehalte van dit perceel op 18,7 % vocht zit en
                 geef dan 40  mm.

                 Het actuele vochtgehalte kan bepaald worden door een vochtsensor of verzamel grond van een tiental plekken in het perceel. Meet
                 het gewicht van de vochtige grond en het gewicht van de grond na 24 uur drogen. Het verschil tussen de twee is een indicatie van
                 het vochtgehalte van het perceel.
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Contact & info   Bemonsterde laag:                 0 - 25 cm
                 Grondsoort:                       Zavel
                 Monster genomen door:             Eurofins Agro, Jos Waverijn
                 Contactpersoon monstername:       Leen Bijnagte: 0652002112
                 Bemonsteringsmethode:             volgens Eurofins Agro standaard MIN 1030      Q
                 Specificatie monstername:         Gestratificeerd

Methode                                   Resultaat        Eenheid                   Methode          RvA
Analyse          N-totale bodemvoorraad   1320             mg N/kg                   Em: NIRS (TSC®)  Q
resultaten       S-plantbeschikbaar       4,8              mg S/kg                   Em: CCL3(PAE®)
                 S-totale bodemvoorraad   245              mg S/kg                   Em: NIRS (TSC®)  Q
                 P-plantbeschikbaar       2,2              mg P/kg                   Em: CCL3(PAE®)   Q
                 P-bodemvoorraad          64               mg P2O5/100 g             Em: NIRS (TSC®)
                 K-plantbeschikbaar       105              mg K/kg                   Em: CCL3(PAE®)   Q
                 K-bodemvoorraad          4,7              mmol+/kg                  Em: NIRS (TSC®)
                 Ca-plantbeschikbaar      1,0              mmol Ca/l                 Em: NIRS (TSC®)
                 Ca-bodemvoorraad         148              mmol+/kg                  Em: NIRS (TSC®)
                 Mg-plantbeschikbaar      76               mg Mg/kg                  Em: CCL3(PAE®)   Q
                 Mg-bodemvoorraad         8,8              mmol+/kg                  Em: NIRS (TSC®)
                 Na-plantbeschikbaar      15               mg Na/kg                  Em: CCL3(PAE®)   Q
                 Na-bodemvoorraad         0,9              mmol+/kg                  Em: NIRS (TSC®)
                 Si-plantbeschikbaar      34050            µg Si/kg                  Em: CCL3(PAE®)
                 Fe-plantbeschikbaar      < 2030           µg Fe/kg                  Em: CCL3(PAE®)
                 Zn-plantbeschikbaar      < 100            µg Zn/kg                  Em: CCL3(PAE®)
                 Mn-plantbeschikbaar      320              µg Mn/kg                  Em: CCL3(PAE®)   Q
                 Cu-plantbeschikbaar      82               µg Cu/kg                  Em: CCL3(PAE®)   Q
                 Co-plantbeschikbaar      < 2,6            µg Co/kg                  Em: CCL3(PAE®)   Q
                 B-plantbeschikbaar       383              µg B/kg                   Em: CCL3(PAE®)   Q
                 Mo-plantbeschikbaar      20               µg Mo/kg                  Em: CCL3(PAE®)
                 Se-plantbeschikbaar      3,8              µg Se/kg                  Em: CCL3(PAE®)
                 Zuurgraad (pH)           7,2                                        Em: NIRS (TSC®)
                 C-organisch              1,3              %                         Em: NIRS (TSC®)  Q
                 Organische stof          2,3              %                         Em: NIRS (TSC®)  Q
                 C-anorganisch            0,34             %                         Em: NIRS (TSC®)
                 Koolzure kalk            2,2              %                         Em: NIRS (TSC®)
                 Klei (<2 µm)             16               %                         Em: NIRS (TSC®)
                 Silt (2-50 µm)           34               %                         Em: NIRS (TSC®)
                 Zand (>50 µm)            46               %                         Em: NIRS (TSC®)
                 Klei-humus (CEC)         152              mmol+/kg                  Em: NIRS (TSC®)
                 Bodemleven               44               mg N/kg                   Em: NIRS (TSC®)
                 De op pagina 1 en 2 bij Resultaat vermelde waarden zijn berekend uit bovenstaande analyseresultaten.

                 Q   Methode geaccrediteerd door RvA
                 Em: Eigen methode,  Gw: Gelijkwaardig aan,  Cf: Conform

                 De resultaten zijn weergegeven in droge grond.
                 Alle verrichtingen zijn binnen de gestelde houdbaarheidstermijn tussen monstername en analyse uitgevoerd.
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Dit rapport is vrijgegeven onder verantwoording van Drs.Ing. M. van den Heuvel, Business Unit Manager.
Op al onze vormen van dienstverlening zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing. Op verzoek
worden deze en/of de specificaties van de analysemethoden toegezonden. Eurofins Agro Testing
Wageningen BV stelt zich niet aansprakelijk voor eventuele schadelijke gevolgen voortvloeiend
uit het gebruik van door of namens ons verstrekte onderzoeksresultaten en/of adviezen.

Eurofins Agro Testing Wageningen BV is ingeschreven in het RvA-register voor testlaboratoria zoals
nader omschreven in de erkenning onder nr. L122 voor uitsluitend de monsternemings- en/of de
analysemethoden.
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Onderzoek        Onderzoek-/ordernr:      Datum monstername:        Datum verslag:
                 733226/004286978         22-01-2018                05-03-2018

Resultaat                                 Eenheid                   Resultaat                Streeftraject      laag  vrij laag   goed  vrij hoog  hoog

                 N-totale bodemvoorraad   kg N/ha                   3670                     3200 - 5040      
Chemisch         C/N-ratio                                          10                       13 - 17          
                 N-leverend vermogen      kg N/ha                   65                       95 - 145         

                 S-plantbeschikbaar       kg S/ha                   40                       20 - 30          
                 S-totale bodemvoorraad   kg S/ha                   730                      760 - 1790       
                 C/S-ratio                                          49                       50 - 75          
                 S-leverend vermogen      kg S/ha                   13                       20 - 30          

                 P-plantbeschikbaar       kg P/ha                   6,8                      5,6 - 9,3        
                 P-bodemvoorraad          kg P/ha                   975                      365 - 640        

                 K-plantbeschikbaar       kg K/ha                   395                      220 - 340        
                 K-bodemvoorraad          kg K/ha                   740                      405 - 560        

                 Ca-plantbeschikbaar      kg Ca/ha                  225                      225 - 525        
                 Ca-bodemvoorraad         kg Ca/ha                  8540                     7190 - 10785     

                 Mg-plantbeschikbaar      kg Mg/ha                  275                      155 - 265        
                 Mg-bodemvoorraad         kg Mg/ha                  395                      290 - 585        

                 Na-plantbeschikbaar      kg Na/ha                  40                       110 - 155        
                 Na-bodemvoorraad         kg Na/ha                  55                       70 - 105         

                 Si-plantbeschikbaar      g Si/ha                   134360                   18660 - 80860    
                 Fe-plantbeschikbaar      g Fe/ha                   < 6310                   7780 - 14000     
                 Zn-plantbeschikbaar      g Zn/ha                   < 310                    1560 - 2330      
                 Mn-plantbeschikbaar      g Mn/ha                   960                      3110 - 4040      
                 Cu-plantbeschikbaar      g Cu/ha                   135                      125 - 200        
                 Co-plantbeschikbaar      g Co/ha                   10                       15 - 25          
                 B-plantbeschikbaar       g B/ha                    940                      310 - 465        
                 Mo-plantbeschikbaar      g Mo/ha                   30                       310 - 15550      
                 Se-plantbeschikbaar      g Se/ha                   12                       11 - 14          
Fysisch
                 Zuurgraad (pH)                                     7,5                      > 6,4            

                 C-organisch              %                         1,2                                       
                 Organische stof          %                         2,3                                       
                 C/OS-ratio                                         0,52                     0,45 - 0,55      

                 Koolzure kalk            %                         3,9                      2,0 - 3,0        

                 Klei (<2 µm)             %                         18                                        
                 Silt (2-50 µm)           %                         35                                        
                 Zand (>50 µm)            %                         41                                        
                 Slib (<16 µm)            %                         29                                        

                 Klei-humus (CEC)         mmol+/kg                  154                      > 119            
                 CEC-bezetting            %                         100                      > 95             
                 Ca-bezetting             %                         89                       80 - 90          
                 Mg-bezetting             %                         6,8                      6,0 - 10         
                 K-bezetting              %                         4,0                      2,0 - 5,0        
                 Na-bezetting             %                         0,5                      1,0 - 1,5        
                 H-bezetting              %                         < 0,1                    < 1,0            
                 Al-bezetting             %                         < 0,1                    < 1,0            
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Resultaat                                 Eenheid                   Resultaat                Streeftraject      laag  vrij laag   goed  zeer goed

                 Verkruimelbaarheid       rapportcijfer             7,4                      6,0 - 8,0        
                 Verslemping              rapportcijfer             4,5                      6,0 - 8,0        
                 Stuifgevoeligheid        rapportcijfer             8,6                      6,0 - 8,0        

                                          Eenheid                   Resultaat                Streeftraject      laag  vrij laag   goed  vrij hoog  hoog

                 Vochthoudend vermogen    mm                        56                                        
Biologisch
                 Bodemleven               mg N/kg                   32                       60 - 80          

Essentiële nutriënten
Elk gewas heeft voedingsstoffen nodig. De essentiële nutriënten waar een gewas het meest van nodig
heeft, zijn stikstof (N), zwavel (S), fosfaat (P), kalium (K), calcium (Ca) en magnesium (Mg). De andere
essentiële nutriënten zijn de sporenelementen ijzer (Fe), zink (Zn), mangaan (Mn), koper (Cu), borium (B),
molybdeen (Mo) en chloor (Cl). Een gewas heeft van sporenelementen relatief weinig nodig, maar een
tekort kan bij ieder gewas opbrengst- en of kwaliteitsverlies veroorzaken.

Een aantal andere nutriënten (natrium, silicium, kobalt, selenium) kunnen ook van belang zijn voor onder
andere opbrengst, kwaliteit, weerbaarheid, stevigheid, vruchtbaarheid, smakelijkheid en
(dier)gezondheid.

Elementen kunnen elkaar ook beconcurreren. Als bijvoorbeeld de Mg-toestand 'goed' is maar de K-
toestand 'hoog' is, kan er alsnog een Mg-tekort ontstaan. De adviesgiften houden derhalve ook rekening
met deze interacties.

                 Bemestingsadviezen en wetgeving
                 De bemestingsadviezen streven een landbouwkundig optimale opbrengst en kwaliteit na. De adviezen houden geen rekening met
                 restricties vanuit wetgeving. Wanneer u op bedrijfsniveau niet voldoende ruimte heeft, adviseren we de giften van de minst
                 behoeftige gewassen te verminderen, overleg met uw adviseur.

