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Anvendelse af SCK-7 fortyndingsyæske til ornesæd med henblik på 
udstrækning af sædens anvendelsestid i Indtil seks dage 

J. II. Meding 
Afdelingen for forsøg med svin og heste, For sogsorne station Hatting 

I perioden februar-maj 1976 er foretaget en afprøvning af en fortyndings væske for ornesæd, 
benævnt SCK-7 (Wall's Livestock, England), med hvilken den fortyndede sæd ifølge engelske 
meddelelser skulle kunne anvendes i indtil 6 døgn uden tab i befrugtningseffektivitet. En 
afprøvning af denne fortyndings væske under danske forhold har ikke kunnet indfri de stillede 
forventninger. 

Indledning 
Med de i dag almindeligt anvendte fortyndings-

væsker for ornesæd, IVI og EDTA-glucose, kan 
den fortyndede sæd anvendes i ca, tre døgn uden 
væsentligt tab i befrugtningseffektivitet. En yder-
ligere udstrækning af den fortyndede sæds opbe-
varings- og anvendelsestid ville indebære en ræk-
ke fordele, dels for arbejdet på ornestationerne 
med sædopsamling og distribuering af sæd, dels 
for besætningsejere og inseminører i form af bed-
re muligheder for tilrettelæggelse af insemine-
ringsarbejdet. 1 1975 fremkom der f ra England 
(Wall's Livestock) resultaterne af en undersøgel-
se, i hvilken man med 4-6 dage gammel sæd, 

fortyndet med en fortvndingsvæske benævnt 
SCK-7, havde opnået drægtighedsprocenter på 
henholdsvis 88,6, 78,0 og 85,9, og tilsvarende 
gennemsnitlige kuldstørrelser på henholdsvis 
10,8, 10,0 og 10,1. Disse resultater lå på højde 
med d ræ gt igh eds pro c en t og gennemsnitlig kuld-
størrelse med 1-3 dage gammel sæd på henhold-
svis 87,6 og 10,6. På grundlag af disse resultater 
blev på Forsøgsornestation Hatting iværksat en 
undersøgelse, der skulle belyse SCK-7-fotryndet 
omesæds befrugtningseffektivitet under danske 
forhold, med særlig henblik på udstrækning af 
sædens anvendelsestid i indtil seks døgn. 



Materiale og metode 
Sæden af ialt 11 orner behandles i februar-maj 

1976 på følgende måde: 
Sædopsamling blev foretaget to gange ugentlig. 

Den ene gang gennemførtes hele proceduren un-
der anvendelse af stationens sædvanlige rutine 
med hensyn til sædopsamling og fortynding, og 
den fortyndede sæd blev anvendt på opsamlings-
dagen og de følgende dage og tjente som kontrol-
gruppe, Som initialfortyndings væske blev an-

)TA-glucose, som fæ r d i gfo r t y n d i n g s v æ -
ske IVT. Antal spermier/do sis: 2,5 x fO9 motile 
s p a mier. Inseminationsvolumen: 75-80 ml. Den 
ander ugentlige ^ædopsamling blev foretaget 
frak lierige del af ejaku-
latet bL w f v t id - E c«. < <cdt ol mg på vandbad til 
25-28°Ci .;t> i lu uriedc^ s j dc , med3CK-7for-
tyndings * ¿c .ke une tempi ' \nur, mættet 
med kuldioxyd ved gennemstrømning med CO2 i 
ca. 15 minutter. Den fortyndede sæd påfyldtes 
hætteglas eller glas med tætsluttende skruelåg, 
som begge inden lukning blev gennemstrømmet 
med en svag CO2 luftstrøm for at f jerne den at-
mosfæriske luft i glassets hals. Hver sæddosis 
indeholdt 2,5 x 109 motile sædceller i et rumfang 
på 25 ml. Fortvndingsgrad: ca. 1:6. Den initial-
fortyndede sæd opbevaredes på ornestationen 
ved 18-20°C, enten indtil anvendelsesdagen, 4., 
5. eller 6. dag, hvor den udleveredes til stationens 
inseminører, eller indtil dagen før anvendelse, 
hvor den blev sendt med bane eller ratebil til de 
pågældende inseminører, ligeledes til baig på 4., 
5. eller 6. dag. Umiddelbart før inseminering fær-
digfortyndedes sæden med ca. 50 ml SCK-7 for-
tynder uden kuldioxyd, til et inseminationsvolu-
men på 75-80 ml. Der insemineredes kun én gang i 
brunsten. 

Resultater 
taterne af forsøget er vist i tabel 1, hvoraf 

aet rrerngår, at der med stigende alder af sæden er 
fremkommet et betydeligt og signifikant fald i 
drægtighedsprocenten fra 78,1 på 1.-3. dag til 
64,6, 54,0 og 48,6 på henholdsvis 4., 5. og 6. dag. 

Også kuldstørrelsen er faldet med = sæd-
alder; dette har især gjort sig gælde , og 6. 
dag. Faldet i kuldstørrelse er dog som ae lh ed 
mindre markant end faldet i drægtij cen t . 

Diskussion 
Tidligere undersøgelser af bl.a. Du Mesnil du 

Buisson et al. (1961) og Meding (1972) har vist, at 
sædens befrugtningseffektivitet falder med sti-
gende alder. Faldet i de første tre døgn er dog så 
lille, at det har kunnet accepteres, I herværende 
undersøgelse har anvendelse af SCK-7 fortyn-
dingsvæske ikke kunnet forhindre et betydeligt 
fald i drægtighedsprocenten som helhed, når sæ-
dens anvendelsestid udstraktes til 4., 5. og 6. dag 
efter sædopsamling. I tabel 1 er ornerne opstillet 
efter faldende drægtighedsprocent ved insemine-
ring på 4. dag. Fem orner har opnået en drægtig-
hedsprocent på 70 og derover (i gennemsnit 76,4). 
Dette kunne tyde på, at man ved en selektion i 
ornematerialet på grundlag af sædkvalitet og 
holdbarhed kan finde frem til orner, hvis sæd kan 
anvendes i fire dage med et acceptabelt fald i 
befrugtningselfektiviteten. En lignende selektion 
og anvendelse af EDTA-glucose som fortyn-
dingsvæske vil formentlig kunne give tilsvarende 
resultater. Den praktiske udnyttelse af en sådan 
selektion vil imidlertid blive besværlig og vanske-
lig at gennemføre. Der blev i undersøgelsen fore-
taget ialt 728 1. insemineringer. Forsøget blev 
herefter standset som følge af de dårlige resulta-
ter. Af de 728 1. insemineringer udgik 165 af mate-
rialet, som følge af manglende oplysninger om 
omløbning og drægtighedsforhold. Såfremt disse 
165 havde haft en »normal« drægtighedsprocent 
på 80, ville drægtighedsprocenten med 4., 5. og 6. 
dage gammel sæd kun været steget f ra 55 til 61, 
hvilket fortsat er for lavt til at kunne accepteres. 
For nærværende må anvendelse af EDTA-gluco-
se og IVT fortyndings væske, og opbevaring og 
anvendelse af den fortyndede sæd i indtil 3 døgn 
fortsat anses for den mest egnede sædkonserve-
ringsmetode for frisk ornesæd. 
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