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 תקציר

ביוצי נמוך יותר ויתכן שגם מופיע באיחור בעונת -קדם LHהראשון קשור לשיא . שלושה עוגנים למחקר

והן בהתפתחות לקויה של הגוף , עקב כך יתכנו שיבושים הן באיחור מועד הביוץ יחסית לייחום. הקיץ

מיד   GnRHהעוגן השני מבוסס על מחקר בו הראנו כי הזרקת. הצהוב והפרשה נמוכה של פרוגסטרון

העוגן השלישי קשור להתקדמות טכנולוגית . ברות פרות בקיץלאחר תחילת ייחום עמידה העלתה התע

 . י רישום פעילות הפרה"מערכות ממוחשבות הקובעות את מועד הייחום ע

פרות 'ח "בשנה ראשונה נעשה מחקר התנהגותי מפורט ונקבע מועד ממוצע של כניסת פרות לדו: תוצאות

ח החל משעתיים לפני ועד "נכנסו לדו( 57%)נמצא כי רוב הפרות . ביחס לתחילת ייחום עמידה' להזרעה

ובהתאמה פרות , בהמשך המחקר נעשה ניסוי פוריות בשתי עונות קיץ. שעות אחרי תחילת ייחום עמידה 6

כפי ' פרות להזרעה'ח "שעות לאחר כניסה לדו 4-7עד  GnRHטיפול קיבלו זריקה תוך שרירית של 

והשני חם , הקיץ הראשון היה קל יחסית, ליםשני הקיצים נבדלו בתנאי האק. שזוהה במחשב הרפת

נתוני ההתעברות בשתי עונות המחקר . הגוף היו נמוכות בראשון וגבוהות בשני' טמפ, ובהתאמה, יחסית

בקבוצת  8%בשנה הראשונה התקבל לכלל הקבוצה יתרון בשיעור ההתעברות של . אינן חד משמעיות

בהתעברות קבוצת  5%יתרון של  –ה מגמה הפוכה בשנה השנייה התקבל; יחסית לביקורת GnRHטיפול 

. קבוצות גם הן שונות בשתי עונות המחקר-המגמות בפילוחים של תת. ביקורת יחסית לקבוצת טיפול

 . ויתכן שנובעים מהבדלים בעוצמת עקת החום, הסיבות להבדלים בין העונות בתגובה לטיפול לא ברורות

אין בשלב זה אפשרות לקבוע חד משמעית כי ניתן , קרלמרות האטרקטיביות של גישת המח: מסקנות

נדרש מחקר . לשלב טיפול לשיפור פוריות המבוסס על קביעת מועד ייחום באמצעות מערכות ממוחשבות

  .נוסף לביסוס או דחייה של היפותזת המחקר

 מבוא

בעקבות כך גורמי עקה שונים מפריעים לפעילות תקינה של מערכת הרבייה ופוגעים בפוריות הפרות ו

בעיקר עקת חום קיצית , נהוג לחלק את גורמי העקה לעקות סביבתיות. נגרמים נזקים רבים למשק החלב

עקה ; Wolfenson et al., 2000; Roth, 2008; Roth 2014בנושא זה ראה הסקירות של , וסתווית



2 
 

 Wolfensonבנושא זה ראה הסקירות של , תחלואתית בעיקר דלקת עטין ומחלת רחם לאחר המלטה ועוד

et al., 2014; Sheldon et al., 2014 גם וLavon et al., 2011b ; כמו מאזן אנרגיה )עקות מטבוליות

במערכת . Bollwein et al. 2014בנושא זה ראה הסקירה של ; קטוזיס ועוד, מצב גופני נמוך, שלילי

, בין היתר. הרבייה נפגעים תהליכים רבים במצבי עקה ועקב כך יורד שיעור ההתעברות באופן דרסטי

גורם לירידה , יחסית למועד ההזרעה, נמצא כי שיבוש תהליך הביוץ ובמיוחד התזמון הנכון של הופעתו

תהליכים קריטיים מדובר בסדרת . בשיעור ההפריה של הביציות ובהכרח לירידה בהתעברות של הפרה

הופעת , החל מעליה בהפרשת אסטרדיול מהזקיק הפרהאובולטורי: המתרחשים תוך כמה עשרות שעות

משך החיים הפוריים של . הזרעה ועד להפריה, ביוץ, הבגרת הביצית, פרהאובולטורי LH שיא , ייחום

על . גבל למספר שעותהוא מו( לאחר הזרעה)הביצית לאחר הביוץ ושל תאי הזרע במערכת המין הנקבית 

 .להקטין את הסיכויים להפריה תקינה היכול אשר יוביל לביוץ דחוי, הפרעה בתזמון האירועים שצוינו, כן

