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 Laboratorio täyttää 

Dnro) Tutkimuslajinumero  

  

 

Täytä koneella tai selvästi tekstaten. 
 
 
 

Eläinten omistaja Puhelin 

            

Lähiosoite Postinumero ja -toimipaikka 

            

Tilatunnus (9 numeroa) Pitopaikkatunnus (12 numeroa) 

      FI -       

Vastaus pyydetään kielellä:   suomi  ruotsi  englanti 

 
 

Näytteenottaja / eläinlääkäri Puhelin 

            

Lähiosoite Postinumero ja -toimipaikka 

            

 vastaus Sähköpostiosoite       

 
 

Muu vastauksensaaja Puhelin 

            

Lähiosoite Postinumero ja -toimipaikka 

            

Sähköpostiosoite 
      

Laskutusosoite 

      

 
 

 Tutkimusvastaus lähetetään tiedoksi: NASEVA/ ETT, PL 221, 60101 SEINÄJOKI 
 (Tällöin tilatunnus ja pitopaikkatunnus on kirjoitettava lähetteeseen.) 

 
 

Päivämäärä Allekirjoitus ja nimenselvennys 
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Näytteitä yhteensä Näytteenottopäivämäärä 

            

 

 Alkuperäpitopaikan tutkimukset  luomistauti 

 naudan tarttuva leukoosi 

 IBR/ IPV 

 BVD/ MD 

 muut tutkimukset: 

      

 

 Tutkimukset ennen karanteeniajan 
alkamista 

 luomistauti 

 naudan tarttuva leukoosi 

 IBR/ IPV 

 BVD/ MD 

 muut tutkimukset: 

      

 

 Tutkimukset karanteenin aikana  luomistauti 

 naudan tarttuva leukoosi 

 IBR/ IPV 

 BVD/ MD (ELISA ja PCR) 

 leptospiroosi 

 Campylobacter 

 Tritrichomonas  

 muut tutkimukset: 

      

 

 Tutkimukset sonniasemalla olevista 
sonneista 

 luomistauti 

 naudan tarttuva leukoosi 

 IBR/ IPV 

 BVD/ MD 

 Campylobacter 

 Tritrichomonas  

 muut tutkimukset: 

      

 

 Muut tilaajan haluamat tutkimukset (maksullinen): 
      

 
 

Näytteistä voidaan tehdä myös muita kuin tilaajan pyytämiä tutkimuksia. Näitä tutkimuksia ei laskuteta tilaajalta. Näistä 
tutkimuksista lähetetään tulokset tilaajalle säännönmukaisesti vain silloin, kun kysymyksessä on tuotantoeläimistä eristettyjen 
bakteerien antibioottiresistenssitutkimus.Ruokavirasto pidättää itsellään tutkimustulosten julkaisuoikeudet. Tulokset voidaan 
julkaista erilaisissa raporteissa ja tilastoissa sekä kotimaisissa että kansainvälisissä tieteellisissä julkaisuissa. Tuotantoeläimistä 
tutkimustulos lähetetään tiedoksi tilan ilmoittamalle hoitavalle eläinlääkärille. 
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Näytteen numero EU–tunnus (täydellisenä) Näytteenottopäivä 

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Näytteistä voidaan tehdä myös muita kuin tilaajan pyytämiä tutkimuksia. Näitä tutkimuksia ei laskuteta tilaajalta. Näistä 
tutkimuksista lähetetään tulokset tilaajalle säännönmukaisesti vain silloin, kun kysymyksessä on tuotantoeläimistä eristettyjen 
bakteerien antibioottiresistenssitutkimus.Ruokavirasto pidättää itsellään tutkimustulosten julkaisuoikeudet. Tulokset voidaan 
julkaista erilaisissa raporteissa ja tilastoissa sekä kotimaisissa että kansainvälisissä tieteellisissä julkaisuissa. Tuotantoeläimistä 
tutkimustulos lähetetään tiedoksi tilan ilmoittamalle hoitavalle eläinlääkärille 
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