
 

Priloga 1: Pogoji za oploditveno sposobnost semena 
 
1. Osnovni androloški pregled plemenjaka obsega: 

– identifikacijo živali, starost; 
– klinični pregled živali (temperament, kondicija, morebitne konstitucijske 

napake, pregled zunanjih spolnih organov, obnašanje pri paritvi ali odvzemu 
ejakulata – ocena libida; 

– odvzem ejakulata; 
– osnovni laboratorijski pregled ejakulata. 

 
2. Popolni androloški pregled plemenjaka poleg osnovnega pregleda iz prejšnje 

točke te priloge obsega še: 
– makroskopsko oceno semena oziroma osemenjevalnih doz v skladu s 3. točko 

te priloge, ločeno za bike, žrebce, merjasce, ovne in kozle; 
– mikroskopsko oceno semena oziroma osemenjevalnih doz v skladu s 3. točko 

te priloge, ločeno za bike, žrebce, merjasce, ovne in kozle; 
– mikrobiološko oceno semena oziroma osemenjevalnih doz v skladu s 3. točko 

te priloge, ločeno za bike, žrebce, merjasce, ovne in kozle; 
– pregled semena glede na prisotnost tujih primesi (delci stelje, dlaka, urin, kri, 

eritrociti, itd.); 
– samo pri plemenjakih, vključenih v osemenjevalno središče, ugotavljanje 

sposobnosti za pridobivanje semena; 
– samo pri plemenjakih, vključenih v osemenjevalno središče, ugotavljanje 

sposobnosti semena za konzerviranje v tekočem stanju in za globoko 
zamrzovanje. 

 
3. Minimalni pogoji za oploditveno sposobnost semena  
 
3.1 BIK 
a) Oploditvena sposobnost ejakulata za uporabo pri pripustu: 

– volumen: 2 ml; 
– barva: slonokoščena, rumenkasta, mlečna; 
– vonj: vrstno značilen; 
– progresivna gibljivost semenčic: najmanj 65 %; 
– gostota: >500 milijonov semenčic v ml; 
– valovanje: najmanj ocena 3; 
– delež morfološko spremenjenih semenčic: do 20 %; 
– skupno število bakterij: do 5000 CFU/ml. 

b) Oploditvena sposobnost semena v tekoče konzerviranih osemenjevalnih dozah: 
– progresivna gibljivost semenčic: najmanj 60 %; 
– delež morfološko spremenjenih semenčic: do 20 %; 
– število progresivno gibljivih in morfološko normalnih semenčic v dozi svežega 

semena: najmanj 5 milijonov; 
– skupno število bakterij: do 500 CFU/ml. 

c) Oploditvena sposobnost semena po odtajanju globoko zamrznjenih 
osemenjevalnih doz: 
– progresivna gibljivost semenčic: najmanj 50 %; 
– delež morfološko spremenjenih semenčic: do 30 %; 
– progresivna gibljivost po rezistenčnem testu: najmanj 40 %; 



 

– število progresivno gibljivih in morfološko normalnih semenčic v dozi po 
odtajanju: najmanj 10 milijonov; 

– skupno število bakterij: do 500 CFU/ml. 
 
3.2 MERJASEC 
a) Oploditvena sposobnost ejakulata za uporabo pri pripustu: 

– volumen: 100 ml; 
– barva: mlečno bela; 
– vonj: vrstno značilen; 
– progresivna gibljivost semenčic: najmanj 60 %; 
– delež mrtvih semenčic: do 20 %; 
– delež patološko spremenjenih semenčic: do 20 %; 
– gostota: >100 milijonov semenčic v ml; 
– skupno število bakterij: do 5000 CFU/ml. 

b) Oploditvena sposobnost semena v tekoče konzerviranih osemenjevalnih dozah: 
– progresivna gibljivost semenčic: najmanj 60 %; 
– število progresivno gibljivih in morfološko normalnih semenčic v dozi za 

osemenitev: 3 milijarde; 
– volumen: 50 ml; 
– skupno število bakterij: do 500 CFU/ml. 

c) Oploditvena sposobnost semena po odtajanju globoko zamrznjenih 
osemenjevalnih doz: 
– progresivna gibljivost semenčic: najmanj 50 %; 
– število progresivno gibljivih in morfološko normalnih semenčic v dozi za 

osemenitev: 3 milijarde; 
– volumen: 50 ml; 
– skupno število bakterij: do 500 CFU/ml. 

