Onderzoeks- en testcentrum gespecialiseerd in plantsapmetingen
Met een plantsapmeting wordt op een snelle en nauwkeurige wijze de actuele opname van voedingsstoffen in de plant geanalyseerd. Dat levert belangrijke informatie op over de gezondheid van de plant.
Een optimale opname van voedingsstoffen heeft namelijk een positief effect op de ziekteweerbaarheid
van de plant, maar ook op de kwaliteit, stevigheid en houdbaarheid van bijvoorbeeld de vruchten.
Naast plantsapmetingen is het ook mogelijk om watermonsters te analyseren op nutriënten.
De doelstelling van NovaCropControl is om snel, accuraat en tegen zo laag mogelijke kosten inzicht te
brengen in de opname van voedingsstoffen door de plant. Hieronder een overzicht van de metingen
per plantsapmonster of watermonster.

Uitgevoerde metingen per plantsap- of watermonster*
Suikers* – pH – EC
Kalium – Calcium – Magnesium – Natrium
Ammonium – Nitraat – N-Totaal*
Chloride – Zwavel – Fosfaat
Silicium – IJzer – Mangaan – Zink – Borium
Koper – Molybdeen – Aluminium
*In het geval van een wateranalyse worden geen suikers en N-totaal gemeten, maar wel bicarbonaat.

Starten met plantsapanalyses en/of wateranalyses?
Wij werken met een bundelsysteem; dus u koopt vooraf een bundel met monsters bij ons. Deze bundel
wordt na aankoop in één keer gefactureerd. Hierdoor blijven onze administratiekosten laag, zodat we
korting kunnen geven bij afname van grotere aantallen. De bundels kunnen in elke gewenste grootte
worden aangeschaft. Het uiteindelijke aantal monsters bepaald in welke prijsstaffel de bundel valt.
Het is mogelijk om monstermaterialen (zakjes, flesjes, enveloppen en labels) bij de bundel te leveren.
Hiervoor brengen wij een kleine meerprijs per monster in rekening. De monsterbundel is geldig tot 1
jaar na de aanschafdatum.

Prijsstaffel van bundels
1 t/m 9 monsters
10 t/m 24 monsters
25 t/m 99 monsters
100 t/m 249 monsters
≥ 250 monsters
Voor de meest gangbare gewassen hebben wij een bemonsteringshandleiding en referenties
beschikbaar. Met een Bemesting Online account (gratis bij een bundel) krijgt u de mogelijkheid om het
verloop van de analyses in de tijd te volgen. Informeer naar de mogelijkheden!
Tel. 013-5902864 of stuur een e-mail naar: info@novacropcontrol.nl
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