Előzetes tájékoztató a fajtaazonosság vizsgálat érdekében végzett kötelező
DNS alapú származásellenőrzés rendjéről
A 62/2016.(IX.16) FM rendelet 6. § (2) szerint: „A magyar ebfajták törzskönyvezendő
egyedeinek származását DNS alapú származásellenőrzéssel kell igazolni, amelynek
elvégzését a fajta fenntartásáért felelős tenyésztő szervezet tenyésztési
programjával összhangban koordinálja.”
A 2018. január 1. után született kölykök esetében a szülők DNS azonosítóját el kell
készíttetni, melyet a NÉBIH laboratóriuma állami költségvetésből végez. A vérvétel
költsége a kutya tulajdonosát terheli. Tenyészkutyák esetében egyetlen vérvétel
elegendő, nem szükséges életük során ismételni.
VÉRVÉTEL
Javasolt egyéb orvosi beavatkozás, pl. diszplázia szűrés alkalmával elvégezni, így
nem kell a kutyát ismételten kitenni procedúrának.
A vérvétel előtt le kell tölteni, számítógépen kitölteni és kinyomtatni a következő
linken elérhető nyomtatványt:
http://portal.nebih.gov.hu/documents/10182/398672/Kutya+DNS+vizsg%C3%A1lat+k
%C3%A9r%C5%91+lap_.pdf/fc4091a7-978a-41c4-afc0-d330b91b2aa4
(Figyelem! Értelemszerűen a gazdasági szervezetre és fizetésre vonatkozó rovatokat
nem kell figyelembe venni!)
A DNS vizsgálat elvégzése alvadásában gátolt vérből (EDTA, Heparin) lehetséges.
A mintavétel során feltétlenül szükséges a mintavételi csövek megjelölése a későbbi
azonosíthatóság érdekében. (Chipszám, vagy még meglévő tartalék chip matrica
használata)
A vérvételt állatorvos végezheti, majd a lezárt, azonosíthatóan megjelölt vérvételi
csövet és az aláírt jegyzőkönyvet átadja a kutya tulajdonosának.
A szükséges mennyiség 5 ml.
A mintákat a tulajdonos a kísérő nyomtatvánnyal együtt juttassa el az alábbi címre:
NÉBIH
Állattenyésztési
1143 Budapest, Tábornok u. 2.
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ALOMBEJELENTÉS, NYÁLKAHÁRTYA MINTAVÉTEL
A tenyésztőnek a megszületett almot a Magyar Pumi Klub honlapján
(www.pumiklub.eu) lévő online űrlapon kell bejelentenie az alom születésétől
számított 14 napon belül.
A Klub irodája az online alombejelentésben szereplő példányszámnak megfelelő
steril DNS nyálkahártya mintavételi készletet megküldi a tenyésztő számára. A
tenyésztő (önállóan, vagy állatorvosi segítséggel) a már microchippel jelölt
kiskutyáktól leveszi a nyálkahártya mintát a NÉBIH honlapján található módszertan
szerint, (kiskutyánként 2 db mintavételi cső):
http://portal.nebih.gov.hu/documents/10182/379182/KUTYA+DNS+mintav%C3%A9t
eli+t%C3%A1j%C3%A9koztat%C3%B3_v%C3%A9gleges.pdf/c082fba0-74df-7ad82f8c-70d9b047360e
Javasoljuk a procedúrát a microchip behelyezésével egy időben elvégezni, a kezelő
állatorvos segíthet, amennyiben a tenyésztő nem elég gyakorlott a kérdésben.
Érdemes 5 hetes korban elvégezni a beültetést és mintavételt, hogy az eredmény
rendelkezésre álljon a kiskutyák gazdához kerülésekor.
Figyelem!
A mintavétel előtt legalább egy órával a kiskutyák nem ehetnek és nem szophatnak!
A mintavétel előtt le kell tölteni, számítógépen kitölteni és kinyomtatni a következő
linken elérhető nyomtatványt:
http://portal.nebih.gov.hu/documents/10182/398672/Kutya+DNS+vizsg%C3%A1lat+k
%C3%A9r%C5%91+lap_.pdf/fc4091a7-978a-41c4-afc0-d330b91b2aa4
A mintavételi csöveket a microchip azonosító matricájával ellátva és lezárva a kísérő
nyomtatvánnyal az alombejelentés egyéb papír alapú dokumentumaival együtt kell
eljuttatni a Tenyésztésvezetőhöz a következő címre:
MEOESZ, Árkossy Beatrix 1701 Budapest, Pf. 12.
A NÉBIH megküldi a Magyar Pumi Klubnak a szülők DNS azonosítójának és a
kölykök nyálkahártyamintájának megvizsgálásáról és összehasonlításáról szóló
értesítést. Amennyiben a minták megfelelően voltak, ekkor készíthetők el a
származási lapok.

A módszertan és ügyintézés esetleges változásairól haladéktalanul értesítjük az
érintetteket!
2017.január 24.

