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 Laboratorio täyttää 
Dnro SI nro 

  

Täytä koneella tai selvästi tekstaten. 

Näytteenottaja Puhelin 

            

Teurastamo 

      

Lähiosoite Postinumero ja -toimipaikka 

            

Sähköpostiosoite:       

 

Näytteitä yhteensä Tuottajia yhteensä 

            

 

NÄYTTEEN / NÄYTTEIDEN YKSILÖINTI 

Näytteen 
nro 

Sikatilan 
merkintätunnus Tilatunnus Pitopaikkatunnus 

Näytteen-
ottopvm 

Emakko = 
E 
Karju = K 

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

Jatka tarvittaessa uudelle lomakkeelle. 
 

Kirjattu (laboratorio täyttää) Vastaus muokattu (laboratorio täyttää) 

            
 
 

Näytteistä voidaan tehdä myös muita kuin tilaajan pyytämiä tutkimuksia. Näitä tutkimuksia ei laskuteta tilaajalta. Ruokavirasto pidättää itsellään 
tutkimustulosten julkaisuoikeudet. Tulokset voidaan julkaista erilaisissa raporteissa ja tilastoissa sekä kotimaisissa että kansainvälisissä tieteellisissä 
julkaisuissa. 
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