INSEMINATIE
Clean Blue flexion

Biosecurity begint bij het insemineren.
Het aantal biggen per zeug per jaar is bepalend voor de productiviteit van een fokbedrijf. De juiste hygiëne bij het insemineren van zeugen is een
sleutel tot een succesvol KI programma. De introductie van de Clean blue flexion pipet in het Agro TopShop programma maakt een verbetering in
hygiënische inseminatie voor ieder bereikbaar.

Kenmerken Clean Blue flexion

Kwaliteit

Hygiëne

Productiviteit

Gemak

Tijdbesparing

Bewezen
Wetenschappelijk onderzoek en praktische rapporten bevestigen
het succes van het SafeBlue-concept. In praktijkproeven konden
per 100 verschillende zeugen 30 tot 100 biggen meer worden
verkregen.

Concept

Uniek

Vormgeving en gebruik

Het SafeBlue-hygiëneconcept - voor een
aantoonbaar beter resultaat van inseminatie.

De gesteriliseerde pipet is hygiënisch verpakt. De verpakking wordt als een beschermend omhulsel voor inbrengen gebruikt.

De speciale vormgeving maakt het mogelijk
de pipet te gebruiken bij zowel zeugen als
gelten.

Het is niet nodig een aanvullende gel te
gebruiken, deze is veelal een route van
bacteriële besmetting.

Slechts 3 handelingen.
1. De pipet 5 tot 10 cm inbrengen, dan
door de hoes drukken.
2. Achterzijde openen en tube aansluiten.
3. Ophangen aan de inseminatielijn.

Een hygiënisch inseminatieproces door
gebruik van een kiemvrije pipet verhindert
binnendringen van micro-organismen zoals
bacteriën en virussen in de baarmoeder. Dit
is van cruciaal belang voor de diergezondheid en dus het succes van de inseminatie.

Deze factoren maken het SafeBlue-concept,
vanuit het oogpunt voor hygiënische inseminatie, zeer uniek.
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INSEMINATIE
Clean Blue flexion
De voordelen:
• Beschermhoes: geen besmetting van de pipet
tijdens het inbrengen, pas in de schede wordt
de kop van de pipet door de huls gedrukt.
• Geen tijdverlies door uitgebreide voorbereiding, droge reiniging van de vulva is voldoende.
• Geen handelingen met smeermiddelen.
• Perforatielijn voor het makkelijk openen van de beschermkap.
• Altijd schoon werken met bescherming tegen bacteriële besmetting.
• Elke pipet is gesteriliseerd en afzonderlijk verpakt in een
beschermende hoes.
• De kop is al voorzien van een spermavriendelijk glijmiddel.

Bevruchting (%)
84,8

91,8
78,9

Bedrijf A+B

75,3

Bedrijf A

CB flexion

81,7

81,1

Bedrijf B

Traditioneel

Bevruchtingspercentage
Onderzoek aan de ‘ University of Giessen, Institute for Animal Breeding and Genetics ’ wijst een beter resultaat uit bij het gebruik van de Clean Blue
flexion.
Test met 2520 zeugen. Bedrijf A, 887 zeugen bedrijf B 1633 zeugen. Dubbele inseminatie met een traditionele pipet en een gesteriliseerd verpakte
pipet volgens het Clean Blue concept.
Het geheel resulteerde in een betere bevruchting met 5,9%
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