
Prijslijst specifieke testen op virussen 

Alle prijzen zijn vermeld per staal, exclusief 6% BTW. 

*zie ook richtlijnen voor het binnenbrengen van stalen 

** in werkdagen, na aflevering monster volgens afspraak 

Prijzen virologische testen pootgoed (pdf) 

Lijst analyses via de ELISA methode (= standaardanalyse) 

Lijst van analyses via RNA/DNA test (=moleculaire analyse) 

Organisme Matrix* Vereiste hoeveelheid staal Analysemethode Gangbare 

analyseduur** 

Kostprijs 

(€/staal) excl. 

BTW 

Tomato yellow leaf 

curl 

(Sardinia) virus 

Tomaat Minstens 5 (max.25) (symptomatische) bladeren 

van de 

bovenste helft van de plant, liefst met inbegrip 

van de groeitip 

Screening : TAS-ELISA methode 

 

5-10 dagen 1 staal 73,97 

2de tot 5de 

staal 17,67 

6de tot 10de 

staal 9,94 

11de tot 20ste 

staal 7,73 

21ste staal en 

volgende 5,52 

Tomato yellow leaf 

curl 

(Sardinia) virus 

Tomaat Minstens 5 (max. 25)(symptomatische) bladeren 

van de 

bovenste helft van de plant, liefst met inbegrip 

van de groeitip 

Real-time RT-PCR als 

vervolganalyse bij 

positief screenings- 

resultaat  

5-15 dagen 1 staal +112,62 

2de tot 5de 

staal + 45,27 

6de tot 10de 

staal + 23,19 

11ste staal en 

https://www.ilvodiagnosecentrumvoorplanten.be/nl/hoe-een-staal-aanleveren
https://ilvo.vlaanderen.be/uploads/documents/Diagnosecentrum/Prijzen_virologische_testen_pootgoed.pdf
https://ilvo.vlaanderen.be/uploads/documents/Diagnosecentrum/Lijst-analyses-via-de-ELISA-methode.pdf
https://ilvo.vlaanderen.be/uploads/documents/Diagnosecentrum/Lijst-van-analyses-via-RNA-DNA-test-moleculaire-analyse.pdf


volgende prijs 

op aanvraag 

Pospiviroïden Planten en 

vermeerderingsmateriaal 

Minstens 5 (max. 25) (symptomatische) 

plantendelen (bij voorkeur blad) 

Screening : real-time RT-PCR

 

5-15 dagen 1 staal +112,62 

2de tot 5de 

staal + 45,27 

6de tot 10de 

staal + 23,19 

11ste staal en 

volgende prijs 

op aanvraag 

Pospiviroïden Planten en 

vermeerderingsmateriaal 

Minstens 5 (max. 25) (symptomatische) 

plantendelen (bij voorkeur blad) 

RT-PCR en sequenering als 

vervolganalyse bij positief 

screeningsresultaat 

7-20 dagen +56,31 per staal 

Plum pox virus 

(PPV; sharka) 

Planten en 

vermeerderingsmateriaal 

10 of meer (max. 25) (symptomatische) 

bladeren, bloemen of vruchten – verspreide 

staalname in de boomkruin. In de winter kunnen 

twijgen met dormante knoppen bemonsterd 

worden (>5) 

Screening: DAS-ELISA methode 

 

5-10 dagen 1 staal 73,97 

2de tot 5de 

staal 17,67 

6de tot 10de 

staal 9,94 

11de tot 20ste 

staal 7,73 

21ste staal en 

volgende 5,52 

Plum pox virus 

(PPV; sharka) 

Planten en 

vermeerderingsmateriaal 

10 of meer (max. 25) (symptomatische) 

bladeren, bloemen of vruchten – verspreide 

staalname in de boomkruin. In de winter kunnen 

twijgen met dormante knoppen bemonsterd 

worden (>5) 

Real-time RT-PCR als 

vervolganalyse bij 

positief screenings- 

resultaat 

 

5-15 dagen 1 staal +112,62 

2de tot 5de 

staal +45,27 

6de tot 10de 

staal +23,19 

11ste staal en 



volgende prijs 

op aanvraag 

Tomato spotted wilt 

virus (TSWV) 

Planten en 

vermeerderingsmateriaal 

Minstens 5 (max. 25) (symptomatische) 

plantendelen (bij voorkeur blad) 

Screening: DAS-ELISA methode

 

5-15 dagen 1 staal 73,97 

2de tot 5de 

staal 17,67 

6de tot 10de 

staal 9,94 

11de tot 20ste 

staal 7,73 

21ste staal en 

volgende 5,52 

Tomato spotted wilt 

virus (TSWV) 

Planten en 

vermeerderingsmateriaal 

Minstens 5 (max. 25) (symptomatische) 

plantendelen (bij voorkeur blad) 

Real-time RT-PCR als 

vervolganalyse bij 

positief screenings- 

resultaat  

5 - 15 dagen 1 staal +112,62 

2de tot 5de 

staal +45,27 

6de tot 10de 

staal +23,19 

11ste staal en 

volgende prijs 

op aanvraag 

Pepino mosaic 

virus (PepMV) 

Planten en 

vermeerderingsmateriaal 

Minstens 5 (max. 25) (symptomatische) 

plantendelen (bij voorkeur blad)Zaden: 100-250 

worden getest uit een aanbevolen monstergrootte 

van 3000 zaden 

Screening: DAS-ELISA methode

 

5-15 dagen 1 staal 73,97 

2de tot 5de 

staal 17,67 

6de tot 10de 

staal 9,94 

11de tot 20ste 

staal 7,73 

21ste staal en 

volgende 5,52 



Pepino mosaic 

virus (PepMV) 

Planten en 

vermeerderingsmateriaal 

Minstens 5 (max. 25) (symptomatische) 

plantendelen (bij voorkeur blad)Zaden: 100-250 

worden getest uit een aanbevolen monstergrootte 

van 3000 zaden 

Real-time RT-PCR als 

vervolganalyse bij 

positief screenings- 

resultaat  

5-15 dagen 1 staal +112,62 

2de tot 5de 

staal +45,27 

6de tot 10de 

staal +23,19 

11ste staal en 

volgende prijs 

op aanvraag 

Chrysanthemum stem 

necrosis virus (CSNV) 

Planten en 

vermeerderingsmateriaal 

10 of meer (max. 25) (symptomatische) 

plantendelen (bij voorkeur blad) 

Screening: DAS-ELISA methode

 

5-15 dagen 1 staal 73,97 

2de tot 5de 

staal 17,67 

6de tot 10de 

staal 9,94 

11de tot 20ste 

staal 7,73 

21ste staal en 

volgende 5,52 

Chrysanthemum stem 

necrosis virus (CSNV) 

Planten en 

vermeerderingsmateriaal 

10 of meer (max. 25) (symptomatische) 

plantendelen (bij voorkeur blad) 

RT-PCR en sequenering als 

vervolganalyse bij positief 

screeningsresultaat 

7-20 dagen +56,31 per staal 

 