Wetgeving        Lever de resultaten van grondonderzoek ieder jaar opnieuw in voor 15 mei van het betreffende jaar. Dat kunt u doen op
                 www.rvo.nl/aangifte. Voor dit perceel kunt u de volgende waarden doorgeven:
                 P-Al = 72     mg P2O5/100 g
                 Pw   = 43     mg P2O5/l

                 De hier vermelde oppervlakte kan afwijken van de gegevens van RVO.nl; de oppervlakte gemeten door RVO.nl is leidend.
                 Oppervlakte (ha): 2,9
                 Hoekpunten perceel: 65281 382192, 65278 382193, 65193 382240, 65191 382235, 65110 382018, 65095 381976, 65212
                 381947, 65281 382192

                 Monsternamepunten: 65214 382087, 65175 382063, 65237 382092, 65147 382093, 65206 382126, 65253 382109, 65142
                 382061, 65238 382064, 65180 382023, 65160 382149, 65203 382014, 65237 382157, 65117 382018, 65178 382163, 65260
                 382201, 65168 381962, 65188 381981, 65238 382183, 65100 381983, 65193 382222
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Dit rapport is vrijgegeven onder verantwoording van Drs.Ing. M. van den Heuvel, Business Unit Manager.
Op al onze vormen van dienstverlening zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing. Op verzoek
worden deze en/of de specificaties van de analysemethoden toegezonden. Eurofins Agro Testing
Wageningen BV stelt zich niet aansprakelijk voor eventuele schadelijke gevolgen voortvloeiend
uit het gebruik van door of namens ons verstrekte onderzoeksresultaten en/of adviezen.

Eurofins Agro Testing Wageningen BV is ingeschreven in het RvA-register voor testlaboratoria zoals
nader omschreven in de erkenning onder nr. L122 voor uitsluitend de monsternemings- en/of de
analysemethoden.
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Advies                                    Frequentie       Gewas                             Adviesgift                        Afvoer
in kg per ha
per jaar         Stikstof (N)             per jaar         Consumptie-aardappelen            295
                                                           Suikerbieten                      180
                                                           Knolselderij                      170
                                                           Plantuien                         180
                                                           Wintertarwe                       250
                                                           Winterwortelen                    110

                 Sulfaat (SO3)            per jaar         Consumptie-aardappelen            10                                58
                                                           Suikerbieten                      53                                100
                                                           Knolselderij                      0                                 40
                                                           Plantuien                         15                                63
                                                           Wintertarwe                       35                                50
                                                           Winterwortelen                    140                               188

                 Fosfaat (P2O5)           per jaar         Consumptie-aardappelen            55                                55
                                                           Suikerbieten                      55                                55
                                                           Knolselderij                      65                                65
                                                           Plantuien                         20                                -
                                                           Wintertarwe                       90                                90
                                                           Winterwortelen                    75                                75

                 Kali (K2O)               per jaar         Consumptie-aardappelen            110                               255
                                                           Suikerbieten                      0                                 150
                                                           Knolselderij                      110                               220
                                                           Plantuien                         110                               -
                                                           Wintertarwe                       0                                 130
                                                           Winterwortelen                    110                               345

                 Calcium (CaO)            per jaar         Consumptie-aardappelen            45
                                                           Suikerbieten                      40
                                                           Knolselderij                      10
                                                           Plantuien                         40
                                                           Wintertarwe                       5
                                                           Winterwortelen                    55

                 Magnesium (MgO)          per jaar         Consumptie-aardappelen            0
                                                           Suikerbieten                      0
                                                           Knolselderij                      0
                                                           Plantuien                         0
                                                           Wintertarwe                       0
                                                           Winterwortelen                    2

                 Zink (Zn)                per jaar         Consumptie-aardappelen            0,5
                                                           Suikerbieten                      0,5
                                                           Knolselderij                      0,5
                                                           Plantuien                         0,5
                                                           Wintertarwe                       0,5
                                                           Winterwortelen                    0,5

                 Mangaan (Mn)                              Er is Mn-gebrek te verwachten.

                 Koper (Cu)               per jaar         Consumptie-aardappelen            0
                                                           Suikerbieten                      0
                                                           Knolselderij                      0
                                                           Plantuien                         0
                                                           Wintertarwe                       0
                                                           Winterwortelen                    0

                 Borium (B)               per jaar         Consumptie-aardappelen            0
                                                           Suikerbieten                      0
                                                           Knolselderij                      0
                                                           Plantuien                         0
                                                           Wintertarwe                       0
                                                           Winterwortelen                    0

                 Kalk (nw)                eenmalig                                           0
                                                           De kalkgift is gebaseerd op een optimale pH van 6,6

                 Effectieve org. stof     per jaar                                           1305
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Advies
Bodemstructuur   Calcium (CaO)            eenmalig                                           0

                 Magnesium (MgO)          eenmalig                                           115

Toelichting      De resultaten en/of het advies van dit bemestingsonderzoek
                 kunt u t/m 2021 gebruiken. Laat het perceel daarna opnieuw
                 bemonsteren. Dan krijgt u een betrouwbaar bemestingsadvies
                 gebaseerd op de actuele bodemtoestand.

                 Stikstof:
                 Het N-advies betreft een gewasgericht jaargift. We adviseren
                 deze N-gift - zo mogelijk - op te delen in meerdere giften. Of de
                 vervolggift nodig is, kunt u tijdens het groeiseizoen laten
                 controleren via ons BodemCheck onderzoek. In dit onderzoek
                 wordt onder andere de plantbeschikbare (=minerale) N in de
                 bodem gemeten.
                 Voor aardappelen zijn de verschillen tussen rassen groot. Met
                 BodemCheck kunt u in plaats van een gewasgericht advies, een
                 rasgericht advies aanvragen.

                 Zwavel:
                 Zwavel (S) komt vrij bij de afbraak van organische stof of mest.
                 Deze afbraak vindt plaats door bodemleven. Bodemleven is
                 onder koudere omstandigheden niet erg actief. Vroeg in het
                 voorjaar komt er derhalve weinig S vrij uit de bodem. Voor veel
                 vroege gewassen kan het dan ook verstandig zijn om S te
                 bemesten, zelfs al is de bodemvoorraad goed of hoog (overleg
                 met uw adviseur).

                 Fosfaat:
                 De P-buffering is 33  . Het streeftraject ligt tussen de 17 - 27
                 De P-buffering geeft aan of de P-bodemvoorraad in staat is de P-
                 plantbeschikbaar op het huidige peil te houden. Als de P-
                 buffering laag is, dan zal de P-plantbeschikbaar tijdens het
                 groeiseizoen niet op peil blijven en zal op termijn ook de P-
                 bodemvoorraad terug gaan lopen.

                 Kali:
                 Het K-getal is voor dit perceel 29

                 Calcium:
                 Het calciumadvies is - afhankelijk van de bodemtoestand - deels
                 gewasgericht en deels bodemgericht.
                 Het gewasgerichte CaO-bemestingsadvies (direct onder het kali-
                 advies) is voornamelijk bedoeld om de kwaliteit van gewassen te
                 verbeteren.
                 Het bodemgerichte advies is bedoeld om de bodemvoorraad van
                 calcium op peil te brengen en zal daarnaast een positief effect
                 hebben op de bodemstructuur (zie CEC-driehoek). Let op:
                 mogelijk krijgt u ook een kalkgift geadviseerd. U hoeft niet
                 meerdere keren calcium te geven; calcium uit stikstof-, fosfaat-
                 en kalkmeststoffen dient u hierop in mindering te brengen.

                 Mangaan:
                 Het advies is om in de periode dat het gewas het snelst groeit een
                 bladbemesting uit te voeren en dit na 2 weken te herhalen.
                 De gewassen aardappelen, bieten, granen, erwten, uien, bonen,
                 kool, wortelen, sla en koolzaad zijn het meest gevoelig voor
                 mangaangebrek.
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Dit rapport is vrijgegeven onder verantwoording van Drs.Ing. M. van den Heuvel, Business Unit Manager.
Op al onze vormen van dienstverlening zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing. Op verzoek
worden deze en/of de specificaties van de analysemethoden toegezonden. Eurofins Agro Testing
Wageningen BV stelt zich niet aansprakelijk voor eventuele schadelijke gevolgen voortvloeiend
uit het gebruik van door of namens ons verstrekte onderzoeksresultaten en/of adviezen.

Eurofins Agro Testing Wageningen BV is ingeschreven in het RvA-register voor testlaboratoria zoals
nader omschreven in de erkenning onder nr. L122 voor uitsluitend de monsternemings- en/of de
analysemethoden.
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Bontheid

                 BodemScout toont - gebaseerd op 9 jaar satellietbeelden - de structurele verschillen binnen een gewasperceel; waar deed het gewas
                 het gemiddeld beter en waar slechter? Geeft de BodemScout aan dat uw perceel heel heterogeen is, dan kunt u eerst onderzoeken
                 waardoor de verschillen veroorzaakt worden (zoals structuur, vochtbinding, (schadelijk) bodemleven, tekort aan nutriënten, pH-
                 toestand) en vervolgens uw management aanpassen aan deze informatie.
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Organische stof  In de gekleurde balk staat de informatie over organische stof (kg/ha) die u moet weten om het organische stofgehalte niet te
                 laten dalen.

                                                                              2270
                                      69260

                                                                        965     1305

                2,0  %                                                                 2,3 % Organische stof

                 Jaarlijks afbraakpercentage van de totale voorraad organische stof (%): 3,2

Voorraad organische stof die over 1 jaar in de bemonsterde
laag nog aanwezig zal zijn als er geen (effectieve)
organische stof wordt aangevoerd.
Totaal benodigde aanvoer van effectieve organische stof
als gevolg van afbraak van de organische stof.
Aanvoer via gewasresten (gemiddeld binnen opgegeven
bouwplan of gewassen).
Nog aan te vullen via bijv. dierlijke mest, groenbemesters
en/of compost.

                 Gewas(rest)                       Aanvoer effectieve
                                                   organische stof

                 Consumptie-aardappelen            875
                 Suikerbieten                      1275
                 Knolselderij                      1000
                 Plantuien                         300
                 Wintertarwe                       1640
                 Winterwortelen                    700
                                                   -------
                 Gemiddelde aanvoer/jaar           965
                                                                                                                                   
                 Bij granen gaan we uit van afvoer van stro.

                 Om het organische stofgehalte met 0,1% te verhogen dient u een extra hoeveelheid effectieve organische stof aan te voeren
                 van: 3110 kg per ha.

                 Figuur: Kwaliteit van de organische stof

                 Organische stof bestaat uit met name C, N, P, S. Wanneer de organische stof relatief veel N en of S bevat is dit aantrekkelijk voor
                 bodemleven. Bodemleven vreet deze organische stof graag. Hierbij komt N en S vrij en het gehalte aan organische stof daalt licht
                 (dynamische organische stof). Organische stof kan ook veel C bevatten. Dat is over het algemeen minder aantrekkelijk voor
                 bodemleven. De organische stof wordt derhalve minder aangevreten door bodemleven; de organische stof is stabieler. Stabiele
                 organische stof draagt onder andere bij aan de bewerkbaarheid van de bodem en aan de rulheid. Dynamische organische stof draagt
                 bij aan met name het vrijkomen van N en S en is daarmee een bron van deze nutriënten voor het gewas. De kwaliteit van de
                 organische stof is (geleidelijk) aan te passen door onder andere te letten op de eigenschappen van bodemverbeteraars als dierlijke
                 mest, compost en gewasresten.

