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Opdrachtformulier voor pesticiden onderzoek 
 

Klantnummer:       

Bedrijfsnaam:       

Adres:       

Postcode & plaats:       

Contactpersoon:       

E-mailadres:       

Telefoonnummer:       

Datum monstername:       Tijd monstername:       

Naam monsternemer:       
 

Type monster: Routinemonster / projectmonster (zie opm.) Merk:       

Product:       Teler:       

Variëteit:       GGN/GLN:       

Land van herkomst:       Perceel:       

Monstercode:       Biologisch: Ja / nee 

Leverancier:       Spoed: Ja / nee 

Traceabilitycode:    
 
 
Uit te voeren 
analyse(s) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Residu screening GC-MSMS / LC-MSMS  Maleïne hydrazide 

 Screening GC-MSMS  Organotin (fenbutatin oxide, fentin, cyhexatin, azocyclotin) 

 Screening LC-MSMS  Amines (morfoline, diethanolamine, triethanolamine etc.) 

 Ethefon  Paraquat / diquat 

 Dithiocarbamaten (als CS2)  Fosethyl-aluminium / fosforigzuur 

 Chloormequat / mepiquat  Perchloraat / chloraat 

 Bromide  Quaternaire ammonium (DDAC, BAC) 

 Nitraat  Zware metalen 

 Sulfiet (als SO2)  Anders / specifiek nl.: 

 Glyfosaat   

Opmerkingen (zoals: is er conservering toegepast, bepaalde delen van het monster analyseren, hoge concentraties verwacht etc.):       

 
Minimumgrootte van het laboratoriummonster volgens EU richtlijn 2002/63/EG: 
- Kleine verse producten, <25 g, b.v. bessen, erwten, olijven  1 kg 
- Middelgrote verse producten, 25-250 g, b.v. appelen, citrus, losse tomaten 1 kg en ten minste 10 eenheden 
- Grote verse producten, >250 g, b.v. kool, komkommer, tros druiven 2 kg en ten minste 5 eenheden 
- Granen en noten, b.v. rijst, tarwe    1 kg 
- Thee       0,2 kg 
 
Minimumgrootte van het laboratoriummonster, overige producten: 
- Water       1 liter in een glazen fles 
- Blad       0.25 kg, ten minste 10 bladeren 
- Grond / substraat      1 kg 
 
Wilt u een onafhankelijke monstername, neem dan contact met ons op via monsterophalen@agrocontrol.nl of bel +31 15 257 25 11. 

http://www.agrocontrol.nl/
mailto:Monsterophalen@agrocontrol.nl
mailto:monsterophalen@agrocontrol.nl

	Opdrachtformulier voor pesticiden onderzoek

	Klantnummer: 
	1: 
	2: 
	3: 
	Postcode  plaats: 
	Contactpersoon 1: 
	Contactpersoon 2: 
	Telefoonnummer: 
	Datum monstername: 
	Tijd monstername: 
	Naam monsternemer: 
	Type monster: 
	Merk: 
	Teler: 
	Routinemonster  projectmonster zie opm 1: 
	Routinemonster  projectmonster zie opm 2: 
	GGNGLN: 
	Land van herkomst: 
	Perceel: 
	Biologisch: 
	Spoed: 
	Traceabilitycode: 
	Uit te voeren analyses: 
	Residu screening GCMSMS  LCMSMS: Off
	Screening GCMSMS: Off
	Screening LCMSMS: Off
	Ethefon: Off
	Dithiocarbamaten als CS2: Off
	Chloormequat  mepiquat: Off
	Bromide: Off
	Nitraat: Off
	Sulfiet als SO2: Off
	Glyfosaat: Off
	Maleïne hydrazide: Off
	undefined: Off
	undefined_2: Off
	Paraquat  diquat: Off
	Fosethylaluminium  fosforigzuur: Off
	Perchloraat  chloraat: Off
	Quaternaire ammonium DDAC BAC: Off
	Zware metalen: Off
	Anders  specifiek nl: Off
	undefined_3: 
	Pagina 1 van 1: 
	Datum deze versie 08092016: 
	opmerkingen: 


