BONES PRÀCTIQUES DEL GENOTIPAT

FEFRIC-19

TARIFES 2019: (preus sense Iva)
Mostres de sang i cartílag: 30 euros/mostra
Mostres de pèl: 35 euros mostra

Les vedelles bessones és IMPRESCINDIBLE prendre la mostra de
CARTÍLAG O PÈL (en cap cas sang).
Animals de CAPA VERMELLA:
o Agafar mostra de sang o cartílag en primera opció.
o En cas de ser bessones, agafar només pèls blancs.
Mostra de PÈL:
o Evitar contaminacions de la mostra (pèl d’un animal en la bossa
d’un altre)
o Posar prou quantitat de mostra dins la bossa i sempre
arrencant el pèl ja que hi ha d’haver mostra de l’arrel
o No posar adhesius ni etiquetes dins la bossa juntament amb el
pèl
Mostres de SANG:
o Cal barrejar bé la sang amb l’anticoagulant de dins el tub
o No utilitzar tubs caducats
o Evitar emmagatzemar la sang més de 15 dies
IDENTIFICAR correctament les mostres i posar la correlació amb el
DIB del animal en el full adjunt; aquest el podeu fer arribar per mail
a l’associació i FEFRIC. Us recomanem utilitzar el document de
Sol·licitud Anàlisis Genotipat CAT que podeu trobar a la web:
http://www.fefric.com/ca/view/genomica/.
GESTIONAR les mostres a través de la vostra associació i FEFRIC amb
la voluntat de facilitar la gestió posterior dels resultats.
RESULTATS: Rebreu els resultats mensualment (consultar calendari)
a través de la vostra associació i FEFRIC . Us poden ajudar a
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interpretar els resultats dos comunicats emesos a través de la FEFRIC
que acompanyen el resultat. També els podeu trobar a la web. En cas
de detectar falles en la genealogia, no s’emetran resultats fins que
aquesta quedi arreglada.

Les mostres contaminades o insuficients generaran costos que es
cobraran al ramader a més d’haver de repetir la mostra.
Si es detecta qualsevol anomalia en la mostra abans no arribi al laboratori ,
es notificarà a l’associació i al ramader per evitar gestions i costos
innecessaris.
EXTRACCIÓ DE MOSTRES DE CARTÍLAG
S’estan tramitant mostres de cartílag amb dessecant del model de Caisley i
no està generant cap tipus de problemes ni en el moment d’extracció ni en
el resultats.
Podeu aconseguir aquests tubs a través ALLIC o bé altres proveïdors.
Col·locar cròtal (la part groga es pot subjectar per la part metàl·lica de les
tenalles a diferència de la foto) i posar el taponet en la punta de les tenalles
que serà la part que talla el fragment de cartílag i a l’hora farà de tap del
potet. Imatges 1, 2 i 3

Imatges 1 i 2
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Imatges 3 i 4.
En la imatge 4 es pot observar com han de quedar finalment els pots amb
la mostra si es prenen correctament: a la dreta dos pots correctes i a
l’esquerra dos incorrectes!
Aquest és un dels sistemes però n’hi ha diversos segons marques i models ,
deixant posat cròtal o no a l’orella de l’animal...podeu utilitzar el què més
us convingui.

Per altre banda, s’està treballant per que els cròtals oficials a mig termini
també incloguin l’opció de l’extracció de mostra de cartílag. Us avisarem
quan la mesura es posi en marxa.

FEFRIC
Vic, 14 d’agost de 2018
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