
OntsmetterCheck
Een teeltsysteem vrij van ziekten! Dat is de eerste eis voor u als tuinder. Maar werkt 
uw ontsmetter wel naar behoren? Doe de OntsmetterCheck!

Veel plantpathogenen (virussen, bacteriën, 
schimmels en nematoden) verspreiden zich via 
het recirculatie-systeem van het voedingswater. 
Om te voorkomen dat u besmet water gebruikt 
als voedingswater, heeft u een ontsmetter 
geïnstalleerd. Deze dure investering is echter geen 
garantie dat het systeem werkt. Wilt u zeker zijn 
van de goede werking van uw ontsmetter, doe dan 
de OntsmetterCheck van Eurofins Agro. 

Voor de OntsmetterCheck nemen we voor en na uw 
ontsmetter een watermonster. Deze transporteren 
we gekoeld in steriele flessen naar het micro-
biologisch laboratorium van Eurofins Agro. In het 
laboratorium bepalen we het aëroobkiemgetal 
(aantal bacteriën en schimmels) en het totaal 
aantal schimmels. We controleren de werking van 

de ontsmetter door de uitslagen van beide monsters 
naast elkaar te zetten. De onderzoeksduur is vijf tot 
zeven werkdagen na ontvangst in het laboratorium. 
De OntsmetterCheck is geschikt voor alle soorten 
ontsmetters (verhitting, UV-straling of oxidatie 
met ozon of waterstofperoxide).

Betrouwbaar
De OntsmetterCheck van Eurofins Agro is ge-
accrediteerd volgens de Raad van Accreditatie, 
ISO 17025). Dit betekent dat we de analyse uiterst 
betrouwbaar uitvoeren, volgens gestelde richtlijnen. 
De OntsmetterCheck is natuurlijk een moment-
opname. Wilt u zeker zijn dat uw ontsmetter goed 
werkt, laat het onderzoek dan minimaal vier keer 
per jaar uitvoeren. Zo spoort u een hapering in uw 
ontsmetter het snelst op.

groeiend inzicht



Grip op plantgezondheid
We helpen u graag uw teelt gezond en sterk te 
krijgen en te houden. Naast OntsmetterCheck 
kan het analyseren met behulp van DNA Multiscan 
en PlantDoctor een uitkomst bieden.

Hebt u vragen over het onderzoeksverslag?
Neemt u contact op met onze klantenservice
glastuinbouw, zij helpen u graag.

 Is het (onderdeel van) een abonnement? 
Het is geen onderdeel van een abonnement, 
maar het is wel mogelijk.

 Hoe vaak per jaar moet dit onderzocht worden?
In totaal vier keer.

 Wie neemt de monsters?
Onze geaccrediteerde monsternemer.

 Hoe vraag ik dit onderzoek aan?
Neem contact op met Eurofins Agro.
Bel 088 876 10 14 of mail naar
horti@eurofins-agro.com

OntsmetterCheck
Met behulp van watermonsters vóór en na 
uw eigen ontsmetter worden schimmels en 
bacteriën geteld. U krijgt binnen vijf tot 
zeven dagen een onderzoeksverslag met 
richtwaarden en korte toelichting.

DNA Multiscan
Snelle routinescan om eventuele schimmels 
en bacteriën te bepalen. De schade is (nog) 
niet zichtbaar. Water, gewas en grond wordt 
gecheckt door middel van een DNA-test. 
U krijgt binnen drie dagen een onderzoeks-
verslag met aantastingsgraad. U kunt 
ook kiezen voor advies. U krijgt dan een 
onderzoeksverslag met aantastingsgraad, 
waardering en toelichting.

PlantDoctor
U hebt schade in uw gewas. Wij starten 
een uitgebreid onderzoek naar schimmels, 
bacteriën, insecten/plagen en virussen. De 
onderzoeksduur is afhankelijk van aard van 
de problemen. Er wordt overlegd met u bij 
ontvangst van het monster en bij de uitslag. 
Het onderzoekverslag biedt een beschrijving 
van het probleem èn advies over preventieve
en eventueel curatieve maatregelen.

Vragen?
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