
Suikerbieten  (NMIN OV1)

perceel visser

Voorbeeldnaam
Voorbeeldadres 1
1234 AB Ootmarsum
Klantnummer: 123456

Monster en Onderzoek

Opdrachtnummer: Monstername door: Opdrachtgever
Rapportnummer: Grondsoort: Zeeklei

d.d. monstername: Bemonsteringsdiepte: 60 cm

d.d. verslag: Geadviseerde diepte: 60 cm

Status verslag: Definitief Bemonsteringsmethode: Standaard W-patroon

Hoofdelementen

Ammonium-N Kg N/Ha 12

Nitraat-N Kg N/Ha 84

N-Min Kg N/Ha 96

Advies

Stikstof in kg N/ha
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ANALYSERAPPORT

Adviesgift

Eenheid Resultaat

202100004150

8 april 2021

13 april 2021

Suikerbieten 35

De stikstofbemestingsrichtlijn is gericht op het bereiken van een zo optimaal mogelijk financieel resultaat, waarbij rekening is gehouden met zowel de 

opbrengst en kwaliteit van de bieten als de kosten van de stikstofmeststoffen.▪
Op dal- en veengronden is de voorspellende waarde van de Nmin voorraad gering. Het advies is daarom om op deze gronden in ieder geval niet meer te 

geven dan 150 kg N/ha.▪
In verband met zoutschade wordt geadviseerd vóór het zaaien niet meer dan 120 kg N/ha te geven. Wanneer de adviesgift hoger is, kan het resterende 

deel na opkomst (4-6 blaadjes) worden gegeven.▪



Toelichting

Methode

Ammonium-N Eigen methode spectrofotometrie (ACG014)

Nitraat-N Eigen methode spectrofotometrie (ACG014)

N-min Berekende waarde
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Dumea Agro Advies is een handelsnaam van Terra Agribusiness BV. Dit rapport is opgesteld onder verantwoording van Terra Agribusiness BV. Op dit certificaat zijn de Algemene Voorwaarden 

van Terra Agribusiness BV van toepassing. De laboratoriumanalyses zijn uitgevoerd door een extern laboratorium en hebben als basis gediend voor dit rapport. Het originele analyserapport is 

op aanvraag beschikbaar. 

Dit rapport mag niet anders dan in zijn geheel worden gekopieerd zonder toestemming van Terra Agribusiness BV.

Adviezen zijn gebaseerd op het halen van een landbouwkundige optimale opbrengst op perceelsniveau. Vanuit wetgeving gelden er 

gebruiksnormen op bedrijfsniveau.  De gebruiksnormen mogen op bedrijfsniveau niet overschreden worden.

Het stikstofadvies is gebaseerd op de "Adviesbasis voor de bemesting van akkerbouw- en vollegrondsgroentengewassen". Voor aanvullende 

informatie over het gepresenteerde advies kan de adviesbasis worden geraadpleegd.