Fysisch          De beoordeling van de potentiële structuur wordt gedaan op basis van de verhouding tussen calcium, magnesium en overige
                 kationen aan het klei-humuscomplex. Uiteraard is de werkelijke structuur ook afhankelijk van weersomstandigheden en
                 vochttoestand van de bodem tijdens berijden en bewerken en de zwaarte van machines.

                 Figuur: Structuurdriehoek                                                                                                                      

                                                                                                                     

optimale structuur

goede structuur

matige structuur

zeer matige structuur

slechte structuur

huidige situatie van dit perceel
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Dit rapport is vrijgegeven onder verantwoording van Drs.Ing. M. van den Heuvel, Business Unit Manager.
Op al onze vormen van dienstverlening zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing. Op verzoek
worden deze en/of de specificaties van de analysemethoden toegezonden. Eurofins Agro Testing
Wageningen BV stelt zich niet aansprakelijk voor eventuele schadelijke gevolgen voortvloeiend
uit het gebruik van door of namens ons verstrekte onderzoeksresultaten en/of adviezen.

Eurofins Agro Testing Wageningen BV is ingeschreven in het RvA-register voor testlaboratoria zoals
nader omschreven in de erkenning onder nr. L122 voor uitsluitend de monsternemings- en/of de
analysemethoden.

Pagina: 7
Totaal aantal pagina's: 8

733226, 05-03-2018

Fysisch          Figuur: Textuurdriehoek

Naast klei (lutum), worden ook de silt- en zandfracties
weergegeven. Klei is kleiner dan 2 micrometer (µm), siltdeeltjes
zijn 2-50 µm en zanddeeltjes groter dan 50 µm. De onderlinge
verdeling van bodemdeeltjes wordt onder andere gebruikt om het
verslempingsrisico van een bodem in te schatten. Bij verslemping
wordt de bodem dichtgesmeerd met kleinere deeltjes (klei en
silt). Een heel eenzijdige verdeling (bijvoorbeeld hoofdzakelijk
zand- of kleideeltjes) levert het minste risico van slemp op. Bij
10-20% klei is het risico op slemp het grootst.

Mediaan van de granulaire zandfractie (M50) = 73  µm
M50 is een maat voor de grofheid van zand. We benutten dit bij
het vaststellen van het waterbindend vermogen (pF).

                 De verkruimelbaarheid is goed te noemen. Echter is dit ook afhankelijk van de soort teelt.
                 Er is kans op verslemping. Het is raadzaam om de organische stof in de bodem op peil te houden of zelfs op termijn te verhogen.
                 De organische stof zorgt namelijk voor binding tussen de gronddeeltjes.

                 Figuur: Waterretentiecurve

                 De hoeveelheid plant beschikbaar water in de bemonsterde laag is 56  mm. Dit is wat u maximaal zou moeten beregenen. Alles wat
                 u meer geeft spoelt af van het perceel of zakt naar diepere lagen.
                 Als het vochtgehalte van het perceel daalt hebben gewassen moeite om voldoende water op te nemen, de grens ligt bij pF 3,3.
                 Wanneer u het vochtgehalte kan bepalen, begin dan met beregenen als het vochtgehalte van dit perceel op 20,1 % vocht zit en
                 geef dan 39  mm.

                 Het actuele vochtgehalte kan bepaald worden door een vochtsensor of verzamel grond van een tiental plekken in het perceel. Meet
                 het gewicht van de vochtige grond en het gewicht van de grond na 24 uur drogen. Het verschil tussen de twee is een indicatie van
                 het vochtgehalte van het perceel.
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Contact & info   Bemonsterde laag:                 0 - 25 cm
                 Grondsoort:                       Zavel
                 Monster genomen door:             Eurofins Agro, Jos Waverijn
                 Contactpersoon monstername:       Leen Bijnagte: 0652002112
                 Bemonsteringsmethode:             volgens Eurofins Agro standaard MIN 1030      Q
                 Specificatie monstername:         Gestratificeerd

Methode                                   Resultaat        Eenheid                   Methode          RvA
Analyse          N-totale bodemvoorraad   1180             mg N/kg                   Em: NIRS (TSC®)  Q
resultaten       S-plantbeschikbaar       12,9             mg S/kg                   Em: CCL3(PAE®)
                 S-totale bodemvoorraad   235              mg S/kg                   Em: NIRS (TSC®)  Q
                 P-plantbeschikbaar       2,2              mg P/kg                   Em: CCL3(PAE®)   Q
                 P-bodemvoorraad          72               mg P2O5/100 g             Em: NIRS (TSC®)
                 K-plantbeschikbaar       127              mg K/kg                   Em: CCL3(PAE®)   Q
                 K-bodemvoorraad          6,1              mmol+/kg                  Em: NIRS (TSC®)
                 Ca-plantbeschikbaar      0,9              mmol Ca/l                 Em: NIRS (TSC®)
                 Ca-bodemvoorraad         146              mmol+/kg                  Em: NIRS (TSC®)
                 Mg-plantbeschikbaar      89               mg Mg/kg                  Em: CCL3(PAE®)   Q
                 Mg-bodemvoorraad         10,5             mmol+/kg                  Em: NIRS (TSC®)
                 Na-plantbeschikbaar      13               mg Na/kg                  Em: CCL3(PAE®)   Q
                 Na-bodemvoorraad         0,8              mmol+/kg                  Em: NIRS (TSC®)
                 Si-plantbeschikbaar      43200            µg Si/kg                  Em: CCL3(PAE®)
                 Fe-plantbeschikbaar      < 2030           µg Fe/kg                  Em: CCL3(PAE®)
                 Zn-plantbeschikbaar      < 100            µg Zn/kg                  Em: CCL3(PAE®)
                 Mn-plantbeschikbaar      310              µg Mn/kg                  Em: CCL3(PAE®)   Q
                 Cu-plantbeschikbaar      44               µg Cu/kg                  Em: CCL3(PAE®)   Q
                 Co-plantbeschikbaar      3,2              µg Co/kg                  Em: CCL3(PAE®)   Q
                 B-plantbeschikbaar       303              µg B/kg                   Em: CCL3(PAE®)   Q
                 Mo-plantbeschikbaar      9                µg Mo/kg                  Em: CCL3(PAE®)
                 Se-plantbeschikbaar      3,8              µg Se/kg                  Em: CCL3(PAE®)
                 Zuurgraad (pH)           7,5                                        Em: NIRS (TSC®)
                 C-organisch              1,2              %                         Em: NIRS (TSC®)  Q
                 Organische stof          2,3              %                         Em: NIRS (TSC®)  Q
                 C-anorganisch            0,55             %                         Em: NIRS (TSC®)
                 Koolzure kalk            3,9              %                         Em: NIRS (TSC®)
                 Klei (<2 µm)             18               %                         Em: NIRS (TSC®)
                 Silt (2-50 µm)           35               %                         Em: NIRS (TSC®)
                 Zand (>50 µm)            41               %                         Em: NIRS (TSC®)
                 Klei-humus (CEC)         154              mmol+/kg                  Em: NIRS (TSC®)
                 Bodemleven               32               mg N/kg                   Em: NIRS (TSC®)
                 De op pagina 1 en 2 bij Resultaat vermelde waarden zijn berekend uit bovenstaande analyseresultaten.

                 Q   Methode geaccrediteerd door RvA
                 Em: Eigen methode,  Gw: Gelijkwaardig aan,  Cf: Conform

                 De resultaten zijn weergegeven in droge grond.
                 Alle verrichtingen zijn binnen de gestelde houdbaarheidstermijn tussen monstername en analyse uitgevoerd.
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Dit rapport is vrijgegeven onder verantwoording van Drs.Ing. M. van den Heuvel, Business Unit Manager.
Op al onze vormen van dienstverlening zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing. Op verzoek
worden deze en/of de specificaties van de analysemethoden toegezonden. Eurofins Agro Testing
Wageningen BV stelt zich niet aansprakelijk voor eventuele schadelijke gevolgen voortvloeiend
uit het gebruik van door of namens ons verstrekte onderzoeksresultaten en/of adviezen.

Eurofins Agro Testing Wageningen BV is ingeschreven in het RvA-register voor testlaboratoria zoals
nader omschreven in de erkenning onder nr. L122 voor uitsluitend de monsternemings- en/of de
analysemethoden.
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Onderzoek        Onderzoek-/ordernr:      Datum monstername:        Datum verslag:
                 733292/004286978         22-01-2018                05-03-2018

Resultaat                                 Eenheid                   Resultaat                Streeftraject      laag  vrij laag   goed  vrij hoog  hoog

                 N-totale bodemvoorraad   kg N/ha                   3330                     3230 - 5080      
Chemisch         C/N-ratio                                          11                       13 - 17          
                 N-leverend vermogen      kg N/ha                   60                       95 - 145         

                 S-plantbeschikbaar       kg S/ha                   677                      20 - 30          
                 S-totale bodemvoorraad   kg S/ha                   990                      770 - 1805       
                 C/S-ratio                                          37                       50 - 75          
                 S-leverend vermogen      kg S/ha                   20                       20 - 30          

                 P-plantbeschikbaar       kg P/ha                   1,9                      5,6 - 9,4        
                 P-bodemvoorraad          kg P/ha                   685                      370 - 645        

                 K-plantbeschikbaar       kg K/ha                   235                      220 - 345        
                 K-bodemvoorraad          kg K/ha                   550                      395 - 545        

                 Ca-plantbeschikbaar      kg Ca/ha                  855                      225 - 530        
                 Ca-bodemvoorraad         kg Ca/ha                  8490                     6770 - 10155     

                 Mg-plantbeschikbaar      kg Mg/ha                  205                      155 - 265        
                 Mg-bodemvoorraad         kg Mg/ha                  185                      275 - 575        

                 Na-plantbeschikbaar      kg Na/ha                  40                       110 - 155        
                 Na-bodemvoorraad         kg Na/ha                  45                       70 - 110         

                 Si-plantbeschikbaar      g Si/ha                   72750                    18830 - 81600    
                 Fe-plantbeschikbaar      g Fe/ha                   < 6370                   7850 - 14120     
                 Zn-plantbeschikbaar      g Zn/ha                   < 310                    1570 - 2350      
                 Mn-plantbeschikbaar      g Mn/ha                   < 780                    3140 - 4080      
                 Cu-plantbeschikbaar      g Cu/ha                   180                      125 - 205        
                 Co-plantbeschikbaar      g Co/ha                   < 10                     15 - 25          
                 B-plantbeschikbaar       g B/ha                    865                      315 - 470        
                 Mo-plantbeschikbaar      g Mo/ha                   40                       310 - 15690      
                 Se-plantbeschikbaar      g Se/ha                   11                       11 - 14          
Fysisch
                 Zuurgraad (pH)                                     7,2                      > 6,4            

