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Summary

This paper presents indications and factors influencing the results of artificial insemination and the tech-
nique of intravaginal insemination of bitches. Artificial insemination of bitches is performed if mating is
impossible due to anatomical or behavioural causes, or the distance between the male and female. Preserved
s€men is used and, to aid in controlling diseases, transmitted via the genital tract. Factors influencing the
success of artificial insemination include: quality of the semen, proper determination of the optimal time of
insemination and technique of artificial insemination. Intravaginal insemination is performed usually rvith
the use of fresh semen. The conception rate after such a method of insemination varies between 52.9 and,
83.8%. Current|y used modifications of intravaginal insemination with a catheter with a latex ball preventing
reflux of the semen al|ow for obtaining high conception rates also with the use of thał,ed dog semen.
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Pierwszej udokumentowanej skutecznej sztucznej
inseminacji suki dokonał w 1780 r. Lazano Spallan-
zani. Samicę o imieniu Barbet unasienniono strzykaw-
ką za pomocą której wprowadzon o do narządu płcio-
wego l9 gnasienia. Sześćdziesiąt dwa dni pozniej suka
urodziła 3 szczenięta - 2 samce i 1 samicę. Podobny
eksperyment, zakończony sukcesem w postaci naro-
dzln 4 szczenl,ąt, został powtórzony w 1782 T. przez
Rossiego, W 1884 r. Everett Millais przeprowadztł
s eri ę udan ych eksp erym entów doty czący ch s ztuczne -
go unasienniania suk. W celu jednoznacznego potwier-
dzęnia s kute c zno ś c i wykonan y ch zab te gow I<r zy żow ał
on osobniki rasy bloodhound i basset (12).

Pionierskie prace nad unasiennianięm suk nasieniem
poddanym konserwacji w stanie płynnym prowadził
na początku lat 50. ubiegłego stulecia Harrop ( 10, 1 1).
Badacz ten w 1954 r. uzyskał pierwszy miot w wyni-
ku inseminacji suki nasieniem rozrzędzonym w pa-
steryzowanym mleku i przechowywanym w tempera-
tgrze 4"C przęz 100 godzin. Nasienie wprowadzono
do narządu płciowego suki rasy greyhound o imieniu
Nina 12. dnia cieczki. Po ciązy trwającej 64 dni suka
wodziła 2 zdrowe szczenięta płci męskiej (10). Ba-
daczten dokonał równiez pierwszego udanego trans-
portu nasienia z Royal Veterinary College w Wielkiej
Brytanii do Cornell University w USA. Tu po 140 go-
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dzinach od pobrania nasienie wprowadzono do narzą-
du płciowego suki rasy beagle. Urodziła ona 5 zdro-
wych szczeniąt (11).

Przełomowym momentem, który zainspirował wie-
lubadaczy do trwających nieprzerwanie do dziś eks-
perymentów nad stosowaniem, doskonaleniem i prak-
ty cznymwykorzystaniem róznych technik unasiennia-
nia, był pierwszy skuteczny zabieg sztlcznej insemi-
nacji suki nasieniem poddanym konserwacji w niskich
temperaturach, W 1969 r. w USA (Oregon Medical
School) Seager (27) dokonał z powodzeniem insemi-
nacji suki nasieniem uprzednio zamrożonym w kul-
kach pr zy z asto s owan iu r ozr zędzalnika l aktozowe go
i przechowywanym w ciekłym azocię przez okres
6 miesięcy. Suka urodziła zdrowe szczenię 8 maja
1969 r. Znaczentę tego doświ adczęnia dla pożniejsze-
go rozwoju badań nad zastosowaniem technik biotech-
nologicznych w rozrodzie psów jest niepodważalnę.
Eksperyment ten bowiem dowiódł, żekorzyści płyną-
ce z moż|iwości składowania i gromadzenia dawek
inseminacyjnych w ciek§m azocie doĘlcząnie tylko
zwterząt gospodarskich, ale równiez psów.

