**Bemærk!! Hvis du notere vægten på hestene sender vi ormekure,
der passer med vægten – ikke med antallet af heste.

Kun lab
Dato
B. plan
Faktura

Equi Lab

Gødningsprøve

by Vet Team
Tlf.nr.: 28148917

ægtælling og larvedyrkning (lavudskillere)

J.nr
Res
L.d dato

Sendt:
Sand h
H. plan

Indsender:
Navn…:

Sådan gør du:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Print siden ud
Noter navn, alder og køn på hesten, og evt. vægt**
Ved flere end 12 heste, print flere sider og lav fortløbende numre
Udtag prøverne efter anvisningen**** (nederst på siden)
Posen skal mærkes med; hestenavn og nummer
Pak og send prøverne, samt skemaet samme dag

Husk at udfylde →

→ → → → → → → → →

Adr.......:
Post nr.:
Tlf.nr….:
Mail….:
Har indsendt før; ja

nej

- og læg sedlen hér med i pakken, så vi kan se hvem den er fra.

Jeg ønsker ormemidlerne sendt fra apoteket

Send pakken til:

Jeg ønsker recepten tilsendt (koster 9,75 kr.)

Equi Lab
Jørlunde Overdrev 7
3550 Slangerup

Hverken eller, jeg klare det selv
Alle data skal udfyldes!

Hvad gør vi?
Vi analyser prøverne samme dag vi modtager den! Dagen efter sender vi resultaterne pr mail. Ormekurer bliver
sendt med post og skal afregnes direkte med apoteket. Vi har noteret hvilke heste, der evt. skal have lavet
resistens undersøgelse. Ca. 14 dage efter undersøger vi for store blodorm (det kan ikke gøres hurtigere).

Journalnummer:
Navn på hest

Udfyldes af laboratoriet
Alder

kg

Køn

♂♀

Sand

Kerne/
strå

Resistensundersøgelse

Spolorm

Behandles/ ormemiddel

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
**** Udtagning af prøven
Gødningsprøven skal være helt frisk afsat gødning fra boks eller fold (toppen af bunken) uden strø.
Der skal bruges mindst 40 g pr. hest (svare til en lille tændstikæske fuld)
Gødningsprøven skal pakkes i plastikpose
Posen skal trykket tom for luft – helt tom!
Posen skal opbevares køligt
Prøven skal undersøges så hurtigt som muligt(inden for 36-48 timer) -send den derfor straks.
Ja tak jeg vil gerne modtage Equi Lab´s nyhedsbrev
Er det alle heste i besætningen der er taget prøver fra
Hvor mange hektare er udlagt til folde
Er det muligt at lave foldskifte
Har den ansvarlige givet ormekur før
Er der stor udskiftning af heste

Er du i tvivl, så ring: 28 14 89 17

EPG