                 C-organisch              %                         1,2                                       
                 Organische stof          %                         2,0                                       
                 C/OS-ratio                                         0,60                     0,45 - 0,55      

                 Koolzure kalk            %                         4,2                      2,0 - 3,0        

                 Klei (<2 µm)             %                         16                                        
                 Silt (2-50 µm)           %                         30                                        
                 Zand (>50 µm)            %                         48                                        
                 Slib (<16 µm)            %                         25                                        

                 Klei-humus (CEC)         mmol+/kg                  145                      > 107            
                 CEC-bezetting            %                         100                      > 95             
                 Ca-bezetting             %                         93                       80 - 90          
                 Mg-bezetting             %                         3,4                      6,0 - 10         
                 K-bezetting              %                         3,1                      2,0 - 5,0        
                 Na-bezetting             %                         0,4                      1,0 - 1,5        
                 H-bezetting              %                         < 0,1                    < 1,0            
                 Al-bezetting             %                         < 0,1                    < 1,0            
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Resultaat                                 Eenheid                   Resultaat                Streeftraject      laag  vrij laag   goed  zeer goed

                 Verkruimelbaarheid       rapportcijfer             7,8                      6,0 - 8,0        
                 Verslemping              rapportcijfer             4,0                      6,0 - 8,0        
                 Stuifgevoeligheid        rapportcijfer             8,5                      6,0 - 8,0        

                                          Eenheid                   Resultaat                Streeftraject      laag  vrij laag   goed  vrij hoog  hoog

                 Vochthoudend vermogen    mm                        56                                        
Biologisch
                 Bodemleven               mg N/kg                   33                       60 - 80          

Essentiële nutriënten
Elk gewas heeft voedingsstoffen nodig. De essentiële nutriënten waar een gewas het meest van nodig
heeft, zijn stikstof (N), zwavel (S), fosfaat (P), kalium (K), calcium (Ca) en magnesium (Mg). De andere
essentiële nutriënten zijn de sporenelementen ijzer (Fe), zink (Zn), mangaan (Mn), koper (Cu), borium (B),
molybdeen (Mo) en chloor (Cl). Een gewas heeft van sporenelementen relatief weinig nodig, maar een
tekort kan bij ieder gewas opbrengst- en of kwaliteitsverlies veroorzaken.

Een aantal andere nutriënten (natrium, silicium, kobalt, selenium) kunnen ook van belang zijn voor onder
andere opbrengst, kwaliteit, weerbaarheid, stevigheid, vruchtbaarheid, smakelijkheid en
(dier)gezondheid.

Elementen kunnen elkaar ook beconcurreren. Als bijvoorbeeld de Mg-toestand 'goed' is maar de K-
toestand 'hoog' is, kan er alsnog een Mg-tekort ontstaan. De adviesgiften houden derhalve ook rekening
met deze interacties.

                 Bemestingsadviezen en wetgeving
                 De bemestingsadviezen streven een landbouwkundig optimale opbrengst en kwaliteit na. De adviezen houden geen rekening met
                 restricties vanuit wetgeving. Wanneer u op bedrijfsniveau niet voldoende ruimte heeft, adviseren we de giften van de minst
                 behoeftige gewassen te verminderen, overleg met uw adviseur.

Wetgeving        Lever de resultaten van grondonderzoek ieder jaar opnieuw in voor 15 mei van het betreffende jaar. Dat kunt u doen op
                 www.rvo.nl/aangifte. Voor dit perceel kunt u de volgende waarden doorgeven:
                 P-Al = 50     mg P2O5/100 g
                 Pw   = 26     mg P2O5/l

                 De hier vermelde oppervlakte kan afwijken van de gegevens van RVO.nl; de oppervlakte gemeten door RVO.nl is leidend.
                 Oppervlakte (ha): 2,0
                 Hoekpunten perceel: 64227 380882, 64248 380889, 64276 380896, 64294 380900, 64309 380903, 64327 380905, 64345
                 380907, 64348 380907, 64348 380909, 64351 381037, 64314 381037, 64283 381038, 64238 381038, 64211 381039, 64206
                 380875, 64227 380882
                 Monsternamepunten: 64276 380954, 64296 380935, 64248 380922, 64277 380999, 64312 380960, 64257 380962, 64315
                 380995, 64311 380907, 64266 380916, 64239 381000, 64344 380956, 64240 380955, 64288 381036, 64215 380971, 64225
                 380928, 64313 381015, 64344 380936, 64233 381020, 64347 381004, 64207 380877



perc nr 8

Dit rapport is vrijgegeven onder verantwoording van Drs.Ing. M. van den Heuvel, Business Unit Manager.
Op al onze vormen van dienstverlening zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing. Op verzoek
worden deze en/of de specificaties van de analysemethoden toegezonden. Eurofins Agro Testing
Wageningen BV stelt zich niet aansprakelijk voor eventuele schadelijke gevolgen voortvloeiend
uit het gebruik van door of namens ons verstrekte onderzoeksresultaten en/of adviezen.

Eurofins Agro Testing Wageningen BV is ingeschreven in het RvA-register voor testlaboratoria zoals
nader omschreven in de erkenning onder nr. L122 voor uitsluitend de monsternemings- en/of de
analysemethoden.
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Advies                                    Frequentie       Gewas                             Adviesgift                        Afvoer
in kg per ha
per jaar         Stikstof (N)             per jaar         Consumptie-aardappelen            295
                                                           Suikerbieten                      180
                                                           Knolselderij                      170
                                                           Plantuien                         180
                                                           Wintertarwe                       250
                                                           Winterwortelen                    110

                 Sulfaat (SO3)            per jaar         Consumptie-aardappelen            0                                 58
                                                           Suikerbieten                      35                                100
                                                           Knolselderij                      0                                 40
                                                           Plantuien                         0                                 63
                                                           Wintertarwe                       0                                 50
                                                           Winterwortelen                    123                               188

                 Fosfaat (P2O5)           per jaar         Consumptie-aardappelen            90                                55
                                                           Suikerbieten                      75                                55
                                                           Knolselderij                      90                                65
                                                           Plantuien                         90                                -
                                                           Wintertarwe                       90                                90
                                                           Winterwortelen                    75                                75

                 Kali (K2O)               per jaar         Consumptie-aardappelen            255                               255
                                                           Suikerbieten                      150                               150
                                                           Knolselderij                      220                               220
                                                           Plantuien                         195                               -
                                                           Wintertarwe                       130                               130
                                                           Winterwortelen                    345                               345

                 Calcium (CaO)            per jaar         Consumptie-aardappelen            40
                                                           Suikerbieten                      35
                                                           Knolselderij                      5
                                                           Plantuien                         35
                                                           Wintertarwe                       0
                                                           Winterwortelen                    50

                 Magnesium (MgO)          per jaar         Consumptie-aardappelen            9
                                                           Suikerbieten                      0
                                                           Knolselderij                      0
                                                           Plantuien                         0
                                                           Wintertarwe                       0
                                                           Winterwortelen                    29

                 Zink (Zn)                per jaar         Consumptie-aardappelen            0,5
                                                           Suikerbieten                      0,5
                                                           Knolselderij                      0,5
                                                           Plantuien                         0,5
                                                           Wintertarwe                       0,5
                                                           Winterwortelen                    0,5

                 Mangaan (Mn)                              Er is Mn-gebrek te verwachten.

                 Koper (Cu)               per jaar         Consumptie-aardappelen            0
                                                           Suikerbieten                      0
                                                           Knolselderij                      0
                                                           Plantuien                         0
                                                           Wintertarwe                       0
                                                           Winterwortelen                    0

                 Borium (B)               per jaar         Consumptie-aardappelen            0
                                                           Suikerbieten                      0
                                                           Knolselderij                      0
                                                           Plantuien                         0
                                                           Wintertarwe                       0
                                                           Winterwortelen                    0

                 Kalk (nw)                eenmalig                                           0
                                                           De kalkgift is gebaseerd op een optimale pH van 6,6

                 Effectieve org. stof     per jaar                                           1010
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Advies
Bodemstructuur   Calcium (CaO)            eenmalig                                           0

                 Magnesium (MgO)          eenmalig                                           420

Toelichting      De resultaten en/of het advies van dit bemestingsonderzoek
                 kunt u t/m 2021 gebruiken. Laat het perceel daarna opnieuw
                 bemonsteren. Dan krijgt u een betrouwbaar bemestingsadvies
                 gebaseerd op de actuele bodemtoestand.

                 Stikstof:
                 Het N-advies betreft een gewasgericht jaargift. We adviseren
                 deze N-gift - zo mogelijk - op te delen in meerdere giften. Of de
                 vervolggift nodig is, kunt u tijdens het groeiseizoen laten
                 controleren via ons BodemCheck onderzoek. In dit onderzoek
                 wordt onder andere de plantbeschikbare (=minerale) N in de
                 bodem gemeten.
                 Voor aardappelen zijn de verschillen tussen rassen groot. Met
                 BodemCheck kunt u in plaats van een gewasgericht advies, een
                 rasgericht advies aanvragen.

                 Zwavel:
                 Zwavel (S) komt vrij bij de afbraak van organische stof of mest.
                 Deze afbraak vindt plaats door bodemleven. Bodemleven is
                 onder koudere omstandigheden niet erg actief. Vroeg in het
                 voorjaar komt er derhalve weinig S vrij uit de bodem. Voor veel
                 vroege gewassen kan het dan ook verstandig zijn om S te
                 bemesten, zelfs al is de bodemvoorraad goed of hoog (overleg
                 met uw adviseur).

                 Fosfaat:
                 De P-buffering is 83  . Het streeftraject ligt tussen de 17 - 27
                 De P-buffering geeft aan of de P-bodemvoorraad in staat is de P-
                 plantbeschikbaar op het huidige peil te houden. Als de P-
                 buffering laag is, dan zal de P-plantbeschikbaar tijdens het
                 groeiseizoen niet op peil blijven en zal op termijn ook de P-
                 bodemvoorraad terug gaan lopen.

                 Kali:
                 Het K-getal is voor dit perceel 19

                 Calcium:
                 Het calciumadvies is - afhankelijk van de bodemtoestand - deels
                 gewasgericht en deels bodemgericht.
                 Het gewasgerichte CaO-bemestingsadvies (direct onder het kali-
                 advies) is voornamelijk bedoeld om de kwaliteit van gewassen te
                 verbeteren.
                 Het bodemgerichte advies is bedoeld om de bodemvoorraad van
                 calcium op peil te brengen en zal daarnaast een positief effect
                 hebben op de bodemstructuur (zie CEC-driehoek). Let op:
                 mogelijk krijgt u ook een kalkgift geadviseerd. U hoeft niet
                 meerdere keren calcium te geven; calcium uit stikstof-, fosfaat-
                 en kalkmeststoffen dient u hierop in mindering te brengen.

