
 
 

Hopmeerweg 3 B  4725 SH  Wouwse Plantage (NL) 
Postadres België ; Bergsebaan 12  2910 Essen (B) 

BTW nummer NL 852499152B01 
BIC: ABNA NL 2A ; IBAN: NL 47 ABNA 05 19 41 60 90. 

Bezoek ook eens onze site: www.mestlab.eu  

 

1. Träckprovet ska tas minst två veckor efter den senaste avmaskningen. 

2. Ha rena händer eller använd nya engångshandskar. 

3. Träckprovet ska tas av så färsk avföring som möjligt. 

4. En (1) träckboll från en häst är mer än nog! Ta två träckbollar om det gäller en ponny. 

(För standardprovet för mask räcker det med 4 gram; för provet för stora leverflundran 

behövs 15 gram). 
5. Ta provet från de träckbollar som ligger överst och som inte har varit i kontakt med 

marken. 

6. Se till att det med säkerhet kan sägas att träckprovet kommer från den häst som ska 

undersökas. 

7. Ta den förslutningsbara påsen och lägg i träckbollen (två stycken om det gäller en 

ponny). Mer behövs inte för analysen/analyserna. Detta gäller även om ni lägger 

träckprovet i en burk. 

8. Förslut påsen eller burken väl. Det behövs inga extra påsar, tejp eller dylikt och sådant 

försämrar provets kvalitet! 

9. Fyll i hästens namn på etiketten och följ instruktionerna nedan: 

För förslutningsbara påsar / burkar: 
- Lägg påsen, omsluten av den absorberande duken, i hållaren av kartong. 
OBS! den absorberande duken ska INTE läggas I påsen!  
Lägg allt i det blå kuvertet tillsammans med det ifyllda frågeformuläret.  
- (På det blå kuvertet står även "provrör", men det gäller inte oss, eftersom vi 

använder förslutningsbara påsar.) 

- Eller: Lägg burkarna i kartongen tillsammans med det ifyllda frågeformuläret. 
10. Ta bort klisterremsan och förslut kuvertet eller kartongen väl. Försändelsen är nu klar 

att frankeras och skickas.  

11. OBS: I Nederländerna och Belgien går försändelser som kuvert om måtten inte 

överstiger 30 mm i höjd och 32 mm i tjocklek! 

Lycka till! 

 
 
 


