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TILLÄGGSANALYSER
Provtagning är godkänd av veterinär på Gård & Djur-
hälsan, ange veterinärens namn och datum:

Övrigt:

Ackred. nr 1953
Provning 

ISO/IEC 17025

Adress

Postnummer Ort

Telefonnummer

SE-nummer

E-post
Var mycket noggrann när du skriver din e-postadress!

Djurägarens underskrift, jag intygar att jag är kund till
Gård & Djurhälsan BAS/PLUS/TOPP

OBS! Märk påsarna med namn på betet eller individnummer.

Grundanalys. Mag-/tarmparasiter (EPG) och 
koccidier (OPG), rutinprov enligt instruktion. 
Proverna poolas på labbet.

Provtagningsdatum

Stora lever�undran

Kalvar på stall, yngre än tre månader

Förstagångsbetare, dikalvar/amkalvar
Förstagångsbetare, avvanda kalvar/ungdjur
Andragångsbetare, ungdjur
Vuxna djur
Ej nötkreatur, ange:

Övriga uppgifter (anledning till provtagning, eventuell gruppering av prover, meddelande till laboratoriet mm):

För mer information, se baksidan.

FÖLJESEDEL Gård & Djurhälsan NÖT 2019

DJURÄGARE

Namn

Remitterande veterinär



Fylls i av laboratoriet:

Analyskoder:

Parasitprovtagning för kunder till Gård & Djurhälsans paket BAS/PLUS/TOPP
 

Ta träckproven så här:
1. Ta individuella prov, ca två matskedar träck, från sex djur per betesgrupp som ska provtas. 
 Träckproverna skall tas från färsk, fortfarande varm träck.  
2. Lägg varje individprov i en plastpåse. Om proverna är mycket lösa, använd plastburkar med
 tättslutande lock (typ �lmburk eller rekvirera från labbet). Blanda aldrig träck från �era djur i samma
 påse/burk.   
3. Märk påsarna/burkarna med namnet på betet eller individnummer.  
4. Fyll i följesedeln noggrant och lägg den tillsammans med de väl förpackade proverna i ett vadderat
 kuvert. Förvaras kallt fram till postning. OBS! EJ I FRYS! OBS! Märk kuvertet ”Biologiskt material utan
 smittrisk”.  
5. Skickas till Vidilab, Box 33, 745 21 Enköping – söndag, måndag, tisdag eller onsdag  
 
På labbet kommer proverna att poolas 3 och 3. Svar lämnas en eller två dagar efter det att provet kommit 
till laboratoriet. Ring gärna labbet om du undrar över något. 
 
Provtagningsmaterial
Du kan lägga proverna i valfri plastpåse och posta proverna i valfritt vadderat kuvert enligt anvisning ovan. 
Alternativt kan du beställa förfrankerade kuvert och påsar/burkar genom att gå in på NÖT-sidan på 
www.gardochdjurhalsan.se och klicka på ”Blanketter och remisser”.

Provtagningstidpunkt för grundanalysen (mag-tarmparasiter) för betesdjur 
Den mest lämpliga provtagningstidpunkten är 4-6 veckor efter betessläpp, men kan behöver anpassas 
efter gårdens förutsättningar, exempelvis efter åldern på kalvarna. Prata med din veterinär för mer informa-
tion.
Vid misstanke om beteskoccidios (E. alabamensis) är lämplig provtagningstidpunkt tre dagar efter att 
diarrén debuterat, ofta ca 10 dagar efter betessläpp.

TIPS! 
När träckprov ska tas från djur på bete är det enklast att långsamt närma sig djuren när de vilar. När de reser 
sig kommer många av dem att bajsa och prover går sedan att plocka från de djur man vill provta. Det är 
inte nödvändigt att veta vilka individer i en betesgrupp som är provtagna utan endast att proverna 
kommer från den djurkategori man är mest intresserad av att provta. 