                 Mangaan:
                 Het advies is om in de periode dat het gewas het snelst groeit een
                 bladbemesting uit te voeren en dit na 2 weken te herhalen.
                 De gewassen aardappelen, bieten, granen, erwten, uien, bonen,
                 kool, wortelen, sla en koolzaad zijn het meest gevoelig voor
                 mangaangebrek.
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Dit rapport is vrijgegeven onder verantwoording van Drs.Ing. M. van den Heuvel, Business Unit Manager.
Op al onze vormen van dienstverlening zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing. Op verzoek
worden deze en/of de specificaties van de analysemethoden toegezonden. Eurofins Agro Testing
Wageningen BV stelt zich niet aansprakelijk voor eventuele schadelijke gevolgen voortvloeiend
uit het gebruik van door of namens ons verstrekte onderzoeksresultaten en/of adviezen.

Eurofins Agro Testing Wageningen BV is ingeschreven in het RvA-register voor testlaboratoria zoals
nader omschreven in de erkenning onder nr. L122 voor uitsluitend de monsternemings- en/of de
analysemethoden.
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Bontheid

                 BodemScout toont - gebaseerd op 9 jaar satellietbeelden - de structurele verschillen binnen een gewasperceel; waar deed het gewas
                 het gemiddeld beter en waar slechter? Geeft de BodemScout aan dat uw perceel heel heterogeen is, dan kunt u eerst onderzoeken
                 waardoor de verschillen veroorzaakt worden (zoals structuur, vochtbinding, (schadelijk) bodemleven, tekort aan nutriënten, pH-
                 toestand) en vervolgens uw management aanpassen aan deze informatie.
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Organische stof  In de gekleurde balk staat de informatie over organische stof (kg/ha) die u moet weten om het organische stofgehalte niet te
                 laten dalen.

                                                                              1975
                                      60795

                                                                        965     1010

                1,8  %                                                                 2,0 % Organische stof

                 Jaarlijks afbraakpercentage van de totale voorraad organische stof (%): 3,1

Voorraad organische stof die over 1 jaar in de bemonsterde
laag nog aanwezig zal zijn als er geen (effectieve)
organische stof wordt aangevoerd.
Totaal benodigde aanvoer van effectieve organische stof
als gevolg van afbraak van de organische stof.
Aanvoer via gewasresten (gemiddeld binnen opgegeven
bouwplan of gewassen).
Nog aan te vullen via bijv. dierlijke mest, groenbemesters
en/of compost.

                 Gewas(rest)                       Aanvoer effectieve
                                                   organische stof

                 Consumptie-aardappelen            875
                 Suikerbieten                      1275
                 Knolselderij                      1000
                 Plantuien                         300
                 Wintertarwe                       1640
                 Winterwortelen                    700
                                                   -------
                 Gemiddelde aanvoer/jaar           965
                                                                                                                                   
                 Bij granen gaan we uit van afvoer van stro.

                 Om het organische stofgehalte met 0,1% te verhogen dient u een extra hoeveelheid effectieve organische stof aan te voeren
                 van: 3140 kg per ha.

                 Figuur: Kwaliteit van de organische stof

                 Organische stof bestaat uit met name C, N, P, S. Wanneer de organische stof relatief veel N en of S bevat is dit aantrekkelijk voor
                 bodemleven. Bodemleven vreet deze organische stof graag. Hierbij komt N en S vrij en het gehalte aan organische stof daalt licht
                 (dynamische organische stof). Organische stof kan ook veel C bevatten. Dat is over het algemeen minder aantrekkelijk voor
                 bodemleven. De organische stof wordt derhalve minder aangevreten door bodemleven; de organische stof is stabieler. Stabiele
                 organische stof draagt onder andere bij aan de bewerkbaarheid van de bodem en aan de rulheid. Dynamische organische stof draagt
                 bij aan met name het vrijkomen van N en S en is daarmee een bron van deze nutriënten voor het gewas. De kwaliteit van de
                 organische stof is (geleidelijk) aan te passen door onder andere te letten op de eigenschappen van bodemverbeteraars als dierlijke
                 mest, compost en gewasresten.

Fysisch          De beoordeling van de potentiële structuur wordt gedaan op basis van de verhouding tussen calcium, magnesium en overige
                 kationen aan het klei-humuscomplex. Uiteraard is de werkelijke structuur ook afhankelijk van weersomstandigheden en
                 vochttoestand van de bodem tijdens berijden en bewerken en de zwaarte van machines.

                 Figuur: Structuurdriehoek                                                                                                                      

                                                                                                                     

optimale structuur

goede structuur

matige structuur

zeer matige structuur

slechte structuur

huidige situatie van dit perceel
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Dit rapport is vrijgegeven onder verantwoording van Drs.Ing. M. van den Heuvel, Business Unit Manager.
Op al onze vormen van dienstverlening zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing. Op verzoek
worden deze en/of de specificaties van de analysemethoden toegezonden. Eurofins Agro Testing
Wageningen BV stelt zich niet aansprakelijk voor eventuele schadelijke gevolgen voortvloeiend
uit het gebruik van door of namens ons verstrekte onderzoeksresultaten en/of adviezen.

Eurofins Agro Testing Wageningen BV is ingeschreven in het RvA-register voor testlaboratoria zoals
nader omschreven in de erkenning onder nr. L122 voor uitsluitend de monsternemings- en/of de
analysemethoden.
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Fysisch          Figuur: Textuurdriehoek

Naast klei (lutum), worden ook de silt- en zandfracties
weergegeven. Klei is kleiner dan 2 micrometer (µm), siltdeeltjes
zijn 2-50 µm en zanddeeltjes groter dan 50 µm. De onderlinge
verdeling van bodemdeeltjes wordt onder andere gebruikt om het
verslempingsrisico van een bodem in te schatten. Bij verslemping
wordt de bodem dichtgesmeerd met kleinere deeltjes (klei en
silt). Een heel eenzijdige verdeling (bijvoorbeeld hoofdzakelijk
zand- of kleideeltjes) levert het minste risico van slemp op. Bij
10-20% klei is het risico op slemp het grootst.

Mediaan van de granulaire zandfractie (M50) = 103 µm
M50 is een maat voor de grofheid van zand. We benutten dit bij
het vaststellen van het waterbindend vermogen (pF).

                 De verkruimelbaarheid is goed te noemen. Echter is dit ook afhankelijk van de soort teelt.
                 Er is kans op verslemping. Het is raadzaam om de organische stof in de bodem op peil te houden of zelfs op termijn te verhogen.
                 De organische stof zorgt namelijk voor binding tussen de gronddeeltjes.

                 Figuur: Waterretentiecurve

                 De hoeveelheid plant beschikbaar water in de bemonsterde laag is 56  mm. Dit is wat u maximaal zou moeten beregenen. Alles wat
                 u meer geeft spoelt af van het perceel of zakt naar diepere lagen.
                 Als het vochtgehalte van het perceel daalt hebben gewassen moeite om voldoende water op te nemen, de grens ligt bij pF 3,3.
                 Wanneer u het vochtgehalte kan bepalen, begin dan met beregenen als het vochtgehalte van dit perceel op 18,0 % vocht zit en
                 geef dan 40  mm.

                 Het actuele vochtgehalte kan bepaald worden door een vochtsensor of verzamel grond van een tiental plekken in het perceel. Meet
                 het gewicht van de vochtige grond en het gewicht van de grond na 24 uur drogen. Het verschil tussen de twee is een indicatie van
                 het vochtgehalte van het perceel.
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Contact & info   Bemonsterde laag:                 0 - 25 cm
                 Grondsoort:                       Zavel
                 Monster genomen door:             Eurofins Agro, Jos Waverijn
                 Contactpersoon monstername:       Leen Bijnagte: 0652002112
                 Bemonsteringsmethode:             volgens Eurofins Agro standaard MIN 1030      Q
                 Specificatie monstername:         Gestratificeerd

Methode                                   Resultaat        Eenheid                   Methode          RvA
Analyse          N-totale bodemvoorraad   1060             mg N/kg                   Em: NIRS (TSC®)  Q
resultaten       S-plantbeschikbaar       215,8            mg S/kg                   Em: CCL3(PAE®)
                 S-totale bodemvoorraad   315              mg S/kg                   Em: NIRS (TSC®)  Q
                 P-plantbeschikbaar       0,6              mg P/kg                   Em: CCL3(PAE®)   Q
                 P-bodemvoorraad          50               mg P2O5/100 g             Em: NIRS (TSC®)
                 K-plantbeschikbaar       75               mg K/kg                   Em: CCL3(PAE®)   Q
                 K-bodemvoorraad          4,5              mmol+/kg                  Em: NIRS (TSC®)
                 Ca-plantbeschikbaar      3,4              mmol Ca/l                 Em: NIRS (TSC®)
                 Ca-bodemvoorraad         151              mmol+/kg                  Em: NIRS (TSC®)
                 Mg-plantbeschikbaar      65               mg Mg/kg                  Em: CCL3(PAE®)   Q
                 Mg-bodemvoorraad         4,9              mmol+/kg                  Em: NIRS (TSC®)
                 Na-plantbeschikbaar      12               mg Na/kg                  Em: CCL3(PAE®)   Q
                 Na-bodemvoorraad         0,6              mmol+/kg                  Em: NIRS (TSC®)
                 Si-plantbeschikbaar      23180            µg Si/kg                  Em: CCL3(PAE®)
                 Fe-plantbeschikbaar      < 2030           µg Fe/kg                  Em: CCL3(PAE®)
                 Zn-plantbeschikbaar      < 100            µg Zn/kg                  Em: CCL3(PAE®)
                 Mn-plantbeschikbaar      < 250            µg Mn/kg                  Em: CCL3(PAE®)   Q
                 Cu-plantbeschikbaar      57               µg Cu/kg                  Em: CCL3(PAE®)   Q
                 Co-plantbeschikbaar      < 2,6            µg Co/kg                  Em: CCL3(PAE®)   Q
                 B-plantbeschikbaar       276              µg B/kg                   Em: CCL3(PAE®)   Q
                 Mo-plantbeschikbaar      12               µg Mo/kg                  Em: CCL3(PAE®)
                 Se-plantbeschikbaar      3,4              µg Se/kg                  Em: CCL3(PAE®)
                 Zuurgraad (pH)           7,2                                        Em: NIRS (TSC®)
                 C-organisch              1,2              %                         Em: NIRS (TSC®)  Q
                 Organische stof          2,0              %                         Em: NIRS (TSC®)  Q
                 C-anorganisch            0,59             %                         Em: NIRS (TSC®)
                 Koolzure kalk            4,2              %                         Em: NIRS (TSC®)
                 Klei (<2 µm)             16               %                         Em: NIRS (TSC®)
                 Silt (2-50 µm)           30               %                         Em: NIRS (TSC®)
                 Zand (>50 µm)            48               %                         Em: NIRS (TSC®)
                 Klei-humus (CEC)         145              mmol+/kg                  Em: NIRS (TSC®)
                 Bodemleven               33               mg N/kg                   Em: NIRS (TSC®)
                 De op pagina 1 en 2 bij Resultaat vermelde waarden zijn berekend uit bovenstaande analyseresultaten.

