
Algemeen:

Voor een snellere doorstroom vragen wij u, u monsters vooraf bij ons aan te melden door een 
aanmeldformulier te emailen naar virustest@iribov.com. Dit aanmeldformulier is te downloaden op  onze 
website www.iribov.com. Voegt u het uitgeprinte formulier ook even bij de zending. De doorlooptijd bedraagt 
7 werkdagen.

Vul hierbij in:
•  Bedrijfsgegevens en contact persoon
• De datum wanneer de monsters worden afgeleverd
• de partij gegevens met daarbij de virussen waarop getoetst moet worden: PLAMV, LMoV, LSV, 

TVX, LVX, ArMV, TRV, CMV, SLRSV

Verzend de monsters naar:

Iribov B.V
t.a.v. virustoetsing 
Middenweg 591b 
1704 BH Heerhugowaard 

Waarom hygiënisch bemonsteren? 

Virustoetsing met de PCR-methode heeft ten opzichte van de ELISA-methode het voordeel dat 
deze gevoeliger is. Mogelijke infecties zijn in een vroeg stadium aantoonbaar. Het nadeel is dat de 
PCR-methode een kruisbesmetting tussen monsters detecteert. Daarom is hygiëne tijdens het 
bemonsteren van belang.
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Monstername 10x25 Bladtoets
Benodigde materialen per partij:

• druk en sluit verzamelzak
• Label voor zak met partij gegevens 
• latex handschoenen

Monstername 10x25 bladtoets:

1. Label de zak met de partij gegevens.
2. Trek nieuwe latex handschoenen aan.
3. Selecteer op het veld random! 250 groene bladeren ( 1 blad per plant). Voor een random 

sample loop bijvoorbeeld een route schuin over het veld (zie gele lijn). Neem elke paar meter 
1 blad. het nemen van eenrandom sample is zeer! belangrijk voor een betrouwbare 
percentage bepaling.

 

4.  Indien een partij groot is dan wordt geadviseerd meerdere monsters van 250 bladeren te            
     nemen.

Test resultaten

De bladmonsters worden geanalyseerd in een 10submonsters van 25 balederen(10x25). De 
besmetting word per individuel submonsters beoordeeld op +, ± of – wat resulteert in een 
percentage. Dit percentage wordt berekend op basis van een statistische inschatting. Dit product 
is geschikt om een indicatie te krijgen of een partij besmettingen bevat. Zo ja dan wordt daar een 
percentage aan gehangen tussen de 0 en 9%. Boven de 9% besmetting wordt aangegeven als 
>9%. 

Disclaimer: Iribov B.V. is  niet aansprakelijk voor schade die direct of  indirect is  ontstaan als gevolg van verrichte 
werkzaamheden.
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