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VYUŽITÍ	INSEMINACE	OVCÍ	VCHOVATELSKÉ	PRAXI

ABSTRAKT

reprodukce je důležitou součástí efektivnosti chovu ovcí. metodika přibližuje cho-
vatelům praktické využití biotechnologických postupů, popisuje vlivy působící  na 
úspěšné zabřezávání po provedené inseminaci. 

metodika popisuje optimální metodické postupy pro synchronizaci,  provádění od-
běru spermatu, jeho konzervaci, vlastní inseminaci a hodnotí výsledky provedených 
inseminací. uživatel získá ucelený přehled konkrétních informací vhodných  pro rea-
lizaci inseminace a šlechtitelských záměrů chovu ovcí.

tato publikace je určená chovatelům, shrnuje aktuální výsledky výzkumné činnos-
ti, které lze využít v managementu reprodukčního procesu ovcí. 

Klíčová	slova: inseminace ovcí, synchronizace říje, odběr spermatu, hodnocení vý-
sledků zabřezávání.
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I. Cíl metodiky
 
Cílem metodiky je podat systémově utříděný a ověřený  přehled informací  a  vý-

sledků   při  využití biotechnologických postupů,  popisuje vlivy působící  na úspěšné  
zabřezávání  po provedené inseminaci u ovcí. metodika popisuje optimální postupy  
pro   provádění odběru spermatu, jeho konzervaci, synchronizaci říje a vlastní insemi-
naci. metodika má přispět k případnému využívání inseminace v chovech ovcí v Čr.

II. Vlastní popis metodiky

A)	Úvod	–	současný	stav	inseminace

1.	Inseminace	v	chovu	ovcí

První inseminace u ovcí byly provedeny v rusku (milovanov, 1938), v evropě byla 
inseminace využívána u ovcí ve Francii (anderson, 1945). techniky pro odběr sper-
matu a inseminaci u ovcí a koz byly podrobně popsány evansem a maxwellem (1987).  
velká část výzkumu této problematiky byla věnována zmrazování spermatu.

v současnosti jsou v chovu ovcí v Čr biotechnologie využívány okrajově. za hlav-
ní důvod lze považovat snížení stavů chovaných zvířat (agroweb.cz). v Čr není rea-
lizační tým, který by mohl požadavky chovatelů ovcí a koz v provozních podmínkách 
uspokojivě zvládnout oproti vyspělým chovatelským zemím, kde je problematika re-
produkce se zaměřením na šlechtění intenzivně řešena.

Ovce inseminované při hmotnosti 42 – 45 kg potřebují průměrně 1,12 inseminací 
na zabřeznutí. nejvyšší míra zabřeznutí (91 %) byla dosažena u samic, které byly inse-
minovány po detekci estru a poté znovu za 24 hodin. zatímco u ovcí inseminovaných 
24 hodin po estru byla stanovena míra zabřezávání jen 70,5 % (Fahmy, 1996).

Jednou ze zvláštností reprodukce u ovcí jsou výrazné meziplemenné rozdíly v plod-
nosti jednotlivých plemen, nástupu pohlavní dospělosti, délce poporodního anestru, 
délce a počtu říjových cyklů v průběhu připouštěcího období. u ovcí je využíváno při 
inseminaci krátkodobě i dlouhodobě konzervovaného spermatu.

Pro úspěšné zabřezávání ovcí po inseminaci je nezbytné respektovat všechny jejich 
biologické zvláštnosti. stanovení nejvhodnější doby k inseminaci ovcí závisí na způ-
sobu vyvolání říje. doba inseminace u ovcí s přirozeným nástupem říje je nejvhodnější 
12 –18 hodin od začátku říje, inseminace ovcí po synchronizaci říje poševními tampó-
ny se doporučuje 50 – 60 hodin po jejich vyjmutí.

