Tilmelding:

Automatisk udpegning af køer til PCR-undersøgelse for yverinfektion
Priser fremgår af RYK’s prisliste, som kan findes på RYK’s hjemmeside: www.ryk-fonden.dk
Du tilmelder dig ved at maile eller sende denne blanket til dit RYK-kontor:
RYK Midt-Nord, Nupark 47 G, 7500 Holstebro. RYK.midt-nord@RYK-fonden.dk
RYK Syd-Øst, Fulbyvej 15, 4180 Sorø. RYK.syd-oest@RYK-fonden.dk
Oplysning om besætningen:
CHR-nr.:
Navn:
Tlf.:
Mobil:
E-mail:
Ved min tilmelding er følgende aftalt:
1. Køer fra 40 dage før forventet goldning og frem til indberettet kælvning udpeges automatisk til PCRundersøgelser, hvis de fortsat malker.
2. Som standard er golddato ansat til 49 dage før forventet kælvning. Egne mål indberettes på eget initiativ i Dyreregistreringen eller via dit RYK kontor.
3. Udpegning til PCR-undersøgelse sker automatisk 5 dage før den dato, hvor kontrolassistenten kommer med udstyr.
4. Der sendes efterfølgende en SMS med oplysning om, hvor mange køer der automatisk er udpeget.
5. Ønskes der tilføjet eller slettet køer til undersøgelse, sker det på eget initiativ senest dagen før kontroldagen.
6. Systemet kan automatisk fravælge køer med lave celletal eller celletalsværdier ved den foregående
eller ved de 3 foregående kontrolleringer. Kontakt RYK for bestilling af automatisk fravalg.
7. Køer med registreret golddato udpeges ikke.
8. Køer registreret med sygdomskode 13 eller 320 inden for de sidste 2 mdr. udpeges ikke.
9. Køer indberettet med udsætterkode 60 udpeges ikke.
10. Når prøverne er analyseret kan man danne udskriften PCR-enkeltdyr. Det kan forekomme at PCRresultaterne kommer ”drypvis” over nogle dage. PCR-resultatet vil normalt foreligge i løbet af en uge.
PCR-resultatet er gyldigt som behandlingsgrundlag i 42 dage fra udtagningsdagen.
11. Hvis man ønsker telefonisk besked, når PCR-resultaterne er tilgængelige kan det bestilles, mod betaling.
12. Når man bestiller i Dyreregistrering, skal der trykkes ”godkend bestilling”, for at bestillingen effektueres.
Ønsket PCR-kit (sæt kun ét kryds):

Kit 5

Kit 16

Ad 2) Eget mål for golddato (30 til 70 dage):__________ dage (skriv antal dage) før forventet kælvning.
Ad 4) Jeg ønsker en SMS sendt til:
Navn:
Mobilnummer
Ejer
Medhjælp
Dyrlæge
Konsulent
Underskrift.
Dato

/20

Navn:
Version maj 2019

