
Tarieven aardappelonderzoek NAK Services

seizoen 2017-2018
(voor niet pootgoed partijen)

NAK Services

Omschrijving Tarief Toelichting

1. Virusonderzoek ELISA knollen *

 (alleen mogelijk in de periode 15 augustus - 15 december) 

 - toets op 1 virus 60,00€      

- toets op 2 virussen 72,30€      

- toets op 3 virussen 84,70€      

- toets op 4 virussen 97,10€      

- toets op 5 virussen 109,40€    

- toets op 6 virussen 121,80€    

2. Virusonderzoek PCR op Y-, A-, X-virus en bladrol *

- per monster van 200 knollen 165,00€    4 submonsters van 50 knollen

- per monster van 200 knollen 195,00€    10 submonsters van 20 knollen

- per monster van 100 knollen 185,00€    10 submonsters van 10 knollen

- per monster van 50 knollen 50,00€      1 submonster van 50 knollen

- per monster van 20 knollen 26,50€      1 submonster van 20 knollen

3. Erwiniaonderzoek PCR-toets*

- per monster van 200 knollen 165,00€    4 submonsters van 50 knollen

- per monster van 200 knollen 195,00€    10 submonsters van 20 knollen

- per monster van 100 knollen 185,00€    10 submonsters van 10 knollen

- per monster van 50 knollen 50,00€      1 submonster van 50 knollen

- per monster van 20 knollen 26,50€      1 submonster van 20 knollen

- per monster van 200 knollen in combi met PCR-virus 75,00€      4 submonsters van 50 knollen

4. Bruinrot/ringrot onderzoek  (IF-methode)*

Onderzoek bruinrot en ringrot met IF- methode 97,10€      monster max. 200 knollen

Natoetsing bij positieve IF-reacties met PCR 300,00€    

5. Meloidogyne Chitwoodi PCR toets

- per monster van 200 knollen 165,00€    2 submonsters van 100 knollen

- per monster van 200 knollen in combi met PCR-virus 125,00€    2 submonsters van 100 knollen

5. PSTVd 

Bladonderzoek PSTVd 60,65€      monster van max.100 blaadjes 

6. Diagnostisch onderzoek

 - standaard 55,20€      per aanvraag

 - uitgebreid met DNA/RNA onderzoek 128,20€    per aanvraag

* 7. Administratieve kosten

- per aanvraag 16,75€      

- per monster 1,00€        

- bewaren knollen, per monster 3,30€        per monster

- wel labels besteld maar geen onderzoek afgenomen 35,70€      per aanvraag

- importvergunning monsters buiten EU 350,00€    per aanvraag

- spoedtoeslag PCR 100,00€    per monster

Prijzen excl. BTW en geldig tot mei 2018.

Voor afwijkende monstergroottes en/of virussen kunt u contact opnemen met

Klantenservice 0900-0625 of nak@nak.nl