v rámci Čr je od roku 2008 řešen projekt „rozvoj a využití biotechnologických 
metod v reprodukci malých přežvýkavců“, který mimo jiné otázky řeší  problematiku 
uplatnění inseminace v chovu ovcí. na základě provedených experimentů v rámci ře-
šení uvedeného projektu vznikla tato předložená  metodika.
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2.	Metody	inseminace 

v chovu malých přežvýkavců se využívají následující metody inseminace – kla-
sická inseminace - intravaginální (mitchell et al., 2002), intracervikální inseminace 
(Campbell, 1996) a intrauterinní - laparoskopická inseminace (lymberopoulos et al., 
2001; stamataris et al., 2002). 

kryokonzervací beraního spermatu dochází ke snížení jeho oplozovací schopnosti 
při  inseminaci do krčku děložního. Při intracervikální inseminaci  jsou výsledky za-
březávání vyšší, ale přesto pro intenzívní využívání v praxi  méně dostačující (Yaniz et 
al., 2005). nižší oplozovací schopnost  zmrazeného spermatu je odůvodňována  dosud 
nedokonalými postupy při  kryokonzervaci (aitken, Clarkson, 1989) a nevhodnou ma-
nipulací při transportu (Fair et al., 2007). 

intravaginální	(vnitrovaginální)1.	 ,  inseminační dávka se deponuje do hor 
 ní části poševní klenby. inseminační pipetu se semenem zavádíme mírně  
 zvednutou, tak aby nebyla zasunuta omylem do močové trubice, šetrně, aby  
 nedošlo k perforaci poševní stěny

intracervikální	(vnitrokrčková)2.	 , inseminační dávka se deponuje do dělož 
 ního krčku do hloubky 1,5 cm inseminační pipetou.  k inseminaci je zde    
 nutno použít poševní zrcadlo-spekulum, které se zavádí 10 - 13 cm hluboko  
 do  pochvy. 

intrauterinní	(vnitroděložní)3.	 , dávka se deponuje speciální pipetou přímo  
 do obou rohů děložních za pomoci techniky laparoskopie. metoda je velice  
 náročná na zkušenost  technika a celého týmu. Pozitivem je vyšší %  zabřez 
 nutí.

velikost PeJet - je 0,15 - 0,50 cm3. Jak uvádí kukovics et al. (2011) – nejjednoduš-
ší metodou je intravaginální inseminace. efektivní je využití laparoskopiské insemi-
nace. nicméně je náročnější a vyžaduje vysokou odbornou způsobilost inseminačního 
týmu. 
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3.	Synchronizace	říje
režim ošetření je založen na harmonizaci a blokování pohlavního cyklu pomocí 

poševních tamponů CHrOnOGest, OviGest (po dobu 14 dní),  případně Cidr – 
aplikace 14 dní.  v den vyjmutí tampónů je aplikován PmsG  (přípravek sergon inj., 
Ovagen, Foligon,  Pregnecol; inj. v dávce 300 - 500 m.j.).

Tab.	1:	Harmonogram	synchronizace	a	indukce	říje	ovcí	s	inseminací

Den Synchronizace	říje	pro	IC	
(intracervikální	inseminaci)

Synchronizace	říje	pro	IUI	
(intrauterinní	laparoskopickou	

inseminaci)
0 zavedení tamponů t+ zavedení tamponů t+

14 vytažení tamponů t- , 
aplikace 300 - 500 mj. PmsG (FsH)   

vytažení tamponů t-,   
aplikace 300 - 500mj.  PmsG (FsH)

Předpokládaná doba ovulace 
(56 - 60 hod od  t-)

Předpokládaná doba ovulace 
(56 - 60 hod od  t-)

16 iC 2krát 54/58 hodin od t- iui ( 56 hod od  t- )

tampony se zavádějí šetrně intravaginálně, speciálním zavaděčem, aplikace PmsG je 
injekční formou, vnitrosvalově (i.m.).
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Obr.	1:	Tampony	CHRONOGEST  (gestagenní přípravek – Chrono-gest ® Cr s 
obsahem 20 -40mg cronolonu v jednom intravaginálním tamponu)

