
Zarejestrowane imię konia                  Numer rejestracji konia/Numer zarejestrowanego konia           Jeśli chcesz weryfikacji rodzicielstwa zaznacz 
pole/pola poniżej (60 $ za konia)

Zamówienie badania dla konia jeszcze niezarejestrowanego w APHA, włączając w to datę wyźrebienia, płeć, ojca/matkę, maść (niezbędne dla przeprowadzenia testu) 

__________________________________ ______________________________  n Weryfikacja rodzicielska (potwierdzenie rodzicielstwa) 

__________________________________ ______________________________  n Weryfikacja rodzicielska (potwierdzenie rodzicielstwa) 

__________________________________ ______________________________  n Weryfikacja rodzicielska (potwierdzenie rodzicielstwa) 

n Prześlij zestaw do badań DNA “DNA testing Kit” pod następujący adres:
_________________________________________________________________________________________

Adres do przesłania DNA Testing Kit:

Imię i Nazwisko:  ___________________________________  Numer członkowski APHA właściciela: _________________________________________  

Adres:  _______________________________________________________________ Numer telefonu: _________________________________________

_____________________________________________________________________

Badania oferowane przez UC-Davis
Zaznacz “pole/pola” obok testów (badań), które chcesz zamówić lub zamów je online na APHA.MyShowDay.com

Formularz do zamówienia zestawu do badań DNA  (DNA Testing 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

n   Badania Genetyczne DNA (DNA Genetic Typing) – 60 USD 
      Stosowane dla:  •  Potwierdzenia rodzicielstwa (włączając w to źrebięta urodzone poprzez unasiennianie świeżym lub mrożonym nasieniem a także przez 

transfer embrionów) • Wszystkich kryjących ogierów  • Koni “cropout”  • Koni wyścigowych i matek koni przeznaczonych do wyścigów
  •  Klaczy rozmnażanych schłodzonym bądź mrożonym nasieniem • Klaczy dawczyń w programie transferu zarodków, witryfikowanych 

zarodków  lub oocytów

n  Zestaw testów przekazania wzorów i kolorów umaszczenia (Paint Pattern Gene & Color Panel) - 125 USD 
       Stosowane dla: •  RG-070.E. (Regularne rozpatrywanie rejestracji) • Koni “cropout” • Określenia genów koloru i genów wzoru umaszczenia przekazywanego 

przez konia. 

n   Zestaw testów dla schorzeń przekazywanych genetycznie - Genetic Health Panel - 125 USD (Tests for HYPP, HERDA, GBED, OLWS, MH and PSSM1) 
      Stosowane dla:  • Wszystkich ogierów kryjących (wymagane przed rejestracją źrebaka) • Określenia nosicielstwa wymienionych schorzeń

n   Indywidualny test na schorzenia przekazywane genetycznie - Individual Genetic Health Tests - 50 USD za test,  
za konia (HYPP, HERDA, GBED, MH lub IMM/MYH1) 
Wpisz wymagane testy: ______________________________________________________ 
      (PSSM1 nie jest dostępny idywidualnie/osobno) 

  
n   Indywidualny zestaw testów na przekazywanie   wzorów i kolorów umaszczenia  

 “Współczynnik czerwony” (Red factor) oraz “Agouti” (mieszany) - 40 USD  za konia • Roan (deresz) – 50 USD za konia  
Pozostałe testy indywidualne – 25 USD za test za konia  
(Colors: Red factor/agouti (czerwony faktor/mieszany), cream (kremowa), champagne (szampańska), dun (bułana), gray (siwa), pearl (perłowa), silver (srebrny)) 

“Paint patterns” (Schematy umaszczenia): OLWS/Frame Overo, Tobiano, Splashed Whites, Sabino 1, Dominant Whites (dominujący biały) 
       Wypisz wymagane testy: ______________________________________________________ 

Testy oferowane przez Etalon Diagnostics 
Przekazanie  kolorów i wzorów umaszczenia/Genetyczne/Zestaw testów zdrowotnych i wydolnościowych - 139 USD
Zamów bezpośrednio na etalondiagnostics.com; Pakiet 139 USD obejmuje rejestrację wyników / raportowanie wyników do APHA

Opłaty za testy DNA nie są  zwracane. Badania DNA wykonywane w laboratoriach innych niż współpracujące z APHA mogą nie być honorowane bądź podlegać 

opłacie za rejestrację.  Przy płatności kartą kredytową należy podać poniższe dane:
 
n Visa      n MasterCard      n American Express

Imię i nazwisko posiadacza karty:: _____________________________________________________________

Numer karty:______________________________________________________  CVV#:________________

Data ważności karty:__________________   Numer telefonu:______________________________________

Podpis posiadacza karty:____________________________________________________________________