                 Q   Methode geaccrediteerd door RvA
                 Em: Eigen methode,  Gw: Gelijkwaardig aan,  Cf: Conform

                 De resultaten zijn weergegeven in droge grond.
                 Alle verrichtingen zijn binnen de gestelde houdbaarheidstermijn tussen monstername en analyse uitgevoerd.
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Bemestingswijzer Eurofins Agro
Postbus 170
NL - 6700 AD Wageningen

T  monstername: Leen Bijnagte: 0652002112
T  klantenservice: 088 876 1010
E  klantenservice@eurofins-agro.com
I   www.eurofins-agro.com

Dit rapport is vrijgegeven onder verantwoording van Drs.Ing. M. van den Heuvel, Business Unit Manager.
Op al onze vormen van dienstverlening zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing. Op verzoek
worden deze en/of de specificaties van de analysemethoden toegezonden. Eurofins Agro Testing
Wageningen BV stelt zich niet aansprakelijk voor eventuele schadelijke gevolgen voortvloeiend
uit het gebruik van door of namens ons verstrekte onderzoeksresultaten en/of adviezen.

Eurofins Agro Testing Wageningen BV is ingeschreven in het RvA-register voor testlaboratoria zoals
nader omschreven in de erkenning onder nr. L122 voor uitsluitend de monsternemings- en/of de
analysemethoden.

Uw klantnummer: 2340127

Kopie

vof Zandijk
Lagewg 1
4414 RP  WAARDE
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Onderzoek        Onderzoek-/ordernr:      Datum monstername:        Datum verslag:
                 733228/004286978         22-01-2018                05-03-2018

Resultaat                                 Eenheid                   Resultaat                Streeftraject      laag  vrij laag   goed  vrij hoog  hoog

                 N-totale bodemvoorraad   kg N/ha                   3220                     3250 - 5120      
Chemisch         C/N-ratio                                          10                       13 - 17          
                 N-leverend vermogen      kg N/ha                   55                       95 - 145         

                 S-plantbeschikbaar       kg S/ha                   32                       20 - 30          
                 S-totale bodemvoorraad   kg S/ha                   570                      775 - 1815       
                 C/S-ratio                                          55                       50 - 75          
                 S-leverend vermogen      kg S/ha                   10                       20 - 30          

                 P-plantbeschikbaar       kg P/ha                   4,7                      5,7 - 9,5        
                 P-bodemvoorraad          kg P/ha                   825                      370 - 650        

                 K-plantbeschikbaar       kg K/ha                   315                      220 - 345        
                 K-bodemvoorraad          kg K/ha                   640                      375 - 525        

                 Ca-plantbeschikbaar      kg Ca/ha                  75                       230 - 530        
                 Ca-bodemvoorraad         kg Ca/ha                  7595                     6255 - 9385      

                 Mg-plantbeschikbaar      kg Mg/ha                  245                      160 - 270        
                 Mg-bodemvoorraad         kg Mg/ha                  315                      260 - 555        

                 Na-plantbeschikbaar      kg Na/ha                  40                       110 - 160        
                 Na-bodemvoorraad         kg Na/ha                  50                       75 - 110         

                 Si-plantbeschikbaar      g Si/ha                   97390                    18950 - 82100    
                 Fe-plantbeschikbaar      g Fe/ha                   < 6410                   7890 - 14210     
                 Zn-plantbeschikbaar      g Zn/ha                   < 320                    1580 - 2370      
                 Mn-plantbeschikbaar      g Mn/ha                   1040                     3160 - 4110      
                 Cu-plantbeschikbaar      g Cu/ha                   135                      125 - 205        
                 Co-plantbeschikbaar      g Co/ha                   < 10                     15 - 25          
                 B-plantbeschikbaar       g B/ha                    900                      315 - 475        
                 Mo-plantbeschikbaar      g Mo/ha                   30                       320 - 15790      
                 Se-plantbeschikbaar      g Se/ha                   12                       11 - 14          
Fysisch
                 Zuurgraad (pH)                                     7,0                      > 6,7            

                 C-organisch              %                         1,0                                       
                 Organische stof          %                         1,8                                       
                 C/OS-ratio                                         0,56                     0,45 - 0,55      

                 Koolzure kalk            %                         2,9                      2,0 - 3,0        

                 Klei (<2 µm)             %                         15                                        
                 Silt (2-50 µm)           %                         26                                        
                 Zand (>50 µm)            %                         54                                        
                 Slib (<16 µm)            %                         23                                        

                 Klei-humus (CEC)         mmol+/kg                  134                      > 100            
                 CEC-bezetting            %                         100                      > 95             
                 Ca-bezetting             %                         90                       80 - 90          
                 Mg-bezetting             %                         6,1                      6,0 - 10         
                 K-bezetting              %                         3,9                      2,0 - 5,0        
                 Na-bezetting             %                         0,5                      1,0 - 1,5        
                 H-bezetting              %                         < 0,1                    < 1,0            
                 Al-bezetting             %                         < 0,1                    < 1,0            
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Resultaat                                 Eenheid                   Resultaat                Streeftraject      laag  vrij laag   goed  zeer goed

                 Verkruimelbaarheid       rapportcijfer             8,0                      6,0 - 8,0        
                 Verslemping              rapportcijfer             3,8                      6,0 - 8,0        
                 Stuifgevoeligheid        rapportcijfer             8,3                      6,0 - 8,0        

                                          Eenheid                   Resultaat                Streeftraject      laag  vrij laag   goed  vrij hoog  hoog

                 Vochthoudend vermogen    mm                        55                                        
Biologisch
                 Bodemleven               mg N/kg                   28                       60 - 80          

Essentiële nutriënten
Elk gewas heeft voedingsstoffen nodig. De essentiële nutriënten waar een gewas het meest van nodig
heeft, zijn stikstof (N), zwavel (S), fosfaat (P), kalium (K), calcium (Ca) en magnesium (Mg). De andere
essentiële nutriënten zijn de sporenelementen ijzer (Fe), zink (Zn), mangaan (Mn), koper (Cu), borium (B),
molybdeen (Mo) en chloor (Cl). Een gewas heeft van sporenelementen relatief weinig nodig, maar een
tekort kan bij ieder gewas opbrengst- en of kwaliteitsverlies veroorzaken.

Een aantal andere nutriënten (natrium, silicium, kobalt, selenium) kunnen ook van belang zijn voor onder
andere opbrengst, kwaliteit, weerbaarheid, stevigheid, vruchtbaarheid, smakelijkheid en
(dier)gezondheid.

Elementen kunnen elkaar ook beconcurreren. Als bijvoorbeeld de Mg-toestand 'goed' is maar de K-
toestand 'hoog' is, kan er alsnog een Mg-tekort ontstaan. De adviesgiften houden derhalve ook rekening
met deze interacties.

                 Bemestingsadviezen en wetgeving
                 De bemestingsadviezen streven een landbouwkundig optimale opbrengst en kwaliteit na. De adviezen houden geen rekening met
                 restricties vanuit wetgeving. Wanneer u op bedrijfsniveau niet voldoende ruimte heeft, adviseren we de giften van de minst
                 behoeftige gewassen te verminderen, overleg met uw adviseur.

Wetgeving        Lever de resultaten van grondonderzoek ieder jaar opnieuw in voor 15 mei van het betreffende jaar. Dat kunt u doen op
                 www.rvo.nl/aangifte. Voor dit perceel kunt u de volgende waarden doorgeven:
                 P-Al = 60     mg P2O5/100 g
                 Pw   = 35     mg P2O5/l

                 De hier vermelde oppervlakte kan afwijken van de gegevens van RVO.nl; de oppervlakte gemeten door RVO.nl is leidend.
                 Oppervlakte (ha): 2,5
                 Hoekpunten perceel: 62864 381876, 62833 381900, 62787 381939, 62654 381690, 62712 381672, 62746 381660, 62864
                 381876

                 Monsternamepunten: 62765 381797, 62747 381819, 62722 381785, 62744 381779, 62769 381748, 62778 381819, 62796
                 381810, 62763 381858, 62711 381767, 62724 381717, 62817 381866, 62761 381737, 62818 381819, 62770 381892, 62694
                 381743, 62709 381705, 62833 381877, 62754 381679, 62701 381711, 62817 381908
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Dit rapport is vrijgegeven onder verantwoording van Drs.Ing. M. van den Heuvel, Business Unit Manager.
Op al onze vormen van dienstverlening zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing. Op verzoek
worden deze en/of de specificaties van de analysemethoden toegezonden. Eurofins Agro Testing
Wageningen BV stelt zich niet aansprakelijk voor eventuele schadelijke gevolgen voortvloeiend
uit het gebruik van door of namens ons verstrekte onderzoeksresultaten en/of adviezen.

Eurofins Agro Testing Wageningen BV is ingeschreven in het RvA-register voor testlaboratoria zoals
nader omschreven in de erkenning onder nr. L122 voor uitsluitend de monsternemings- en/of de
analysemethoden.
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Advies                                    Frequentie       Gewas                             Adviesgift                        Afvoer
in kg per ha
per jaar         Stikstof (N)             per jaar         Consumptie-aardappelen            295
                                                           Suikerbieten                      180
                                                           Knolselderij                      170
                                                           Plantuien                         180
                                                           Wintertarwe                       250
                                                           Winterwortelen                    110

                 Sulfaat (SO3)            per jaar         Consumptie-aardappelen            18                                58
                                                           Suikerbieten                      60                                100
                                                           Knolselderij                      0                                 40
                                                           Plantuien                         23                                63
                                                           Wintertarwe                       35                                50
                                                           Winterwortelen                    148                               188

                 Fosfaat (P2O5)           per jaar         Consumptie-aardappelen            55                                55
                                                           Suikerbieten                      55                                55
                                                           Knolselderij                      65                                65
                                                           Plantuien                         50                                -
                                                           Wintertarwe                       90                                90
                                                           Winterwortelen                    75                                75

                 Kali (K2O)               per jaar         Consumptie-aardappelen            255                               255
                                                           Suikerbieten                      150                               150
                                                           Knolselderij                      220                               220
                                                           Plantuien                         160                               -
                                                           Wintertarwe                       130                               130
                                                           Winterwortelen                    345                               345

                 Calcium (CaO)            per jaar         Consumptie-aardappelen            65
                                                           Suikerbieten                      60
                                                           Knolselderij                      30
                                                           Plantuien                         60
                                                           Wintertarwe                       25
                                                           Winterwortelen                    75

                 Magnesium (MgO)          per jaar         Consumptie-aardappelen            0
                                                           Suikerbieten                      0
                                                           Knolselderij                      0
                                                           Plantuien                         0
                                                           Wintertarwe                       0
                                                           Winterwortelen                    9

                 Zink (Zn)                per jaar         Consumptie-aardappelen            0,5
                                                           Suikerbieten                      0,5
                                                           Knolselderij                      0,5
                                                           Plantuien                         0,5
                                                           Wintertarwe                       0,5
                                                           Winterwortelen                    0,5

                 Mangaan (Mn)                              Er is Mn-gebrek te verwachten.