Obr.	2:	Tampony	EAZI–BREED	CID (intravaginální tampón napuštěný analogem 
progesteronu)
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Obr.	3:	Zavaděč	tampónů

Obr.	4:		Sergon		-PMSG	(lyofilisovaný sérový gonadotropin)
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4.	Odběr	a	hodnocení	ejakulátu

v den inseminace se provádí odběry ejakulátu. získaný ejakulát je odebrán z jedno-
ho a více skoku a základní makroskopická a mikroskopická analýza spermatu je pro-
vedena bezprostředně po odběru. do hodnocení je zahrnuto posouzení: objemu, barvy, 
konzistence, koncentrace a motility spermií, vířivosti ejakulátu a podíl morfologicky 
abnormálních spermií. Ředění ejakulátu vybraným ředidlem je prováděno podle kvalit 
spermatu a požadovaného počtu inseminačních dávek.  

Obr.	5:	Odběrová	vagina
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Obr.	6:	Odběr	ejakulátu	u	berana

Obr.7:	Rutinní	analýza	ejakulátu	v	laboratoři
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4.1.	Ředění	a	hodnocení	ejakulátu	

nejčastěji používaná komerční ředidla:
ředidla bez komponentů živočišného původu – andromed, andromed Css i.  • 

 a ii., Biociphos, Biladyl, Optidyl,  
ředidla s komponenty živočišného původu – triladyl, Ovipro.• 

Ředění ejakulátu vybraným ředidlem se provádí podle koncentrace a motility sper-
mií v poměru 1:4 – 1:8). takto zpracovaný ejakulát je transportován v přepravním kli-
maboxu při teplotě 16 - 18 oC do laboratoře, kde je uložen do stacionárního termostatu 
se stejnou teplotou. Hodnocení přežitelnosti spermií probíhá v časových intervalech po 
24, 48, 72 a 96 hodinách uchování.

v rámci projektu jsme prověřovali konzervační účinnost v našich podmínkách do-
stupných komerčních ředidel pro uchování spermatu jak z hlediska krátkodobé tak 
dlouhodobé konzervace.

Jako stabilizační fenomén se ukázala ředidla triladyl a andromed vykazující dlou-
hodobě ustálené výsledky. Ostatní konzervační média neprokázala výraznou zlepšující 
ani zhoršující tendenci kvality inseminačních dávek.

Obr.	8:	Ředění	ejakulátu	vybraným	ředidlem
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5. Vlastní inseminace

5.1.	Intracervikální	inseminace	-		IC

k inseminaci ovcí se využívá intracervikální (vnitrokrčková) inseminace, kdy se 
inseminační dávka deponuje do děložního krčku do hloubky 1 - 2 cm. k inseminaci je 
zde nutno použít poševní zrcadlo, které se zavádí 10 - 13 cm hluboko do pochvy. 

Frontální jednorázová inseminace je prováděna pomocí spekula a inseminační son-
dy (munitüb) v rozpětí  54 - 58 hodin po ukončení synchronizačního a indikačního 
režimu. inseminační dávky bez rozdílu objemu obsahují standardně 150 – 200x106 
aktivních spermií s motilitou 60 - 80 %.

Obr.	9:	Intracervikální	inseminace
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5.2.	Laparoskopická	inseminace

laparoskopická inseminace se využívá převážně při využití zmrazeného semene.  
inseminace se provádí v rozpětí 55 - 60 hod. po hormonálním ošetření aparaturou firmy 
Wolf. Objem inseminační dávky je  0,5 - 0,8 ml. inseminační dávky jsou aplikovány 
oboustranně do děložních rohů v oblasti  uterotubuláního  spojení speciální aplikační 
pipetou. 

kvalita rozmrazených inseminačních dávek musí být na dobré úrovni. Progresivní 
motilita spermií by měla dosahovat 30 - 50 %.