Pierw sze zabte gi s ztuc znej ins e m ina cj i suk przepro-
wadzane były wyłącznie w celach eksperymentalno-
-poznawczych, a psy uczestniczące w nich traktowa-
ne byĘ jedynie jako zwierzęta doświadczalne. Poź-
niejsze doświadczenia (unasiennianie nasieniem pod-
danym konserwacj 1) związane by$ , powszechnym
wzrostem zainteresowania hodowlą i zagadnieniami



Iozrodu psów rasowych, rozwojem kynologii oraz
ogromnym tempem przyrosfu liczebności populacji
psów rasowych w krajach Europy Zachodniej i Ame-
ryki Północnej na przełomie lat 60. i 70. XX wieku.
W Europie pierwsze skuteczne zabiegi sztucznej in-
seminacji suk nasieniem poddanym konserwacji w nis-
kich temperaturach przeprowadzono na przełomie lat
70, i 80. ubiegłego stulecia (30, 35). W Polsce tematy-
ka sztucznej inseminacji suk podjęta została na po-
czątkulat 70..ubiegłego stulecia (6). Badania nad kon-
serwacją nasienia i unasiennianiem suk kontynuowa-
no w latach 90. (13, 19,20). Pierwszy udokumento-
wany skuteczny zabiegsztacznej inseminacji suki na-
sieniem poddanym konserwacji w niskich temperatu-
rachprzeptowadzono w naszym kraju w 1997 r. (20).

Ge!e sztucznei inseminacji suk

Jedno stronna s el ekcj a o s obników pr zeznaczony ch
do rozrodu w oparciu o pożądane cechy tzw. eksterie-
ru z odsunięciem na dalszy plan kryteriów związanych
z rozrodczością oraz, w równym stopniu, brak do-
świadczenia hodowlanego właścicieli, lezą u podstaw
stosunkowo często występujących u tego gatunku
zwierząt nieprawidłowości rozrodu, w tym zaburzeń
aktu krycia, Wymienić wśrod nich nalezy: brak odru-
chu tolerancji u samic, agresję, awersję suki do okreś-
lonego reproduktora, obnizone libido sexualis, stłumie-
nie lub hamowanie róznicowe odruchow płciowych,
trudności krycia wynikające z dysproporcji pomiędzy
wielkościąpsa i suki lub rozmiaremnarządow płcio-
!\ych samca i samicy, W wielu wymienionych przy-
padkach kojarzenie dobranych osobników nie doszło-
by do skutku bez przeprowadzenia zabiegl sztlcznej
inseminacji. W wielu krajach zabiegi sztucznego una-
sienniania suk są tak powszechne, że można zaryzy-
kować twierdzenie, tż rozwoj współczesnej hodowli
byłby utrudniony bez altęrnatywy dla krycia, jaką jest
szlrcznę unasiennianie. Warto dodać, że jużw 1992 r.

w Amerykańskim Klubie Kynologicznym (AKC-Ame-
rican Kennel Club) zarejestrowano 220I miotów uzy-
skanych w wyniku unasienniania nasieniem świezym,
156 miotow w wyniku unasienniania nasieniem kon-
serwowanym w stanie płynnym i 99 miotow po inse-
minacji nasieniem rozmtożonym (15). Takżę w nie-
których krajach europejskich (Skandynawia, Wielka
Brytania) już w latach 90. zwtązki kynologicznę rę-
jestrowały tysiące miotów uzyskanych w wyniku
sztucznej inseminacji (14, 15).

Przesłanki uzasadniaj ące celowość zabiegów sztucz-
nej inseminacji suk możnazaliczyc do 4 grup:

1) krycie nie jest mozliwe zprzyczyn natury beha-
wioralnej lub anatomicznej; awersja suk do samców,
brak odruchu tolerancji, agresja, dysproporcje pomię-
dzy wielkością psa i suki lub pomiędzy rozmiarami
narządow płciowych;

2) krycie nie jest mozliwe ze wzglęól na odległość
dzie|ącąsamicę i samca; w takich przypadkach przed
transportem nasienia należy poddać je konserwacji;

3) racjonalne i szybkie utrwalenie oraz wykorzysta-
nie poddanego konserwacji materiału genetycznego
pochodzącego od cennego pod względem hodowla-
nym reproduktora;

4) o gr anic zenlę szęr zęni a s ię chorób prz eno s zonych
drogą płciową (np. bruceloza, guz Stickera, infekcje
niespecyfic zne) (6, 72, 14, 27).

