Ontdooi &
Inseminatie techniek

ONTDOOIEN
1.

Zorg voor SCHONE handen en gereedschap en een tochtvrije omgeving.
Werk in de nabijheid van de stikstofcontainer en het ontdooiapparaat.

2.

Controleer het water in het ontdooiapparaat of thermoskan op reinheid.
De temperatuur moet 30˚C zijn (gesekst sperma 36 ˚C).

3.

Gebruik een PINCET om het rietje uit de canister te halen, aangezien handcontact
de kwaliteit van het ontdooide sperma kan beïnvloeden.

4.

Houdt de canister in de opening van de container onder de stikstofdamp.
Zodoende blijft het overige sperma in de KOUDE OMGEVING.

5.

Haal geen sperma uit de canister om te bekijken en om vervolgens weer terug
te plaatsen; zorg voor een CORRECTE VOORRAADADMINISTRATIE. Alta511 gesekst 		
sperma wordt geleverd in roze rietjes voor gemakkelijke identificatie.

6.

Haal met een pincet niet meer dan twee rietjes sperma uit het canister en plaats
deze volledig in het water gedurende 45 SECONDEN.

7.

Warm al het inseminatiemateriaal, zoals inseminatiepistolet en huls, op door te
wrijven met papier of blote schone hand. VOORKOM EEN KOUDESCHOK!

8.

Haal het rietje uit het water en DROOG deze voorzichtig af met een schoon stuk 		
papier. Een druppel water is dodelijk voor het sperma.

9.

Knip het rietje door de luchtbel af onder een RECHTE HOEK (90 graden)
met een schone, scherpe schaar.

10.

Plaats het rietje sperma in de PISTOLET en plaats een schone HULS over de pistolet.

11.

Steek de pistolet op een warme plek tussen de kleding of in een GUNWARMER.

12.

Insemineer ZO SNEL MOGELIJK na ontdooien, zeker voor
gesekst sperma is dit van groot belang.

INSEMINEREN
1.

Maak de kling goed schoon, werk HYGIËNISCH.

2.

Gebruik glijmiddel en bij elke inseminatie een NIEUWE HANDSCHOEN.

3.

Insemineer ongeveer 8-12 UUR na de geconstateerde staande tocht.

4.

Het gebruik van ALTACOWWATCH is een ideaal middel om 24 uur
per dag tochtige dieren te detecteren en het juiste inseminatiemoment
te bepalen. Ook met gezondheidsmonitoring!

5.

Vergroot de kans op een dracht met 2-5% door
ALTA’S CONCEPT PLUS stieren te gebruiken.
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