Obr.10:	Laparoskopická	inseminace
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B)	Vlastní	výsledky	při	využití	inseminace

1.	Metodické	postupy

1.1.	Intracervikální	inseminace

v rámci řešení projektu bylo ve vybraných pěti (a, B, C, d, e) užitkových chovech 
Čr v odlišných ekologických a chovatelských podmínkách provedeno 531 intracervi-
kálních inseminací u ovcí plemene suffolk (sF), texel (te), merinolandschaf (ml), 
valašská ovce (v), šumavská ovce (s), romanovská ovce (r) a lacaune (lC). věková 
hranice ovcí se pohybovala v rozmezí 2 - 6 let.

u vybraných skupin byl k synchronizaci říje a ovulace použit přípravek CHrOnO-
Gest a Cidr (vaginální tampóny) po dobu 14 nebo 8-10 dnů. Hormonální stimulace 
byla provedena přípravkem serGOn (PmsG) nebo FOlikOtrOPin (FsH). intra-
cervikální inseminace se prováděla v časovém odstupu 50 - 60 hodin po vyjmutí tam-
pónu a injekční aplikaci hormonálních přípravků. ke krátkodobé konzervaci semene 
byla použita komerční ředidla (triladYl - tr, OviPrO - O, andrOmed - a, 
OPtidYl - OPt a vlastní mléčné ředidlo - ml). takto upravené inseminační dávky 
byly použity do 12 hod. po odběru spermatu. v celkovém hodnocení bylo přihlédnuto 
i k případnému vlivu transportu na kvalitu inseminačních dávek.

1.2.	Laparoskopická	inseminace	-	IUI

v rámci projektu bylona pěti sledovaných farmách (a, B, C, d, e) provedeno 97 
inseminací zmrazeným spermatem, laparoskopickou metodou. 

Příprava ovcí plemene sF, r, ml, s a v k termínované laparoskopické inseminaci 
byla provedena kombinací přípravku CHrOnOGest a serGOn. Poševní tampony 
byly implantovány po dobu 14 dnů. Po vyjmutí  tamponů  byl injikován serGOn  
(PmsG) v dávce 300 - 500 m.j. i.m. laparoskopická inseminace byla provedena v 
rozpětí 56 - 60 hod. po insuflaci dutiny břišní   s využitím mikrochirurgické techniky  
firmy Wolf (optika 8 - 10 mm, manipulační atraumatické kleště,  speciální aplikační 
pipeta). 
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2.	Vlastní	výsledky

2.1.	Intracervikální	inseminace

Celkový přehled výsledků sledovaných ukazatelů je uveden v tabulce 2. nejvyšší 
počet zabřezlých ovcí po i. inseminaci (72,22 %) byl u ovcí plemene ml. inseminace 
byla provedena 59 hodin po ukončení synchronizačního postupu, s použitím objemu 
id 0,8 ml. 

nejnižší zabřezávání po i. inseminaci bylo zjištěno u inseminací provedených 50 
hodin po ukončení synchronizačního postupu s použitím id o objemu 0,5 ml.

z dosažených výsledků lze konstatovat, že optimální doba úspěšné inseminace je v 
období 56 - 59 hodin po ukončení synchronizačního a indikačního postupu a při obje-
mu inseminační dávky 0,5 - 0,8 ml.

2.2.	Laparoskopická	inseminace

laparoskopická inseminace byla provedena 56 - 60 hodin po uvedeném ošetření 
oboustranně do děložních rohů z celkového počtu 97 ovcí plemene sF, ml, v, s a r 
se obahnilo 53 ks (54,63 %) s plodností 159,84 % - tab. 3. Celkově však zabřezlo 59,79 
% ovcí. Četnost vrhu byla rozložena následovně: 62,50 % jedináčků, 25,50 % dvojčat 
a 12 % trojčat a více. Průměrná délka březosti se pohybovala na úrovni 149,26 dnů + 
2,02 dnů. 
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Tab.	2.		Výsledky	intracervikální	inseminace	čerstvým	semenem	u	ovcí
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ks hod. ks % ks % % ml
A 14 57 10 71,43 9 64,29 155 a 0,8
A 19 56 8 42,11 8 42,11 112 a 0,4
B 14 50 4 28,57 2 14,29 100 O 0,3
B 12 59 8 66,67 7 58,33 142 O 0,8
B 18 59 13 72,22 11 61,11 133 ml 0,8
B 17 50 3 17,65 3 17,65 100 a 0,5
C 17 58 12 70,59 10 58,82 130 ml 0,5
D 20 59 12 60 11 55 154 ml 0,5
E 80 56 38 47,5 35 43,75 119 tr 0,7
E 90 58 46 51,11 39 43,33 146 tr 0,3
E 110 58 50 45,45 45 40,91 133 tr 0,3
E 120 50 42 35 38 31,67 136 OPt 0,5
E 18 54 11 61,11 a 0,8
∑ 531 257 51,49 218 41,05 130 0,55