                 Koper (Cu)               per jaar         Consumptie-aardappelen            0
                                                           Suikerbieten                      0
                                                           Knolselderij                      0
                                                           Plantuien                         0
                                                           Wintertarwe                       0
                                                           Winterwortelen                    0

                 Borium (B)               per jaar         Consumptie-aardappelen            0
                                                           Suikerbieten                      0
                                                           Knolselderij                      0
                                                           Plantuien                         0
                                                           Wintertarwe                       0
                                                           Winterwortelen                    0

                 Kalk (nw)                eenmalig                                           0
                                                           De kalkgift is gebaseerd op een optimale pH van 6,8

                 Effectieve org. stof     per jaar                                           885
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Advies
Bodemstructuur   Calcium (CaO)            eenmalig                                           0

                 Magnesium (MgO)          eenmalig                                           160

Toelichting      De resultaten en/of het advies van dit bemestingsonderzoek
                 kunt u t/m 2021 gebruiken. Laat het perceel daarna opnieuw
                 bemonsteren. Dan krijgt u een betrouwbaar bemestingsadvies
                 gebaseerd op de actuele bodemtoestand.

                 Stikstof:
                 Het N-advies betreft een gewasgericht jaargift. We adviseren
                 deze N-gift - zo mogelijk - op te delen in meerdere giften. Of de
                 vervolggift nodig is, kunt u tijdens het groeiseizoen laten
                 controleren via ons BodemCheck onderzoek. In dit onderzoek
                 wordt onder andere de plantbeschikbare (=minerale) N in de
                 bodem gemeten.
                 Voor aardappelen zijn de verschillen tussen rassen groot. Met
                 BodemCheck kunt u in plaats van een gewasgericht advies, een
                 rasgericht advies aanvragen.

                 Zwavel:
                 Zwavel (S) komt vrij bij de afbraak van organische stof of mest.
                 Deze afbraak vindt plaats door bodemleven. Bodemleven is
                 onder koudere omstandigheden niet erg actief. Vroeg in het
                 voorjaar komt er derhalve weinig S vrij uit de bodem. Voor veel
                 vroege gewassen kan het dan ook verstandig zijn om S te
                 bemesten, zelfs al is de bodemvoorraad goed of hoog (overleg
                 met uw adviseur).

                 Fosfaat:
                 De P-buffering is 40  . Het streeftraject ligt tussen de 17 - 27
                 De P-buffering geeft aan of de P-bodemvoorraad in staat is de P-
                 plantbeschikbaar op het huidige peil te houden. Als de P-
                 buffering laag is, dan zal de P-plantbeschikbaar tijdens het
                 groeiseizoen niet op peil blijven en zal op termijn ook de P-
                 bodemvoorraad terug gaan lopen.

                 Kali:
                 Het K-getal is voor dit perceel 23

                 Calcium:
                 Het calciumadvies is - afhankelijk van de bodemtoestand - deels
                 gewasgericht en deels bodemgericht.
                 Het gewasgerichte CaO-bemestingsadvies (direct onder het kali-
                 advies) is voornamelijk bedoeld om de kwaliteit van gewassen te
                 verbeteren.
                 Het bodemgerichte advies is bedoeld om de bodemvoorraad van
                 calcium op peil te brengen en zal daarnaast een positief effect
                 hebben op de bodemstructuur (zie CEC-driehoek). Let op:
                 mogelijk krijgt u ook een kalkgift geadviseerd. U hoeft niet
                 meerdere keren calcium te geven; calcium uit stikstof-, fosfaat-
                 en kalkmeststoffen dient u hierop in mindering te brengen.

                 Mangaan:
                 Het advies is om in de periode dat het gewas het snelst groeit een
                 bladbemesting uit te voeren en dit na 2 weken te herhalen.
                 De gewassen aardappelen, bieten, granen, erwten, uien, bonen,
                 kool, wortelen, sla en koolzaad zijn het meest gevoelig voor
                 mangaangebrek.
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Dit rapport is vrijgegeven onder verantwoording van Drs.Ing. M. van den Heuvel, Business Unit Manager.
Op al onze vormen van dienstverlening zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing. Op verzoek
worden deze en/of de specificaties van de analysemethoden toegezonden. Eurofins Agro Testing
Wageningen BV stelt zich niet aansprakelijk voor eventuele schadelijke gevolgen voortvloeiend
uit het gebruik van door of namens ons verstrekte onderzoeksresultaten en/of adviezen.

Eurofins Agro Testing Wageningen BV is ingeschreven in het RvA-register voor testlaboratoria zoals
nader omschreven in de erkenning onder nr. L122 voor uitsluitend de monsternemings- en/of de
analysemethoden.
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Bontheid

                 BodemScout toont - gebaseerd op 9 jaar satellietbeelden - de structurele verschillen binnen een gewasperceel; waar deed het gewas
                 het gemiddeld beter en waar slechter? Geeft de BodemScout aan dat uw perceel heel heterogeen is, dan kunt u eerst onderzoeken
                 waardoor de verschillen veroorzaakt worden (zoals structuur, vochtbinding, (schadelijk) bodemleven, tekort aan nutriënten, pH-
                 toestand) en vervolgens uw management aanpassen aan deze informatie.
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Organische stof  In de gekleurde balk staat de informatie over organische stof (kg/ha) die u moet weten om het organische stofgehalte niet te
                 laten dalen.

                                                                              1850
                                      54990

                                                                        965     885

                1,6  %                                                                 1,8 % Organische stof

                 Jaarlijks afbraakpercentage van de totale voorraad organische stof (%): 3,3

Voorraad organische stof die over 1 jaar in de bemonsterde
laag nog aanwezig zal zijn als er geen (effectieve)
organische stof wordt aangevoerd.
Totaal benodigde aanvoer van effectieve organische stof
als gevolg van afbraak van de organische stof.
Aanvoer via gewasresten (gemiddeld binnen opgegeven
bouwplan of gewassen).
Nog aan te vullen via bijv. dierlijke mest, groenbemesters
en/of compost.

                 Gewas(rest)                       Aanvoer effectieve
                                                   organische stof

                 Consumptie-aardappelen            875
                 Suikerbieten                      1275
                 Knolselderij                      1000
                 Plantuien                         300
                 Wintertarwe                       1640
                 Winterwortelen                    700
                                                   -------
                 Gemiddelde aanvoer/jaar           965
                                                                                                                                   
                 Bij granen gaan we uit van afvoer van stro.

                 Om het organische stofgehalte met 0,1% te verhogen dient u een extra hoeveelheid effectieve organische stof aan te voeren
                 van: 3160 kg per ha.

                 Figuur: Kwaliteit van de organische stof

                 Organische stof bestaat uit met name C, N, P, S. Wanneer de organische stof relatief veel N en of S bevat is dit aantrekkelijk voor
                 bodemleven. Bodemleven vreet deze organische stof graag. Hierbij komt N en S vrij en het gehalte aan organische stof daalt licht
                 (dynamische organische stof). Organische stof kan ook veel C bevatten. Dat is over het algemeen minder aantrekkelijk voor
                 bodemleven. De organische stof wordt derhalve minder aangevreten door bodemleven; de organische stof is stabieler. Stabiele
                 organische stof draagt onder andere bij aan de bewerkbaarheid van de bodem en aan de rulheid. Dynamische organische stof draagt
                 bij aan met name het vrijkomen van N en S en is daarmee een bron van deze nutriënten voor het gewas. De kwaliteit van de
                 organische stof is (geleidelijk) aan te passen door onder andere te letten op de eigenschappen van bodemverbeteraars als dierlijke
                 mest, compost en gewasresten.

Fysisch          De beoordeling van de potentiële structuur wordt gedaan op basis van de verhouding tussen calcium, magnesium en overige
                 kationen aan het klei-humuscomplex. Uiteraard is de werkelijke structuur ook afhankelijk van weersomstandigheden en
                 vochttoestand van de bodem tijdens berijden en bewerken en de zwaarte van machines.

                 Figuur: Structuurdriehoek                                                                                                                      

                                                                                                                     

optimale structuur

goede structuur

matige structuur

zeer matige structuur

slechte structuur

huidige situatie van dit perceel
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Dit rapport is vrijgegeven onder verantwoording van Drs.Ing. M. van den Heuvel, Business Unit Manager.
Op al onze vormen van dienstverlening zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing. Op verzoek
worden deze en/of de specificaties van de analysemethoden toegezonden. Eurofins Agro Testing
Wageningen BV stelt zich niet aansprakelijk voor eventuele schadelijke gevolgen voortvloeiend
uit het gebruik van door of namens ons verstrekte onderzoeksresultaten en/of adviezen.

Eurofins Agro Testing Wageningen BV is ingeschreven in het RvA-register voor testlaboratoria zoals
nader omschreven in de erkenning onder nr. L122 voor uitsluitend de monsternemings- en/of de
analysemethoden.
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Fysisch          Figuur: Textuurdriehoek

Naast klei (lutum), worden ook de silt- en zandfracties
weergegeven. Klei is kleiner dan 2 micrometer (µm), siltdeeltjes
zijn 2-50 µm en zanddeeltjes groter dan 50 µm. De onderlinge
verdeling van bodemdeeltjes wordt onder andere gebruikt om het
verslempingsrisico van een bodem in te schatten. Bij verslemping
wordt de bodem dichtgesmeerd met kleinere deeltjes (klei en
silt). Een heel eenzijdige verdeling (bijvoorbeeld hoofdzakelijk
zand- of kleideeltjes) levert het minste risico van slemp op. Bij
10-20% klei is het risico op slemp het grootst.

Mediaan van de granulaire zandfractie (M50) = 75  µm
M50 is een maat voor de grofheid van zand. We benutten dit bij
het vaststellen van het waterbindend vermogen (pF).

                 De verkruimelbaarheid is goed te noemen. Echter is dit ook afhankelijk van de soort teelt.
                 Er is kans op verslemping. Het is raadzaam om de organische stof in de bodem op peil te houden of zelfs op termijn te verhogen.
                 De organische stof zorgt namelijk voor binding tussen de gronddeeltjes.

                 Figuur: Waterretentiecurve

                 De hoeveelheid plant beschikbaar water in de bemonsterde laag is 55  mm. Dit is wat u maximaal zou moeten beregenen. Alles wat
                 u meer geeft spoelt af van het perceel of zakt naar diepere lagen.
                 Als het vochtgehalte van het perceel daalt hebben gewassen moeite om voldoende water op te nemen, de grens ligt bij pF 3,3.
                 Wanneer u het vochtgehalte kan bepalen, begin dan met beregenen als het vochtgehalte van dit perceel op 16,4 % vocht zit en
                 geef dan 40  mm.

