
A temperatura de armazenamento das doses de sêmen suíno é requisito
fundamental a ser observado para a conservação do produto. Por conta
disso, caso não seja aplicado assim que chegar à granja, a dose deve
ser mantida em uma conservadora, que deve estar entre 15 e 18 graus. 

MANUAL DE INSEMINAÇÃO 

Como conservar as doses de sêmen suíno?

ARTIFICIAL EM SUÍNOS

Como devo realizar a inseminação tradicional em
leitoas e porcas no cio?

1 Limpe com papel toalha os lábios vulvares, lubrifique a pipeta e a
introduza na direção dorso-cranial (para cima e para frente).

2 Após a introdução, a extremidade da pipeta deve alojar-se nos anéis
cervicais e ficar em um ângulo de 45°.

3 Acople a dose de sêmen na pipeta e faça uma leve pressão sobre o dorso
da fêmea enquanto o sêmen é introduzido na cérvix. A bisnaga deve ser
mantida levemente pressionada para que o sêmen seja absorvido e ocorra
o transporte uterino. A inseminação deve ter o tempo mínimo de 5 minutos.



Como devo realizar a inseminação intrauterina em
porcas no cio?

1 Limpe com papel toalha os lábios vulvares, lubrifique a pipeta e a
introduza na direção dorso-cranial (para cima e para frente) até a
entrada do cérvix. 

2 Após introduzir a pipeta, coloque o cateter. No primeiro momento, não
passe o cateter pela cérvix. Aguarde cerca de um minuto e inicie a
tentativa de traspor a cérvix das fêmeas com o cateter. 

3 Acople a bisnaga de sêmen na extremidade do cateter e faça uma leve
pressão para que a dose inseminante flua para o interior do trato
reprodutivo da fêmea. Após o término, retire com cautela o conjunto
cateter e pipeta.

Aponte a câmera do seu  celular 
para o QR Code ou ligue para:

(51)99707-5467 
 

(51)99767-3109 
 

 

(Pedidos na CPS, enviados via transporte e rodoviária)

(Pedidos retirados no balcão/escritório da ACSURS)

FAÇA SEU PEDIDO!


