Cryolab

Cryolab Eersel streeft ernaar om de
kwaliteit van ingevroren hondensperma
te optimaliseren. Om deze reden heeft
Meyke van Ineveld voor haar stage een
onderzoek uitgevoerd naar de invloed
van verschillende centrifugeprotocollen in correlatie met verschillende ontdooiprotocollen op de kwaliteit van ingevroren hondensperma.

NIEUW BRIEF

Meyke heeft haar stage inmiddels bijna
afgerond en wij willen haar bedanken
en veel succes wensen bij het vervolg
van haar opleiding!

In het kader van het behouden van zoveel
mogelijk genetische diversiteit voor verschillende hondenrassen doen wij onderzoek met hulp van onder andere Universiteit Gent.
Het komende half jaar komen Brit en Michelle, beide vierdejaars studenten aan
de HAS Hogeschool te ‘s Hertogenbosch
ons team versterken. Zij zullen bij ons hun
afstudeeronderzoek doen.
Veel succes Brit en Michelle!

Cryolab

NIEUW BRIEF
In Australië is een mooi nest van
6 gezonde Vizsla pups geboren uit
door ons ingevroren sperma.
Gefeliciteerd met dit prachtige
nest!

Sinds kort kunnen wij ook naar Amerika ingevroren
sperma verzenden in een Cryocube. De Cryocube
is een stuk minder groot en zwaar dan een reguliere dryshipper waardoor de verzending goedkoper
wordt. Het sperma blijft in een Cryocube 5 dagen op
temperatuur. Om het risico op ontdooiing te vermijden verzenden wij vooralsnog de Cryocube alleen op
maandag of dinsdag naar Amerika.
Per 1 januari 2019 zijn de prijzen verhoogd met 5%. Daarnaast is ook bij ons
de BTW-verhoging van 6% naar 9% van
kracht gegaan.

Cryolab

Vanaf 26 februari kunt u zelf inloggen
in de inlogmodule op www.cryolab.nl.
Eerder dit jaar heeft u van ons een email
gehad met daarin uw wachtwoord. Hiermee kunt u inloggen in de inlogmodule.
In de inlogmodule is per reu het voorraadoverzicht van de aanwezige rietjes
te zien. Daarnaast is er ook te zien hoeveel rietjes er nodig zijn per dekking,
hoeveel dekkingen er opgeslagen liggen, of er inseminaties zijn geweest en
of er een transport heeft plaatsgevonden.

NIEUW BRIEF

2019 wordt een belangrijk jaar voor het
Cryolab, waarin we gaan verhuizen naar
ons nieuwe pand aan de Nieuwstraat 63
te Eersel. We hopen halverwege het jaar
te kunnen verhuizen.
Eind 2018 hebben zijn wij naar de
Winner-show in Amsterdam geweest. We hebben hier veel ervaring opgedaan met het afnemen
van sperma op locatie alvorens het
in Eersel in te vriezen. We willen iedereen bedanken voor de gezellige
dagen in Amsterdam!