Tab.	3		Výsledky	laparoskopické	inseminace	zmrazeným	semenem	u	ovcí

Fa
rm

a

Počet	
ins. ovcí

Obahněno	
ovcí	po	první	

inseminaci
Délka	březosti Četnost	vrhu	(%) Plodnost

ks ks % dny 1 2 3	a	více %
A 59 32 54,23 148,41 ± 2,09 40,63 37,84 21,53 178,12
B 16 9 56,25 147,33 ± 3,56 44,44 44,44 11,12 177,77
C 8 4 50 148,00 ± 1,63 75 25 - 150
D 9 5 55,55 150,25 ± 0,50 60 20 20 160
E 5 3 60 152,33 ± 1,15 66,66 33,34 - 133,33
∑ 97 53 54,63 149,26	±	2,02 62,5 25,5 12 159,84
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2.3.	Vlivy	působící	na	úspěšnost	inseminace

2.3.1.	Optimální	doba	inseminace	po	ukončení	synchronizačního	postupu

Pro úspěšné zabřezávání ovcí po inseminaci je nezbytné respektovat všechna jejich 
biologická specifika. stanovení nejvhodnější doby k inseminace ovcí závisí na způso-
bu vyvolání říje. doba inseminace u ovcí s přirozeným nástupem říje je nejvhodnější 
10 - 18 hodin od začátku říje. inseminace ovcí po synchronizaci říje poševními tampó-
ny se doporučuje 54 - 58 hodin po jejich vyjmutí.

             dílčí výsledky našich sledování v rámci projektu naznačily, že existuje znač-
ná variabilita v přesném stanovení optimální  doby inseminace po ukončení synchroni-
začního postupu mezi jednotlivými plemeny ovcí. tento poznatek se potom významně 
promítne v celkové míře zabřeznutí. 

např. maxwell (1986) uvádí optimální dobu 60 - 72 hodin u bahnic plemene meri-
no. Findlater et al. (1991) uvádí pro bahnice plemene suffolk optimální čas pro insemi-
naci 48 hodin. v našem sledování při využití intracervikální inseminace jsme zjistili, že 
významné korelace byly dosaženy mezi objemem inseminační dávky a zabřeznutím po 
i. inseminaci. na hranici průkaznosti byly hodnoty mezi plodností a dobou inseminace 
a plodností a objemem inseminační dávky. z našeho sledování vyplývá, že optimální 
doba úspěšné inseminace je v období 54 - 58 hodin po ukončení synchronizačního a 
indikačního postupu a při objemu inseminační dávky 0,5 - 0,8 ml. aitken et al. (1990) 
rovněž uvádí  54 - 58 hodin, což potvrzují naše výsledky.

výsledky laparoskopické inseminace měly následující charakter:  60,97 % ovcí se 
obahnilo z inseminace provedené 55 - 56 hodin po ošetření, 55,81 %  (57 - 58 hodin) a 
30,76 % (59 - 60hodin) – tab. 4.

