Fylles ut ved Veterinærinstituttet:

Mottatt dato:

Saksnr.:

Rekvisisjonsskjema for fôrprøver (Send inn ett skjema per prøve)
Svarbrev sendes per e-post
Rekvirent

Betaler/fakturaadresse

Eier/produsent

Faktura belastes rekvirent dersom annet ikke er
oppgitt eller betalers signatur mangler.

Produsentnr. (10 siffer)

Navn

Navn

Navn

Adresse

Adresse

Adresse

Vet.nr.

Postnr.

Klinikk

Poststed

Tlf.nr.:

Postnr.

Poststed

Postnr.

E-post (hvis betaler skal ha kopi av svarbrev):

Poststed

E-post (hvis eier skal ha kopi av svarbrev):

E-post:
Rekvirentens referanse (første 12 tegn vises på faktura)

Betalers signatur

Rekvirentens signatur

Årsak til innsendelse (må fylles ut)
 Oppklaring av helseproblem hos dyr
 Oppklaring av kvalitetsfeil

 Dyrevernsak
 Kontroll av hygienisk kvalitet

 Importkontroll
 Annet

Prøvemateriale (spesifisér nøyaktig)

 Høy (tørrhøy)
 Høyensilasje
 Surfôr
 Tilsatt syre: ___________
 Halm
 Ammoniakkbehandlet halm
 Annet grovfôr:
Ensilasje/surfôr: Vært plastpakket - hvor lenge?

Prøveuttak (dato):


 Kraftfôr/tørrfôr til (dyreart): ________________Navn: ____________________
 Våtfôr til gris – innhold: _____________________________________________
 Tilskuddsfôr – type
_____________________________________________
 Hundesnacks – type:
_____________________________________________
 Rått fôr til hund – navn/type: ________________________________________
 Annet fôr – spesifiser: _____________________________________________
Hvor lenge har ballen vært åpen før prøveuttak?

Prøvemerking/ID:

Ønskede analyser
Sopp

Mykotoksiner

Bakterier

 Muggsopp (kvantifisering og gruppering)
 Gjærsopp (kvantifisering)
 Artsidentifisering
 Meldrøye (kvantifisering)

 Deoxynivalenol (DON), nivalenol (NIV),
T-2, HT-2, zearalenon og ergotalkaloider
 Aflatoksin
 Ochratoksin
 Penitrem A
 Multimykotoksiner (fusariumtoksiner,
ergotalkaloider, aflatoksin, ochratoksin)

 Kimtall (kvantifisering)
 Enterobacteriaceae (kvantifisering)
 E. coli (kvantifisering)
 Bacillus (kvantifisering)
 Clostridium (kvantifisering)
 Melkesyrebakterier (kvantifisering)
 Listeria monocytogenes (påvisning)
 Salmonella (påvisning)

Annet
 pH
 Tørrstoff %
 Radioaktivitet (Cs-137)

Hygienepakker
 1. Tørt fôr (høy, halm, kraftfôr/tørrfôr etc.) – muggsopp, gjærsopp, kimtall, enterobacteriaceae
 2. Surfôr/ensilasje – muggsopp, gjærsopp, enterobacteriaceae, Clostridium, ph, tørrstoff %
 3. Våtfôr (gris) – muggsopp, gjærsopp, enterobacteriaceae, melkesyrebakterier, pH
 4. Rått fôr til hund – E. coli, Clostridium, Salmonella

Anamnese (sykehistorie) og tilleggsopplysninger om fôrprøven

Veterinærinstituttet forbeholder seg retten til å benytte innsendt materiale også til andre undersøkelser og forskningsprosjekter.

Brukerveiledning
Fullstendig og korrekt utfylt rekvisisjonsskjema skal alltid følge prøven.

Prøveuttak og innsendelse
o
o
o
o
o

Ved sykdomsoppklaring; Ta ut prøver som er mest mulig representativt for det som dyra har
spist.
Ved sykdomsoppklaring er det viktig med en god anamnese/sykehistorie.
Ved kontroll av hygienisk kvalitet; Ta ut representativ prøve for det som ønskes kontrollert.
Fortrinnsvis prøver fra flere steder i partiet som så blandes sammen. Eller flere prøver
dersom det er et stort parti eller flere partier.
Grovfôr (høy/ensilasje/halm): send inn godt med materiale (ca en bærepose/brødpose –
gjennomsiktig pose er å foretrekke) NB! Bruk ren pose og pakk/lukk den godt (mest mulig
lufttett).
Kraftfôr/tørrfôr: send inn 100-500 gram

o

Tørre prøve kan oppbevares i romtemperatur og sendes med vanlig post, alt annet må
oppbevares kjølig og sendes på raskest mulig måte til laboratoriet (ekspress over natt).

o

Prøven må merkes tydelig, og pakkes godt for å unngå lekkasjer eller forurensing.

o

Prøver som sendes «ekspress over natt»/bedriftspakker må sendes til gateadressen

For mer informasjon om innsendelse av prøver se:
www.vetinst.no/provetaking-og-diagnostikk
For priser se: www.vetinst.no/priser

Adresse:
Veterinærinstituttet Oslo
Seksjon for mikrobiologi
Postboks 750 Sentrum
0106 Oslo
Gateadresse:
Ullevålsveien 68
0454 Oslo
Tlf: 23 21 60 00
e-post: provemottak@vetinst.no

www.vetinst.no

