
Bodem- en 
wijnanalyses
Labo-analyses om de kwaliteit van 
jouw wijn te verbeteren

Een staal binnenbrengenKwaliteitsvolle analyses

Van maandag tot vrijdag tijdens de kantooruren
(8.00 u tot 12.00 u en 12.45 u tot 16.30 u) aan het
onthaal van het labo.

Voor of na de kantooruren en op zaterdag en
zondag via onze nachtkluis aan de inkom van
het labo. Inlichtingenformulieren liggen klaar.

CO N TAC TEE R  O N S  V R I J B L I J VE N D

Heb je interesse? Of zit je nog met vragen?
Wens je meer informatie? Contacteer ons:
Inagro laboratorium
Inagro vzw
Ieperseweg 87
8800 Rumbeke-Beitem
T 051 27 33 30
F 051 27 33 39
info.labo@inagro.be
www.inagro.be

Kwaliteitsvolle analyses zijn van groot belang 
voor een goede druiventeelt. Met een bodem- 
analyse vóór de aanplant ga je na of de bodem 
geschikt is voor wijnbouw en breng je de toe-
stand van de bodem in kaart. 

Met inzicht in de zuurtegraad van de bodem, 
de hoeveelheid micronutriënten en de aan- of 
afwezigheid van storende en verdichte lagen 
kan je de bodem gericht in de optimale conditie 
brengen.

Een wijnanalyse geeft je inzicht in
• het verloop van het vinificatieproces;
• de hoeveelheid sulfiet in de wijn;
• de stand van zaken in de malolactische gisting.



Bodem Wijn

Analyse van vrij en totaal sulfiet, totale zuur-
heid, azijn-, appel- en melkzuur, glucose/fruc-
tose, alcoholpercentage, pH.

Een goed wijnstaal?
• Bestaat uit minimum 100 ml vloeistof;
• bevat zo weinig mogelijk zuurstof;
• is recent en dus niet meer dan een dag oud.

Een analyse bestaat uit:
• Analyse pH, DS, humusgehalte, beschikbare 

voedingselementen (P, K, Ca, Mg, S, Na) met 
bijhorend bemestingsadvies.

• Stikstofanalyse: analyse pH, humusgehalte en 
minerale stikstof (nitraat en ammonium) met 
bijhorend bemestingsadvies specifiek voor 
wijnbouw.

• Analyse Fe, Cu, Mn en B.

Wil je advies bij jouw bodemanalyse…
• en heb je een landbouwnummer?  

Vraag gratis bodemadvies aan via KRATOS. 
Lees meer op www.inagro.be/kratos.

• en heb je geen landbouwnummer?  
Contacteer ons via klantenservice@inagro.be 
of 051 27 32 00.

Een goed bodemstaal?
Schakel een erkende staalnemer in. Contacteer 
ons via info.labo@inagro.be of 051 27 33 30 
voor een afspraak.


