Protocol voor het verzamelen
van wortelmonsters
- Analyse van de mate van mycorrhiza kolonisatie en/of chroma‘s Deze set bevat:
Benodigd:

1

Plastic zak, monster label, adreslabel
Spade, grondboor of grondguts, watervaste pen, handschoenen, emmer

Boom* / heester: Verzamel 3 tot 5 monsters per boom/heester. Deze mogen bij elkaar in de zak.
Vaste planten & potplanten: Ter analyse is het aan te bevelen om de hele plant op te sturen.
Akker, gazon of weide: Neem per perceel een aantal kleine monsters op 5-10 plaatsen van
5-10 cm Ø. Bij niet egale percelen groter dan 10 ha. moeten meer monsters genomen worden.

2

Gebruik een spade of grondguts om de bodemmonsters te verzamelen. Neem de
monsters op een diepte van 20 tot max. 30 cm. Let erop dat de monsters duidelijk
fragmenten van fijne wortels bevatten. Trek nooit aan de wortel, maar graaf deze uit de
grond om schade te voorkomen.

3

Stop het gehele monster met grond in de plastic zak en sluit de zip-lock. Meerdere
monsters per plant/boom mogen samen in één monsterzakje.

4
5
!

*

Vul het voorbedrukte label in.
Stuur de bodemmonsters z.s.m. op ter analyse. Tot moment van verzending de monsters
in een koelkast bewaren of een andere koele plaats (Let op: niet laten bevriezen).

Postadres: Plak het voorbedrukte adreslabel duidelijk zichtbaar op de doos.
Kosten*: €115,00 per monster (mycorrhiza analyse), €85,00 per monster (chroma analyse),
€180,00 (combinatie mycorrhiza + chroma analyse) *prijzen vermeld zijn excl. 21% BTW

Bij dit onderzoek gaat het om analyse van de fijnste dunne worteltjes in het monster.
Er moeten voldoende wortels opgestuurd worden. Let op dat er voldoende grond om de wortels
zit om te voorkomen dat deze uitdrogen. Deze grond wordt gebruikt voor de chroma analyse.
Max gewicht monster: 500-700 gr. Rapportage: U ontvangt per e-mail een zorgvuldig opgestelde rapportage met foto’s en uitleg.

Plant Health Cure is leidend in mycorrhiza technologie en bodem biologie. Neem contact op voor onze producten
voor duurzame land- en tuinbouw. Onze teeltadviseurs helpen u graag! Of kijk op www.phc.eu
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