Tarieven zaaizaden seizoen 2017-2018

Omschrijving

Tarief

Toelichting

1. Veldkeuring granen peulvruchten en fijne landbouwzaden
a. Hectaretarief
minimumtarief
b. Extra keuring

€

33,50 per ha.

€

16,75 per perceel

€

67,00 per perceel

(ook voor 2e vermeerdering granen enz., als geen controlemonster op het centraal controleveld is uitgezaaid)
c. Herkeuring (op kosten van ongelijk)

€

d. Meer beteelde oppervlakte dan aangegeven

€

67,00 per perceel (toeslag op het normale tarief)

e. Te late aangifte

€

67,00 per perceel (toeslag op het normale tarief)

€

67,00 per ha.

€

33,50 per perceel

€

67,00 per perceel

141,00 per perceel

2. Veldkeuring groenvoedergewassen
a. Hectaretarief
minimumtarief
b. Extra keuring

(ook voor 2e vermeerdering granen enz., als geen controlemonster op het centraal controleveld is uitgezaaid)
c. Herkeuring (op kosten van ongelijk)

€

d. Meer beteelde oppervlakte dan aangegeven

€

67,00 per perceel (toeslag op het normale tarief)

e. Te late aangifte

€

67,00 per perceel (toeslag op het normale tarief)

e. Voorcontrole grassen

€

141,00 per perceel

294,70 per monster
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3. Monsteronderzoek
a. Administratie
Behandelkosten

€

ISTA-attest of kopie ISTA-attest

€

4,20 per attest

Omzetten stapelplombes

€

7,25 per monster

Overnemen gegevens voorgaand onderzoek

€

7,70 per monster

Naderhand verstrekt NAK attest

€

7,70 per attest

Naderhand verstrekt ISTA attest

€

8,30 per attest

17,30 per monster

b. Monstername
Handmatig

€

18,30 per monster

Met automaat

€

13,70 per monster

c. Vochtonderzoek

€

13,70 per bepaling

Granen, maïs, erwten, wikken, bonen en lupine

€

13,85 per bepaling

Grove grassen (raaigrassen, beemdlangbloem

€

34,20 per bepaling

Fijne grassen (overige grassoorten)

€

45,50 per bepaling

Beemdgrassen (incl. echtheid)

€

60,70 per bepaling

Overige zaadsoorten

€

22,80 per bepaling

d. Zuiverheidsonderzoek

en rietzwenkgras)

e. Bijzondere zuiverheidsbepalingen
Bepaling van onkruiden en cultuurzaden in 10-voudige zuiverheidshoeveelheid.
Indien alleen onkruiden of alleen cultuurzaden moeten worden bepaald, wordt het tarief met 40 % gereduceerd.
- fijne grassen

€

121,70 per bepaling

- grove grassen

€

73,00 per bepaling

- overige zaadsoorten

€

73,00 per bepaling

Bepaling, zeefdoorval of piksel

€

9,20 per bepaling

Bepaling 1.000 kgw.

€

9,20 per bepaling

Kwaliteit granen

€

9,20 per bepaling

Beschadiging lijnzaad

€

9,20 per bepaling

Raszuiverheid (NaOH of kwartslamp)

€

9,20 per bepaling

Raszuiverheid erwten

€

24,20 per bepaling

Raszuiverheid veldbonen (Hilumkleuring)

€

16,30 per bepaling

Raszuiverheid tarwe (Fenol)

€

95,10 per bepaling

- granen, maïs, erwten, wikken, bonen en lupine

€

30,30 per bepaling

- grassen en overige zaadsoorten

€

44,80 per bepaling

- bieten + eenkiemigheid

€

59,80 per bepaling

- granen, maïs, erwten, wikken, bonen en lupine

€

24,20 per bepaling

- grassen en overige zaadsoorten

€

35,90 per bepaling

f. Kiemkrachtsonderzoek
ISTA-methode

NAK-certificeringsmethode
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Mengsels
(Bij mengsels wordt de kiemkracht per component bepaald en in rekening gebracht
en wordt ook een bedrag in rekening gebracht voor het zuiver maken van het mengsel)
Zuiver maken voor de kiemkrachtbepaling
- een component

