Tilmelding drægtighedstest
Priser og betingelser.
Priser drægtighedstest (IDEXX test af PAG i mælkeprøven ved ydelseskontrol):
Der betales et årligt grundkontingent for anvendelse af metoden på kr. 375,- pr. besætning.
Det gælder uanset om man vælger metode A til D eller bruger manuel udpegning.
Beløbet opkræves i december. De enkelte test betales pr. stk. månedsvis.



Metode A (Drægtighedstest 2 gange):
Automatisk udpegning af alle køer efter 28 dage fra inseminering/løbning og igen 75 dage efter inseminering.
Testen koster 16 kr. pr. test.




Metode B (Drægtighedstest 1 gang):
Automatisk udpegning efter ejers anvisning
o B1: Alle køer mellem 28 og 250 fra inseminering/løbning. Testen koster 17 kr. pr. stk.
o B2: Alle køer mellem 80 og 250 fra kælvning. Testen koster 17 kr. pr. stk.
o B3: Opfølgning på tidligere drægtighedserklæring, mellem 100 og 250 dage efter inseminering.




Metode C (Drægtighedstest 1 gang):
Automatisk udpegning af alle køer før goldning. Køer udpeges automatisk fra 8 eller 11 uger før forventet
goldning afhængigt af kontrolmetode. Testen koster 17 kr. pr. stk.




Metode D (Drægtighedstest 1 gang):
Automatisk udpegning af alle køer med en kode 60 (udsætning). Testen koster 17 kr. pr. stk.



Manuel udpegning (Drægtighedstest 1 gang): Testen koster 24 kr. pr. stk.

Metoderne A – D kan kombineres
Automatisk udpegningen sker automatisk hver nat, ud fra de registreringer der findes i dyreregistreringen på det givne
tidspunkt.
Ingen garanti på drægtighedstest.
IDEXX testen kan anvendes fra 28 dage efter sidste inseminering. Da vi arbejder med biologisk og levende materiale,
kan hverken RYK eller Eurofins Steins give 100 % sikkerhed for det anførte analyse resultat. Som følge heraf kan der
ikke gøres krav gældende overfor RYK eller Eurofins Steins, dersom det anførte analyse resultat har været fejlagtigt
anført.
Levering af højdrægtig dyr.
Dyreværnsloven foreskriver, at dyr ikke må leveres til slagtning i den sidste tiendedel af drægtighedsperioden. RYK
eller Eurofins Steins påtager sig ikke noget erstatningsansvar, for forkerte analyse resultater.
Ved analysen kan der ikke gives garanti for, hvor langt dyret er henne i drægtigheden.
Alle priser er i danske kr. ekskl. moms. Der tages forbehold for prisændringer.

Tilmelding drægtighedstest

Sæt kryds

Jeg har læst og accepteret priser og betingelser, og tilmelder CHR nr.:_______________.

Sæt kryds/krydser

til automatisk udpegning efter metode: A ______ B1 _______ B2 _______ B3 ______ C ______ D __ ___
Ved tilmelding til metode B1 – B3 udfyldes desuden:

Startdag for interval _______ (se foranstående vejledning)
Slutdag for interval _______ (se foranstående vejledning)

Udpegningen er gældende fra næste ordinære ydelseskontrol efter at RYK har modtaget dette skema.
Modtaget
Stempel
Dato____ /_____ Underskrift: _________________________________________________