                 Het actuele vochtgehalte kan bepaald worden door een vochtsensor of verzamel grond van een tiental plekken in het perceel. Meet
                 het gewicht van de vochtige grond en het gewicht van de grond na 24 uur drogen. Het verschil tussen de twee is een indicatie van
                 het vochtgehalte van het perceel.
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Contact & info   Bemonsterde laag:                 0 - 25 cm
                 Grondsoort:                       Zavel
                 Monster genomen door:             Eurofins Agro, Jos Waverijn
                 Contactpersoon monstername:       Leen Bijnagte: 0652002112
                 Bemonsteringsmethode:             volgens Eurofins Agro standaard MIN 1030      Q
                 Specificatie monstername:         Gestratificeerd

Methode                                   Resultaat        Eenheid                   Methode          RvA
Analyse          N-totale bodemvoorraad   1020             mg N/kg                   Em: NIRS (TSC®)  Q
resultaten       S-plantbeschikbaar       10,1             mg S/kg                   Em: CCL3(PAE®)
                 S-totale bodemvoorraad   180              mg S/kg                   Em: NIRS (TSC®)  Q
                 P-plantbeschikbaar       1,5              mg P/kg                   Em: CCL3(PAE®)   Q
                 P-bodemvoorraad          60               mg P2O5/100 g             Em: NIRS (TSC®)
                 K-plantbeschikbaar       100              mg K/kg                   Em: CCL3(PAE®)   Q
                 K-bodemvoorraad          5,2              mmol+/kg                  Em: NIRS (TSC®)
                 Ca-plantbeschikbaar      0,3              mmol Ca/l                 Em: NIRS (TSC®)
                 Ca-bodemvoorraad         129              mmol+/kg                  Em: NIRS (TSC®)
                 Mg-plantbeschikbaar      77               mg Mg/kg                  Em: CCL3(PAE®)   Q
                 Mg-bodemvoorraad         8,2              mmol+/kg                  Em: NIRS (TSC®)
                 Na-plantbeschikbaar      13               mg Na/kg                  Em: CCL3(PAE®)   Q
                 Na-bodemvoorraad         0,7              mmol+/kg                  Em: NIRS (TSC®)
                 Si-plantbeschikbaar      30840            µg Si/kg                  Em: CCL3(PAE®)
                 Fe-plantbeschikbaar      < 2030           µg Fe/kg                  Em: CCL3(PAE®)
                 Zn-plantbeschikbaar      < 100            µg Zn/kg                  Em: CCL3(PAE®)
                 Mn-plantbeschikbaar      330              µg Mn/kg                  Em: CCL3(PAE®)   Q
                 Cu-plantbeschikbaar      42               µg Cu/kg                  Em: CCL3(PAE®)   Q
                 Co-plantbeschikbaar      < 2,6            µg Co/kg                  Em: CCL3(PAE®)   Q
                 B-plantbeschikbaar       285              µg B/kg                   Em: CCL3(PAE®)   Q
                 Mo-plantbeschikbaar      8                µg Mo/kg                  Em: CCL3(PAE®)
                 Se-plantbeschikbaar      3,8              µg Se/kg                  Em: CCL3(PAE®)
                 Zuurgraad (pH)           7,0                                        Em: NIRS (TSC®)
                 C-organisch              1,0              %                         Em: NIRS (TSC®)  Q
                 Organische stof          1,8              %                         Em: NIRS (TSC®)  Q
                 C-anorganisch            0,43             %                         Em: NIRS (TSC®)
                 Koolzure kalk            2,9              %                         Em: NIRS (TSC®)
                 Klei (<2 µm)             15               %                         Em: NIRS (TSC®)
                 Silt (2-50 µm)           26               %                         Em: NIRS (TSC®)
                 Zand (>50 µm)            54               %                         Em: NIRS (TSC®)
                 Klei-humus (CEC)         134              mmol+/kg                  Em: NIRS (TSC®)
                 Bodemleven               28               mg N/kg                   Em: NIRS (TSC®)
                 De op pagina 1 en 2 bij Resultaat vermelde waarden zijn berekend uit bovenstaande analyseresultaten.

                 Q   Methode geaccrediteerd door RvA
                 Em: Eigen methode,  Gw: Gelijkwaardig aan,  Cf: Conform

                 De resultaten zijn weergegeven in droge grond.
                 Alle verrichtingen zijn binnen de gestelde houdbaarheidstermijn tussen monstername en analyse uitgevoerd.
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Dit rapport is vrijgegeven onder verantwoording van Drs.Ing. M. van den Heuvel, Business Unit Manager.
Op al onze vormen van dienstverlening zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing. Op verzoek
worden deze en/of de specificaties van de analysemethoden toegezonden. Eurofins Agro Testing
Wageningen BV stelt zich niet aansprakelijk voor eventuele schadelijke gevolgen voortvloeiend
uit het gebruik van door of namens ons verstrekte onderzoeksresultaten en/of adviezen.
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analysemethoden.
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Kopie

vof Zandijk
Lagewg 1
4414 RP  WAARDE

Pagina: 1
Totaal aantal pagina's: 2

733294, 05-03-2018

Onderzoek        Onderzoek-/ordernr:      Datum monstername:        Datum verslag:
                 733294/004286978         22-01-2018                05-03-2018

Resultaat                                 Eenheid                   Resultaat                Streeftraject      laag  vrij laag   goed  vrij hoog  hoog

                 N-totale bodemvoorraad   kg N/ha                   3690                     1110 - 1750      
Chemisch         C/N-ratio                                          10                       13 - 17          
                 N-leverend vermogen      kg N/ha                   150                      95 - 145         

                 P-plantbeschikbaar       kg P/ha                   2,6                      2,4 - 3,5        
                 P-bodemvoorraad          kg P/ha                   250                      120 - 170        

                 Organische stof          %                         7,5                                       

                 Bemestingsadviezen en wetgeving
                 De bemestingsadviezen streven een landbouwkundig optimale opbrengst en kwaliteit na. De adviezen houden geen rekening met
                 restricties vanuit wetgeving. Wanneer u op bedrijfsniveau niet voldoende ruimte heeft, adviseren we de giften van de minst
                 behoeftige gewassen te verminderen, overleg met uw adviseur.

Toelichting
                 Zie achterzijde voor het bemestingsadvies!

Wetgeving        Lever de resultaten van grondonderzoek ieder jaar opnieuw in voor 15 mei van het betreffende jaar. Dat kunt u doen op
                 www.rvo.nl/aangifte. Voor dit perceel kunt u de volgende waarden doorgeven:
                 P-Al = 53     mg P2O5/100 g
                 Pw   = 38     mg P2O5/l

                 De hier vermelde oppervlakte kan afwijken van de gegevens van RVO.nl; de oppervlakte gemeten door RVO.nl is leidend.
                 Oppervlakte (ha): 2,8
                 Hoekpunten perceel: 62259 382259, 62261 382263, 62254 382264, 62234 382238, 62305 382210, 62671 382021, 62792
                 381940, 62981 381784, 63003 381812, 62891 381907, 62889 381924, 62859 381934, 62703 382041, 62372 382203, 62362
                 382209, 62366 382215, 62320 382241, 62263 382262, 62259 382259
                 Monsternamepunten: 62617 382048, 62628 382055, 62574 382082, 62688 382047, 62721 382016, 62546 382117, 62749
                 381987, 62463 382138, 62795 381959, 62434 382155, 62838 381941, 62853 381916, 62400 382177, 62873 381896, 62356
                 382192, 62893 381865, 62944 381853, 62303 382222, 62996 381804, 62265 382252
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Advies           Stikstof (N)                                               2018 t/m   2021

                 Verwachte        Situatie                 Opbrengst        1e       2e      mei      juni    juli     aug     t/m
                 Jaargift                                  (kg ds/ha)       snede    snede                                     15 sept
in kg per ha
per jaar         338              zeer licht weiden        < 1000           66       14      11       11      8        7       7
                                  licht weiden             1000 - 1500      87       20      31       31      24       21      18
                                  normaal weiden           1500 - 2000      103      47      48       48      37       31      26
                                  licht maaien             2000 - 2500      117      70      63       63      46       38
                                  normaal maaien           2500 - 3000      127      91      76       76      53
                                  zwaar maaien             > 3000           133      109     86       86
                                  standweiden                               87       -       51       40      36       27      27

                                                                            2018                              2019 t/m 2021

                                  Situatie                 Opbrengst        1e snede         volgende         1e snede         volgende
                                                           (kg ds/ha)                        snedes                            snedes
in kg zuivere
meststof per ha  Fosfaat (P2O5)   onbeperkt weiden                          15               0                25               10 (eenmalig)
per snede                         beperkt weiden                            15               0                25               20 (eenmalig)
                                  licht maaien             < 2500           15               20 (3ex maaien)  25               20
                                  normaal maaien           > 2500           15               25 (3ex maaien)  25               25

Toelichting      Stikstof:

                 Wanneer de jaargift te hoog is, kunt u de jaargift en de adviezen
                 eenvoudig aanpassen aan uw bedrijfsomstandigheden.
                 U stelt de gewenste jaargift vast en berekent het snedeadvies
                 als volgt:
                 snede-advies uit tabel x (gewenste jaargift/'Verwachte jaargift')

                 Bij zomerstalvoedering adviseren wij tot en met juli te
                 bemesten volgens "licht maaien". Vanaf augustus kunt u
                 de adviezen van "normaal weiden" aanhouden.

                 Bij het advies voor standweiden is tot en met juli uitgegaan
                 van een gift eens in de drie weken. Vanaf augustus wordt
                 gerekend met een gift eens in de vier weken.

Contact & info   Bemonsterde laag:                 0 - 10 cm
                 Grondsoort:                       Zeeklei
                 Monster genomen door:             Eurofins Agro, Jos Waverijn
                 Contactpersoon monstername:       Leen Bijnagte: 0652002112
                 Bemonsteringsmethode:             volgens Eurofins Agro standaard MIN 1030      Q
                 Specificatie monstername:         Gestratificeerd

Methode                                   Resultaat        Eenheid                   Methode          RvA
Analyse          N-totale bodemvoorraad   3420             mg N/kg                   Em: NIRS (TSC®)  Q
resultaten       P-plantbeschikbaar       2,4              mg P/kg                   Em: CCL3(PAE®)   Q
                 P-bodemvoorraad          53               mg P2O5/100 g             Em: NIRS (TSC®)
                 Organische stof          7,5              %                         Em: NIRS (TSC®)  Q
                 De op pagina 1 en 2 bij Resultaat vermelde waarden zijn berekend uit bovenstaande analyseresultaten.

                 Q   Methode geaccrediteerd door RvA
                 Em: Eigen methode,  Gw: Gelijkwaardig aan,  Cf: Conform

                 De resultaten zijn weergegeven in droge grond.
                 Alle verrichtingen zijn binnen de gestelde houdbaarheidstermijn tussen monstername en analyse uitgevoerd.


