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•   Veelzijdige onderzoekspakketten voor grond-, 
    kuilvoer-, mest- en watermonsters

•   Onpartijdig grondonderzoek en bemestings-
    advies toegespitst op uw bedrijf

•   Compostonderzoeken die voldoen aan de 
    wettelijke eisen 

•  Microbiologische onderzoeken naar ziektes
   of nadelige elementen in grond en gewas

•   Bodembiologie analyse en advies om de
    bodemvruchtbaarheid te verbeteren

•   Cursussen en Masterclasses over bodem-
    bemesting en residuen

Expertise, laboratorium en 
onderzoek onder 1 dak:

Groen Agro Control is een laboratorium en adviesbureau met focus op 
de land- en tuinbouw, de AGF-keten en de voedingsmiddelenindustrie. 

Onze werkzaamheden richten zich op fysische, chemische en micro-
biologische aspecten in de teelt, handel en verwerking van aardappelen, 
groente, fruit, granen, levensmiddelen en siergewassen. 

We beschikken over geavanceerde laboratoria en onderzoeksfaciliteiten. 
Hiermee kunnen wij een grote verscheidenheid aan analyses aanbieden. 

Met laboratoria in Nederland en Peru plus agenten in diverse landen 
bieden wij onze services wereldwijd aan. 

Onze doelstelling is om de werkzaamheden van onze klanten te onder-
steunen met betrouwbare en snelle meetresultaten.

Groen Agro Control uw partner in de vollegronds
groenteteelt, akkerbouw en veehouderijsector

AKKERBOUW
ANALYSES

25 JAAR
KWALITEIT  EN

EXPERTISE



Distributieweg 1,
2645 EG Delfgauw   

+31 (0)15 2572511

info@agrocontrol.nl

www.agrocontrol.nl

Contact

Voor de akkerbouw en vollegronds-

groenteteelt

Bodembiologie

•  Meting van het bodembio-
   logische leven

Ziekten

•  Diagnostiek op schimmels,
   bacteriën en virussen in 
   bodem en gewas

Wetgeving Grondonderzoek
Voor de veehouderij (grasland), akkerbouw 
en vollegrondsgroenteteelt (bouwland en 
maisland)

•  Derogatie
•  Fosfaatdi�erentiatie

Wetgeving kuilvoeranalyses 
Voor de veehouderij (gras-, mais- en 
overige kuilvoeropslag)

•  BEX berekeningen
•  Kringloopwijzer

Wetgeving compostonderzoek
Voor composteringsbedrijven, akkerbouw, 
vollegrondsgroente telers en kringloop-
landbouw (organische reststromen)

•  Analyse op stikstof,  fosfaat,
   droge stof en zware metalen

Grondonderzoek en bemestings-
advies 
Voor de akkerbouw, vollegrondsgroente-
teelt en fruitteelt

•  Algemeen bouwland- en 
   vollegrondstuinbouw onderzoek
•  N-mineraal onderzoek voor de
   akkerbouw en vollegronds
   groenteteelt

Voor de veehouderij (grasland), de 
akkerbouw en vollegrondsgroenteteelt 
(bouwland en maisland)

•  Algemeen grasland onderzoek

Voor geïnteresseerden en voor particulieren

•  Algemeen grondonderzoek tbv.
- Siertuin
- Groentetuin
- Sportveld

   

GRONDONDERZOEK

Groeimedia en Compost
Om te bepalen of compost of substraat voldoen aan 
de richtlijnen hebben wij de juiste analyses in huis. 
Groeimedia voor de tuinbouw kunnen we analyseren 
onder RHP richtlijnen. Voor de wetgeving van compost 
en kringlooptoepassingen behoort melding bij RVO 
tot de mogelijkheden. 

Rapportage

•  Analyserapporten met bemestingsadviezen

•  Rapport in het Nederlands, Engels, Spaans of Duits 

•  Rapporten leveren wij standaard aan als pdf 

•  Automatische gegevens overdracht via data

   koppelingen met toeleveranciers

•  Datakoppeling met adviessystemen

Levering

•  Spoedmonsters residuen van pesticiden rapporteren wij  

   onder voorwaarden dezelfde of de volgende dag

Monstername en ophalen 

•  Grondmonstername conform de richtlijnen van RVO

•  Grondmonstername is ISO 17025 geaccrediteerd 

•  Monstermateriaal beschikbaar als u zelf de monsters neemt, 

   inclusief monsterformulieren en werkbeschrijving

SERVICE
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Wetgeving residu onderzoek 

Voor de handelsbedrijven, akkerbouw 

en vollegrondsgroenteteelt

•  Residuen van gewas-
   beschermingsmiddelen op 
   producten

RESIDUEN

Wateronderzoek 
Voor de akkerbouw en veehouderij

•  Beregeningswater- en 
   bronwateronderzoek

Voor de veehouderij en vollegronds-
groenteteelt

•  Beregeningswater- en 
   bronwateronderzoek voor 
   Global GAP

Voor de veehouderij (rundvee, 
paarden, varkens, pluimvee) 

•  Veedrinkwateronderzoek

 

WATER

MICROBIOLOGIE

- Gazon
- Paardenwei
- Schapenwei


	GAC-2021-folder-sector-AKKERBOUW vk S v04
	GAC-2021-folder-sector-AKKERBOUW ak S v04

