Instructieblad

Het nemen en verzenden van een BijmestMonitor-monster
Geachte relatie,
Een BijmestMonitor-monster bestaat uit twee delen: grond en gewas. Deze monsters
moeten zijn voorzien van objectcodestickers en worden samen met het
orderformulier in deze verzenddoos geplaatst zodat alles bij elkaar blijft tijdens
transport.
Voor het verkrijgen van representatieve resultaten is het van groot belang dat het
monster volgens het bijgevoegd monsternameprotocol genomen wordt en dat het
begeleidend orderformulier correct is ingevuld.
Voor gewascode zie instructie monsternamelijst (bijgevoegd A3) en website:
www.bijmestmonitor.nl
Voordat u een dergelijk monster neemt is het belangrijk eerst beide instructies door
te lezen en te controleren of u alle benodigde materialen heeft.
Voor meer informatie kunt u contact op nemen met de klantenservice van Eurofins
Agro. De klantenservice is van 8:30 tot 17:00 uur bereikbaar op 088 - 876 10 10.
Eurofins Agro
Binnenhaven 5
6709 PD Wageningen

Instructie monstername en verzending
Check of u de volgende materialen heeft en of deze voorzien zijn van een identieke
objectcode sticker (4x)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

verzenddoos incl. objectcode op bovenzijde
antwoordsticker t.a.v. Eurofins Agro op verzenddoos
monsterzak Eurofins Agro (wit grond) incl. objectcode
monsterzak gewas (transparant) incl. objectcode
orderformulier incl. objectcode
gewasinstructie monsternamelijst A3-formaat
dit instructieblad

Te nemen acties:
 Lees de instructies voor monstername (z.o.z.).
 Neem het monster volgens het protocol (monsternamelijst).
 Vul het orderformulier in.
 Plaats de twee monsters en het orderformulier in het doosje.
 Plak de doos dicht met doorzichtige tape en lever dit pakket af bij
dichtstbijzijnd postkantoor incl. ingevulde antwoordsticker aan de
bovenzijde van de doos.
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A: Instructie monstername BijmestMonitor

Doel monstername en analyse
Een representatief monster nemen voor analyse van grond en gewas.
Deze analyse kan informatie verschaffen, of het bemestingsniveau afwijkt van de
gewenste gewasbehoefte. Rekening houdend met gewas/ras, locatie in het perceel
en verstreken tijd in het seizoen.
Kies allereerst een representatieve plek in het perceel waar u beide monsters (grond
& gewas) wilt nemen. Markeer deze plek eventueel zodat u deze naderhand terug
kunt vinden.

Indien u zones wilt bemonsteren (goede of slechte plekken), dan kunt u Bodemscout
raadplegen om de afwijkende plekken te selecteren.
Let in dat geval op dat u de plekken in het perceel goed markeert en dat de
benaming op het orderformulier overeenkomt met de markering in het perceel.
Er zal in dat geval per zone of afwijkende plek een BijmestMonitor-monster
aangevraagd moeten worden, zodat de verschillen per zone of afwijkende plek
zichtbaar zullen zijn in het vergelijk van de betreffende analyseverslagen.
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Monstername gewas (A)
Benodigde materialen:
1. Monsterzak transparant (inclusief objectcodesticker).
2. Vers geplukt gewasmonster volgens monstername lijst (A3 formaat) of website
www.bijmestmonitor.nl
Neem bij voorkeur het monster in de ochtend (niet in hete middagzon).
Werkwijze:
Raadpleeg Bodemscout om te kijken of er langjarig afwijkende plekken in het perceel
aanwezig zijn. Markeer ongeveer een halve hectare als representatieve plek voor dit
betreffende monster. Neem het vers gewasmonster verdeeld over dit aangewezen
sub / meetperceel.
Neem dus van een X aantal planten binnen dit sub / meetperceel blaadjes volgens
instructie (monsternamelijst A3). Stop deze blaadjes direct in het monsterzakje.
Pers vervolgens zoveel mogelijk lucht uit de zak en knoop de zak bovenin
dicht, zodat objectcodesticker leesbaar blijft. Het is van belang dat het product
tijdens het transport en eventuele bewaring zo min mogelijk in aanraking komt met
lucht.

Monstername grond (B)
Benodigde materialen:
3. Monsterzak Wit grond (inclusief objectcodesticker)
4. Vers veldvochtig grondmonster;
Werkwijze:
Zorg ervoor dat u altijd tegelijk een gewas en grondmonster neemt, het hoort
bij elkaar.
Het (Check-/)grondmonster dient op dezelfde plek genomen te worden als waar het
gewasmonster verzameld is. Dus in het representatieve meet perceel.
Grondzak vullen tot aan vulstreep: ± 40 steken van 30 cm diepte.
Bij aardappelruggen: monstername dient te gebeuren door de grondboor op de halve
hoogte aan de zijkant van de rug iets scheef 30 cm diep in de grond te steken (dus
niet op de top van de rug en ook niet in de geulen).

Rol bovenkant zak paar maal op en plaats nietje bij markering. Let op dat
objectcodesticker leesbaar blijft. Het is van belang dat het product tijdens het
transport en eventuele bewaring zo min mogelijk in aanraking komt warme lucht.
Zet monster niet te lang in volle zon. Probeer doosje gekoeld te bewaren.
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B: Instructie orderformulier
Voor een juiste begeleiding van het genomen monster in ons laboratorium is het van
belang dat het bijgevoegde orderformulier juist wordt ingevuld. Vul het formulier
daarom in volgens onderstaand stappenschema.
Opmerking vooraf: alleen in de lege vlakken moet iets ingevuld worden. Overige
invulschema’s zijn voorgedrukt. Hieronder staan de vijf stappen die verplicht ingevuld
moeten worden voor een goede afhandeling. Graag niets invullen buiten de vakken,
opmerkingen kunnen onderaan de achterkant ingevuld worden.
Stap 1:
Vul de datum van monstername in.

Stap 2:
Vul de adresgegevens en/of Eurofins Agro-klantnummer in (tevens factuuradres).

Stap 3:
Geef bij ‘Aanduiding monster’ in maximaal 18 tekens een naam/aanduiding ter
herkenning van het genomen monsters. Bijvoorbeeld: ‘perceelnaam of zone

Stap 4 controleer of identieke objectcode stickers aanwezig zijn op:
verzenddoosje, gewaszak, grondzak orderformulier
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Stap 5 vul opkomstdatum, gewas, ras/code in
Codes zijn te vinden op achterkant orderformulier, monsternamelijst A3 en website

Als er geen opkomstdatum ingevuld is wordt automatisch default datum op verslag weergegeven, deze kan afwijken van
werkelijk opkomstdatum.

Stap 6 vul grondsoort in

Stap 7 (niet verplicht):
Indien u de analysecijfers ook naar een ander adres wilt laten sturen, dan de
achterkant van het orderformulier ook invullen svp. Monster genomen bij alleen
invullen als het monster niet op het perceel van de opdrachtgever (stap 2) genomen
is.

Informatie
Voor meer informatie kunt u contact op nemen met de klantenservice van Eurofins
Agro. De klantenservice is van 8:30 tot 17:00 uur bereikbaar op 088 - 876 10 10.
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