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Handleiding Mestmonstername 

Individueel monster 

Neem met een schone plastic handschoen mest van de grond. 

 Neem van een hoopje mest de bovenste  mest, die de grond niet geraakt heeft. 
 Neem alleen mest die u zojuist heeft zien vallen, of mest die nog warm is  (minder dan 2 uur oud) en 

waarvan u ZEKER weet dat deze van het(de) betreffende dier(en)  afkomstig is. 

Doe de handschoen uit door hem binnenstebuiten te draaien, zodat de mest in de handschoen zit. 

Knoop de handschoen eventueel dicht. 

Vul het etiket op het plastic zakje volledig in. 

Stop de handschoen met mest in het zakje  met het etiket en sluit het zakje. 

Stop het gevulde zakje met etiket in het tweede grotere plastic zakje. 

Vul de vragenlijst zo volledig mogelijk in (BELANGRIJK!), en stop die naast het zakje met etiket in het 
tweede grotere zakje. 

Sluit het grotere plastic zakje. 

Lever het totale pakketje in aan de hoofdingang van de kliniek in Vorden (op doordeweekse 
werkdagen tussen 08.00 – 17.00 uur en op vrijdag uiterlijk vóór 12.00 uur) 
 

Groepsmonster 

Een groepsmonster bestaat uit de mest van maximaal 5 dieren. 

 De dieren lopen in de wei in dezelfde groep én zijn van dezelfde leeftijd. 
 Wanneer de dieren in een groep van meer dan 5 dieren lopen, dan is het van belang dat er 

groepsmonsters naar leeftijd gemaakt worden. 
 Mest van nieuwe paarden onderzoeken we altijd individueel . 

Wanneer u een groepsmonster wenst, geef dit dan duidelijk aan op de “vragenlijst wormbestrijding”. 

Ook voor een groepsmonster is het bij paarden van belang INDIVIDUELE MESTMONSTERS te nemen 
zoals hierboven beschreven en de “vragenlijst wormbestrijding” per individueel dier in te vullen. 

Tijdens het mestonderzoek  wordt aan de hand van de vragenlijst een geschikt groepsmonster 
gemaakt en beoordeeld. 

Indien nodig, kan van dieren in het groepsmonster alsnog  individueel mestonderzoek gedaan. 

Let op: De mest dient BINNEN 2 DAGEN na verzamelen van het eerste mestmonster beoordeeld te 
worden (i.v.m. indrogen).  Lever de mest dus tijdig in en bewaar reeds verzamelde mestmonsters in 
de tussentijd in de koelkast. 

Veel succes! 

Tip! Paardenmest kunt u gemakkelijk binnen 2 uur na opstallen op een schone stal verzamelen. 

U kunt de verzamelde mest 

inleveren aan de balie bij de 

Graafschap Dierenartsen in 

Vorden; 

maandag t/m donderdag tussen 

08.00 en 17.00 uur en op 

vrijdag uiterlijk vóór 12:00 uur. 


