
 

Genetické testy psů In case the email is not showing 
correctly, 

 

Pozvánka na DUO CACIB Brno 1. - 2. února 
2020 

Vážení zákazníci. 
Genomia se chystá zúčastnit výstavy DUO CACIB Brno, která se koná již za dva 

týdny. Navštivte náš stánek v hale G1, poblíž kruhu 56. Těšíme se na Vás! Ve stánku nás 

zastihnete v sobotu 11-17 hod a v neděli 9-16 hod. Odběr vzorků urychlíte, pokud budete 

mít s sebou vyplněnou žádanku. 

https://www.genomia.cz/podklady/forms/cz/CZ_Genomia_pes_zadanka_c.pdf 

  

Genomia na DUO CACIB nabídne výstavní slevu 15 % :-) 
  

Nové testy v nabídce: IPD pro dlouhosrsté kólie a lokus I. 

U našeho stánku najdete spousty informací o genetice psů, mražení spermatu, 

testech psích alergií a jejich léčbě. Novinkou jsou také testy sourozenectví psů, 

pravděpodobnost otcovství v nepřítomnosti matky či výpočty pravděpodobností jiných 

příbuzenských vztahů. Můžete si u nás vzít odběrové kartáčky a formuláře. Kompletní 

seznam testů naleznete na našich webových stránkách. 

https://www.genomia.cz/cz/veterinarni/psi/ 

  

Pozvánka na semináře 
Genomia připravila dva semináře pro majitele a chovatele psů. Semináře se budou konat 

v Plzni, vždy 10-17 hod, cena semináře 950 Kč, občerstvení v ceně. Registrace bude 

zahájena na konci ledna 2020. 

14. 3. 2020 Seminář o genetice psů (repríza) 

 Domestikace psů, evoluce exteriérových znaků 

 Genetika zbarvení psů 

 Dědičnost povahových vlastností psů (agrese, plachost, vlohy k práci) 

 Genetický profil, parentita a příbuznost u psů (statistické vyhodnocení) 

19. 4. 2020 Seminář o reprodukci psů 

 Plánování reprodukce u fen a u psů 

 Přirozená reprodukce versus inseminace – výhody a nevýhody 

 Kryokonzervace spermatu 

 Pohlavní nemoci 

Více o seminářích najdete již brzy na našich stránkách a na facebooku.  
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