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Opdrachtformulier compost / zuiveringsslib / bodem 
 
 Opdrachtgever Productielocatie 

Klantnummer:             

Bedrijfsnaam:             

Adres:             

Postcode & plaats:             

Contactpersoon:             

E-mailadres:             

Telefoonnummer:             

Datum monstername:             

Tijd monstername:             

Naam monsternemer:             
   

 

 Type product: RVO: 
Monsterinformatie  GFT compost  Melden aan RVO 

 Groencompost  Laatste analysenummer RVO:       

 Overig compost  BRS nummer:       

 Zuiveringsslib vloeibaar  
Opnemen in 12 maandelijks voortschrijdend 
gemiddelde 

 Zuiveringsslib steekvast   

 Overig:         

Partijaanduiding:         
 
  Min. hoeveelheid 
Analyses  Pakket beperkt: N, P en droge stof (ACB) 1 liter 

 Pakket nutriënten: N, P, K, Mg, Ca, S, Na, pH, EC, droge stof en org. stof (ACN) 5 liter 

 
Pakket compleet: N, P, K, Mg, Ca, S, Na, pH, EC, droge stof, org. stof, en zware 
metalen (arseen, cadmium, koper, chroom, kwik, nikkel, lood en zink) (ACD) 5 liter 

 
Zware metalen (arseen, cadmium, koper, chroom, kwik, nikkel, lood en zink) 
(AZM) 1 liter 

 Chloride 5 liter 

 Respiratiemeting (Oxitop, incl. organische stof) 5 liter 

 Onkruidkiemtoets 20 liter 

 Visuele verontreinigingen (ABV) 5 liter 

 Nematoden (plant- en dierparasitaire aaltjes):       1 liter 

 Anders:        
 

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

 
Wilt u een onafhankelijke monstername, neem dan contact met ons op via monsterophalen@agrocontrol.nl of bel +31 15 257 25 11. 
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