
 

Hoe wij advies persoonlijk maken  
 
Vraagt u zich ook wel eens af waarom een adviseur aangeeft om uw grond te bemesten met een 
bepaald soort product? En waar is dat advies nou op gebasseerd? Bij Plant Health Cure wordt 
advies gegeven op basis van kennis welke in de afgelopen tientallen jaren is opgedaan, 
gecombineerd met uw persoonlijke bodem -en gewassituatie. In deze infosheet leggen we uit 
waarom u bij ons verzekerd bent van een passend en gericht advies over uw teelt.  
 
Chroma-analyse 
Bij PHC kunnen we bemestingsadvies geven op basis van een chroma-analyse. Door middel van deze 
analyse wordt duidelijk waar tekorten in de bodem zitten, waardoor er vervolgens op een zo 
efficiënt mogelijke manier kan worden ingegrepen met de juiste producten.  
 
Wat is een chroma? 
In de afbeelding hiernaast ziet u een voorbeeld van een 
chroma. Het chroma wordt beoordeeld op vier aspecten: 

1. De vruchtbaarheid van de bodem 
2. De luchthuishouding en het waterbergend 

vermogen van de bodem 
3. Het bodemleven 
4. De omzetting van rauwe organische stof in humus 

 

 

Hoe komen we tot een passend advies? 
Onze adviseur zal u vragen om een grondmonster te 
nemen. Hiervan zal vervolgens in het lab van Plant Health Cure een chroma worden gemaakt. 
Wanneer het chroma is ontwikkeld, wordt deze beoordeeld op de vier bovenstaande aspecten. Deze 
beoordeling wordt verwerkt in een rapport en zal onze adviseur met u bespreken. Uit dit rapport is 
af te lezen waar uw bodem juist wel of juist geen behoefte aan heeft. Met die kennis kan de adviseur 
u vertellen welke bemestingsproducten daadwerkelijk kunnen bijdragen aan de kwaliteit van uw 
bodem en uiteindelijk uw gewassen.  

Een voorbeeld: Uit het chromarapport blijkt dat er in uw bodem een tekort is aan bodemleven. 
Terrapulse, een bemestingsproduct van Plant Health Cure, bevat diverse micro-organismen. Door te 
bemesten met Terrapulse, zal het bodemleven worden verbeterd én worden verhoogd. 
 
Na enkele maanden kunt u in overleg met uw adviseur eventueel opnieuw een chroma laten maken. 
Door middel van dit tweede chroma kunt u zien wat het bemestingsproduct daadwerkelijk heeft 
gedaan met uw bodem. 
 
Kosten 
Kosten voor het maken van een chroma, het analyseren en het advies bedragen €98,50. Voor meer 
informatie kunt u ons contacteren via de contactgegevens in de footer of via uw persoonlijke 
adviseur. 


