
Waarom? 
Traditioneel meststoffen sturen o.b.v. streefcijfers in mat. 
OpnameAnalyse gebruikt veel meer informatie om tot 
een juiste voedingssamenstelling te komen, rekening 
houdend met relevante groeifactoren. Naast het aanbod van 
nutriënten is de vitaliteit van het gewas en het klimaat van 
grote invloed.

Informatie 
geeft kennis 
- De opname per element in 
  overzichtelijke grafieken.
- Uitgedrukt in mmol per 
  kilogram aangemaakt gewas.
- Opname capaciteit wortels.
- Vergelijking met bekende  
  gewasopname als 
  streefwaarden per element.
- Advies over bijsturing voor de 
  komende periode.

Klimaatomstandigheden 
Sturing op basis van input:
- Gift, EC en liter
- Drain % 
- Weeksom licht
- Concentratie CO2
- Gewasontwikkeling in de tijd.
- Vruchtontwikkeling  in de tijd
- Groeifase van de plant

Output:
Deze informatie wordt met behulp van 
een computermodel geanalyseerd. De 
juiste samenstelling van nutriënten in 
de voedingsoplossing wordt op basis 
van dit model aangepast. 

Groen Agro Control is hét innovatieve laboratorium voor 
de agrarische keten in de tuinbouw, AGF-handel, 
voedingsmiddelen en biotechnologie.

» Ontdek het op www.agrocontrol.nl
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Wat levert het op? 
- Betere kwaliteit van gewas en eindproduct
- Optimalisatie van de nutriëntenbalans
- Besparing op meststoffen
- Vitale wortels en plant

V O E D I N G D R A I N

O
P

N
A

M
E

Delen van kennis 
OpnameAnalyse levert een kennis 
die u direct kunt toepassen 
Nog mee leren over voeding en 
plantenfysiologie, neem dan deel 
aan onze cursus bemesting!
Wij verzorgen graag een 
presentatie over dit onderwerp. 
Nodig ons uit of bezoek onze TOP 
dag in het najaar.

 

Gewas 
OpnameAnalyse is geschikt voor 
substraatteelten Tomaat, Paprika, 
Komkommer, Roos, Gerbera.

OpnameAnalyse werkt op basis  van de daadwerkelijke opname, plantontwikkeling, plantvitaliteit  en 
klimaatomstandigheden. In een modelberekening wordt deze informatie geanalyseerd. Dit geeft een 
unieke voorspellende waarde en verbetert de kwaliteit van het gewas en wordt er niet meer dan nodig 
gebruik gemaakt van meststoffen.

OpnameAnalyse Een nieuwe kijk op voeding! 