Gzynniki wa]unkuiąGe pOwOdzenie zabiegu
sńucznej inseminacji suki

Jakość nasienia przeznaczonego do zabiegu una-
sienniania. Właściwości plemników wprowadzonych
do narządu płciowego samicy decydują o skutecznoś-
ci zabiegow unasienniania suk, Wyniki stosowania na-
sienia cechuj ącego się wysokim odsetkiem plemnikow
morfo lo gic znię zmięnionych oraz ni ską ruchl iwo ści ą
są istotnie nlższe w porównanlu ze skutecznością in-
seminacji nasieniem o wysokiej jakości (16,23,32).
Najwyższe wskaźniki płodności i plenności suk uzy-
skiwane są gdy nasienie wykorzystane do unasiennia-
nia c echuj e s i ę minimalnię 7 0oń o ds etki em p lemników
morfologicznie prawidłowych i wykazujących ruch
postęporł.y (23). Wielu autorów proponuje, aby war-
tości te lznać za ftzjologicznąnorrnę w odniesieniu
do świezego nasienia psa (4, 9,23).

Odrębnym zagadnieniem j e st wykorzys tani e nas i e-
nia poddanego konserwacji w stanie pĘnnym i w nis-
kich temperaturach. Plemniki poddane konserwacji
cechują się krotką przeżywalnością (maksymalnie 24
go dz.), obnizoną ruchl iwo ś c ią uszko dzeniem struk-
tury akrosomów, zachwianiem stabilności błon komór-
kowych oraz upośledzeniem metabolizmu (3,17 ,I9).
Wszystkie te czynniki odpowiadaj ązato, że tylko nie-
liczna populacj a p l emników po ddanych konserwacj i
w niskich temperaturach zachowuje zdolność zapŁad-
niającąpo pokonaniu kolejnych barier w obrębie na-
r ządu płc iowe go. Specyfic zni e uksztahowana szyj ka
maclczna suki (24) silnie utrudnia transport plemni-
ków rozmrozonych, w przypadku inseminacji dopoch-
wowej . Dyktuj e.to koni eczno ś ó domaciczle go zd9p9-
nowania nasienia poddanego konserwacji w niskich
temperafurach. Przyjęto ponadto, ze nasienie rozmro-
żone przeznaczone do sztucznej inseminacj i powinno
cechować się minimalnie 40Yo odsetkiem plemników
o ruchu prawidłowym (9).

Umiejętność ustalenia opĘmalnego terminu una-
sienniania suki. Czas trwania kolejnych faz cyklu jaj-
nikowego suki jest ok. 10-krotnte dhlższy w porów-
naniu z większością samic innych gatunków zwterząt
domowych (4). Okres aktywności płciowej, tzw. cięcz-
ka składająca się z fazy proesteus t oestrus, trwa
w pr zyb|iżeniu pr zez ok. 2 - 4 ty go dn i e. Termi n r o zp o -
częcia się owulacji, jeśli zapunkt odniesienia przyjąć
początekcieczki, jestzmtenny i często trudny do usta-
lenia. Do owulacji może dojść pomiędzy 7 . a24. dnięm
od początku cieczki (18). Umiejętność ustalenia ter-
minu inseminacji nie stanowi problemu w przypadku
wykorzystyrvania nasienia świezego. Przezywalnośc



plemników w nasieniu świezym, zdeponowanym do
narządlpłciowego suki oszacowano na ok. od 4-6 dni
do 10-11 dni (5, 7). Tak więc zdeponowanie plemni-
kow kilka dni przed owulacjąmoże zakończyć sięza-
płodnieniem i ciążą.

Ze względu na fakt, że przeżywalność plemników
poddanych konserwacji w niskich temperafurach wy-
nosi maksymalnie ok. 24 godz., nasienie takie musi
być wprowadzonę do macicy w ściśle oznaczonym,
opĘmalnym terminie. Związanyjest on z obecnością
w jajowodach gotowych do zapłodnienia dojrzaĘch
oocytow II rzędu. Termin ten zawarty jest pomiędzy
4. a 7 . dniem po wylewie przedowulacyjnym hormo-
nu luteinizującego - LH (3, 8). Aby go wyznaczyć,
konieczne jest przeprowadzenie szeregu badań dodat-
kowych, z który ch należy wymieni ć : badanie cytolo-
giczne wymazów pochwowy ch, oznaczenie stężenia
progesteronu lub LH we krwi obwodowej orazbada-
nie waginoskopowe (8, l8),

