Beställning av DNA-typning
Faxas till Svensk Mjölk, fax nr 016-212 16

Uppgifter om djurägare
Besättningsnummer SE . ......................................................................................................

Vilken typ av test? OBS! Endast ett alternativ
1 Härstamningsverifiering

4 Förväxlad kalv

2 ET-kalv

5 Typning

3 Osäker Fader

6 Free Martin		

Ny analys och nytt prov
Med i

eller

Komplettering av tidigare svar

Uppgifter om betalaren

Kokontroll
KAP

Förening ...................... Besättningsnr ...............................

Djurets födelseidentitet
SE/Förenings- och bes.nr

Kön

Öronnr

Födelseår

Stamb.nr

Ras

.......................................... ............ ................ . ................. ....................... ....................

Faderns födelseidentitet/stamboksnummer

..........................................

Kön

Öronnr

Födelseår

Stamb.nr

Ras

1		 ................ . ................. ....................... ....................

Moderns födelseidentitet
SE/Förenings- och bes.nr
..........................................

967 1045

Namn

Kön

Öronnr

Födelseår

Ras

2		 ................ . ................. .......................
Tjmnr

Datum

........................................................................ . ........................ . .........................................

Anvisningar på baksidan.

SE/Förenings- och bes.nr

Anvisningar för härstamningsprov med DNA-metod
vid Dynamic Code AB
DNA
Ryck (klipp inte) ett antal rena hårstrån (”en tuss”) från djuret. Öra eller svansrot är bra ställen att ta
på. Se till att inte ha material från andra djur på händerna när provet tas. Var noga så att håren inte
går av vid ryckningen. Det är utomordentligt viktigt att hårsäcken finns kvar!

Fäst håren på den klistriga sidan av en vanlig ”kom ihåg-lapp” (eller tejpa på en annan lapp), men se
noga till att hårsäckarna inte fästs mot själva klistret. Ange djurets egen identitet (från öronbrickan)
på lappen och stoppa denna i ett litet kuvert.
Fyll i följesedeln och FAXA den till Svensk Mjölk, 016-212 16. De aktuella datauppgifterna förs sedan
över från Svensk Mjölks dator till Dynamic Code AB. Samtidigt överförs den härstamningsinformation
som finns i vårt datasystem och kan utnyttjas.
Vår postadress är: Svensk Mjölk, Box 1146, 631 80 Eskilstuna.

Förvaring av hårsäcksprov för senare analys kan ske (kyl eller frys).
Insändning:
Posta proven (vanligt brev för hår, sperma eller tops) till:
Dynamic Code AB
Analysavd.
Box 1189
581 11 LINKÖPING
Märk kuvertet ”Nöt”. Ange även avsändare på försändelsen.
OBS! Inga beställningsblanketter skickas till Dynamic Code AB.

Resultat:
Svaret går efter analys vid Dynamic Code AB till Svensk Mjölk som lägger in detta i sitt UNIX-system
och sänder vidare till djurägare och betalare.

Debitering:
Till den som angetts som betalare. Om det är djurägare som är medlem i husdjursförening införs den
i medlemsdebiteringen.

Sperma för DNA-analys:
Finns det sperma kan denna också utnyttjas för DNA-prov. Förfogar den som sänder in ett hårprov för
DNA-test från en individ också över sperma från en far som det skall testas mot går det alltså att sända
in den som alternativ. Sperman kan sändas in i brev på samma sätt som hårprovet (det gör inget att
den tinar upp och dör).
Ny analys och nytt prov: Markeras om det gäller en helt ny analys. Nytt prov skickas.
Komplettering av tidigare svar: Markeras till exempel om mor eller far saknats vid det tidigare svarstillfället. Medför inget nytt hårprov eller ny analys.

Free martin-prov
För att få ett tillförlitligt resultat krävs ett blodprov. Blodprovet behöver inte vara fryst eller i provrör,
det räcker med att blodet är utstruket på ett papper eller med en droppe som är uppsamlad på en
”tops”.
Skicka det torkade provet i ett kuvert tillsammans med uppgifter om identitet på djuret. Fyll i beställningssedeln och skicka/faxa den till Svensk Mjölk. Resultatet får ni via brev.

Provtagning för härstamningskontroll av nöt

1.

Ryck hår från man eller päls. Det är viktigt
att få med hårrötterna som syns som en
förtjockning längst ned på håret. Cirka
tjugo hår från manen eller en ”nypa” från
pälsen blir lagom. Hårstråna kan fästas
på en liten postit-lapp som vikes ihop på
mitten en gång.

2.

Man- eller pälsproven måste förvaras
torrt, bäst i ett vanligt papperskuvert.
Märk kuvertet med födelseidentitet,
det till säga besättningsnummer och
öronnummer. Tejpa igen kuvertet.

3.

Lägg kuvertet med provet i ett större
kuvert och tejpa igen. Märk kuvertet
med NÖT och skicka brevet till Dynamic
Code.
Dynamic Code AB
Analysavdelningen
Box 1189
581 11 Linköping

4.

Skicka beställning till Svensk Mjölk.

