Toelichting aanvraag AM onderzoek 2017-2018
(1 juli 2017 – 30 juni 2018) op vrije grond.
U kunt officieel AM-onderzoek ook digitaal aanvragen via het NAK-Loket. Als u dit doet, wordt u
automatisch langs keuzemenu’s geleid, uw aanvraag wordt sneller verwerkt en u behoudt overzicht
over al uw aanvragen. Mocht u nog niet via het NAK-Loket willen of kunnen aanvragen dan is
aanvraag met een aanvraagformulier mogelijk. Wij adviseren u echter zo snel mogelijk over te gaan
op aanvraag via het NAK-Loket. Voor nadere informatie bezoek onze website of neem contact op met
uw keurmeester of onze klantenservice.
In deze toelichting vindt u uitgebreide informatie over de mogelijkheden en voorwaarden van het
officiële AM-onderzoek en specifieke aanwijzingen voor het invullen van een aanvraagformulier.
Aanvraagformulier AM
Als u de aanvraag niet digitaal doet, dient u het officieel AM onderzoek voor de teelt van
pootaardappelen of ander teeltmateriaal aan te vragen met het formulier ‘Aanvraag Officieel AM
onderzoek’. Voor onderzoek op besmetverklaarde grond moet u het formulier
‘Aanvraagformulier bemonstering besmet perceelgedeelte” gebruiken. De formulieren zijn te
downloaden via de website of aan te vragen bijĚĞ Klantenservice (0900-0625).
U kunt de ingevulde aanvraagformulieren inleveren bij de keurmeester of zenden naar de NAK, t.a.v.
de AM-administratie, Postbus 1115, 8300 BC Emmeloord.
De volgende gegevens dienen te worden opgegeven op het aanvraagformulier.
NAW aanvrager
Hier dient u (in blokletters) uw relatienummer, KvK-nummer, naam, adres en andere
contactgegevens in te vullen.
Kaart
Bij elke aanvraag voor een apart perceel/perceelgedeelte moet een kaart worden toegevoegd. (bij
voorkeur schaal 1:5000). Hierop dient u de percelen aan te geven door middel van omlijning in kleur
en bij perceelgedeelten de meters aangeven vanuit een vast meetpunt (hoekpunt erf, weg,
bovenkant insteek sloot). U kunt bijvoorbeeld een kaart van Google Maps gebruiken. In geval het
perceelsgedeelte waarvoor u onderzoek aanvraagt, tegen een besmetverklaard perceelsgedeelte
aanligt, gebruikt u dan een kopie van de NVWA kaart van de besmetverklaring. Als u op een
geografisch perceel/kavel voor meerdere perceelsgedeelten bemonstering aanvraagt dan met letters
A, B, C etc. dit aangeven op het formulier bij ‘Aanduiding ligging’ en op de kaart.
Huurt u percelen vraag de verhuurder dan om een BRP-kaart van het perceel.
X;Y Coördinaat perceel
Voor elk perceel(gedeelte) dient u de X-Y coördinaten van het geografische perceel op te geven. Deze
kunt u vinden op de BRP bedrijfskaart of kunt u eenvoudig opvragen via onze website.
Als op hetzelfde perceel(gedeelte) naast 1500 cc ook 600 cc wordt aangevraagd, moet de
oppervlakte van het gedeelte voor 600cc minimaal 1 ha groot zijn en deze als apart perceel worden
opgegeven.
Bij ‘Vrij voor bemonstering vanaf’ kunt u invullen wanneer u verwacht in welke maand de NAK zou
kunnen bemonsteren.
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Gewas te velde
Hier kunt u aangeven wat er op het perceel staat.
Oppervlakte
De oppervlakte dient in ha tot twee cijfers achter de komma te worden opgegeven.
Methodenr.
U kunt kiezen uit de methoden:
- Methode 1: 200 cc per 1/3 ha
- Methode 2: 600 cc per 1 ha
- Methode 3: 500 cc per 1/3 ha
Voor elke aangevraagde methode voor een aaneengesloten gedeelte geldt het basistarief.
Bij opgave van methode 1 of 2 dient u na te gaan of u recht heeft op deze methoden.
U heeft recht op deze intensiteit als:
- bij het laatste officiële AM-onderzoek geen levende en geen dode AM-cysten zijn
aangetroffen* en er ná het officiële AM-onderzoek geen andere aardappelen dan
pootaardappelen zijn geteeld.**
of
- bij de laatste twee opeenvolgende officiële AM-onderzoeken geen levende AM-cysten zijn
aangetroffen en er tussen en ná de officiële AM-onderzoeken geen andere aardappelen dan
pootaardappelen zijn geteeld.**
of
- minimaal 6 jaar geen aardappelen zijn geteeld.