שני מצבי עקה , לדוגמא(. אופטימלי-תת)נמוך  LHביוץ המתרחש בעקבות שיא  שיבוש נוסף הוא

י היפרתרמיה משרה ירידה מצאנו בעבר כ: עקת חום קיצית( א: )הקשורים לשיבוש הביוץ ותזמונו

ועלולה לגרום לשיבוש בתהליך   (Gilad et al., 1993)פרהאובולטורי   LHמשמעותית בריכוז שיא

בעבודה . נמוך בפרות שנחשפו לעקת חום בהשוואה לפרות ביקורת LHמוצג שיא  1בציור מספר . הביוץ

הוב והפרשה נמוכה של נמוך יכול לגרום להתפתחות לקויה של גוף צ  LHאחרת מצאנו כי שיא

 ,.Bloch et al., 2006; Friedman et al)פרוגסטרון אשר נמצאו קשורים להתעברות נמוכה של פרות 

נמוך  LHקלינית מצאנו שיא -בשליש מהפרות הנגועות בדלקת עטין תת: עקה תחלואתית( ב. )(2012

קשור לזקיק פרהאובולטורי לא  ביוץ דחוי נמצא. (Lavon et al., 2010)ודחוי ובעקבות כך ביוץ דחוי 

גם מחלות רחם נמצאו קשורות . (Lavon et al., 2011a)תקין המפריש כמויות נמוכות של אסטרדיול 

 (.Sheldon et al., 2009) לדחייה של הופעת מחזוריות אחרי המלטה ולדיכוי הופעת ביוץ 

להשראה של שיא   GnRHנמוך בפרות תחת עומס חום שקיבלו מנה של  LHשיא .  1ציור מס 

LH (Gilad et al., 1993) 
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פרסמנו עבודה שעסקה בהזרקה של מנה יחידה של  (Kaim et al., 2003)לפני יותר מעשור שנים 

GnRH קיץ  -העבודה נעשתה בשתי עונות שנה . מיד לאחר הופעת ייחום עמידה על התעברות פרות חלב

, והתבססה על תצפית ייחומים כמעט רציפה במשך היממה כך שפרות שהחלו להציג ייחום עמידה -וחורף 

שיפור  נמצא באותו ניסוי. שעות מתחילת ייחום עמידה 3תוך  GnRHזוהו מיד וטופלו בזריקה בודדת של 

שיפרו , אך לא בחורף, פרות בקיץ: משמעותי ומובהק של התעברות פרות המצויות במצבי עקה

 GnRHהמטרה באותו ניסוי הייתה להזריק מנה חד פעמית של . משמעותית את שיעור ההתעברות

כך מתקבלת הגברה של הפרשת . אנדוגני המתרחש מיד בסמוך לתחילת ייחום עמידה LHשתחפוף לשיא 

כי מתן דוזה של   (Rosenberg et al., 1991)בעבר נמצא. ותיזמון נורמלי של מועד הופעתו  LHשיא

GnRH  החופפת לשיאLH כלומר לאחר הפרשת , אך אם ניתנת באיחור, טבעי מגבירה אותו משמעותית

יש חשיבות רבה , כלומר. לא יתקבל שיא מושרה נוסף או הגברה של השיא האנדוגני, הטבעי LHשיא ה 

 GnRHבסמוך לתחילת ייחום עמידה כלומר לסנכרון מתן ה  GnRHלתזמון נכון של מועד ההזרקה של 

. (2ציור ) על מנת לקבל אפקט מיטיב על ההתעברות, LHהחיצוני עם השיא האנדוגני של הפרשת 

או דחוי \נמוך ו LHאשר עלולות להציג שיא , במיוחד בולט האפקט המיטיב בפרות המצויות תחת עקה

 . פי שתואר למעלהכ

 

אנדוגני על עליה בגובה האמפליטודה  LHבמקביל להפרשת   GnRHהשפעת הזרקת    . 8ציור מס 

  LH.            של שיא 
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יישומי -לא באה לידי ביטוי ממשקי (Kaim et al., 2003)עבודתנו הקודמת , הממצאים המענייניםלמרות 

את תחילת הייחום ולהזריק , במשקים מסחריים, וזאת בשל הקושי המובן לזהות באופן ברור, באותה עת

וכיום ניתן , לאחרונה התרחש שינוי טכנולוגי משמעותי. סמוך לתחילת הייחום, את ההורמון במועד נכון

שניתן לאתר בזמן אמת את העלייה האופיינית בפעילות לקבל רישום של פעילות ייחומית באופן תדיר כך 

הפעילות נרשמת במחשב הרפת ואינה תלויה בכניסה . הפרה המתרחשת במקביל להופעת ייחום עמידה

רישום וזיהוי של תחילת פעילות ייחומית של הפרה . או כמעט כך on lineלמכון החליבה אלא מתקבלת 

