
 

 

NOUS SERVEI I SISTEMA ACOPLAMENTS FEFRIC-CONAFE 2020 

SERVEI DE GENÒMICA 

• 12 Avaluacions mensuals independents de les tres avaluacions generals (març, 

juny i novembre). 

• El sobre cost de les mostres de pèl baixa de 5 € a 3 €. 

• Preu de mostra 30 euros, cartílag i sang 

ABONAMENTS pel ramader sobre el servei de genòmica: 

• Descompte del 5% a cada animal genotipat el 2020 per a aquells ramaders amb 

menys d'un 8% d'errors de genealogia l'any anterior (i al menys 15 femelles 

genotipades el 2019). 

• Els ramaders dins programa ISA, abonament de 5€/mostra animal genotipat a 

final d’any. 

Ex. Un ramader de Catalunya que estigui recollint dades de Salut, i estigui genotipant la 

recria per rutina a la seva granja (mínim 15 animals), el preu del genotip li surt a 30€ -

5€ -15€ (ajut DARP)= 10 euros amb un 5% descompte si no té errors de genealogia. 

Cost final de 9,5€. 

NOU SERVEI ACOBLAMENTS 

S'ha de fer per tècnics habilitats per CONAFE. A Catalunya estem treballant per tenir 

tècnics habilitats i poder oferir el servei a través de les associacions. El retorn del servei 

per les associacions és de 5€ opció 1 i 5€ opció 2. 

El procés serà totalment transparent, independent i objectiu. El ramader disposarà de 

tota la informació utilitzada. 

 

 



 
El servei inclou: 

• Opció 1: 15 €, per l'informe de nivell genètic i consanguinitat i la preselecció 

dels sementals 

• Opció 2: 18 € per ramaderia, més 0,02 € per animal acoblat, per l'acoblament. 

• Servei complet inclou opció 1 i opció 2: 15€ + 18€ + 0,02 €per animal acoblat. 

 

Hi ha la possibilitat de sol·licitar ambdues opcions, complementàries entre si, o una 

sola de les dues. 

ABONAMENTS pel ramader sobre el servei d’acoblaments: 

• Ramaders amb a l'almenys 5 genotips realitzats en 2019 tindran un abonament  

de 30 € per realitzar aquest servei 

• Ramaders que tinguin a més, 15 genotips realitzats en 2019 i menys d'un 8% 

d'errors de genealogia, tindran un abonament d'altres 30 € addicionals. 

 

Ex. Una ramader a Catalunya que fa genòmica de la recria de rutina (mínim 20 animals 

any) i no tingui erros de genealogia disposa d’abonament  de 60 € a aplicar al servei 

d’acoblaments. Servei de 100 animals acoblats el cost complet serà de 15+18+2= 35€; 

si el ramader fa dos serveis a l’any li costaran 10€. 

 

 

 

 

Gerent de FEFRIC 

Vic, 23 de gener de 2020 


