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Instruktion för träckprovstagning
Nu är det snart dags för årets träckprovtagningar. Den viktigaste provtagningen är på tackor före betessläpp
och lammen kan sedan kontrolleras innan betesbyte eller avvänjning. Spara lammföljesedeln till i sommar.
För att vi skall kunna ge ett bra och säkert svar gäller det att Du tänker på följande:
Provtagning:
1 Ta individuella prov, ca två matskedar träck, från sex djur (prov från ändtarmen eller färsk=kroppsvarm spillning
från marken)
2 Lägg varje prov i en blixtlåspåse och sedan alla påsar i en yttre plastpåse så inte läckage uppstår. Proven behöver
inte individmärkas! Gruppera däremot påsarna och skriv 1 på tre av dem och 2 på tre av dem. Om det av någon
speciell anledning är viktigt att hålla isär olika grupper, märk varje påse med djurets ID-nummer (se till att
märkningen sitter kvar och att den inte hamnar i knuten på påsen). Tänk på att ta prov i god tid så att Du hinner få
svaret innan Du t.ex. tänker flytta djuren till annat bete.
Ifyllande av följesedel:
3 En rätt ifylld följesedel gör att vi kan behandla provet på ett effektivt sätt på labbet. Fyll i namn, adress,
telefonnummer och SE-nr. För snabbare svar, fyll alltid i faxnummer eller e-postadress om det finns. I första hand
svarar vi ut via e-post. Det är därför viktigt att du skriver e-postadressen TYDLIGT och att du kontrollerar din e-post
kontinuerligt.
Ange namnet på din besättningsveterinär. Ange om det finns symtom på parasitangrepp i besättningen. Om inga
problem finns behöver proven inte individmärkas. Skriv i så fall RUTINKONTROLL på raderna för övriga uppgifter.
Uppge datum för senaste avmaskning av de provtagna djuren samt vilket preparat som använts.
Postande av prov
4 Lägg prover och följesedel i ett vadderat kuvert samt förvara kallt fram till postning. OBS! EJ i frys!
5 Skicka provet måndag, tisdag eller onsdag.
Prov kan skickas söndag om tömning av brevlådan sker samma dag.
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Skicka kuvertet till: Vidilab, Box 33, 745 21 Enköping

Kostnad
Som medlem i Fårhälsovården får du två träckprovsanalyser per år utan kostnad, om du använder utsända följesedlar.
I annat fall får du själv betala analyskostnaderna (600-1470 kr + moms beroende på vilka analyser som krävs.)
Svar
Svar lämnas en eller två dagar efter det att provet kommit till laboratoriet beroende på vilka analyser som utförs. Om
odling i undantagsfall behöver sättas tar det ytterligare 14 dagar att få svar på det. Kom ihåg att det är du själv som
ska kontakta besättningsveterinär eller fårhälsoveterinär för tolkning av provsvaret. Fårhälsoveterinären har tillgång
till svaret innan du fått ditt svar från labbet.
TIPS:
Om du av någon anledning vill få fler än två samlingsprov utförda måste fårhälsoveterinär ha beviljat detta och det
ska framgå av följesedeln.
Om du inte får tag i din besättningsveterinär för rådgivning kan du alltid ringa till Svenska Djurhälsovårdens
växel (08-725 82 00) och fråga efter en fårhälsoveterinär. Fårhälsovården har telefonjour vardagar mellan 9
och 12.
Vill du komma i kontakt med Vidilab är telefonnumret: 0171-44 12 60. Obs! ej rådgivning eller tolkning av provsvar.

