Objednávkový formulář na DNA Testing Kit (DNA Test Kit Order Form)
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

Registrované jméno koně

Registrační číslo koně

Zaškrtnutím políček níže požádáte o ověření rodičů. (60 USD za koně)

Chcete-li objednat testování u koně, který ještě není registrován u APHA, uveďte datum narození, pohlaví, otce/matku a barvu (vyžadováno pro testování).

____________________________________ _______________________________
____________________________________ _______________________________
____________________________________ _______________________________

n Ověřit rodičovství
n Ověřit rodičovství
n Ověřit rodičovství

n Zašlete e-mailem soupravy (kits) na následující adresu:
________________________________________________________________________________________________________
Adresa pro zasílání souprav (Kit) pro testování DNA:
Jméno:__________________________________________________ Identifikační číslo u APHA vlastníka koně:_____________________
Adresa:_________________________________________________

Telefonní číslo:_______________________

_________________________________________________
Testování nabízené prostřednictvím UC-Davis
Zaškrtněte políčka vedle testů, které chcete objednat nebo si objednejte online na APHA.MyShowDay.com

n

D
 NA Genetic Typing – 60 USD
Používá se pro: •ověření rodičů (včetně hříbat produkovaných chlazeným/mraženým semenem nebo embryo přenosem)
• Všichni chovní hřebci • Kropenatí - Cropout koně • Dostihoví koně a matky koní určených k dostihům
• Klisny chované chlazeným/mraženým semenem
• Kobyly jako dárkyně v programu embryo přenosu, vytrifikovaného embrya nebo programu oocytů

n

Paint Pattern Gene & Color Panel – 125 USD
Používá: • RG-070.E. (Pravidelná úprava registru) • Kropenatí - Cropout koně (vyžadováno pro registraci)
• Určit barevné geny a Paint pattern nesené koněm.

n

G
 enetic Health Panel - 125 USD (Testy na HYPP, HERDA, GBED, OLWS, MH a PSSM1)
Používá: • Všichni chovní hřebci (nutné před registrací hříbat)
• Chcete-li zjistit, zda váš kůň nese některé z těchto nemocí

n

Individuální genetické zdravotní testy (Individual Genetic Health Tests) – 50 USD za test, za koně (HYPP, HERDA, GBED, MH nebo IMM/MYH1).
Zapsat požadované testy : ______________________________________________________
				
(PSSM1 není nabízen samostatně)

n

Individuální Color a Paint Pattern (Individual Color and Paint Pattern)
Red factor a Agouti (kombinace) – 40 USD za koně • Roan - 50 USD za koně
Všechny ostatní jednotlivé testy - 25 USD za test za koně (Barvy: Red factor/agouti, cream, champagne, dun, gray, pearl, silver)
(Paint Patterns: OLWS/Frame Overo, Tobiano, Splashed Whites, Sabino 1, Dominant Whites)
Zapsat požadované testy: ______________________________________________________
Testování prostřednictvím Etalon Diagnostics
Color & Paint Patterns/ Genetic Health/Performance Panel Test – 139 USD
Objednávejte přímo na etalondiagnostics.com; 139 USD balíček zahrnuje záznam výsledků/hlášení APHA.
Poplatky za DNA testy jsou nevratné. Soukromé DNA testování mimo APHA může být zpoplatněno nebo nemusí být vůbec přijato.
Pokud platíte kreditní kartou, prosím uveďte následující:
n Visa

n MasterCard

n American Express

Jméno držitele karty:__________________________________________________________________________________________________
Číslo karty:____________________________________________________________________________________ CVV#:________________
Platnost do: _____________________________________________________________ Telefonní číslo:________________________________________
Podpis držitele karty: ______________________________________________________________________________________