- En er geen sprake is van besmetverklaringen.
* Kopie van de uitslag van het laatste AM-onderzoek bij aanvraag voegen.
** Ingeval van andere aardappelteelt (consumptie-, ATR- of zetmeelteelt) met AM-onderzoek kan
ook recht op de lage intensiteit worden verkregen. Hiervoor dient u de betreffende
onderzoeksverklaring (kopie) bij de aanvraag te voegen.
Onderzoekstermijn
U heeft de keuze uit de volgende onderzoekstermijnen.
Na aardappelteelt:
opgave vóór 1 september in het jaar van de aardappelteelt.
uitslag uiterlijk 1 september in het volgende jaar.
Uitgesteld:
opgave vóór 1 maart. Uitslag uiterlijk 1 september.
Standaard:
uitslag binnen 6 weken na bemonstering
Versneld:
uitslag binnen 2 weken na bemonstering.
Spoed:
uitslag binnen 5 werkdagen na bemonstering.
De bemonstering wordt uitgevoerd met de quad of met een handboor. Indien u een
spoedbemonstering wenst, neem dan direct contact op met de keurmeester in uw gebied. Als op het
moment van de aanvraag van de producten ‘Standaard’ en ‘Versneld’ het gewas nog niet
geoogst is dan dient u aan de NAK keurmeester te melden wanneer het perceel gereed is voor
bemonstering (oogstbloot).
Let op: aanvragen die voor het nieuwe seizoen nog moeten worden bemonsterd (1 juli) dienen voor
1 juni ingediend te zijn.
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Indicatief bietencysten
In aanvulling op het AM-onderzoek kunt u aangeven of u indicatief bietencystenonderzoek wenst.
Voor dit onderzoek wordt, na het AM-onderzoek, een representatieve steekproef uit de andere
gevonden cysten onderzocht. De uitslag wordt per hectare weergegeven en uitgedrukt in het
percentage gevonden bietencysten van het totaal aantal andere cysten.
Ondertekening
Vergeet u niet de aanvraag te ondertekenen. Alleen ondertekende aanvragen worden in behandeling
genomen.
Controle vooraf bemonstering
De NAK zal, voordat met de bemonstering wordt begonnen, een controle uitvoeren op de
voorwaarden voor 600 cc en of een bemonstering is toegestaan (geen besmetverklaringen van
kracht). Bij deze controle wordt onder andere gebruik gemaakt van digitale gegevens uit de
‘Gecombineerde opgave’ (BRP). Hierin ontbreken de gegevens van uitslagen. Indien voor het
opgegeven perceel(gedeelte) het recht op 600 cc alleen bestaat op basis van het criterium ‘bij het
laatste AM onderzoek geen levende en dode cysten’ dan dient u een kopie van de uitslag bij te
voegen. Ingeval van onjuiste opgave wordt de aanvraag niet geaccepteerd. In geval van digitale
aanvragen via het NAK-loket kan een kopie van de uitslag worden gemaild.
Onderzoeksverklaring en uitslag
Na de bemonstering en het onderzoek ontvangt u een onderzoeksverklaring. Hierop wordt
aangegeven welke perceelgedeelten vrij zijn van ‘levende’ AM cysten. Tevens ontvangt u een uitslag
waarop het resultaat van alle monsters is aangegeven.
Ingeval van een besmetting wordt standaard per aanvraag een soortbepaling uitgevoerd. De
besmetting wordt doorgegeven aan de NVWA. Van de NVWA ontvangt u een besmetverklaring.

Soortbepaling
Wanneer een AM-besmetting op uw perceel wordt aangetroffen, wordt standaard een
soortbepaling uitgevoerd. Hiermee wordt vastgesteld of een besmetting is veroorzaakt door
Globodera rostochienis en/of Globodera pallida.