 . תוך זמן קצוב מתחילת הייחום שלה GnRH מאפשר הזרקה חד פעמית של מנת, הבודדת

 

כפי שמזוהה , הניתן מיד לאחר תחילת ייחום GnRH -פעמי ב-חד שלנו היא כי טיפול הנחת העבודה

 LHגובה ההפרשה של שיא ו את מועד ההופעה' מתקן' ,במערכת זיהוי ממוחשב של פעילות ייחומית

 ובכך תורם לתזמון נכון של הביוץ ביחס למועד ההזרעה ,במיוחד בפרות במצבי עקה, פרהאובולטורי

אפשר תזמון טוב יותר של מועד הביוץ ביחס להזרעה י. ולהתפתחות גוף צהוב אופטימלי לאחר הביוץ

 .טובה יותרהתעברות גבוהים יותר וכך הפרייה שיעורי 

רישום של  מיד לאחר GnRHבחינה של מתן מנה חד פעמית של הייתה  מטרת המחקר, בהתאם לכך

מועד  'לתקן'במטרה להגביר ו, הפרהממוחשב של פעילות ורישום המבוסס על זיהוי , מיתייחו פעילות

. (3ציור ) או קשות התעברות, בפרות המצויות במצבי עקה סביבתית או תחלואתית  LHהופעת שיא

של ר התזמון באמצעות שיפוקצר וחד פעמי , זול, באמצעות טיפול פשוטהתעברות לשפר  המחקר שואף

 .ייעודיות שימצאו מגיבות היטב לטיפול, ספציפיותפרות תת קבוצות של ההזרעה בוהביוץ 

 

 LHשיא , בין היתר, פרופיל של הפרשת הורמונים לאורך מחזור הייחום בפרה המתאר. 3' ציור מס

מיד בתחילת ייחום  GnRHהזרקת , שיא נמוך או דחוי במידה ועקה כלשהיא משרה. אנדוגני

 .LHעשויה לתקן את גובה ההפרשה והתזמון הנכון של שיא 
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 תוצאות

 .ניסוי התנהגות: חלק ראשון

קביעה מדויקת ככל האפשר של מועד הייחום על פי קריאה ממוחשבת היא חשובה ביותר לקביעת מועד 

, אנדוגני מתרחש תוך שעות בודדות מתחילת ייחום עמידה  LHהיות ומועד הופעת שיא GnRH-הזרקת ה

על מנת להבטיח ביוץ נורמלי המופיע  LHובהתאם המטרה של הטיפול לסנכרן ולשפר את הופעת שיא 

אלא , חשוב לציין כי אין כוונה לבצע כיול של מערכות ממוחשבות קיימות לזיהוי ייחומים. במועד מיטבי

 . על פי נתונים המתקבלים ממערכות אלה GnRHקה של  לקבוע מועד מיטבי ונכון להזר

בה נעשו תצפיות ייחומים , טיפלנו באופן מפורט ומדוקדק בנתונים שנאספו בשנה הראשונה, כאמור

הניסוי נערך בקבוצת יבנה ובקיבוץ גבעת חיים . רצופות בעזרה של כוח אדם מהפקולטה לחקלאות

או פעילות ייחומית אחרת \יק של תחילת ייחום עמידה והמטרה הייתה לרשום את המועד המדו. מאוחד

המתקבל מנתוני ' פרות להזרעה'ולבחון את התזמון של הופעת ייחום התנהגותי ביחס לכניסת פרות לדוח 

לאחר פעולת (. SCRבדוח הממוחשב במערכת ' 33'מעבר מעל סף )הפעילות כפי שנרשמת במחשב 

 . 1מוצגים בציור מספר  איסוף וסינון מפורטת הממצאים העיקריים

ח "מציג התפלגות פרות על פי המועד בו התחיל ייחום עמידה ביחס למועד הכניסה לדו 4ציור מספר 

מהפרות הציגו תחילת ייחום ( 48%)כמחצית  ..שהופק מתוכנת החישוב של פעילות הפרה' פרות להזרעה'

מהפרות הציגו ייחום ( 24%)רבע כ. 'פרות להזרעה'עמידה תוך שעתיים לפני או אחרי כניסה לדוח 

 6כשלושה רבעים מהפרות הציגו תחילת ייחום עמידה עד , כלומר. שעות מכניסה לדוח 2-6עמידה בין 

שעות לפני כניסה  4-8מהפרות הציגו ייחום עמידה  17%רק כפי שנראה בציור . שעות מכניסה לדוח

של הפרות הציגו ייחום עמידה אך לא  12% -כ. שעות 6הציגו ייחום עמידה מאוחר מ  13%ו , לדוח

 .לא מופיעות בציורלכן ו' פרות להזרעה'נכנסו לדוח 

 .'פרות להזרעה'התפלגות פרות לפי מועד ייחום עמידה ביחס לכניסה לדוח . 4ציור מספר 
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שעות מכניסה  4-7לשיפור פוריות עד  GnRHהמסקנה המתבקשת מחלק זה של המחקר היא כי הזרקת 

ראוי להזכיר כאן כי מטרת הזרקת . היא נכונה לגבי הרוב המכריע של הפרות' פרות להזרעה'לדוח 

GnRH  היא לחפוף לשיאLH טבעי המופיע ברוב הפרות מתחילת ייחום עמידה במשך שעות ספורות .

