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   LAB 1033 

Ruokavirasto täyttää 
Saapumispvm Klo 

Dnro LI nro 

Täytä koneella tai selvästi tekstaten. 
Omistajan nimi Puhelin 

Pitopaikan osoite Postinumero- ja postitoimipaikka 

Sähköpostiosoite TILTU 

Pitopaikkatunnus 

Eläinlääkäri Puhelin 

Sähköpostiosoite 

ELÄINLAJI 

 Broileri  Kana  Kalkkuna  Ankka  Hanhi Näytteiden määrä  kpl 

 Sorsa  Fasaani  Muu: 

PITOTAPA 

 Luomu  Ulkokanala  Muu: 

TUOTANTOSUUNTA 

 Tuotantopolvi  Vanhempaispolvi  Tarhattu riista 
 Muu: 

 EU-seurantatutkimus, ND (60 verinäytettä) 
 EU-seurantatutkimus, lintuinfluenssa (ankat, hanhet ja sorsat 20 verinäytettä ja 20 + 20 sivelynäytettä, muilta 10 verinäytettä)  
Terveydenseurantatutkimukset (20 verinäytteestä erillisen lähetteen mukaan) 

Näytteenottopäivämäärä 

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. 

Paikka ja aika Eläinlääkärin allekirjoitus ja nimenselvennys 
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