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 V I ZS GÁ L A T I  ME GR E N D E L Ő  ( p a ra z i t o l ó g i a i  v i z s g á l a t h o z )  

Laboratórium  

iktatószáma: 

Laboratóriumba  

érkezés ideje: 

Mintaátvevő  

aláírása: 

 

 

Kelt.: ……………………….    20……….  

 

 

 

Megrendelő aláírása 

 

  

 

                Állatorvos  aláírása 

 

Ügyfél adatok: 
Állattartó:név/ cím/ adószám 

tenyészet kód/  

FELIR azonosító 

 

Kapcsolattartó adatok:   
név/ e-mail/ telefonszám 

 

 

Mintavétel helye, ideje: 

 

 

 

Beküldő állatorvos adatai:  

név/ cím/ elérhetőség 

FELIR azonosító/ hiv.szám 

 

Költségviselő adatai:  
(ha más, mint az ügyfél): 

 

 

Minta megnevezése  (állatfaj, minta típusa) : 

Minta darabszáma: 

 

…………………………. 

Minta jelzése(i): 

 

 

Megrendelt vizsgálatok:   Felszíndúsítás            Ülepítéses dúsítás                Lárvaizolálás           (X jelölés)   

(vizsgálat oka):              

(rutin felmérő vizsgálat)  (métely fertőzés gyanú)   (tüdőférgesség gyanú) 

VP3-14.1.3 – 22 kódszámú „Kiskérődző állatjóléti támogatás” keretében végzett vizsgálat  

Egyéb megrendelt vizsgálat, kórelőzmény: 

mailto:labor@phylaxialabor.hu
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TÁJÉKOZTATÓ 

A VP3-14.1.3 – 22 kódszámú „Kiskérődző állatjóléti támogatás” kötelezően 

megvalósítandó támogatott tevékenységek IV. pontja szerinti: Endoparazita (belső 

élősködők) fertőzöttség ellenőrzésének végrehajtására. 

A vizsgálatok célja:  

Állományszintű kvalitatív (minőség szerinti) és kvalitatív (mennyiségi) vizsgálat a 

parazitafertőzöttség felderítésére és a gyógykezelés irányára. 

Vizsgálat tárgya:  

Tüdőférgesség, gyomor és bélférgesség, mételyfertőzöttség felderítése. 

Javasolt vizsgálati módszer:  

Lárvaizolálás + felszíndúsítás + ülepítés 

A vizsgálandó állatok:  

A támogatásra jogosult állatpopuláció tartási és korcsoport valamint termelési 

egységenkénti csoportjai. 

Javasolt mintavételi alapelvek:  

A parazitás fertőzöttség megállapításához a frissen ürített bélsárminta vizsgálat a 

legalkalmasabb. A friss bélsarat olyan jól zárható dobozba, tégelybe vagy nejlon 

zacskóban célszerű gyűjteni mely alkalmas annak szállítására és megakadályozza a 

bálsár kiszáradását. A bélsár mintákat a gyűjtést követően minél előbb juttassuk el a 

vizsgáló laboratóriumba. Ha erre nincs lehetőség, akkor a bélsármintát a laborba 

szállításig tároljuk hűtőszekrényben 4-8°C-fokon, de soha ne fagyasszuk le. A bélsár 

kiszáradásának megelőzése céljából kevés vizet adhatunk a mintákhoz. A mintákat 

egyértelmű, lemoshatatlan, jól azonosítható jelöléssel kell ellátni. 

A mintákat kísérőirattal kell ellátni, melyen fel kell tüntetni: 

- A tenyésztő TIR azonosítóját (Tenyészet kódját) 

- Állattartó nevét, címét, elérhetőségét (mobiltelefon, email), FELIR 

azonosítóját 

- Állattartó telep nevét, címét 

- A minták számát, azonosítóját, a mintavételre került állatok korcsoportját, 

termelési állapotát 

- A beküldő állatorvos nevét, elérhetőségét, FELIR azonosítóját 

- Mintavétel idejét 

A minta vételezés javasolt kivitelezése:  

Néhány egyedi minta nem ad általános képet a tenyészet parazitás fertőzöttségéről 

ezért nagyobb állatcsoportonként, nyájanként, istállónkként, kor és ivarszerinti 

csoportonként az átlagos fertőzöttség felmérése céljából az állomány 10%-ának 

megfelelő létszám után 50 egyedenként 1-1 legalább 25-30 grammnyi (evőkanálnyi) 

kevertmintát kell gyűjteni. 50 egyed alatti állományok esetében legalább két minta 

vizsgálata ajánlott.  

 (Példa: 500db-os állomány esetén 50db egyedből javasolt bélsármintát 

gyűjteni, úgy, hogy ebből 10 kevert (5-5 állatból származó) mintát képezünk. 

Ebből a laboratórium 10x3 vizsgálatot fog elvégezni.) 

A mintákat tavasszal, kihajtás előtt, és ősszel a behajtás ellőt közvetlenül, az 

antiparazitikumos kezelések megelőzően kell gyűjteni és vizsgálatra küldeni. 

A mintavételt a pihenő, fekvő állatcsoportok megmozgatását követően haladéktalanul 

el kell végezni lehetőleg minél nagyobb terültről és minél több helyről egy-egy bélsár 

bogyó, kisebb bogyó csomók összegyűjtésével (mintánként 25-30 grammnyi bélsár).  
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