RAPPORT 170664154

VOORBEELD
Smetstraat 47
0123 NN BODEMDAM

ANALYSE BODEM HYGIENE
labnumnmer
64154

perceelsnaam / code
voorbeeldmonster

bodemlaag
0-20 cm

grondsoort
zandgrond

streef beoordeling
waarde

pakketcode
300.HYG

HYGIENE PARAMETERS
uitgedrukt in kiemen per gram

monster
analyse

Opmerkingen:

Clostridia perfringens
Clostridia botilinum
Clostridia overige
E-coli
Coliformen
Aspergillus fumigatus
Aspergillus terreus
Aspergillus niger
Aspergillus spp.
Penicillium roquefortine
Penicillium griseovulfum
Overige Pencillium spp.
Fusarium spp.
Candida albicans
Candida glabrata
Candida krusei
Candida tropicalis
Broeivormende bacteriën

< 50

< 50

NORMAAL

zeer schadelijke bacterie (voor mens, plant en dier)

< 50

< 50

NORMAAL

zeer schadelijke bacterie (voor mens, plant en dier)

< 50

< 100

GUNSTIG-LAAG

veelal nadelig voor de plantengroei

< 50

< 100

GUNSTIG-LAAG

hygiëne indicator

3175

< 100

RUIM AANGETROFFEN

hygiëne indicator (= overige enterobacteriën)

< 50

< 50

GUNSTIG-LAAG

zeer schadelijke schimmel voor mens en dier

< 50

< 50

GUNSTIG-LAAG

zeer schadelijke schimmel voor mens en dier

< 50

< 50

GUNSTIG-LAAG

zeer schadelijke schimmel voor mens en dier

< 50

< 50

GUNSTIG-LAAG

schadelijke schimmels voor mens en dier
nadelige schimmel voor mens en dier
schadelijke schimmel voor mens en dier
nadelige schimmel voor mens en dier
zeer schadelijke gist voor mens en dier
schadelijke gist voor mens en dier
schadelijke gist voor mens en dier
schadelijke gist voor mens en dier

ALGEMENE MICROBIOLOGISCHE PARAMETERS

Gisten algemeen totaal
Bacteriegetal aeroob
Bacteriegetal anaeroob
Thermoactinomyces vulgaris
Baccillus licheniformis
Actinomyceten totaal
Sulfiet vormende bacteriën

x 1000 = kiemen per gram monster
x 1000.000 = kiemen per gram monster
x 1000.000 = kiemen per gram monster
x 1000 = kiemen per gram monster
x 1000 = kiemen per gram monster
x 1000 = kiemen per gram monster
x 1000 = kiemen per gram monster
veelal nadelig voor de plantengroei

Alle parameters in zwart behoren tot bodemhygiene pakket A. De blauwe parameters behoren tot hygienepakket B.
De groene parameters zijn extra opties.
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