
LAB 1076 

TUTKIMUSLÄHETE 
Siipikarjan terveydenseurantapaketti 

Täytä koneella tai selvästi tekstaten. Tähdellä (*) merkityt kohdat ovat pakollisia tietoja. 
Tutkimustodistus lähetetään suojatulla sähköpostilla, jos sähköpostiosoite on lähetteellä ilmoitettu. 
Laskunsaajan (yksityishenkilö, ei yritys) tulee tunnistautua Suomi.fi-palvelussa. Ohjeet lähetetään tekstiviestillä. 

Tilaaja* (tutkimustodistuksen ja laskun saaja) Puhelin* 

Postiosoite 

Sähköpostiosoite Y-tunnus*

Tuottajan/Tuotantoyksikön nimi* Tilatunnus* Pitopaikkatunnus* 

Tiedoksisaaja: Eläinlääkäri (nimi ja osoite/sähköposti) Puhelin 

Muut tutkimustodistuksen tiedoksisaajat (nimi ja osoite/sähköposti) 

Rotu*: Tuotantosuunta* 
 Broilertuotanto Vanhempaispolvi  Munatuotanto Isovanhempaispolvi 
 Munatuotanto Vanhempaispolvi  Kalkkuna Vanhempaispolvi 

 Maatiaisrodun säilyttäjä/harraste  Muu: 
Näytteenottopäivä* Ikä (viikkoina)* Parven syntymäaika* Parven tunnistustiedot* 

Rokotusikä (viikkoina) ja rokotevalmiste* 
Gumboro (IBD) E. coli CAV AE IBV 

elävä: elävä: elävä:

inaktivoitu: inaktivoitu: inaktivoitu: 

Rokotevalmisteiden nimet: 

Muu rokote: 

Tutkimukset* Valitse 1–3 tautia, joista haluat vasta-ainemäärityksen 

Kanat ja broilerit:  CAV Kiireellisenä 
 CAV 
 AE 

 Gumboro (IBD) 
 IBV 
 ILT 

 APV 
 Mycoplasma gallisepticum ja M. synoviae 

Kalkkunat:  APV 
 PMV-3 
 Mycoplasma gallisepticum, M. synoviae, M. meleagridis 

Huom! Mikäli samoista näytteistä halutaan muita tutkimuksia, tulee niistä liittää mukaan erilliset lähetteet (esim. EU-seuranta sekä 
tuonti- ja vientitutkimukset). 

Lisätietoja (oireet, lääkitykset, poikkeavat olosuhteet ym.) 

Päiväys Allekirjoitus ja nimenselvennys* 

Ruokavirasto ● Eläintautivirologia/Eläintautibakteriologia ● Mustialankatu 3 ● 00790 HELSINKI 
Puh.nro osoitekorttiin 0400 378 710 tai 0500 415 441 

Puh. 029 530 0400 ● www.ruokavirasto.fi 
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Näytteistä voidaan tehdä myös muita kuin tilaajan pyytämiä tutkimuksia. Näitä tutkimuksia ei laskuteta tilaajalta. Ruokavirasto pidättää 
itsellään tutkimustulosten julkaisuoikeudet. Tuloksia voidaan julkaista erilaisissa raporteissa ja tilastoissa sekä kotimaisissa että 
kansainvälisissä tieteellisissä julkaisuissa ilman yksilöiviä tietoja. 
 
 
Esimerkkejä miten parven rokotevasteita tai infektioita voi seurata: 
 
Munintakanat ja broilerit 
 

Ikä (vk) AE Mycoplasma 
gallisepticum ja M. 
synoviae 

Sinisiipi 
(CAV) 
 

Gumboro 
(IBD) 
 

IBV APV ILT 

14 - 18 +  + +    
20 - 26 +  + +    
30 - 40  +   + + + 

 
 
Kalkkunat 
 

Ikä (vk) Mycoplasma gallisepticum, M. synoviae 
M. meleagridis, 

PMV-3 APV 

Ennen siirtoa 
munittamoon 

 +  

30 - 40 + + + 
 
 
Kanarotujen säilyttäjätilat ja harrastekanat (kana ja kalkkuna) 
 

Näytteiden määrä 
ja näytteenoton ajankohta 

Mycoplasma 
gallisepticum, M. 
synoviae  
M. meleagridis** 

IBV* ILT* APV** 

20 linnusta ja mikäli lintuja <20 otetaan 
näytteet kaikista.  
Kerran vuodessa ja aina kuin on hankittu 
uusia lintuja (vähintään 4 viikkoa lintujen 
saapumisesta), viimeistään ennen 
myyntiä. 
*ei tutkita kalkkunoista 
** vain kalkkunoista 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 
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