VRGEN LABORATÓRIO DE DNA LTDA
INSTRUÇOES DE COLETA DE PELO EM
BOVINOS E EQUINOS
1. Arrancar de 20 a 30 pelos da cauda do animal.
Puxar para sair com os bulbos. Os pelos deverão
ser puxados e nunca cortados com a tesoura.
Amostras com bulbo.

2. Colocar os pelos dentro de um envelope de
papel devidamente identificados com os dados
corretos de cada animal. Usar um envelope para
cada animal e armazenar em local limpo e seco
para evitar a proliferação de fungos. Verificar se a
quantidade de bulbo é suficiente e se estão
intactos. Não haverá amplificação do DNA se não
tiver a quantidade suficiente de bulbo.

3. Não é necessário enviar o comprimento todo
do pelo, somente o chumaço que contenha o
bulbo.
4. Envelope de coleta: O VRGEN envia sem custos
os envelopes para coleta do material biológico.
5. Em casos que animal perdeu a vassoura do rabo
e não há mais pelos, pode-se retirar os pelos dos
cílios ou do umbigo.
6. É realizado um rastreamento dos pelos antes de
entrar no processo. Caso as amostras estiverem
muito sujas ou contaminadas será solicitado a
recoleta da mesma, pois dificultam a extração do
DNA.
7. Não usar fita adesiva no bulbo, pois danifica o
material genético.

8. Os pelos de animais novos são finos, fracos e
com poucos bulbos e também dificulta a extração
do DNA, por isso sugerimos coletar alguns dias
após o nascimento.
OBRIGATÓRIO
PREENCHIMENTO
DO
FORMULÁRIO DE CADASTRO: Todo envio de
amostra deverá acompanhar o formulário de
solicitação de teste genético exigido pelo Mapa
(Ministério da Agricultura e Pecuária – Segundo a
IN45). Através do site é possível baixar o
formulário de cadastro. As amostras sem o
formulário, violadas e/ou rasuradas não serão
testadas.

INSTRUÇÕES PARA ENVIO DE AMOSTRA DE
SÊMEN
Colocar as palhetas dentro do envelope bem
protegida para evitar rompimento, identificar e
enviar as amostras juntamente com o formulário
de identificação ao laboratório VRGEN. OBS: Não
é necessário refrigeração. Pode descongelar e
enviar em temperatura ambiente.
Endereço para envio das amostras:
Caixa postal 163 - CEP: 16010-972 - Araçatuba-SP.
Tel.: (18) 3623- 8446.
WhatsApp:
(18)99138-7923 – Atendimento.
(18)99110-8098 - Financeiro.
E-mail: laboratoriovrgen@vrgen.com.br
pendencias@vrgen.com.br

VISITE NOSSO SITE:
www.vrgen.com.br
Faça o cadastro no site para consultar os
resultados online clicando em “resultados online”. Só efetuar o cadastro e pronto.