Tab.	4		Výsledky	reprodukce	u	ovcí	v	závislosti	na	době	od	ukončení	synchroniza-
ce do inseminace

Počet	
inseminovaných	

ovcí

Doba	od	ukončení	
synchronizace	do	

inseminace
Počet	obahněných	ovcí Plodnost

ks hod ks % %
41 55 - 56 25 60,97 168
43 57 - 58 24 55,81 154,16
13 59 - 60 4 30,76 125
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2.3.2.	Vliv	období	na	výsledky	inseminace

kukovics et al. (2011) ve své práci sledoval faktory ovlivňující výsledky insemi-
nace. Podle Hilla et al. (1998) výsledky inseminace provedené v různém ročním ob-
dobí vykazovaly významné rozdíly. zjistili březost 71,5 % v březnu a dubnu a březost 
67,7% v listopadu, prosinci, lednu a únoru.

závěry našich sledování:  v případě použití inseminace v mimosezonním  období  
je třeba mít stále na zřeteli, že u většiny plemen ovcí je dominantní sezonní výskyt říje 
a tento fenomén do značné míry ovlivňuje kvalitu spermatu i embryí a tím i míru % 
březosti.

2.3.3.	Úspěšnost	inseminace	při	využití	čerstvého	nebo	zmrazeného	sper-
matu.

donovan et al. (2004) porovnávali zabřezávání po inseminaci čerstvým a zmraze-
ným spermatem. zjistili významně vyšší zabřezávání při použití čerstvého sperma-
tu - březost 66 % při použití zmrazeného oproti březosti 86 % při použití čerstvého 
spermatu. 

závěry našich sledování: zabřezávání po inseminaci čerstvým nebo zmrazeným   
spermatem  po synchronizované a stimulované říji je řádově cca o 30 - 40 % nižší 
než ve spontánní říji a přirozené plemenitbě. Přestože kvalita inseminačních dávek 
byla relativně na dobré úrovni (30 - 70 % progresivní aktivita spermií), nelze zatím 
popisovanou metodu doporučit k praktickému využití. Je však spolehlivou substituční 
metodou pro udržení nebo obnovu současných plemenných linií a zajištění dostatečné 
biologické proměnlivosti populace ve šlechtitelských chovech ovcí.
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III.	Závěr	a	doporučení	pro	praxi

1) dílčí výsledky naznačily, že existuje značná variabilita v přesném stanovení optimál-
ní  doby inseminace po ukončení synchronizačního postupu mezi jednotlivými plemeny 
ovcí. tento poznatek se potom významně promítne v celkové míře zabřezávání.

2) laparoskopická inseminace resp. inseminace vůbec vyžaduje především exaktní 
výběr plemenic  při přípravě k synchronizaci a stimulaci říje. zjišťování vnějších pří-
znaků říje u ovcí je značně problematické i pro zkušeného chovatele. doporučujeme 
proto před vlastním úkonem striktní kontrolu zdravotního stavu vybraných ovcí a před 
zavedením vaginálních tamponů sonografické vyšetření ovarií nebo vaginální vyšet-
ření pomocí spekula, pro předběžný odhad momentálního stádia ovariálního (říjového 
cyklu). Bylo zjištěno, že stádium proestru, estru a raného postestru je zcela nevhodné 
pro zahájení synchronizačního postupu.  nejvhodnější doba pro zahájení ošetření je  v 
luteální fázi tj. 5. - 14. den cyklu.

3) k dosažení úspěšné  inseminace se osvědčil následující postup:
14 denní synchronizace vagiálními tampony (CHrOnOGes, OviGest, Cidr). v 
den vyjmutí tamponů aplikovat přípravek (serGOn, OvaGen, FOlliGOn) v dávce 
300 - 500 m.j. i.m./ks. injektaci inseminační dávky v množství 0,8 - 1,0 ml rozmrazené-
ho spermatu, provést 54 - 58 hodin po hormonálním ošetření. k termínované inseminaci 
doporučujeme připravovat méně početné skupiny, max. 15 - 20 ovcí. náklady na přípra-
vu jedné ovce se pohybují mezi  600 - 800 kč.