€

19,90 per monster

- twee componenten

€

34,85 per monster

- drie componenten

€

94,90 per monster

- vier en meer componenten

€

124,90 per monster

Koude proef bij maïs

€

44,80 per bepaling

Levensvatbaarheidsonderzoek (Tetrazolium)

€

84,50 per bepaling

Filtreerpapiermethode granen

€

16,60 per bepaling

Agarmethode lijnzaad

€

33,00 per bepaling

Agarmethode peulvruchten

€

49,30 per bepaling

Agarmethode Alternaria spp. in kool

€

49,30 per bepaling

Agarmethode Fusarium spp., Septoria in granen

€

49,30 per bepaling

Vroege verbruiningsvirus of erwtenrolmozaïkvirus

€

47,30 per bepaling

Idem, gecombineerd

€

66,70 per bepaling

Tilletia spp. (steenbrand)

€

25,00 per bepaling

Blinde zaden ziekte in grassen

€

42,30 per bepaling

Screening blinde zaden ziekte in grassen

€

14,20 per bepaling

Phomaonderzoek in biet

€

63,30 per bepaling

Pseudomonas syr. in erwt (vetvlekkenziekte), IF meth.

€

45,10 per bepaling

Idem incl. pathogeniteit toets

€

81,00 per bepaling

Anguinna spp, Ditylenchus spp in grassen

€

104,40 per bepaling

Overige onderzoeken

op aanvraag

g. Bijzondere kiemkrachtbepalingen

h Gezondheidsonderzoek

i

Appèl onderzoek in duplo

j

Onderzoek op wilde haver importpartijen

tweemaal het onderzoekstarief
€

41,10 per partij

Voor alle monsteronderzoeken geldt een toeslag voor spoedaanvragen van 50%.
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4. Certificering
Alle zaaizaden
Certificering

€

11,70 per ton

Hercertificering

€

8,90 per ton

EG-A en stoppelknollen kleinverpakking

€

20,95 per ton

Certificeringsbon/transportdocument

€

7,30 per stuk

Certificaat

€

3,85 per 100 aangevraagde certificaten

Snijden van certificaten

€

1,40 per 100 stuks

Overgehouden certificaten

€

2,60 per 100 stuks (indien meer dan 10 % van
aanvraag en meer dan € 2,50)

Internationaal vervoer vlas en granen

€

Korting telebedrukken

€

17,30 per ha.
314,00 per 100.000 certificaten

5. Erkenningen
a. Algemeen
Erkenningsonderzoek

eenmalig op offertebasis

Jaarlijkse audit

op offertebasis

b. Erkende veldkeuring
Basistarief groenvoedergewassen exclusief (P)BZ

€

8,25 per ha.

Basistarief groenvoedergewassen inclusief (P)BZ

€

9,55 per ha.

Basistarief granen enz.

€

12,20 per ha.

€

12,40 per monster over alle genomen monsters

c. Erkenning monstername en laboratoriumonderzoek
Basistarief zaaizaden monstername + onderzoek
Betrouwbaarheidsonderzoek

tegen normale onderzoekstarieven

Ringonderzoek

€

Rapportage ringonderzoek per jaar

€

93,35 per monster
965,50 (drie rapporten en eenmalig rapportbespreking)

d. Goedkeuring automatische bemonsteringsapparatuur
Behandeling van de aanvraag
Toezicht en controle apparatuur

eenmalig op offertebasis
€

68,00 per apparaat per jaar

e. Certificering
Certificering en hercertificering onder erkenning

€

4,05 per ton

Toezicht op certificering op basis van uurtarief keurmeester
Certificaten en documenten op bestelling.
6. Informatieverstrekking
a Uitgifte van (niet - standaard)gegevens uit het

€

18,00 per aanvraag/verstrekking

gemachtigdensysteem.
b Uitslaglijst veldkeuring granen of vlas

€

9,80 per stuk

c Keuringsreglement

€

9,80 per stuk

d Informatiegids

€

6,50 per stuk

e Statuten en reglementen

€

6,50 per stuk

f. Expertiseonderzoek
- Binnenland

€

- buitenland

op offertebasis

243,00 per onderzoek

