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De analyse van het monster genoemd : Drain

Datum ontvangst  : 24-07-2018 Monsterdatum/nemer  : 23-07-2018, Brian Hey

Gewas/Cultivar  : diverse planten Perceel  : Aquaponic

Adviescode  : D/MMOL/L

Laag Hoog Resultaat

Zuurgraad (pH)  -  -  6,6

EC (mS/cm 25°C)  -  -  2,7

Kationen (mmol/l) Laag Hoog Resultaat

Ammonium (als NH4)  -  -  <0,20

Kalium (als K)  -  -  4,6

Natrium (als Na)  -  -  9,4

Calcium (als Ca)  -  -  4,8

Magnesium (als Mg)  -  -  1,1

Silicium (als Si)  -  -  0,68

Anionen (mmol/l) Laag Hoog Resultaat

Nitraat (als NO3)  -  -  15

Chloride (als Cl)  -  -  5,9

Zwavel (als S)  -  -  1,5

Bicarbonaat (als HCO3)  -  -  0,55

Fosfor (als P)  -  -  0,11

Spoorelementen (µmol/l) Laag Hoog Resultaat

IJzer (als Fe)  -  -  7,7

Mangaan (als Mn)  -  -  <0,20

Zink (als Zn)  -  -  4,1

Boor (als B)  -  -  5,2

Koper (als Cu)  -  -  0,72

Molybdeen (als Mo)  -  -  0,30

Gebruikte methoden  0008-TB  in-house method; 0009-TB  in-house method; 0010-TB  in-house method

De vermelde grenswaarden zijn afkomstig uit de 'Bemestings Adviesbasis' , van het PBG.

Dit rapport is tevens opdrachtbevestiging.

Spijkenisse, 25 juli 2018

Behoudens andersluidende overeenkomst worden de opdrachten uitgevoerd op basis van de meest recente versie van de algemene voorwaarden van SGS Nederland. Op eenvoudig verzoek worden deze voorwaarden opnieuw aan u toegezonden. De aandacht wordt 

gevestigd op de beperking van aansprakelijkheid, de vergoedings-en bevoegdheidskwesties bepaald door deze voorwaarden. Elke houder van dit document dient te weten dat de informatie vervat in dit document enkel de bevindingen van SGS Nederland op het ogenblik 

van haar tussenkomst en binnen de grenzen van de eventuele instructies van de opdrachtgever, bevat. SGS Nederland is enkel aansprakelijk t.a.v. haar opdrachtgever en dit document stelt de bij een handelstransactie betrokken partijen niet vrij van hun plicht al hun 

rechten en verplichtingen uit te oefenen voortspruitend uit de transactiedocumenten. Elke niet toegestane wijziging evenals de namaak of vervalsing van de inhoud of het uitzicht van dit document is onwettig en overtreders zullen vervolgd worden. 
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