Technika sztucznej inseminac ji. Zadowalające
wskaźniki płodności i plenności suk uzyskiwano
w efekcie dopochwowego zdeponowania nasienia
świeżego. Przy wykorzystaniu nasienia poddanego
konserwacji wskazane jest domaciczne podanie daw-
ki inseminacyjnej. W innym przypadku skuteczność
inseminacji jest z reguły niska, Jednak specyficzna
budowa anatomtczna dogłowowej części pochwy
i szyjki macicznej zasadniczo utrudnia zabieg katete-
ryzacjt(ryc. 1). W dogłowowym odcinku pochwy (24)
obecny jest biegnący pośrodkowo grzbietowy fałd bło-
ny śluzowej (p s eudo c ervix, p ar ac ervx, dorsal median
postcervical fold), który wydatnie zwęża światło na-
rząduw tym odcinku. U wielu sukprzesuwanie końca
kateteru w tej strefie jest dość kłopotliwe i wymaga
wprawy. Sama zaś szyjka macicy cechuje się przebie-
giem skośnym, tj. dogłowowo-dogrzbietowym. Ponad-
to dobrzusznie w stosunku do portio vaginalis uteri
znajduje się ślepy zachyłek pochwy. Innym czynnikiem
utrudniaj ącym zabteg inseminacj i domacicznej j est

Ryc. l. Przekrój w płaszczyźnie strzałkowej oraz sklepienie
pochwy suki: A - przedsionek pochwy, B - pochwa właściwa,
C -paracervfo, D - szyjka macicy

relatyłvnie duza długość pochwy u samic tego gatun-
kuzwierząt U 11 kg suki długość ta wynosi ok. 10-
-14 cm (24). U dużych ras, takich jak nowofunland
i bernardyn dochodzi ona do 29 cm (36). Wedle do-
świadczeń autorów niniej szego opracowania, długość
pochwy od warg sromowych do szyjki macicznej
u większości średniej wielkości suk waha się w grani-
cach 15-20 cm.

Z e w zg|ędu n a prz e ds tawi on e uw arunko w ania ana-
tomiczne, inseminacja domaciczna u wielu suk nie jest
mozliwa do przeprowadzenia bez zastosowania opra-
cowanych w ostatnich l atach specj alisĘc zny ch metod
katetery zacji szyj ki mac i c znej, wymagaj ąc y ch zar ów -
no wprawy, jak i wykorzystanta kosztownego sprzętu
medycznego (14, 36).

!nseminacja dopochwowa

Inseminacj a dopochwowa wykonywana j est z r e gu-

Ę w przypadkach wykorzystywania nasienia świeze-
go. W praktyce moze być również stosowana ptzy
unasiennianiu nasieniem poddanym konserwacji w sta-
nie pĘnnym (6, 14, 26, 34),

Unasiennianie przeprow adzanę j est zwykle za po-
mocą katet eru z tworzywa sztucznego dfugo ści 20-45
cm i średnicy 5-7 mm. Wykorzystywane sąw §m celu
pipety inseminacyjne dla krów oraz katetery słuzące
do infuzji leków domacicznych u bydła lub dostępny
w handlu specyficzny sprzęt produkowany zprzezna-
czeniem do stosowania u suk. Nasienie wprowadzane
jest za pomocą 5-10 ml strzykawki.

Koniec pipety wprowadza się początkowo w obrę-
bie przedsionka pochwy w kierunku dogrzbietowo-
-dogłowowym, po czymw obrębie pochwy właściwej
pipetę należy przesuwać w płaszczyżnie horyzontal-
nej w kierunku szyjki macicznej (ryc. 2).W trakcie
przesuwania końca p ip ety ptzez zw ężony o dcinek p a-
racevix wyczuwalny jest wyrażny opór. Nasienie na-
|eży zdeponowac głęboko w dogłowowej części poch-
wy, w okolicy portio vaginalis uteri. W trakcie wpro-
wadzania nasienia lub bezpośrednio po tym należy
unieść tylnączęść ciała suki na ok. 10-15 minut (ryc. 3).

