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ORDINÆR SÆD (BILADYL)

• Alle okser er tilgjengelig som ordinær sæd – viktig for 

avlsplanlegging

• 335 663 doser i 2015  - 81,3 % markedsandel 

• Gir gode resultater  - IO % 56 var 72,4% 

• Prismessig gunstig 

• Det beste alternativet når dyret er i brunst



BRUNSTKONTROLLEN MÅ VÆRE GOD!



• Spermier blir immoblisert i et alginat

• Inseminasjon utføres på samme måte

som ved ordinær sæd

• Etter inseminasjon løser alginatet seg

gradvis opp i livmoren

• Muliggjør kontrollert frigivelse av

spermier over en lengre periode
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SpermVital teknologien
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Inseminasjon med SpermVital

NÅR INSEMINERE MED SPERMVITAL?



SPERMVITAL

• Teknologien forlenger spermienes levetid etter inseminasjon

• Tilgjengelig på 

– NRF GS Eliteokser

– Charolais

– Limousin

– Simmental

– Aberdeen Angus

– Hereford

• 75 551 doser i 2015 – 18,3 % markedsandel

• Aktuelle bruksområder

– inseminering tidlig i brunsten

– til bruk på symptomløse omløpere

– kan erstatte dobbelinsemineringer ved synkronisering av kviger



KJØNNSSEPARERT SÆD

• Godt alternativ for å sikre rekrutering og oppbygging av besetning

– hunnsæd gir ~ 90 % kvigekalver

– tilgjengelig på NRF GS Elite, Jersey og Holstein

– 1527 doser i 2015 

– bevisst bruk gir større rom for kjøttfekrysning på deler av besetningen

– ekstra aktuelt for rene mjølkebesetninger hvor oksekalver selges



KJØNNSSEPARERT SÆD

• Krevende produksjon

– sæddosen består av ca. 2 millioner spermier

– kun okser med god sædkvalitet kan produsere kjønnsseparerte doser

– IO % er ca. 13 % lavere enn ved bruk av ordinær sæd

– Doser kan bestilles av kunde på oksekatalogen.no

• Best resultat ved bruk på kviger

• Hannsæd

– har vært i markedet med varierende resultater

– kommer forhåpentligvis sterkere tilbake


