Salmonellakontrol ved slagt af kyllinger og høns
Bangs Mobile Fjerkræslagteri
Ved slagtning af høns og kyllinger, er der restriktioner, som skal overholdes inden vi kan tage imod
høns og kyllinger til slagt. Er følgende ikke indleveret sammen med dine dyr til slagtning, kan vi i
værste fald ikke slagte dit fjerkræ på slagtedagen.
Indsendelse af prøvemateriale for salmonella – uanset flokstørrelse
1. Der skal udtages og indsendes materiale til undersøgelse for salmonella fra hver flok af
slagtefjerkræ (AM‐prøver)

2. Inden slagtning, skal du være i besiddelse af resultatet af AM‐prøverne.

3. Ved indlevering til slagt af høns og kyllinger, skal du medbringe:
Fødevarekædeoplysningsseddel og resultat af AM‐prøver. Er dit fjerkræ økologisk
registreret, skal økologierklæring ligeledes medbringes.
Salmonellaprøver fra flokke, der slagtes på slagteri – uanset antal
15‐21 dage før slagtning udtages 5 PAR SOKKEPRØVER fra hvert hus.
7‐10 dage før slagtning udtages 5 PAR SOKKEPRØVER fra hvert hus.
Prøven skal omfatte alle indelukker i et hus, og gødning skal opsamles repræsentativt for alle dele
af de enkelte gulvafsnit. Er din flok fritgående, tages prøven udelukkende inde i fjerkræhuset.
Er det på grund af strøelsens beskaffenhed ikke muligt at udtage sokkeprøver, kan i stedet udtages
gødningsprøver.
Ved indsendelse af prøver vedlægges udfyldt analyserekvisition for undersøgelse af salmonella –
ved HVER SÆT PRØVER.
Dine prøver skal indsendes til:

Eurofins Steins Laboratorium A/S
Ladelundvej 85
6600 Vejen

Analyserekvisition
Undersøgelse for salmonella
Poserne må ikke lukkes med knude, og skal være forsynet med CHR- og
husnummer. Dyreart:

Høns

Kyllinger

Indsender (Navn og adresse):

Kalkuner

Besætning (navn og adresse):

Med mindre andet er angivet sendes rapport og faktura til denne adresse.

Kunde/praksis nr.:
Indsenders CHR-nr.:

Besætnings CHR-nr.:

Materiale udtaget den:

Indsat den:

Af virksomheden

/ af FVST

Centralopd.:
Rugeægsproduktion:

Materiale

Mærkning af materiale

Kassemateriale eller svaberprøve (>1 m2)

Husnr.:

Klækkebakkepapir (>1 m2) eller 10 gram knækkede
æggeskaller.

Klækker

Vådt støv fra klækker

Klækker

Sokkeprøver, 5 par til 1 prøve * eller
1 x 150 gram gødning til 1 prøve.

Husnr.:

Sokkeprøver, 2 par til én prøve * eller 60 gram gødning
til én prøve.

Husnr.:

Andet

Husnr.:

Eventuelle bemærkninger:

Konsumægopd.:

Kopi af prøvesvar til 10@fvst.dk (nord)
eller 11@fvst.dk (syd)
eller 12@fvst.dk (øst)
Mistanke-prøver
Vigtigt: ved Mistanke-prøver anføres dette på prøvesvaret

Dato:

Dato:

______________________________________
Indsenderens underskrift

__________________________________________
FVST stempel og underskrift

* Eventuel samling af flere sokker til én prøve skal ske i besætningen. På laboratoriet bliver én pose regnet for én prøve.
Sendes til:
Eurofins Steins Laboratorium A/S
Ladelundvej 85
6600 Vejen

