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Opdrachtformulier Landbouwkundig grondonderzoek 

Klantnummer: 

Bedrijfsnaam: 

Adres: 

Postcode & plaats: 

Contactpersoon: 

E-mailadres:

Telefoonnummer: 

Naam monsternemer: 

Datum monstername: 

Perceelsnaam / monster Grondsoort Onderzoekspakket Doel Afslibbaarheid Koolzure kalk 

Onderzoek pakketten akkerbouw en tuinbouw: 
AB0: Pw, P-Al  (Fosfaatdifferentiatie) 
AB1: Pw, P-Al, P-PAE en NLV (Derogatie) 
AB2: Standaard onderzoek*): N totaal, NLV, S-PAE, SLV, 

     Pw, P-Al, P-PAE, K-HCl, Kgetal, Mg, Na, pH, o.s. 
AB3: Standaard onderzoek + sporenelementen (= zink , 

     mangaan, koper, boor, ijzer en molybdeen) 
AB5: Standaardonderzoek+ CEC 
AB6: Standaardonderzoek + sporenelementen + CEC 
AB7: Bekalkingsonderzoek: pH en o.s. 
ASL: Bepaling afslibbaarheid en lutum 
AKK: Koolzure kalk 
ASP: Spurway onderzoek 

Stikstof onderzoek: AMS: nitraat (NO3) + ammonium (NH4)  

Onderzoek pakketten grasland: 
AG0: Pw, P-Al, P-PAE  (Fosfaatdifferentiatie) 
AG1: Pw, P-Al, P-PAE en NLV (Derogatie) 
AG2: Standaard onderzoek*): N totaal, NLV, S-PAE, SLV, 

P-Al, P-PAE, K-HCl, Kgetal, Mg, Na, pH, o.s.
AG3: standaard onderzoek + sporenelementen (= zink , 

     mangaan, koper, boor, ijzer, molybdeen en kobalt) 
AG7: Bekalkingsonderzoek: pH en o.s. 
ASL: Bepaling afslibbaarheid en lutum 
AKK: Koolzure kalk 

* Voor kleigrond moet het standaard onderzoek worden aangevuld
met afslibbaarheid, lutum en koolzure kalk.

Overige onderzoeken: ABK en ABS voor groente- en siertuin, gazon, golfbaan, sportveld, boom- en fruitteelt, tuinbouw, paardenwei, schapenwei etc. 
ABK: Fosfaat (Pw en P-Al), kalium (K-HCl en Kgetal), Magnesium, organische stof, pH 
ABS: Fosfaat (Pw en P-Al), kalium (K-HCl en Kgetal), Magnesium, organische stof, pH, koper, mangaan en borium. 
AHC: Hotwater extractable carbon 

Opmerkingen:  

Wilt u een onafhankelijke monstername, neem dan contact met ons op via monsterophalen@agrocontrol.nl of bel +31 15 257 25 11. 
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