 
3.3 ŽREBEC 
a) Oploditvena sposobnost ejakulata za uporabo pri pripustu: 

– volumen: 50 ml; 
– volumen brez sluzi: najmanj 25 ml; 
– barva: sivobela; 
– vonj: vrstno značilen; 
– progresivna gibljivost semenčic: najmanj 60 % (odvisno od paritvene sezone 

in starosti plemenjaka, dovoljeno odstopanje do 20 %); 
– delež mrtvih semenčic: do 25 %; 
– gostota: >100 milijonov semenčic v ml; 
– delež patoloških semenčic: do 30 % (odvisno od paritvene sezone in starosti 

plemenjaka, dovoljeno odstopanje do 15 %); 
– skupno število semenčic v ejakulatu: najmanj 2 milijardi, od tega najmanj 1 

milijarda progresivno gibljivih; 
– skupno število bakterij: do 5000 CFU/ml. 

b) Oploditvena sposobnost semena v tekoče konzerviranih osemenjevalnih dozah: 
– progresivna gibljivost semenčic: najmanj 60 %; 
– število progresivno gibljivih in morfološko normalnih semenčic v dozi za 

osemenitev: najmanj 500 milijonov; 
– skupno število bakterij: do 500 CFU/ml. 

 



 

c) Oploditvena sposobnost semena po odtajanju globoko zamrznjenih 
osemenjevalnih doz: 
– progresivna gibljivost semenčic: najmanj 40 %; 
– število progresivno gibljivih in morfološko normalnih semenčic v dozi za 

osemenitev: najmanj 500 milijonov; 
– skupno število bakterij: do 500 CFU/ml. 

 
3.4 OVEN IN KOZEL 
a) Oploditvena sposobnost ejakulata za uporabo pri pripustu: 

– volumen: 0,5 ml; 
– barva: slonokoščena; 
– vonj: vrstno značilen; 
– valovanje: najmanj ocena 3; 
– progresivna gibljivost semenčic: do 70 % (odvisno od paritvene sezone in 

starosti plemenjaka; dovoljeno odstopanje do 20 %); 
– delež mrtvih semenčic: do 20 %; 
– gostota: 1 milijarda semenčic v ml; 
– delež patoloških semenčic: do 20% (odvisno od paritvene sezone in starosti 

plemenjaka, dovoljeno odstopanje do 15%); 
– skupno število bakterij: do 5000 CFU/ml. 

b) Oploditvena sposobnost semena v tekoče konzerviranih osemenjevalnih dozah: 
– progresivna gibljivost semenčic: najmanj 70 %; 
– skupno število bakterij: do 500 CFU/ml; 
– število progresivno gibljivih semenčic v dozi za osemenitev: od 70 do 100 

milijonov. 
c) Oploditvena sposobnost semena v tekoče konzerviranih osemenjevalnih dozah: 

– število progresivno gibljivih semenčic v dozi za osemenitev: 200 milijonov; 
– skupno število bakterij: do 500 CFU/ml. 

 
4. Odstopanja od minimalnih pogojev za oploditveno sposobnost semena  
 
Minimalni pogoji za oploditveno sposobnost semena lahko tudi odstopajo od 
predpisanih vrednosti, kadar gre za pripravo semena v poskusne namene ali 
uvajanje novih tehnik osemenjevanja (globoko intrauterino osemenjevanje) oziroma 
kadar gre za seme genetsko visoko vrednih plemenjakov oziroma za seme, ki se 
uporablja za posebne namene (genska banka). V tem primeru mora biti na spremni 
dokumentaciji ali osemenjevalnih dozah semena posebna oznaka z navedbo, da gre 
za seme genetsko visoko vrednih plemenjakov, poizkus, poseben namen ali za 
uvajanje novih tehnik. Genetsko visoko vredne plemenjake, pri katerih je dovoljeno 
odstopanje od meril, navedenih v tej prilogi, določi delovna skupina za oceno in 
odbiro plemenjakov. V vseh primerih mora biti iz spremne dokumentacije razvidno, 
kakšno je odstopanje od minimalnih pogojev, navedenih v 3. točki te priloge. 


