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Inleiding 
Grootwinkelbedrijven stellen hoge eisen aan de residuen op bloemen en planten. 
Via screening op residuen tijdens de teelt, of na de oogst kunt u de gehalten aan 
gewasbeschermingsmiddelen bepalen. En daar kunnen wij als ervaren 
laboratorium u in adviseren en ondersteunen. 

Gewasbeschermingsmiddelen en residuen op 
siergewassen  
Er zijn meerdere redenen om de concentraties van residuen in sierteelt te volgen.   

 Ter controle op residuen op eetbare planten die moeten voldoen aan de 
Europese Maximaal Toegelaten Residuen (MRL-EU) of andere 
handelseisen 

 Vanwege neveneffecten op geïntegreerde gewasbescherming (IPM)  
 Controle van residuen op uw uitgangsmateriaal zodat u niet voor 

verrassingen komt te staan met stoffen die er niet op mogen zitten. 
 De eisen en wensen van een kwaliteitscertificaten dat u heeft. 
 Aanvullende handelseisen van grootwinkelbedrijven vooral in Duitsland. 

Wij leveren desgewenst in het rapport de beoordeling aan de eisen van 
Aldi-DE, Kaufland-DE, LIDL-DE, Ikea, etc 

 Kennis over resten van middelen in uitgangswater. Zo voorkomt u  
gewasschade. Ook residuen in drainwater zijn van belang om veilig 
hergebruik van water te realiseren. 

 Verder analyseren we ook: kunstmatige plantenhormonen zoals 
benzyladenine, groeiregulatoren en remstoffen, herbiciden etc. 

 Omdat u schade aan het gewas heeft en er achter wil komen of residuen 
daarvan de oorzaak zijn. 

Onze uitgebreide screening controleert in één keer op ruim 650 werkzame stoffen 
in het gewas, blad- of in watermonsters. Onze geaccrediteerde monsternemers 
kunnen desgewenst op uw locatie in Nederland onafhankelijk het monster komen 
nemen.  

  

Er is aanhoudend aandacht gevestigd op het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen in de sierteelt.  
De inzet van gewasbeschermingsmiddelen kiest u vanzelfsprekend al heel bewust. Daarbij komen ook nog  
de wensen en eisen van uw afnemers vanwege een blacklist of het aantal stoffen op uw eindproduct. 

 



 

 

Residu analyse op siergewassen vervolg 
 

Cursus Residu in sierteelt 
Het gewasbeschermingsplan, en de te gebruiken middelen dienen afgestemd te worden op de eisen van de afnemer. 

Grootwinkelbedrijven stellen hoge eisen aan de residuen op bloemen en planten. De cursus Residuen in Sierteelt wordt zowel 

gegeven voor Teeltbedrijven als voor Handelsbedrijven. Zodat beide groepen toegespitste kennis kunnen opdoen en hun eigen 

vragen behandeld worden.  

Met onder andere deze thema’s 

 Ziekten en plagen 
 Gewasbeschermingsmiddelen in de praktijk 
 Wetgeving: EU Verordeningen, Retail/Certificaten, 

Gewasbeschermingsmiddelen in Nederland 
 Risico inventarisatie en gewasbeschermingsplan 
 Analyse op residuen en interpretatie van resultaten 
 Richtlijnen monstername 
 Rondleiding laboratorium en uitleg analyse technieken 

Voor meer details over de cursus en mogelijkheden bezoek onze website. 

Veelzijdig laboratorium voor de sierteelt 
 Residuen van gewasbeschermingsmiddelen, remstoffen, herbiciden etc. 
 Nutriënten in substraat-, water-, bladsap en gewasmonsters.  

Wij zijn een RHP-gecertificeerd lab voor fysische en chemische analyses 
op potgrond. 

 Waterkwaliteit: recirculatie van water en normen, zware metalen in 
condenswater. 

 Diagnose van ziekten in gewas: van microscopisch onderzoek tot  
DNA-analyses. 

 Hygiëne: risico’s beperken met middelen maar ook advies bij 
hygiëneprotocollen. 

 Cursussen en maatwerk trainingen: residuen, nutriënten, microbiologie, etc. 

Monsters en info 
 Ines van Marrewijk, Productmanager Tuinbouw - T: 015-2572511 
 Beschrijf goed aan wat u wenst op een Opdrachtformulier.  

Zie hier alle informatie https://agrocontrol.nl/aanmelden-monsters/ 
 Monster versturen per koerier: Normec Groen Agro Control, Distributieweg 1, 2645 EG Delfgauw. 
 Monster laten ophalen: Bel met 015-2572511 of email naar monsterophalen@agrocontrol.nl  
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