
 

 

Alle plantsapmonsters worden geanalyseerd op de volgende elementen (mits er voldoende plantsap verkregen kan worden): Suikers, pH, EC, Kalium, Calcium, 
Magnesium, Natrium, Ammonium, Nitraat, N-totaal, Chloride, Zwavel, Fosfaat, Silicium, IJzer, Mangaan, Zink, Borium, Koper, Molybdeen en Aluminium. 
Alle watermonsters worden geanalyseerd op alle bovenstaande analyses, inclusief Bicarbonaat, maar niet voor N-totaal en suikers. De analyses voor de  
watermonsters zijn geaccrediteerd door de Raad voor Accreditaties onder registratienummer L635. 
Wateranalyses worden volgens onze eigen methoden W001 t/m W004 uitgevoerd. Op verzoek worden deze en/of de specificaties van de analysemethoden  
toegezonden. Op al onze diensten zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.  
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Cursus over bemesting schema’s en bakvullingen 
 

In de praktijk zien we vaak dat gietwater analyses niet overeenkomen met wat je wilt en/of denkt te 

bemesten. Om dit te verbeteren heeft NovaCropControl, in samenwerking met Sander van Broekhoven 

van HortiNova, een cursus opgezet waarin er verschillende onderwerpen aan bod komen omtrent 

bemesting schema’s en bakvullingen. Na de cursus kunt u zelf uw bakvullingen uitrekenen en zal uw 

bemesting schema beter in balans zijn. Dit is noodzakelijk voor een goede opname van alle elementen.  

  

Onderwerpen die aan bod komen: 

• Hoofd- en spoorelementen  

• Hoe wordt de EC/pH bepaald 

• Verschillende meststoffen (inclusief ballast) 

• Anionen en kationen in balans 

• Waterkwaliteit (o.a. bicarbonaat) 

• Drain inrekenen 

 

De cursus wordt gegeven in twee dagdelen van 13:00 – 16:00. Per cursus is er plaats voor maximaal 6 

deelnemers. De kosten voor gehele de cursus bedragen €750,- excl. BTW 

 

Onderstaande data wordt de cursus gegeven: 

• 3 mei & 17 mei  

• 31 mei & 14 juni 

• 2 augustus & 16 augustus  

 

Inschrijven voor de cursus kan door een mail te sturen naar: sander.vanbroekhoven@hortinova.nl  

 

De cursus wordt gegeven op de locatie van NovaCropControl: 

Gasthuisstraat 20 

5061 PB Oisterwijk 
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