De NAK voert per aanvraag (perceel) één soortbepaling uit. Dat betekent, dat aardappelcysten van de
verschillende besmette monsters van hetzelfde perceel bij elkaar worden gevoegd. Een gevolg van
deze werkwijze is, dat wanneer er een mengbesmetting (G.ros en G.pal) wordt vastgesteld de G. ros
en G. pal niet apart zijn te lokaliseren. Er is bewust voor bovenstaande uitvoering gekozen. Het aantal
mengbesmettingen is namelijk slechts 5% van het totaal aantal besmettingen. Van dit percentage is
weer een klein gedeelte, waarvan de besmettingen (G.ros en G.pal) zo ver uit elkaar liggen, dat er
ook daadwerkelijk met verschillende resistente rassen een bestrijding mogelijk is. Dit komt slechts bij
enkele gevallen per jaar voor. In die gevallen, waarbij het dus van belang is te weten waar exact de
G.ros en de G.pal liggen, wordt u door de NAK benaderd en in overleg met u bekeken of het zin heeft
om tot een aanvullende herbemonstering over te gaan.
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Voorwaarden
Door de ondertekening van het aanvraagformulier of indienen van een aanvraag online verklaart u
akkoord te zijn met de volgende voorwaarden en de gegevens naar waarheid te hebben verstrekt.















De monstername moet mogelijk zijn. Monstername is niet mogelijk indien het perceel te nat,
bevroren of besneeuwd is, pas geploegd is, in gewassen of anderzijds, dit ter beoordeling van
de keurmeester.
Controle op AM wetgeving (recht op bemonstering en recht op 600 cc) gebeurt voor de
uitvoering van de bemonstering. In geval niet voldaan wordt aan de voorwaarden voor 600 cc
zal de NAK uw aanvraag retourneren voor aanpassing. In geval geen bemonstering is
toegestaan wordt de aanvraag geweigerd en geretourneerd.
Aanvragen voor 600 cc dienen minimaal 1 ha te groot te zijn, als op hetzelfde
perceel(gedeelte) ook voor 1500 cc wordt aangevraagd. Is dit niet het geval wordt
automatisch voor het betreffende gedeelte overgegaan op 1500 cc (methode 3).
Ieder afzonderlijk perceelgedeelte met een andere methode of onderzoekstermijn, binnen
een geografisch perceel, dient apart te worden opgegeven.
Bij keuze voor het product ‘Na aardappelteelt’ dient u voor 1 september in het jaar van de
aardappelteelt de aanvraag in te dienen.
Alle gegevens over besmettingen worden doorgegeven aan de NVWA.
In geval van een besmetting (cysten met levende inhoud) wordt een soortbepaling
uitgevoerd.
Aanvrager is eigenaar of gebruiksgerechtigde van de opgegeven percelen of heeft
toestemming van de eigenaar voor uitvoering van het AM onderzoek. Ingeval van opgave op
huurpercelen, gaat de NAK er vanuit dat aanvrager toestemming heeft van de verhuurder.
De aanvrager verklaart met de ondertekening van het aanvraagformulier dat op de
opgegeven percelen/perceelgedeelten geen besmetverklaringen rusten en dat opgave van
de methode correct is op basis van de teelthistorie.
De NAK bepaalt het moment van monstername en wijze van bemonstering.
De bemonstering wordt in de regel in de bewerkings(teelt)richting en in ‘stroken’
uitgevoerd.
Akkerranden en kopakkers worden meegenomen in de bemonstering.
De monstername en het onderzoek worden volgens de AM wetgeving, richtlijnen en
protocollen van de NVWA uitgevoerd.
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Aanvraag AM onderzoek samengevat
Voor de aanvraag officieel AM-onderzoek levert u in:
 Aanvraagformulier ‘Aanvraag officieel AM onderzoek’. Opgave van:
- naam, adres, contactgegevens en indien bekend relatienummer.
- elk apart perceelgedeelte met een letter A, B, C, etc. aanduiden
- gewas nu te velde (n.v.t. bij product ‘Na aardappelteelt’)
- X-Y coördinaat
- oppervlakte in 2 decimalen achter de komma
- methode nr.
- onderzoekstermijn
- indicatief bietencysten
- aanvraagdatum
- handtekening
 Perceelkaart ( bijv. van Google Maps of kopie kaart besmetverklaring). Hierop intekenen
- perceel (gekleurd omlijnen) welk deel er bemonsterd dient te worden.
- bij gedeelte van een topografisch perceel/kavel meters vermelden gemeten vanuit een vast punt
 Kopie uitslag laatste AM-onderzoek (niet verplicht en alleen bij gebruikmaking 600 cc criterium
geen dode en levende AM cysten)
Tarieven
Zie tarievenlijst officieel AM-onderzoek of ga naar onze website.
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