4)  zabřezávání po inseminaci a  synchronizované říji je řádově cca o 30 - 40 % nižší 
než ve spontánní říji a přirozené plemenitbě. Přestože kvalita inseminačních dávek byla 
relativně na dobré úrovni (progresivní aktivita spermií 30 - 70 %) a březost se pohybo-
vala na úrovni 50-60 % nelze zatím popisovanou metodu doporučit k plošnému využití. 
10 - 15 % populace plemenných beranů nesplňuje podmínky pro úspěšnou kryokonzer-
vaci s následnou plnohodnotnou reverzibilitou a fertilizační schopností rozmrazeného 
spermatu pro oplození. 

5) v případě použití inseminace v mimosezonním  období  je třeba mít stále na zřeteli, 
že u ovce je „dominantní“ sezonní výskyt říje a tento fenomén do značné míry ovlivňuje 
kvalitu spermatu. Pro očekávané reprodukční výsledky, zvláště u cenného plemenného 
materiálu ovcí je nejvhodnější přirozené - estrální období.
  
6) moderní biotechnologické metody lze cíleně a úspěšně realizovat vzhledem k nároč-
nosti na  odbornost a technické vybavení pouze  s týmem zkušených specialistů.      
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IV.	Srovnání	„novosti	postupů“

v metodice jsou uvedeny postupy inseminace, dosažené na základě vlastních vý-
sledků  ověřených v praktických podmínkách chovů ovcí.  uváděné informace jsou 
výsledkem výzkumné činnosti autorů a  výsledkem systematického studia vědecké 
literatury v oblasti metod v reprodukci hospodářských zvířat.

V.	Popis	uplatnění	metodiky

metodika bude vhodnou pomůckou pro podnikatele v zemědělství, ve šlechtění v 
chovu ovcí při realizaci zvyšování konkurenceschopnosti zemědělství – chovu ovcí 
uplatněním progresivních technologických postupů v reprodukci. 

Předložená publikace poskytne informace pracovníkům šlechtitelských organizací, 
poradcům, chovatelům ovcí, pracovníkům v živočišné výrobě. výsledky jsou využitel-
né v procesu průběžného vzdělávání a v pedagogické činnosti

VI. Ekonomické aspekty

reprodukce je jedním z hlavních problémů současného chovu hospodářských zví-
řat nejen u nás, ale i ve světe.  v rámci restrukturalizace marginálních oblastí je chov 
ovcí pro české zemědělství jednou z priorit, a to z důvodu jejich udržování permanent-
ním spásáním v kulturním stavu, tak i z hlediska účelného využití potenciálu trvalých 
travních porostů pro produkci masa.

ekonomický přínos, který je zaručen realizací a využitím inseminace v chovu ovcí 
lze spatřovat ve využití moderní metody kontrolované – řízené reprodukce, se zaměře-
ním na maximální zhodnocení cenného genetického materiálu ovcí.

inseminace hospodářských zvířat se v chovatelské praxi stala všeobecně uznáva-
nou biotechnologickou metodou. Její přednosti jsou spatřovány v racionálním využití 
výjimečných jedinců, uchování stávajícího genetického potenciálu, obnovování nebo 
utváření nových linií v rámci zušlechťovacích programů. stále však převládá názor 
a neochota akceptovat inseminaci jako metodu, která by zabezpečovala požadované 
výsledky v provozních podmínkách daného chovu. 

Problematika využití inseminace u ovcí byla v minulosti řešena spíše ve výzkumné 
sféře, než uplatňována v provozních podmínkách našich chovů.

Proto hlavním záměrem při sestavení metodiky bylo vypracování přehledu a ově-
ření výsledků pro praktické využití inseminace v chovech ovcí, tj. odběry spermatu 
beranům, technologického zpracování spermatu pro krátkodobou a dlouhodobou kon-
zervaci, odpovídajícího synchronizačního režimu ovcí, medikamentózních indikačních 
postupů, pro řízení a kontrolu reprodukčního cyklu, a následně techniky inseminace, 
jako technologie  pro další uchování genových zdrojů a jejich  rozmnožovaní. 
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