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Täytä koneella tai selvästi tekstaten. 

Saapumispäivä Dnro 

  

 

Omistajan nimi Puhelin 

            

Lähiosoite Tilatunnus* 

            

Postinumero- ja postitoimipaikka Pitopaikkatunnus* 

            

 

Hoitava eläinlääkäri Puhelin 

            

Lähiosoite Postinumero- ja postitoimipaikka 

            

Muu tiedoksisaaja Puhelin 

pääsääntöisesti kartoitustuloksia ei lähetetä tiedoksi       

Lähiosoite Postinumero- ja postitoimipaikka 

            

 
TILATIEDOT 

Villisikatarha 
 

Porsastuotantotarha  Yhdistelmätarha  Jatkokasvatustarha  Muu:       

Emakoiden määrä       kpl Lihasikojen määrä       kpl 

 
Tiedot tarhasta (aitausten lukumäärä ja pinta-alat, eläinmäärä/aitaus, mahdolliset havainnot ja kontaktit 
luonnonvaraisiin villisikoihin) 
 

      

 
Evira 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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NÄYTTEISIIN LIITTYVÄT TIEDOT 

Näytteenottopäivä Näytteen laatu ja lukumäärä 

            

 
NÄYTTEET 

Nro Syntymätunnus/tunniste aitaus (esim. 1) Ikä/syntymäaik
a 

Sukupuoli Lisätietoja (mm. oireet, lääkitys) 

1.                               

2.                               

3.                               

4.                               

5.                               

6.                               

7.                               

8.                               

9.                               

10.                               

11.                               

12.                               

13.                               

14.                               

15.                               
 

Onko tarhalla eläimiä sairaana?  Ei  Kyllä, lkm:       Kuollut?  Ei  Kyllä, lkm:       
 

 

Mikäli näytteitä on eläimistä, jotka ovat olleet sairaina kuluneen vuoden aikana, kuvatkaa tähän oireet ja taudinkulku 
tilalla mahdollisimman tarkasti (milloin alkanut, mihin ikäryhmään tai kasvatusvaiheeseen sairastuneet eläimet 
kuuluvat, mitä oireita ko. ikäryhmässä on esiintynyt sekä muut lisätiedot): 

      

 

Hoito ja käytetyt lääkkeet sillä ikäryhmällä, joista näytteet lähetetty 

      

 

Rokotteet (mikäli niitä on käytetty): 

      

 
 

Paikka ja aika Omistajan allekirjoitus ja nimenselvennys 
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