Tarieven vrijwillig zaaizaadonderzoek
seizoen 2018-2019
NAK Services
Omschrijving

Tarief

Toelichting

Administratie
Behandelkosten

€

17,60 per monster

ISTA-attest of kopie ISTA-attest

€

4,30 per attest

Overnemen gegevens voorgaand onderzoek

€

8,40 per monster

Naderhand verstrekt attest

€

8,40 per monster

Vochtonderzoek

€

13,90 per bepaling

Grove grassen (raaigrassen, beemdlangbloem en rietzwenkgras)

€

38,60 per bepaling

Fijne grassen (overige grassoorten)

€

51,50 per bepaling

Beemdgrassen (incl. echtheid)

€

65,20 per bepaling

Granen, maïs, erwten, wikken, bonen, lupine

€

18,90 per bepaling

Overige zaadsoorten land- en tuinbouw

€

27,30 per bepaling

Zuiverheidsonderzoek

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

€

171,50 per bepaling

- grove grassen

€

102,90 per bepaling

- overige zaadsoorten land- en tuinbouw

€

102,90 per bepaling

Bepaling zeefdoorval of piksel

€

12,90 per bepaling

Bepaling 1.000 kgw.

€

12,90 per bepaling

Kwaliteit granen

€

12,90 per bepaling

Beschadiging lijnzaad

€

12,90 per bepaling

Raszuiverheid (NaOH of kwartslamp)

€

12,90 per bepaling

Raszuiverheid erwten

€

24,70 per bepaling

Raszuiverheid veldbonen (Hilumkleuring)

€

16,55 per bepaling

Raszuiverheid tarwe (Fenol)

€

96,50 per bepaling

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

€

35,00 per bepaling

- grassen en overige zaadsoorten land- en tuinbouw

€

45,50 per bepaling

- bieten + eenkiemigheid

€

62,40 per bepaling

Kiemkrachtsonderzoek
ISTA-methode

Omschrijving

Tarief

Toelichting

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

€

30,70 per bepaling

- grassen en overige zaadsoorten land- en tuinbouw

€

38,60 per bepaling

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

€

20,20 per monster

- twee componenten

€

35,40 per monster

- drie componenten

€

96,30 per monster

- vier en meer componenten

€

126,80 per monster

- Koude proef bij maïs

€

45,50 per bepaling

- Levensvatbaarheidsonderzoek (Tetrazolium) land- en tuinbouw

€

85,70 per bepaling

Filtreerpapiermethode granen

€

21,00 per bepaling

Agarmethode lijnzaad

€

41,10 per bepaling

Agarmethode peulvruchten

€

52,40 per bepaling

Agarmethode Alternaria spp in kool

€

52,40 per bepaling

Agarmethode Fusarium spp., Septoria in granen

€

52,40 per bepaling

Tilletia spp. (steenbrand)

€

25,40 per bepaling

Blinde zaden ziekte in grassen

€

42,90 per bepaling

Screening blinde zaden ziekte in grassen

€

14,40 per bepaling

Anguinna spp, Ditylenchus spp in grassen

€

106,00 per bepaling

Schoning

€

65,70 per bepaling

Bijzondere kiemkrachtbepalingen

Gezondheidsonderzoek

Voor alle monsteronderzoeken geldt een toeslag voor spoedaanvragen van 50%.
Prijzen exclusief BTW em geldig tot mei 2019
Voor overige onderzoeksaanvragen kunt u contact opnemen met:
Klantenservice: 0900-0625 of nak@nak.nl

