
Instructie voor invullen aanvraagformulier voor 
monsteronderzoek zaaizaden 

 
Spoed Indien spoed is aangekruist wordt het monster tegen een hoger tarief met 

voorrang onderzocht. 

 
Labnr. en 
datum ontvangst 

Wordt door de monsterontvangst ingevuld 

 
N.A.W. 
gegevens 

 Relatie nummer: Vul het nummer in waaronder u bij de NAK bekend bent. 
Als u nog geen nummer heeft dan maakt ons relatiebeheer een nummer voor 
u aan 

 Aanvrager: Vul hier uw bedrijfsnaam in 
 Adres: Vul uw adres zo volledig mogelijk in 
 Kamer van Koophandelnr. ook invullen bij onbekend bedrijf 

 
Partijnummer  Vul het partijnummer volledig in inclusief landcode’s 

 Een partij mag van een separate telerperceel(en) of een samenvoeging van 
meerdere percelen zijn   

 
Soort De soortnaam van het ingezonden monster (Nederlands- of wetenschappelijke 

naam)  

 
Ras De rasnaam van het ingezonden monster 

 
Generatie  Bij groenvoeders: PB, PB1, PB2, BZ, CZ of HZ (handelszaad)  

 Bij Vlas: PB, PB1, PB2, SE, E, C1, C2 of C3   
 Bij granen en overige soorten: PB, PB1, PB2, BZ, C1, C2 of HZ 

(handelszaad)  

 
Verpakt in Doorhalen wat niet van toepassing is 

 
Totaal gewicht Het totale gewicht van de partij invullen 

 
Aantal eenheden  Omschrijving van het aantal verpakkingseenheden en het gewicht per 

verpakkingseenheid 
 Bij verschillende verpakkingen de ruimte boven en onder de stippellijn 

gebruiken 

 



Land van 
herkomst 

De landcode invullen (bijv NL, BE, DE, PL) Bij verschillende herkomsten alle 
landcodes vermelden   

 
Silo-, Stapel of 
Containernr. 

Vermeld hier het nummer van de verpakkingseenheid 

 
Ontsmet  Geef hier aan of het monster ontsmet is. 

 Vermeld het ontsmettingsmiddel bij opmerkingen en op de monsterzak  

 
Opgeslagen bij Vul de naam van de opslaghouder in als de partij niet is opgeslagen bij de 

aanvrager 

 
Soort certificaat 
/ label 

Geef aan welk certificaat er aan de partij gekoppeld is. 

 
Type monster  Keuringsmonster is een monster voor verplichte keuringsdoeleinden 

 BO-monster is een monster in het kader van de erkenningen 
zaaizaadbedrijven 

 Controlemonster is een monster ter controle op de certificering 
 Vrijwillige monsters zijn voor vrijwillig onderzoek 

 
Staat van het 
monster 

 Ongeschoond als het monster van een partij is die nog niet geschoond is  
 Overjarig als het een monster van een partij van een eerder oogstjaar betreft 
 Overschoond als het monster van een partij is die opnieuw geschoond is 
 Herbemonstering als er een nieuwe bemonstering heeft plaats gevonden 

(Kan alleen als er geen bewerking op de partij heeft plaats gevonden). 

 
Onderzoeken  Kiemkracht:  

- NAK-certificeringsmethode wordt in 300 zaden uitgevoerd, ISTA 
methode wordt in 400 zaden uitgevoerd. Haal door wat niet van 
toepassing is 

- Voor granen kan het onderzoek niet ontsmet, ontsmet of beide 
aangevraagd worden. Haal door wat niet van toepassing is 

- Geef aan of tarwe/gerst nagerijpt moet worden tijdens de narijp periode 
aan het begin van het granen seizoen. 

 Partij verzegeld: geef altijd aan of de partij verzegeld is of niet. Voor 
aanvraag van een ISTA attest moet de partij verzegeld zijn 

 Kruis het gewenste onderzoek aan of vul het gewenste onderzoek in bij 
overig onderzoek 

 Vul bij overname van gegevens van een eerder monsteronderzoek het Z-
nummer (laboratorium nummer) in van het monster wat eerder onderzocht is 
en waarvan de gegevens overgenomen moeten worden. De 
kiemkrachtresultaten kunnen alleen overgenomen worden bij granen.  

 



ISTA attesten Geef aan hoeveel ISTA attesten en in welke taal deze opgesteld moeten 
worden 

 
Opmerkingen Hier kunnen alle overige opmerkingen betreffende het monster genoteerd 

worden. oa naam ontsmettingsmiddel 

 
Monstername  Geef aan door wie het monster genomen is (doorhalen wat niet van 

toepassing is) Als het monster door de NAK genomen is geef dan het 
nummer en de naam van de monsternemer aan  

 Geef aan of de monstername handmatig is uitgevoerd of met behulp van een 
automaat 

 Geef de datum aan van monstername 
 Geef het zegelnummer van het monster aan 
 Onderteken het formulier als de aanvrager 
 Onderteken het formulier als de monsternemer 

 
Vragen Heeft u nog vragen dan kunt u contact opnemen met onze klantenservice:  

tel nr: 0527635499 of e-mail: monsterontvangst@nak.nl     

 
 


