
Nome de registrado do cavalo                      Número de registro do cavalo        Marque com uma cruz abaixo para solicitar a verificação dos pais. (US $ 60 por cavalo)

Para solicitar o teste para um cavalo ainda não registrado na APHA, inclua a data do parto, sexo, pai / mãe e cor (necessário para o teste).

__________________________________  _______________________________  n Verificação de parentesco

__________________________________  _______________________________  n Verificação de parentesco 

__________________________________  _______________________________  n Verificação de parentesco 

n Envie os kits por e-mail para o seguinte endereço:

_________________________________________________________________________________________

 Endereço para envio do (s) kit (s) de teste de DNA:

Nome:_______________________________________   Número de ID APHA do proprietário:_____________________

Endereço:_____________________________________   Número de telefone de contato:_______________________

              _____________________________________

Testes oferecidos pela UC – Davis
Marque com uma cruz ao lado dos testes que deseja solicitar ou faça o pedido on-line em APHA.MyShowDay.com

Formulário de pedido do kit de teste de DNA       
American Paint Horse Association
122 East Exchange Avenue – Suite 420 • Fort Worth, Texas 76164
(817) 834-APHA (2742) • Fax: (817) 834-3152 
apha.com • askapha@apha.com

n   DNA Tipificação Genética - $ 60
      Usado para:  • Verificação de pais (incluindo potros produzidos por sêmen transportado / congelado ou transferência de embriões)                      
          • Todos os garanhões reprodutores • cavalos excluídos• Cavalos de corrida e Reprodutoras de cavalos destinados à corrida
                         • Éguas inseminadas por sêmen transportado / congelado ou resfriado 
                         • Éguas doadoras no programa de transferência de embriões, embriões vitrificados ou oócitos.

n    Gene de Padrão Paint e Painel de Cor - $ 125 

Usado para:     • RG-070.E. (Consideração para Registro Regular)                        
  • Cavalos excluídos (necessário para registro)
  • Determinar os genes de cores e genes de padrões de pelagem paint transportados por um cavalo.

n   Painel Genético de padrão de pintura e cor - $ 125 (Testes para HYPP, HERDA, GBED, OLWS, MH e PSSM1)

       Usado para: • Todos os garanhões reprodutores (necessários para que os potros possam ser registrados)        
  • Para determinar se o seu cavalo possui alguma dessas condições de saúde
n   Testes individuais de padrão de genética - US $ 50 por teste, por cavalo (HYPP, HERDA, GBED, MH ou IMM / MYH1) 

Escreva nos testes solicitados:______________________________________________________ 
            (PSSM1 não é oferecido individualmente)

  
n  Testes individuais de cores e padrões de pintura 

 Fator Red e Agouti (combinados) - US $ 40 por cavalo

 Rosilho - US $ 50 por cavalo

 Todos os outros testes individuais - US $ 25 por teste por cavalo (Cores: Fator Red / Agouti, cream, champanhe, dun, gray, péarl, silver)

 (Padrões de pintura: OLWS / Frame Overo, Tobiano, brancos salpicados, Sabino 1, brancos dominantes)

        Escreva nos testes solicitados: ______________________________________________________ 

Testes oferecidos pela Etalon Diagnostics
Padrões de cores e pelagens / Saúde genética / Teste do painel de desempenho - $ 139
Faça o pedido diretamente no etalondiagnostics.com; O pacote de US $ 139 inclui o registro de resultados / reportados para a APHA

As taxas de teste de DNA não são reembolsáveis. Os testes realizados fora da APHA podem ser sujeitos a uma taxa de registro de DNA ou não aceites.
Para pagar com cartão de crédito, forneça o seguinte:

n Visa      n MasterCard      n American Express

Nome do titular do cartão: ___________________________________________________________________

Número do cartão:______________________________________________________   N° CVV (Código de Segurança):________________

Data de validade:__________________    Número de telefone de contato:________________________________________

Assinatura do proprietário do cartão:____________________________________________________________________
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