
PlantDoctor
Bij zieke of afwijkende planten wilt u snel weten wat de oorzaak is. Alleen dan is een 
juiste behandeling mogelijk en kunt u het risico op verdere verspreiding beperken. De 
PlantDoctor van Eurofins Agro stelt snel en betrouwbaar de diagnose en adviseert over 
noodzakelijke maatregelen.

Afwijkingen in een gewas kunnen zeer diverse 
oorzaken hebben. Ziekteverwekkers kunnen een 
rol spelen, maar ook teeltomstandigheden zoals 
bemesting en klimaat kunnen van invloed zijn. 
Op basis van een visuele beoordeling in combinatie 
met de informatie over het ingezonden monster 
besluit de PlantDoctor welke nadere onderzoeks-
techniek moet worden ingezet. 

Het scala aan technieken is zeer divers; ELISA- 
technieken voor veel voorkomende virussen, 
microscopie voor nematoden en schimmels, DNA 
Multiscan, uitplaattechnieken voor bacteriën en 
schimmels en bovenal kunnen we de meeste 
ziekteverwekkers ook met DNA-technieken aantonen. 
DNA-technieken, waaronder DNA Multiscan en 
kwantitatieve PCR zijn vaak sneller en specifieker 
en deze worden dan ook veelvuldig ingezet.

Eenvoudig
PlantDoctor is voor u eenvoudig. U kunt het 
materiaal insturen of door onze monsternemer 
laten ophalen. U wordt zo spoedig mogelijk 
geïnformeerd over de uitslag van onderzoek 
en meestal is er ook nog tussentijds contact. 

Het rapport dat u ontvangt omvat een beschrijving 
van het probleem en een advies hoe dit zo goed 
mogelijk aan te pakken. De onderzoeksduur bij 
PlantDoctor is wel afhankelijk van de aard van de 
problemen. Dit kan variëren van enkele dagen 
bij DNA-technieken tot enkele weken bij bio-
toetsen voor virussen. Lever met het ingezonden 
materiaal zo veel mogelijk informatie over de 
voorgeschiedenis van het gewas. Dit zal de 
diagnose bespoedigen.

groeiend inzicht



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

Hebt u vragen over het onderzoeksverslag?
Neemt u contact op met onze klantenservice
glastuinbouw, zij helpen u graag.
Bel 088 876 10 14 of mail naar
horti@eurofins-agro.com

Uw PlantDoctor analyseverzoeken kunnen in 
Wageningen en Naaldwijk worden behandeld. 
In Naaldwijk staat Anke Taal, van het Eurofins Agro 
Horti Expert Center, tot uw beschikking. 
PlantDoctors Trudie Coenen en Erica Jansen 
staan voor u klaar in Wageningen.

Contact
E-mail (algemeen) | plantdoctor@eurofins-agro.com

Eurofins Agro Horti Expert Center
(in het World Horti Center)
Anke Taal
Europa 1, 2671 ZX Naaldwijk
Telefoon | +31 (0)88 876 10 14
E-mail | anke.taal@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.

De PlantDoctors 
van Eurofins Agro

Trudie Coenen

Eurofins Agro
Trudie Coenen en Erica Jansen
Binnenhaven 5, 6709 PD Wageningen
Telefoon | +31 (0)88 876 10 14
E-mail | trudie.coenen@eurofins-agro.com
E-mail | erica.jansen@eurofins-agro.com
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