
Inzendform. kleine herkauwer

Naam ….............................................................

Adres: ….............................................................

Ubn: ….............................................................

Telefoonnummer: ….............................................................

E-mailadres: ….............................................................

Dierenarts: ….............................................................

Inschrijfdatum: ….............................................................

Totaal aantal schapen: ….............................................................

Reden inzending:

Anamnese

Diersoort/Categorie Behandeld:

Aantal monsters …........................ Middel: ….................................

Leeftijd …........................ ….................................

 

 

 

Eigenaar

DAC Aadal

Opmerkingen: 

NeeJa

Vóór ontwormen  (om te zien of ontwormen nodig is)

Na ontwormen (of ontwormen zin heeft gehad)

Voorjaar Najaar 

Lammeren Ooien

Dit onderzoek is een momentopname. Aan deze uitslag kunnen geen rechten worden ontleend.

Derhalve aanvaardt AdVee Dierenartsen geen enkele aansprakelijkheid t.a.v. deze uitslag.



Instructie voor het nemen van een goed mestmonster:

1. Neem met een plastic handschoen mestmonsters van 10% van de ouderdieren of van de

lammeren en meng ze door elkaar.

2. Loop naar uw dieren toe als ze in rust zijn. Als u komt, gaan veel dieren vanzelf staan en

mesten.

3. Pak gelijke hoeveelheden van de vers gevallen mestmonsters en doe gelijkwaardige porties

in een schoon plastic zakje.

4. Kneed de mestmonsters zo goed mogelijk door elkaar en druk het zakje plat.

5. Doe het mengmonster in een lekvrij afsluitbaar plastic zakje.

6. Vul het ‘inzendformulier mestmonster schaap’ volledig in en geef dit samen met het

mestmonster af op de praktijk. Monsters die niet direct worden weggebracht, bewaart u in

de koelkast.

AdVee dierenartsen mest abonnement voor parasitair onderzoek:

Abonnement klein (minder dan 100 schapen). Eenmalig €80,- exl.

Er wordt eenmalig €80,- in rekening gebracht (bij het brengen van het eerste mestmonster

brengen). Vervolgens kunt u 4x per jaar 1 mestmonster langs brengen. Dit mag ook een

mengmonster zijn van meerdere schapen. Dit wordt onderzocht, waarna uitslag en advies

volgt. Geldigheidsduur 1 Januari t/m 31 December

Abonnement groot (meer dan 100 schapen)  Eenmalig €120,- exl.

Er wordt eenmalig €120,- in rekening gebracht (bij het brengen van het eerste mestmonster

brengen). Vervolgens kunt u 4x per jaar 4 mestmonsters langs brengen. Dit mag ook een

mengmonster zijn van meerdere schapen. Dit wordt onderzocht, waarna uitslag en advies

volgt. Geldigheidsduur 1 Januari t/m 31 December


