
Gødningsprøve  
Alle orm Alm orm (Rundorm/ spolorm),  
Bændelorm, Blodorm larvedyrkning alle heste 

  

Prøven er sendt____________________ 20 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Udfyldes af dig   Udfyldes af os 
Navn på hest Alder Kg** Sand Ormemiddel Blodorm spolorm Bændelorm EPG 
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Equilab 
Tjærebyvej 202 
4000 Roskilde  

Indsender 

Alle data skal udfyldes og med blokbogstaver      Har indsendt før i eget navn;     ja  ⃝  nej   ⃝ 

Navn:    

Adr:         

Postnr og by:     

Tlf: 

Mail 

        

 

 

*      Vi sender en sms når recepten er indtelefoneret 

**   Hvis du skriver vægt på hestene, sender vi ormekur pr kg –ikke pr hest 

 

Recept 
Vælg kun en af de 3 muligheder for at få 
en recept. Læs mere om recepter her:  
http://equilab.dk/onewebmedia/Rec.pdf 
  

1    Jeg ønsker recepten pr fax til apoteket (gratis)                        ⃝      
      Navn på apotek    fax.nr.: 
 
      
 
      Fax nr. kan findes her: https://www.apoteket.dk/findapotek  
 

2    Jeg ønsker ormemidlerne sendt fra apoteket (koster40-150 kr)  ⃝ 
3   Jeg klare selv recepten uden Equilabs hjælp                         ⃝ 

https://www.apoteket.dk/findapotek


Gødningsprøve  
Alle orm Alm orm (Rundorm/ spolorm),  
Bændelorm, Blodorm larvedyrkning alle heste 

  

Prøven er sendt____________________ 20 

 

 
 

 

 

 

 

 

Spørgeskema 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Gødningsprøven skal være helt frisk afsat gødning fra 
boks eller fold (toppen af bunken) uden strø 

 Vi skal bruges 40 g pr. hest (svarer til en lille 
tændstikæske fuld)  

 Gødningsprøven skal pakkes i plastikpose  

 Posen skal trykkes tom for luft – helt tom! 

 Skriv hestens navn el nummer tydeligt på posen  

 Posen skal opbevares køligt indtil du sender den 

 Prøven skal undersøges inden for 36-48 timer -send 
den derfor straks.  

 
  

Opstaldningsforhold   JA NEJ 
Går hestene i løsdrift   ⃝ ⃝ 
Går flere af ungdyrene sammen   ⃝ ⃝ 
Går hopper og vallakker sammen  ⃝ ⃝ 
Er der særskilte bokse til folende hopper  ⃝ ⃝ 
 
Afgræsningsforhold/ Forbyggende procedurer  JA NEJ 
Går hestene på græsfolde   ⃝ ⃝ 
Hvor mange Ha er udlagt til folde  1-3 ⃝   4-6 ⃝  7-12 ⃝ 13-18  ⃝   over 19   ⃝          
Bliver der fortaget foldskifte   ⃝ ⃝ 
Bliver foldene pudset –i givet fald hvornår  ⃝ ⃝   Hvornår: 
Bliver der foldrenset   ⃝ ⃝ 
Er der samgræsning med andre dyrearter   ⃝ ⃝ 
Bliver foldene omlagt –hvor ofte   ⃝ ⃝   Hvor ofte: 
 
Besætningsstørrelse/ sammensætning  JA NEJ 
Er der alle hestene der er indsendt prøver fra  ⃝ ⃝ 
Husk at udfylde alderen på hesten/hestene i resultatskemaet 
–hvis du ikke kender alderen på hesten, så vurder om  
den er under 3 eller over 20 år gammel og noter det. 
 

Fodring 
Hvor mange gange dagligt bliver der fodret             1  ⃝  2  ⃝  3  ⃝  4  ⃝  Flere  ⃝ 
Hvor stor en andel af hestens/ hestenes foder består af grovfoder/ stråfoder 1/3 ⃝   1/2 ⃝  Mere  ⃝  
Bliver der fodret på folden når det bliver småt med græs                JA ⃝  NEJ  ⃝ 
 

Sådan gør du: 
1. Print siderne ud  
2. Udfyld adressefelt og spørgeskema samt  
3. navn og alder i resultatskema 
4. Ved flere end 18 heste, print flere sider og  
5. lav fortløbende numre  
6. Udtag prøverne efter anvisningen (i rød boks) 
7. Posen skal mærkes med; hestenavn og nummer 
8.  (ikke i knuden) 
9. Pak og send prøverne, samt skemaet samme dag. 

 

Opstaldningsadresse 

Samme som indsender –hvis ikke, så udfyld:  

Navn: 

Adr: 

Postnr og by: 

  

Der blev konstateret blodorm i flokken: 

Dato: mrd:  år: 

Sidste behandling var: 

Dato: mrd: år: 

Vi har fulgt Equilabs anbefaling om sanering;   ja ⃝     nej ⃝ 

Vi har i stedet: 


