aanmeldformulier veris bodemadviesdienst 1/2
Graag aankruizen wat van toepassing is

Graag onderstaande velden volledig invullen
Debiteurennummer
Naam

Telefoon

Email

Adres		

Postcode

Woonplaats

			 Veris Basic

Veris Pro

Veris Expert

Basiskaarten				
zand/dal		 klei		
Bodemscan met Veris MSP3			
√
√		√
√
Basiskaart – Hoogte			
√
√		√
√
Basiskaart – EC 30			
√
√		√
√
Basiskaart – EC 90			
√
√		√
√
Basiskaart – pH				
√		
√
Basiskaart – OS				
√		√
√
Basiskaart – Lutum						 √
√
Basiskaart – CEC				
		√
√
Basiskaart - NIR zones			
√			
Basiskaart - Zonebemonstering			
√			
GeoBas plaatsingskaart
		
√
√		√
√
Grondmonsters (steken + analyse) tbv kalibratie				
√		√
√
Kalibratie van bodemkaarten mbv grondmonsters 			
√		√
√
						
Risicokaarten naar keuze, € 5,-/ha
		
		
Afwateringskaart met stroompijlen			
		
Risicokaart - Droogte			
		
Risicokaart - Trichodoriden				
		
Risicokaart - Erosie (obv Optisurface)
		
		
Risicokaart - Stuifgevoeligheid			
		

Advieskaarten			Inclusief 1 kaart naar keuze Inclusief 1 + 1 kaart naar keuze Inclusief 3 kaarten naar keuze
Taakkaart - Bekalken				
√			
Taakkaart - Organische mest/compost			
		
Taakkaart - Gips 						
√		
Taakkaart - Zaai-/plantafstand
		
		
Taakkaart - Bodemherbicide dosering			
		
Taakkaart - Bodemherbicide dosering
			
		
Taakkaart - Bemesting			
		
Taakkaart - Beregeningsadvies			
		
Taakkaart - Trichodoridenbestrijding (aan/uit) 			
		
Greppelkaart tbv optimale afwatering
		
		
3D Kilverontwerp mbv Optisurface (€ 50,-/ha)		
						
Oplevering						
Kaarten & rapportage in PDF			
√
√		√
√
Kaarten in shapefiles/CSV			
√
√		√
√
Rapportage + kaarten uitgeprint
						
√
Toelichtingsgesprek			
Op locatie		 Op locatie		
Op locatie
Doorlooptijd aanvraag tot taakkaart			
2 weken		 4-6 weken		
4-6 weken
Legenda √ inbegrepen

te kiezen

wetenschappelijk onderbouwd advies

advies van de adviseur

schakel in succes
> Ga verder op de volgende pagina

aanmeldformulier veris bodemadviesdienst 2/2
Graag onderstaande velden volledig invullen
Locatie van het perceel

Grootte van het perceel

Voorkeursperiode om te scannen

Welke gipsgift wilt u koppelen aan welk lutumpercentage?

Welk organisch stofpercentage wilt u koppelen aan welke compost/mest gift ton/ha?

Streefwaarde pH (afhankelijk van os%)?

Neutralisatie waarde van de toe te dienen kalk in % ?

Maximale kalkgift in t/ha?

Strooibreedte

Productadvies in t/ha of in kg/ha?

Type gps display klant/loonwerker? (bijvoorbeeld Trimble fmx of cfx, kan ook later eenvoudig aangepast worden)

Bouwvoor in cm (bijvoorbeeld 25 of 30 cm)?

Klik hier om dit formulier te
verzenden naar plant@agrifirm.com

Formulier wissen

schakel in succes