Ryc. 2. Prawidłowe wprowadzenie pipety inseminacyjnej (dł.
45 cm) do dogłowowej części pochwy w trakcie zabiegu sztucz-
nej inseminacji suki rasy owczarek niemiecki



Ryc. 3. Stymulowanie i uniesienie Ęlnej części ciała suki po
zdeponowaniu nasienia dopochwowo

Ułatwia to transport nasienia w kierunku rogów maci-
cy i j aj owo dów. Wska zana j est ńwno c ze s na er oty za-
cja samicy poprzęzwprowadzenie palca do przedsion-
ka pochwy, co wedle powszechnie panującej opinli,
pobudza skurcze mięśniówki macicy (14). Według
Tsutsui i wsp. (33),podczas kopulacji pierwsze plem-
niki osiągająkoniec rogów macicy w czasię od 30 sek,
do 1 min. W trakcie sztucznej inseminacji wykony-
wanej z unie si eni e m zadll zw ierzęcia liczną populacj ę
plemnikow w dogłowowej części rogów macicy ob-
serwowano już po 30 sek. do 2 min, Natomiast jeśli
in s eminacj a była dokonyw ana I7a z-łv ier zęciu stoj ącym
na płaskim podłozu, transport plemnikow jest spowol-
niony, Z drugiej strony, wyniki badań przeprowadzo-
ny ch przez Pinto i wsp. (2 5 ) zdaj ą się po dw ażać panu-
jące poglądy doĘczące konieczności unoszenia Ęlnej
części ciała samicy przez dfugi czas. Okazało się bo-
wiem, żę zarówno odsetek suk szczennych po insemi-
nacj i, j ak i plenno ść samic nie r óżnlĘ się istotnie w gru-
pach zwierząt, gdzie obręcz miedniczną unoszono
przęz okres 1 min. lub 10 min. po unasiennianiu,

Objętość wprowadzanego do pochwy nasienia nie
powinna przekraczać 5-10 ml (9, 14). Jeśli jest ona
większa, obserwuje się tendencję do wypychania na-

sienia tużpo zabiegu. Zatem do inseminacjiprzezna-
cza się zwykle frakcję nasienną ejakulatu, ewentual-
nie uzupełnionąo 2-5 mlfrakcji ponasiennej. Odsetek
suk szczennych po inseminacji opisaną metodą waha
się w granic ach 52,9-83,8Yo (6, 15, 16,18) w przypad-
kach uży cianasienia świezego. Zastosowanie tej tech-
niki unasienniania przynosi zwykle zadowalające
wskazniki płodności samic (zapładntalność nawet do
95Yo ptzy liczebności miotu 7,1), jeśli inseminację
przepr ow adzano pT zy wykorzystaniu nasienia konser-
wowanego w stanie płynnym (26,34).

Przyjmuje się, że nasienie poddane konserwacji
w niskich temperaturach powinno być deponowane do-
macicznie (I,ż, 14,15). Pomimo tego niektórzy auto-
rzy uzyskali korzystne wyniki unasienniania dopoch-
wowego nasieniem rozmrożonym (2I, 22, 27, 28).
Pierws ze zabte gt ins eminacj i dopochwowej nasieni em
konserwowanym w niskich temperaturach wykonyłva-
ne w USA w latach 70. z zastosowaniem rozrzedzal-
nika laktozowego imrożęnia w kulkach pozwoliĘ na
uzyskanie odsetka suk szczennych na poziomte od 63%o

do ]2Yo, pod warunkiem zdeponowania do narządu
płciowego duzej (150-700 mln) liczbyplemników (28).
Pierwsze przeprowa dzone w kraj ach europej skich,
w tym w Polsce, pomyślne proby wykorzystania na-
sienia konserwowanego w niskich temperaturach nvią-
zanebyĘ równiez z zastosowaniem unasienniania do-
pochwowe go (20, 30, 35).

Niektórzy altorzy, stosuj ąc róznorodne modyfika-
cj e unasienniania dopochwowego, uzyskuj ą zadow a-
lające wyniki inseminacji nasieniem poddanym kon-
serwacji w niskich temperafurach. Badania Nóthlinga
i wsp. (2I) oraz Nóthlinga i Volkmanna (22) wykaza-
Ę, że dodatek autologiaznęgo osocza do nasienia psa
porozmrożeniu wpĘwa korzystnie na wyniki dopoch-
wowego unasienniania suk. Zdeponowanie głęboko
dopochwow o rozmrożonego nasienia zmieszanego
z odwirowanym osoczem pozwoliło uzyskać odsetek
samic ciężarrrychna poziomię92,90ń i plenność mio-
tów 4,0-5,6, podczas gdy w grupie kontrolnej wartoś-
ci te wynoslły 60% i 4,0. Autorzy tŁumacząuzyskane
wyniki wielostronntę. Plazma zmlęnla własności fi-
zycznerozrzędzonegonasienia,tzn.zwiększaobjętość
ej akulatu, zmienia j ego lepkość, ciśnienie osmotycz-
ne otaz podnosi pH. Osocze cechuje się ponadto du-
zym stęzeniem jonów Zn*2 i Cu*2, które sąniezbędny-
mi komp onentami przeciwutle niaczy. Jony cynku wy-
kazuj ą dodatkowo aktywnośc przeciwbakt eryjną(Zl).

