Parasitprov nöt

- Kolla masken

Att ta prov är en viktig grund för att kunna välja rätt strategi för avmaskning och övriga
åtgärder för att minska problem orsakade av betesparasiter, både i konventionella och
ekologiska besättningar. Parasitprov kan vara aktuellt i både mjölkkobesättningar och i
dikobesättningar.

Parasitprov nöt - Kolla masken
Träckprov för nöt
Grundanalys för mag-/tarmparasiter och koccidier.
Provtagningsmaterialet innehåller 3 st provpåsar,
remiss och frankerat svarskuvert.
Ta individuella träckprov från tre nötkreatur i samma djurgrupp, ca två matskedar träck (prov från
ändtarmen eller färsk = kroppsvarm spillning från
marken) och lägg i separata plastpåsar. Djuren ska
inte vara avmaskade innan provtagning för att behov av avmaskning ska kunna bedömas.
•

Lägg varje individprov i en plastpåse.
Om proverna är mycket lösa, använd
plastburkar med tättslutande lock.

•

Märk påsen/burken med individnummer.
Använd en etikett som fästs nertill på påsen.

•

Fyll i följesedeln noggrant och lägg den
tillsammans med de väl förpackade proverna
i ett vadderat kuvert.
Förvaras kallt (EJ I FRYS) fram till postning.

•

Skicka provet måndag, tisdag eller onsdag så
att det kommer snabbt fram till Vidilab som
utför analyserna, adress finns på följesedeln.
På labbet görs samlingsprover med träck från
max tre individer i varje samlingsprov.

Om du vill provta flera djurgrupper bör du ta minst
ett samlingsprov per grupp. Om gruppen består av
fler än 30 djur rekommenderar vi att provta fler djur
per grupp, 10 procent av djuren är en tumregel.
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Beroende på ålder på djuren och vilka parasiter
som misstänks varierar optimal tidpunkt för provtagning. För magtarmparasiter hos förstagångsbetare ska de ha gått utomhus i minst 3 veckor
innan provtagning är aktuellt.
Om du har frågor om vilka djur som ska provtas,
antal prover samt provtagningstidpunkt,
kontakta din djurhälsoveterinär i Växa Sverige.
Analysen omfattar inte odling för att särskilja
Ostertagia/Cooperia, lungmask eller leverflundra,
men dessa analyser kan beställas via den medföljande remissen, och debiteras då i efterhand.
Du får 10 % rabatt på ordinarie pris på tilläggsanalyser, om du köpt artikeln Kolla masken.
Du som köper Kolla masken kommer att få provsvar via epost från Vidilab. Du kommer också att
erbjudas rådgivning på telefon eller besök av din
djurhälsoveterinär från Växa Sverige och får 10 %
rabatt på ordinarie timtaxa för rådgivning i samband med köp av minst 1 st Kolla masken.
Var noga med att fylla i dina kontaktuppgifter
på remissen!

