
Tarieven aanvullend aardappelonderzoek NAK

seizoen 2017-2018
(voor Nederlandse pootgoed bedrijven)

Omschrijving  Tarief 

1. Bladonderzoek stammen Elisa-toets * monstername door NAK monstername door teler

onderzoek op: Y, XS Y, XS, A Y, XS Y, XS, A

 - tot 20 blaadjes 14,95€        17,40€        8,45€          10,90€        

 - 21 - 50 blaadjes 27,30€        33,15€        20,30€        26,15€        

 - 51 - 100 blaadjes 51,50€        63,30€        40,50€        52,30€        

2. Virusonderzoek ELISA knollen * ( per monster van 110 knollen)  

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

 - toets op 1 virus 57,20€        

- toets op 2 virussen 68,90€        

- toets op 3 virussen 80,70€        

- toets op 4 virussen 92,50€        

- toets op 5 virussen 104,20€      

- toets op 6 virussen 116,00€      

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

- per monster van 200 knollen 150,00€      (4 submonsters van 50 knollen)

- per monster van 200 knollen 185,00€      (10 submonsters van 20 knollen)

- per monster van 100 knollen 175,00€      (10 submonsters van 10 knollen)

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

- per monster van 20 knollen 24,30€        (1 submonster van 20 knollen)

   

4. Erwiniaonderzoek PCR-toets*

- per monster van 200 knollen 150,00€      (4 submonsters van 50 knollen)

- per monster van 200 knollen 185,00€      (10 submonsters van 20 knollen)

- per monster van 100 knollen 175,00€      (10 submonsters van 10 knollen)

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

- per monster van 20 knollen 24,30€        (1 submonster van 20 knollen)

- per monster van 200 knollen aanvullend op virusonderzoek 75,00€        (4 submonsters van 50 knollen)

 

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

- Bemonstering door NAK 77,50€        

- Bemonstering door NAK tweede en volgende monster 57,50€        (tijdens één bezoek)

- Onderzoek bruinrot of ringrot tot 20 knollen 27,20€        

- Onderzoek bruinrot of ringrot tot 40 knollen 33,90€        

- Onderzoek bruinrot of ringrot tot 100 knollen 53,90€        

- Onderzoek bruinrot of ringrot tot 200 knollen 87,00€        

- Onderzoek bruinrot en ringrot tot 20 knollen 33,80€        

- Onderzoek bruinrot en ringrot tot 40 knollen 40,50€        

- Onderzoek bruinrot en ringrot tot 100 knollen 60,50€        

- Onderzoek bruinrot en ringrot tot 200 knollen 93,80€        

- Natoetsing bij positieve IF-reacties volgens kosten NVWA

- Bemonstering en onderzoek Potatopol monsters 120,20€      

6. Meloidogyne Chitwoodi PCR toets

- per monster van 200 knollen 150,00€      (2 submonsters van 100 knollen)

- per monster van 200 knollen aanvullend op virusonderzoek 110,00€      (2 submonsters van 100 knollen)

 

* 7. Administratieve kosten

- per aanvraag 12,95€        

- per monster 1,00€          

- bewaren knollen, per monster 3,05€          

- wel labels besteld maar geen onderzoek afgenomen 33,30€        

- toeslag voor SPOED PCR per monster 100,00€      

Voor afwijkende monstergroottes en/of virussen kunt u contact opnemen met Klantenservice 0900-0625

Prijzen excl. BTW en geldig tot mei 2018.


