
Status udarbejdet af . . . . . . . . . . . . . . . . .

Opgørelse pr. dato: . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Køb Lager
0,5 mm kg

0,8 mm kg

1,1 mm kg

1,5 mm kg

1,5 mm kg

0,5 mm kg

0,8 mm kg

1,1 mm kg

1,5 mm kg

2 mm kg

En hel dunk= 25kg kg

En hel dunk= 20kg kg

En hel dunk= 5ltr ltr

En hel dunk= 5ltr ltr

En hel dunk= 25kg kg

Vejes kg kg

Vejes kg kg

En hel sæk= ??kg kg

En hel sæk= 25kg kg

kg

Øvrigt:

Dato og underskrift ………………………………………….

Skibelund Havørredopdræt  CVR-nr 3251 3190
Gudenåens Ørredfond, Skibelundvej 59A, 8850 Bjerringbro
Sendes til formanden hver måned

Returpumpe ovenfor vejen

Returpumpe nedenfor vejen

Pumpe på rislefilter

Anslået mængde døde fisk afhentet

Pumper der har kørt den seneste måned:                                                                           sæt kryds:

Døde fisk:                                                                                                                            skriv kg:

Vintersår/svamp behandlet med Per Aqua (brintoverilte)

Svamp behandlet med formalin

YDS / furunkulose som efter anvisning fra dyrlægen behandles med medicin foder Aquavet FF

Gællesyge (specielt yngel) behandlet med sæbe (benzolkaliumklorid / Rodalon®)
Sygdom og medicinering seneste måned:                                                                                   sæt kryds:

Aquavet FF(dyrlæge ordineret medicin foder)

Benzolkaliumklorid (Rodalon)  - ordineret af dyrlæge

Benzoat (til bedøvelse af fisk ifm. Strygning)

Hydratkalk, DLG for nedbrydning slam. Udledes ikke

Natriumclorid (fodersalt, Superfos Kemi)

Kloramin T, BP93 fabrikat Superfos Kemi, D. Ledes til opsamlingstank.

Formalin - HCHO 23,4% PR-nr 589864 fabrikat Superfos Kemi, DK.

Actomar K30 anvendt til desinfektion af æg

Aquades jod, til descinficering. Ledes til opsamlingstank.

Inicio plus (basis foder Biomar)
(der er 25 kg i en hel sæk - anbrudte sække vejes)

Størrelse

Per Aqua Plus 5%  fabrikat Superfos Kemi DK.

Måneds-status seddel

Månedlig opgørelse over køb og lager Hjælpestoffer og foder: skriv kg:        skriv kg:
Type

Inicio 917 (der er 25 kg i en hel sæk - anbrudte sække vejes)