P ewne nadziej e na p o dwyż s zęnie w skńnikow pło d-
ności suk unasiennianych dopochwowo za pomocąna-
sienia rozmrożonego wiązanę są z dodawaniem do
rozrzędzalników substanoji powierzchniowo czyn-
ny ch, zaw teraj ących w swym składzi e laurylo siarczan
sodu. Substancje te pobudzają aktywność ruchową
p l emników, pr ze dłużaj ą pr ze tyw alno ś ć i o gran ic zaj ą
stopień uszkodzenia ich strŃtury w nasieniu rozmro-
żonym (I9, 2I). Unasiennianie dopochwowe nasieniem
p o ddanym kons erwacj i w niskich temperafur ach z za-
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stosowaniem powyższych komponentów dodatkowych
r o zr zę dzalntka pr zy ni osł o o b i e cuj ąc e wyn i ki (2 1, 22) .

Inne go r o dzajl mo dyfikacj a dop ochwowej ins emi-
nacji suk polega na zapobiepaniu, w trakcie i po una-
siennianiu, doogonowemu odpĘrvowi nasienia w ob-
rębie pochwy. W tym celu stosuje się dostępne w han-
dlu giętkie pipety inseminacyjne posiadające latekso-
wy b al o nik uszc zelniający, wyp ełn iany za p omo c ą 2 0 -
-40 ml powietrza. W ten sposób, w dogłowowej częś-
ci pochwy powstaje podczas inseminacji zamknięta
przestrzeh, do ktorej wprowadzane jest wolno nasie-
nie (ryc. 4) w taki sposób, aby wytworzonę tu ciśnie-
nie ułatwiło przedostawanie się plemników do świat-
ła macicy (29, 31). Tylna częśc ciała suki pozostaje
uniesiona ptzez trwający ok. 10 min. okres depono-
wania nasienia, po czym powietrze z balonika jest
odprowadz ane, a pipeta delikatnie wyciągana z poch-
wy. Metoda ta wymaga zastosowania dawki insemi-
nacyjnej o stosunkowo duzej objętości, wynoszącej
minimalnie 5 ml. Technika ta została z powodzeniem
zastosowana ptzez Thóret i wsp. (31), ktorzy przy
wykorzystaniu nas i eni a r ozmr o żone go uzysk ali 80oń
suk ciężamych. Z kolei skuteczność tej metody inse-
minacji poddana ocenie przez Silvę i wsp. (29) wyno-
siła 60Yo i I00% suk szczennych, odpowiednio po za-
stosowaniu nasienia rozmrozonego lub świezego.

Powszechnie przyjęto, że w celu osiągnięcia zado-
walających wynikow sztucznej inseminacji suk ko-
nieczne jest wprowadzenie do narządupłciowego 150-
-200 milionów plemników o ruchu prawidłowym (2,
9, 15). Stosowana przez Seagera i wsp. (28) stosunko-
wo duza liczba plemników wynosząca 150-700 mln
w 3-9 ml nasienia pozwoliła uzyskać odsetek suk cię-
żarny ch pr zew y ższaj ący 6 0oń, m im o dop o chw ow e g o
zdeponowania nasienia rozmrożonego. Z kolei przy
zastosowaniu unasienntania za pomocą pipety insemi-
nacyjnej zaopatrzonej w lateksowy balonik uniemoz-
liwiający doogonowy odpĘw nasienia uzyskano wy-
sokie wskaźniki płodności przy dawce inseminacyj-
nej zawierającej jedynie 75 mln plemników o ruchu
prawidłolvym (31).
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Ryc.4. Prawidłowo umieszczona w poch-
wie pipeta inseminacyj na zaopatrzona
rł, lateksorvy balonik uszczelniający


