שם הוראת העבודה :קליטת דוגמאות במעבדה

מס' טופס :טהע01.01 -

בתוקף מ12/11/08 :

עדכון מס'0:

עמוד  1מתוך 2

מדינת ישראל

משרד החקלאות ופיתוח הכפר
השירותים הווטרינריים ובריאות המקנה – המועצה לענף הלול

טופס מסירת בדיקות למעבדה לבריאות העוף
חלק א' (יש למלא בכל פעם שמוסרים בדיקה למעבדה)
שם המשק______________________________ :
מס .רשיון (אם יש) _________
טלפון_______________ :

ישוב המשק___________________ :

שם איש הקשר_______________________________ :
פקס_________________ :

נייד_______________ :

מספר(י) לול(ים) (מבנה) ____________________
סוג החומר (לסמן בעיגול):

עופות

דם

אחר__________________ :

מטושי ביב וקנה

תאריך לקיחת הדיגמה_____ /_____ /_____ :
תאור המחלה והערות_______________________________________________________ :
____________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
חלק ב' (יש למלא בתחילת כל להקה .יש למלא את פרטי כל הלולים במשק ,גם אם לא הבאתם לבדיקה)
סוג העוף (לסמן בעגול) :תרנגולות פטום
פרגיות כבדות

הודים פטום

הודנים

מטילות

רבייה הודים

רופא מטפל_____________ :
מס' לול תאריך בקיעה

גזע

רבייה כבדה

רבייה קלה

אחר_____________________ :

לרבייה נא לסמן בעיגול:
מס' זכרים

מס' נקבות

פרגיות קלות

מדגריה

אמהות

סבתות

מקור(ות) ביצים

נא לפרט בדיקות מבוקשות בצד השני של הדף ולחתום על שני הצדדים
תאריך _____ /_____ /_____ :שם וחתימה_________________________________ :
מעבדה צפונית :טל'  ,04-6527598פקס'  04-6528796מעבדה דרומית :טל'  ,08-8503207פקס' 08-8583277

שם הוראת העבודה :קליטת דוגמאות במעבדה

מס' טופס :טהע01.01 -

שם המשק______________________________ :

עדכון מס'0:

בתוקף מ12/11/08 :

עמוד  2מתוך 2

ישוב המשק___________________ :

חלק ג' (נא לסמן ב  -בדיקות מבוקשות)


סוג הבדיקה

יחידה לחיוב

ניתוח לאחר המוות

להקה ,יום

()PM

מחיר ללא
מע"מ
179



סוג הבדיקה
 MGאגלוטנציה

יחידה
לחיוב

מחיר ללא
מע"מ

25

70

בקטריולוגיה
אפרוחים

לול

200

 MSאגלוטנציה

5

46

בקטריולוגיה אברים

לול

200

 MMאגלוטנציה

5

46

עופות – יבוא

קבוצה גנטית

200

HI-NDV

25

227

אפרוחים – יבוא

קבוצה גנטית

200

HI – AI – H9

25

235

לול

472

HI – AI – H5

25

235

לול

472

HI – AI – H7

25

235

לול

472

HI - TE

25

345

לול

200

ELISA- AI

25

452

PCR - NDV

-

ELISA- IB

25

452

שפעת PCR -

-

ELISA- TRT

25

452

-

ELISA- IBD

25

452

לולן 21 -
פקח 31 -

ELISA- REO

25

452

 - ELISAאחר לפרט

25

452

פולורום אגלוטנציה

100

143

שפעת AGP

25

222

בידוד נגיף אלנטואי
()ND, AI, IB
בידוד נגיף שק חלמון
()TE
בידוד נגיף ,ממברנה
()Pox, ILT
בידוד פטריות

שפעת – ,H5 ,H7
H9
מטוש נגרר (ראה
טופס מצורף לפירוט)
חיתולים,
אפרוחי יבוא

מטוש
קבוצה גנטית

200

בדיקות נוספות :לפרט ולבקש מחיר במזכירות

תאריך_____ /_____ /_____ :

מעבדה צפונית:

שם וחתימה_________________________________ :

טל'  ,04-6527598פקס' 04-6528796

מעבדה דרומית:

טל'  ,08-8503207פקס' 08-8583277

