Verwerkte mest – Rapportering

ONTWERPMETHODE

ONTWERPMETHODE

ONTWERPMETHODE

Bemonsterings- en analysemethodes voor mest, bodem en veevoeder in het kader van het

mestdecreet

Versie oktober 2018

BAM/deel 7/20

ONTWERPMETHODE

ONTWERPMETHODE

ONTWERPMETHODE

Verwerkte mest

1
1.1

Rapportering

ANALYSERAPPORT
ALGEMEEN

a. Briefpapier van het laboratorium met minimaal vermelding van naam, adres, telefoon, fax, email
b. Uniek rapportnummer
c. Uniek nummer monster en nummer monster toegekend door de mestbank (indien van
toepassing)
d. Datum van de analyse
e. Datum verzending rapport
f. Naam en handtekening van de verantwoordelijke laboratorium (mag eventueel digitaal)
g. Naam en adres van degene aan wie het rapport bezorgd wordt
h. Gebruikte methode of verwijzing naar gebruikte BAM methode

1.2

MONSTERNEMINGSFORMULIER

De partijafbakening en alle uitgevoerde handelingen bij monsterneming en monstervoorbehandeling ter plaatse moeten nadien naspeurbaar zijn. Deze worden ter plaatse ingevuld op
het monsternemingsformulier. Situatieplannen, schetsen en/of foto’s zijn steeds zinvol, en zelfs
verplicht indien het gaat om gemengde partijen of partijen die opgedeeld werden in deelpartijen (>
1000m³ of slecht toegankelijk).
1.3

MONSTERNEMINGSVERSLAG

Van de monsterneming moet een verslag worden opgesteld welke bij het analyserapport gevoegd
wordt. Het monsternemingsformulier en eventuele bemerkingen en/of afwijkingen vormen de
basis van dit verslag.
Indien monsterneming en analyse niet door eenzelfde instantie of laboratorium uitgevoerd
worden, moet een bemonsteringsverslag of de nodige gegevens van de monsterneming voor
vermelding in de totaalrapportering aan de volgende schakel in het ketenbeheer van de analyse
bezorgd worden.
Het verslag moet ten minste volgende gegevens bevatten:
a. Verwijzing naar de BAM-methode (BAM - deel 7 - 01) en gebruikte monsternemingstechniek
b. Datum en uur van monsterneming
c. Naam van de monsternemer. Indien het laboratorium specifieke identificatienummers
hanteren voor hun monsternemers, worden die eveneens op het verslag vermeld.
d. Indien het monster niet genomen werd door een monsternemer verbonden aan het
laboratorium, moet dat uitdrukkelijk vermeld worden op het analyserapport. Indien het
monster niet genomen werd door een monsternemer verbonden aan het laboratorium, moet
dat uitdrukkelijk vermeld worden.
e. Opdrachtgever en of derden aanwezig bij de monstername
f. Beschrijving (bij voorkeur met schets en/of foto’s als bijlage) en dimensies van de bemonsterde
partij (inclusief partijafbakening of gemengde partij indien van toepassing)
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g. Vermeld steeds of het monster genomen is uit een 'partij onmiddellijk na verwerking' of uit
een 'partij uit opslag'.
h. Belangrijke opmerkingen die een invloed kunnen voor de interpretatie het analyseresultaat.
Eventuele afwijkingen van de gevolgde methoden, tezamen met motivatie van de reden van
afwijken. Ook andere relevante bemerkingen kunnen toegevoegd worden aan, zo zal in
sommige gevallen een schatting van het volume per laag belangrijk zijn, bijvoorbeeld bij
gelaagde vloeistoffen.
1.4

ALGEMENE INLICHTINGEN BETREFFENDE DE AARD VAN HET MONSTER

a. Het type verwerkte mest moet minstens vermeld worden (bijvoorbeeld compost, digestaat,
gedroogde dikke fractie, ….).
b. Indien mogelijk wordt tevens de mestsoort waarvan het verwerkte product afkomstig is
vermeld (bijvoorbeeld gedroogde dikke fractie – varkensmest)
c. Indien opgegeven door de opdrachtgever, wordt ook de mestcode vermeld (bijvoorbeeld 172 champost
d. Aantal (indien van toepassing) en hoeveelheid laboratoriummonster(s) (in liter).

2

EENHEDEN

Het aantal Escherichia coli wordt uitgedrukt in aantal kve/g monster.
Het aantal Enterococcaceae wordt uitgedrukt in aantal kve/g monster.
Salmonella spp. wordt aangegeven als aanwezig of afwezig in 25 g monster.
Voor Escherichia coli, Enterococcaceae en Salmonella spp. worden op het verslag telkens de
resultaten van de 5 afzonderlijk geteste monsters vermeld.
Het aantal Clostridium perfringens wordt uitgedrukt in aantal kve/g monster.
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