
W 2017 roku Sexing Technologies (ST) rozpoczęło intensywną promocję swojego nowego produktu jakim 
jest SexedULTRA 4M. SexedULTRA 4M to porcje seksowanego nasienia zawierające 4 miliony plemników 
w jednej słomce. Powodem umieszczenia dwukrotnej liczby sortowanych płciowo plemników w słomce były 
badania terenowe ST, przeprowadzone zarówno w Ameryce Północnej, jak i w Europie.

Przeprowadzone badania wykazały, że stosując nasienie seksowane zawierające 4 miliony plemników
w słomce uzyskiwano porównywalny wskaźnik zapładnialności  jak przy użyciu nasienia konwencjonalnego 
(Ref 1,2,3). Całe nasienie seksowane produkowane obecnie w Ameryce Północnej na rynek krajowy to 
nasienie 4M. Niewielkie ilości słomek zawierających 4 miliony plemników są również dostępne w Europie. 
Niemniej jednak, europejskie laboratoria wciąż produkują nasienie seksowane zawierające 2 miliony 
komórek w słomce do dystrybucji w Europie.

Należy podkreślić, że nasienie seksowane 4M produkowane w ST charakteryzuje się min. 87% czystością 
frakcji, podczas gdy % zgodności płci uzyskiwany przy użyciu nasienia seksowanego VikingGenetics wynosi 
średnio 90%. Efekt działania nasienia seksowanego X-Vik jest stale monitorowany, na podstawie 
urodzonych w krajach VG jałówek.

Produkcja nasienia seksowanego z 4 milionami plemników w słomce jest naturalnie bardziej kosztowna
i dlatego takie nasienie jest droższe. Wyższa cena może też wpływać na wyniki płodności nasienia 4M
w terenie, z tego względu, że najprawdopodobniej najdroższe nasienie stosowane jest na najlepsze 
zwierzęta, wykazujące silne objawy rui.  Biorąc pod uwagę ten fakt, spodziewać się można, że wyniki 
płodności będą wyższe.

VikingGenetics nie ma w posiadaniu danych badań, dotyczących nasienia seksowanego 4M. Aczkolwiek, 
przeprowadzono tu badania porównujące nasienie konwencjonalne z produkowanym starą i nową metodą 
nasieniem seksowanym 2M i 3M. W wyniku analizy danych z terenu, nie zauważono żadnej różnicy
w płodności nasienia między nasieniem seksowanym SexedULTRA 2M i 3M.

SexedULTRA 4M 
vs. X-Vik



Wyliczona, na podstawie metaanaliz danych zgromadzonych w Danii, różnica w płodności między 
nasieniem konwencjonalnym a nasieniem seksowanym wynosi średnio 13,5% dla jałówek (17% dla 
holsztynów i 10% dla rasy Jersey, wyk. 1A.). Różnica między płodnością nasienia seksowanego
i nasienia konwencjonalnego dla jałówek i krów jest przedstawiona na wyk. 1B i wynosi obecnie 6,5%.

Przeprowadzone na dużą skalę przez VikingGenetics badania pokazały, że wzrost koncentracji plemników 
prowadzi do wzrostu płodności i oczekuje się, że wzrost ten wyniesie ok. 3%. Inne badania, dotyczące 
nasienia konwencjonalnego, również  pokazały tę tendencję.

VikingGenetics nie podjęło decyzji o produkcji nasienia seksowanego zawierającego 4 miliony plemników
w słomce.
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Wykres 1A: Płodność nasienia seksowanego 
stosowanego na jałówki (% w odniesieniu do wskaźnika 
niepowtarzalności rui 56 dla nasienia 
konwencjonalnego) na przestrzeni lat.

Wykres 1B: Różnica w płodności między nasieniem 
seksowanym a konwencjonalnym wyliczona dla krów
i jałówek razem.



Koszt uzyskania 100 ciąży, z których urodzą się jałówki

Czy nasienie SexedULTRA 4M jest lepszym rozwiązaniem niż X-Vik? Dane pokazują, że średni 
współczynnik zapłodnienia z użyciem nasienia konwencjonalnego wynosi 60%, można więc 
założyć, że liczba ta jest taka sama dla VikingGenetics i ST.

Nasienie X-Vik
Wiedząc, że po użyciu nasienia X-Vik 90% cieląt to jałówki, by uzyskać 100 nowych jałówek 
potrzeba 110 ciąży. Z wskaźnikiem zapładnialności niższym o 8% w stosunku do nasienia 
konwencjonalnego w systemie VG, wskaźnik ten dla X-Vik będzie wynosił 52%. Do uzyskania 100 
nowych jałówek, będzie więc musiało być przeprowadzonych 212 inseminacji nasieniem X-Vik.

Nasienie 4M SexedULTRA
Wiedząc, że po użyciu nasienia 4M SexedULTRA 87% cieląt to jałówki, będzie potrzebnych 115 
ciąży by uzyskać 100 nowych jałówek. ST twierdzi, że współczynnik zapładnialności dla 4M 
SexedULTRA jest taki sam, jak dla nasienia konwencjonalnego. Do uzyskania 100 nowych 
jałówek będzie więc musiało być przeprowadzonych 192 inseminacji nasieniem 4M.

X-Vik 4M Ultra SEXED

Wskaźnik zapładnialności % 52% 60%
Zgodność płci % 90% 87%
Liczba ciąży potrzebnych do uzyskania 100 jałówek 110 115
Liczba inseminacji potrzebnych do uzyskania 100 jałówek 212 192
Średni koszt porcji nasienia przeciętnego buhaja 25 EUR 30 EUR
Całkowity koszt usługi (ok. 15 EUR na inseminację) 3,173 EUR 2,875 EUR
Koszt nasienia na 100 nowych jałówek 5,288 EUR 5,750 EUR
Koszt jednej ciąży, z której będzie jałówka 53 EUR 58 EUR
Całkowity koszt uzyskania 100 ciąży,
z których urodzą się jałówki 8,462 EUR 8,625 EUR

Całkowity koszt uzyskania 100 nowych jałówek przy użyciu nasienia
X-Vik jest o 163 EUR niższy niż przy użyciu 4M SexedULTRA. Stosowanie nasienia 4M 
nie przynosi zatem żadnego zysku ekonomicznego.




