Formulier voor BEKEND dier – Mestonderzoek bij Wonderpony (Claudia van Buuren-Schoester)
Prinses Irenelaan 36
2252 GJ Voorschoten
www.wonderpony.nl

Mobiel: 06-5213 8080
Email: mestonderzoek@gmail.com
ING-rekening: NL92 INGB 0007 2138 06

Mestonderzoek
De mest wordt bij voorkeur binnen 24 uur door Claudia onderzocht. In de uren daarna gaat de mest langzaam in
kwaliteit achteruit, vooral op warme dagen. Het is dus zaak om het monster spoedig bij Claudia te krijgen.
Als ik het niet direct ontvang, bewaar het mestmonster dan zoveel mogelijk gekoeld (bijv. in een koelkast, niet
invriezen!).
Verstuurt u het monster per post, doe dit dan per brievenbuspost (geen pakket). Zorg dan dat u het post vlak voor
buslichting; op dinsdag t/m vrijdag vóór 17:00. Claudia ontvangt de mest de dan volgende dag.
U ontvangt de uitslag en een opgesteld advies binnen een week per email.
Mestmonster nemen:

•
•

Neem per paard 2 nieuwe boterhamzakjes mee, en een naamkaartje/briefje en pen.

•

Draai het zakje met mestballen binnenstebuiten. Duw zoveel mogelijk lucht uit het zakje. Knoop deze dicht.
Moet het monster in een envelop, duw de mestballen dan wat plat, zonder het zakje te scheuren.

•
•

Doe het tweede zakje om het eerste zakje heen, zodat het eerste zakje niet kan scheuren.

Zodra het paard heeft gemest, steek uw hand in het eerste zakje. Neem 1-2 hele onaangeroerde mestballetjes
die de grond niet hebben geraakt. (Ik heb niet veel mest nodig.)

In het 2e zakje kunt u het naamkaartje doen. Noteer op het kaartje: (1) naam paard,
(2) datum en (3) tijd dat het paard heeft gemest.

Graag per dier een formulier volledig invullen door de eigenaar/contactpersoon.
Naam eigenaar/contactpersoon:
Zijn het telefoonnummer en
emailadres van de
eigenaar/contactpersoon gewijzigd
sinds het vorige onderzoek? (Als u dit
niet zeker weet, vult u dan a.u.b. het
telefoonnummer en emailadres in.)
Datum nemen van mestmonster:
Naam paard/ezel:
Dier staat gestald te
(naam stal, plaats):
Leeftijd:
Geslacht:

Gewicht op dit moment:
Body Condition Score*:
(omcirkel)

□ Geen wijzigingen
□ Telefoonnummer eigenaar/contactpersoon:
________________________________________________
□ Emailadres eigenaar/contactpersoon:
________________________________________________

(alleen invullen bij wijziging sinds vorige onderzoek)

□ Merrie
□ drachtig
□ Ruin
□ Hengst

 zogend

□ Weet ik niet
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Hoe wordt het dier
gehouden?

Wordt de mest
verwijderd?

Worden er ook paarden/
ezels op dezelfde wei/
paddock gehouden
jonger dan 3 jaar?
Schuurt het dier veel met
zijn staart? (en niet met
de manen!)

Heeft het dier wel eens
witte poederachtige
aanslag op de anus?
Heeft het dier kort
geleden last gehad van
(een van) de volgende
aandoeningen? Of andere
aandoeningen die kunnen
duiden of een (iets)
mindere weerstand?
Datum laatste
wormbehandeling:
Middel van de laatste
wormbehandeling:
Overige opmerkingen:
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Komt volledig overeen met dier: ___________________________
Weidegang per dag: ____________________________ uur per dag
Op stal gehouden: _____________________________ uur per dag
Op paddock gehouden: _________________________ uur per dag
Anders, nl. ______________________________________________
Komt volledig overeen met dier: __________________________
Weide: mest wordt ________________ keer per week verwijderd.
Stal: mest wordt __________________ keer per week verwijderd.
Paddock: mest wordt ______________ keer per week verwijderd.
Anders, nl. ______________________________________________
Ja
Nee
Weet ik niet
Anders, nl. ______________________________________________
Ja
Een beetje
Nee
Weet ik niet
Anders, nl. ______________________________________________
Ja
Nee
Weet ik niet
Anders, nl. ______________________________________________
Nee
Dunne mest
Gewichtsverlies
Doffe vacht
Koliek
Weet ik niet
Anders, nl. ______________________________________________
□ Weet ik niet
□ Weet ik niet

Wilt u per email worden herinnerd als het tijd is voor het volgende mestonderzoek?  Ja  Nee  N.v.t.
* Body Condition Score:
Scoort u a.u.b. het dier zijn lichamelijke conditie. Gebruik de onderstaande figuren om te kiezen welke score het
paard heeft. Let daarbij op zichtbaarheid van de ribben, hoe rond de billen zijn (achteraanzicht) en vetophopingen op
de manenkam (hoe hard/soepel deze aanvoelt). Als u er niet uitkomt, mag u ook twee getallen omcirkelen.

