GEBRUIKSAANWIJZING GRONDMONSTERNAME
Beste klant,
De grondanalyse geeft informatie over de grondsoort, structuur van de bodem, pH-waarde, kalkgehalte,
beluchting en drainage. Daaruit blijkt of de grond geschikt is voor truffelteelt.
Blijkt uw grond geschikt te zijn, dan raden we aan eventueel ook een chemische analyse te laten doen
met gegevens over nutriënten als NH4+, Mg, Fe, Zink, CEC en organische stof gehalte etc. Dit is echter
niet altijd nodig. In principe is het in de truffelteelt niet nodig dat er precieze hoeveelheden van nutriënten toegevoegd dienen te worden. Wel is het belangrijk te weten of er geen hoge concentraties van
schadelijke factoren aanwezig zijn als gevolg van overbemesting.
Volg de instructie en gebruik de checklist. De kosten van de grondanalyse zijn 70 euro. We zien uit naar
uw grondmonsters en zullen proberen u zo spoedig mogelijk te informeren over de resultaten.

INSTRUCTIE VOOR HET NEMEN VAN EEN BODEMMONSTER
• Gereedschap: Schop of schep, 4 Ziplock bags van 500 ml, waterproof pen.
• Te veel vocht in de grond beïnvloedt de analyse. Neem een monster in een niet heel natte periode,
of laat de grond enigszins drogen voordat je het monster in de plastic zak doet.
• Kiezen van de juiste locatie: kies een plek in het midden en vermijdt kuilen, molshopen etc.
Neem geen monster in de hoeken, dichtbij een heg, of dichtbij een weg.
• Monstername: Maak een gat van ongeveer 50 cm diep, of tot je een vaste laag bereikt. Neem een
monster van ongeveer een handvol grond (100 gram) van de top laag (0 - 5 cm), één van de middelste
laag (25 cm) en één van de laagste laag (50 cm). Stop ze in verschillende zakken en schrijf op de zakken:
BOVEN, MIDDEN en ONDER.
• Als er steentjes zijn, stop deze in de vierde zak.
• Informeer ons over de locatie van uw terrein, dan kunnen we de geologische eigenschappen van de
bodem bepalen en vermeldt eventuele bijzonderheden op het formulier.
Stuur de monsters naar: TruffelGaard, t.a.v. Judith Evenaar, Generaal Foulkesweg 2B, 6703 BR Wageningen

JUDITH EVENAAR . GENERAAL FOULKESWEG 2B 6703 BR WAGENINGEN 06 - 457 22414 . WWW. TRUFFELGAARD.NL

FORMULIER VOOR GRONDMONSTER-ANALYSE
Vul dit formulier in a.u.b, en verzendt het met de monsters.
•
•
•
•
•

Naam
Adres
Postcode en plaats
Telefoon
E-mail

• Locatie terrein, postcode of GPS
• Grootte terrein

Beschrijving site:
•
•
•
•
•

Topografie (helling, hoogte)
Huidige gebruik (landbouw, weide, boomgaard, bos)
Historie gebruik terrein (landbouw, vee, boomgaard)
Activiteiten in omgeving (gebruik fungiciden)
Bijzonderheden (verschil in vocht binnen perceel, of
andere niet-homogene eigenshappen) Neem contact
op of het nodig is om twee monsters in te sturen.

Truffelgaard is erkend dealer van Deutsche Trüffelbaüme.
Uw grondanalyse wordt uitgevoerd met jarenlange ervaring in het truffelonderzoek en de truffelteelt.

Checklist:
•
•
•
•
•

Informatie formulier
Sample BOVEN
Sample MIDDEN
Sample ONDER
Sample steentjes (maximum handvol)
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