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Richtlijnen monstername diagnostiek. 

Bemonster instructie 
- Realiseer dat symptomen kunnen worden veroorzaakt door problemen op een andere plek in de plant.

Zeker bij twijfel is het verstandig een hele plant inclusief de wortels en substraat te bemonsteren.
- Als het monsters bestaat uit kleine planten (zoals potplanten) heeft het de voorkeur om een plant op te

sturen met een beginnende aantasting en een plant met meer gevorderde symptomen.
- Als de plant te groot is probeer dan de symptomatische delen van de plant, de delen rond de aantasting

en een groot deel van de stam inclusief wortels te bemonsteren.
- Neem voldoende hygiëne maatregelen tijdens het monsternemen om verdere verspreiding te

voorkomen.

Verpak instructie 
- Verpak de planten zo dat substraat of gronddelen niet in contact kunnen komen met de stam en

bladeren tijdens het vervoer.
- Verpak de plant (delen) in tissue of krantenpapier. Als de plantdelen uit een warme omgeving komen is

het verstandig om het monster af te koelen. Doe het monster pas daarna in een plastic zak en sluit
deze goed af. Dit komt de kwaliteit van het monster ten goede.

- Bevestig het monsterformulier en eventueel andere informatie stevig aan de monster zak. (bij voorkeur
in een envelop) Indien u het liever bij het monster in de zak stopt is het noodzakelijk om het formulier in
een aparte plastic zak te stoppen.

Beschrijving van de symptomen 
Om kosten te besparen is het belangrijk dat onze diagnostiek afdeling informatie krijgt over de symptomen in 
het veld. Een goede beschrijving van de veldsituatie is dan ook belangrijk. Denk hierbij aan 

- Vindplaats
- Datum eerste symptomen
- Leeftijd gewas
- Mate van aantasting door de tuin, maar ook op de plant(delen)
- Wijze van verspreiding;  in cirkels, op de rij, alle planten in het veld etc.
- Het verloop van het ziekteproces

Als foto’s de situatie kunnen verhelderen zijn deze zeer welkom. Graag sturen naar: microlab@agrocontrol.nl. 

Verzend instructie 
Laat uw monster door ons ophalen of stuur het op naar onderstaand adres in een stevige en afgesloten 
verpakking. 

Opsturen: 

NORMEC GROEN AGRO CONTROL 
Distributieweg 1 
2645 EG  Delfgauw 

Tel: 015-2572511 
Fax: 015-2572522 
Info@agrocontrol.nl (voor algemene zaken) 
Monsterophalen@agrocontrol.nl (voor het ophalen of het laten nemen van monsters). 

Distributieweg 1, 2645 EG  Delfgauw

tel 015-2572511, fax 015-2572522,  
www.agrocontrol.nl  

E-mail: info@agrocontrol.nl (Algemeen);

monsterophalen@agrocontrol.nl (Ophalen van monsters)


