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Hoogwaardige bodemoptimalisatie

+

Mogelijkheid tot doormengen
van sporenelementen en
bodemverbeteraars

+

Hoogwaardig compost, vrij van
verontreiniging

+

Levering tegen scherpe tarieven

Terra Agrea
Als agrarisch ondernemer is uw bodem één van uw belangrijkste productiemiddelen. Een optimale bodem zorgt voor
gezonde en weerbare gewassen en een hoog rendement. Om u hierbij te ondersteunen, helpen wij u om uw bodem te
analyseren en optimaliseren met het Terra Agrea concept.
Hoogwaardige compost
Met behulp van Kinsey-Albrecht bodemanalyses wordt bekeken hoeveel en welke nutriënten moeten worden
toegevoegd aan uw bodem. Een belangrijk element hierbij is de hoeveelheid organische stof, die onder andere wordt
aangevoerd middels hoogwaardige compost, vrij van invasieve exoten, onkruiden en verontreiniging.
Samenwerking Den Ouden Groenrecycling
In een beheerst composteringsproces verwerkt onze partner Den Ouden Groenrecycling verschillende soorten groen tot
bodemverbeteraars en compost, die voldoet aan de hoogste kwaliteitseisen.
Gebaseerd op de analyses en het advies van Agrea, heeft Den Ouden Groenrecycling de mogelijkheid om kalk,
meststoffen, sporenelementen of andere toevoegmiddelen efficiënt te mengen met het compost. Dit vergroot de
toepassingsmogelijkheden voor uw teelt.
Doordat Den Ouden Groenrecycling op meerdere locaties binnen het werkgebied van Agrea is gevestigd, worden de
kwalitatief hoogwaardige compost en bodemverbeteraars geleverd tegen scherpe tarieven.
Voordelen
Door het bundelen van productkennis en (bodem)advies bieden wij u een totaaloplossing voor een optimale
bodemkwaliteit en rendement!
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Bundeling van productkennis en advies op het gebied van hoogwaardige bodemoptimalisatie
Zeer hoge efficiëntie vanwege de mogelijkheid tot toevoegen van sporenelementen aan compost
Hoogwaardige compost, vrij van verontreiniging en ongewenste ingrediënten
Leveringen tegen scherpe tarieven vanuit meerdere locaties

Wilt u meer weten over ons Terra Agrea concept, de samenwerking met Den Ouden Groenrecycling
en bodemoptimalisatie? Neem dan contact op met uw Agrea adviseur.
Kinsey-Albrecht
De Kinsey-Albrecht bodemanalyse is een Amerikaanse
methodiek die de bouwtekening en mineralenbalans
van uw bodem weergeeft en – indien nodig – bijdraagt
aan het herstellen van de bodemvruchtbaarheid.
Het toepassen van de Kinsey-Albrecht methode zorgt
middels een aantal stappen voor een verbeterde
bodemvruchtbaarheid:
• Inzicht in uitwisselingscapaciteit van de bodem
• Focus op biologie en actief bodemleven
• Maximale aansturing op organische stoffen
• Bijsturing op hoeveelheid sporenelementen
• Bemesting naar gewasbehoefte
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