
JAK POBRAĆ I PRZESYŁAĆ PRÓBY KRWI LUB WŁOSIA OD KONI W CELU BADANIA MARKERÓW GENETYCZNYCH 

 

1. Od konia (w wieku powyżej 1 miesiąca) należy pobrać krew do 1 probówki, po około 10 ml. Po 
pobraniu wymieszać delikatnie. 

2. Probówki powinny być plastikowe z  wewnętrznym korkiem (nie  używać  probówek  szklanych  lub z 
igłami). Probówka powinna zawierać płyn antykoagulacyjny EDTA. 

3. Cebulki włosowe (OK. 50 sztuk), wyrwane z grzywy, zapakować w sztywny woreczek foliowy ze 
struną.  

4. Próbki należy oznakować drukowanymi literami pełną nazwą konia od którego pobrano krew lub 
włosie. 

 

Dokumenty 
Do probówki z krwią lub zapakowanych (w torebkę ze struną, kopertę) włosów z cebulkami należy dołączyć:  

1. "Protokół pobrania krwi od konia" – musi być podpisany przez właściciela konia oraz przez pracownika 
właściwego Okręgowego Związku Hodowców Koni. (UWAGA!!! w innym przypadku laboratorium nie wykona 
badania!!!) 

2. Prosimy podać także kontaktowy numer telefonu hodowcy/właściciela. 

3. W przypadku badań dotowanych przez PZHK/WZHK – właściciel ponosi koszt badania jeżeli dośle protokół 
z probówką po upływie 1 miesiąca od daty wystawienia protokołu. 

protokół dotowany ważny jest tylko 1 miesiąc 
 

4. "Zlecenie badania DNA u konia" - z wpisaną liczbą koni przesyłanych do badania, nazwiskiem i adresem 
hodowcy/właściciela, numerem NIP-u oraz formą płatności - PRZELEW. Dowód wpłaty za badania lub jego 
ksero - z dopiskiem: "Badania DNA koni" 

5. NIEZBĘDNE DO PRZEPROWADZENIA BADANIA JEST WYPEŁNIENIE KLAUZULI ZGODY NA PRZETWARZANIE 
DANYCH OSOBOWYCH ZGODNEJ Z RODO NA DRUGIEJ STRONIE PROTOKOŁU – brak podpisu będzie 
skutkował zniszczeniem protokołu i utratą dotacji!!!!! 

Transport próbek 

 Pobraną krew, tak długo jak to możliwe, także w czasie transportu, należy przechowywać w 
temperaturze plus 4 oC (nie zamrażać!). 

 Próby krwi powinny dotrzeć do laboratorium nie później niż 48 godzin po pobraniu. Wysłanie prób 
pocztą priorytetową lub kurierską gwarantuje spełnienie tego warunku. 

 Aby próby dotarły do Laboratorium w dzień roboczy, prosimy wysyłać je w pierwsze 3 dni tygodnia 
(poniedziałek-wtorek-środa) 

 NIEZBĘDNE DO PRZEPROWADZENIA BADANIA JEST WYPEŁNIENIE KLAUZULI ZGODY NA PRZETWARZANIE 
DANYCH OSOBOWYCH ZGODNEJ Z RODO NA DRUGIEJ STRONIE PROTOKOŁU – brak podpisu będzie 
skutkował zniszczeniem protokołu 

 Próbki do badań, dokładnie zabezpieczone przed wylaniem, należy wysyłać na adres wybranego 
laboratorium: 

Przesyłkę z krwią należy wysłać i opłacić na adres laboratorium w Poznaniu lub w Balicach: 
Poznań: 
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu 
Laboratorium Badań Markerów Genetycznych u Koni 
ul. Wołyńska 33, 60-637 Poznań 

dodatkowe informacje: 
tel.  61 848 72 37, fax:  61 848 72 37 
e-mail: labkonie@up.poznan.pl 
               

Balice: 
Instytut Zootechniki PIB 
Dział Genomiki i Biologii Molekularnej Zwierząt 
Laboratorium Genetyki Molekularnej 
ul. Krakowska 1, 32-083 Balice 

Kontakt: 
666 081 310 – mgr Agnieszka Fornal 
666 081 313 – prof. dr hab. Monika Bugno-Poniewierska 
666 081 327 - Sekretariat 

Koszt badania DNA wynosi 160 zł – przed wpłatą prosimy o kontakt z laboratorium. 
Istnieje możliwość wykonania dodatkowo płatnych badań ekspresowych. Szczegóły należy ustalić w 
laboratorium. 

mailto:labkonie@up.poznan.pl