אנדוגני  LHה מאוחר יותר לאחר הפרשת ואילו מתן הזריק, GnRHבאופן כזה יש ערך ביולוגי להזרקת 

 .מההיפופיזה היא חסרת ערך

 ניסוי פוריות : חלק שני

ואז  39פרה נכנסת לדוח חריגים מעל ערך . רישום סכמטי ממוחשב של פרה בייחום: 5ציור מספר 

ל "על פי השוואה של מועד ייחום עמידה התנהגותי ומועד ממוחשב של הנ. מוגדרת פרה בייחום

 .GnRHנקבע המועד האופטימלי להזרקת מנת 
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בכול שנה . 2315ובשנת  2314ניסוי הפוריות מבוסס על שני ניסוים שנערכו בשני קיצים שונים בשנת 

בין יולי ( גונבריד) GnRHפרות טופלו ב , בהתאם לניסוי ההתנהגות. נעשו ניסויים בשני משקים

שית נכללו פרות מהזרעה ראשונה עד הזרעה חמי. לנובמבר ומספר דומה של פרות ביקורת שלא טופלו

 4-7קיבלו זריקת גונבריד תוך ' פרות להזרעה'פרות שנכנסו לדוח (.  גם פרות קשות התעברות, כלומר)

פרת טיפול או פרת (. מיקרוגרם 233)ל "מ 2נתנה מנת גונבריד של . (7ציור ) שעות משעת הכניסה לדוח

כפי שהיה בהזרעה ביקורת שהוזרעה וחזרה לדרוש נכנסה לניסוי שנית כפרת ביקורת או פרת טיפול 

ממשק צינון נבחן בתחילת הניסוי ונעשו התאמות על מנת לוודא שלא התפתחה היפרתרמיה . הקודמת

גוף להערכת יעילות הצינון ' בדיקות מדגמיות של טמפ. חריפה במידת האפשר בהתאם למגבלות המשקיות

 .מוצגות בהמשך

אומנם , 2314בשנת . סתיו-בתוך עונת קיץ םהניסויים נערכו בחודשים מעט שוני, בגלל סיבות חיצוניות

בעזה והשלכותיו חל שיבוש קשה ' צוק איתן'אך עקב מבצע , החל הניסוי ביולי בראשית הקיץ כמקובל

-אוגוסט ולכן הנתונים המוצגים כאן הושגו בחודשים ספטמבר –בביצוע תקין של הניסוי בחודשים יולי 

הניסוי התקיים ברפת , 2315בשנת . רפת גבעת חיים מאוחדהניסוי התקיים ברפת יבנה ו. 2314, נובמבר

ורק , ספטמבר-הרוב המכריע של הנתונים הושגו בחודשים יולי. בקיבוץ יפעת' העמק'רמת השופט ורפת 

על כן אלה האחרונים לא נכללו בתוצאות , (עקב סיבות ממשקיות)נובמבר -מהם הושגו באוקטובר 8%כ 

הנתונים , לכן. לים בשתי השנים היו שונים למדי כפי שמוצג למטהתנאי האק, בנוסף. המוצגות כאן

 .2315 -ו 2314מוצגים בטבלאות נפרדות עבור 

 

 . נתוני אקלים וטמפרטורת גוף בתקופת הניסוי. 8914ניסוי . א-1טבלה 

  גבעת חיים יבנה נתוני אקלים
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אויר' טמפ  6.03°C 6.03°C ממוצע' מקס  

ממוצע' מקס 36% 63% לחות יחסית  

THI יומי' ממוצע מקס 83 83  'מקס   

גוף' טמפ  6603-6603°C 6603-6603°C שיאים לפני צינון 

 

 . נתוני אקלים וטמפרטורת גוף בתקופת הניסוי. 8912ניסוי . ב-1טבלה 

רפת העמק-יפעת רמת השופט נתוני אקלים   

אויר' טמפ  6306°C 6.03°C ממוצע' מקס  

ממוצע ' מקס 88% %.6 לחות יחסית  

THI ' מקס  ' ממוצע מקס 33 .3 

 יומי

גוף' טמפ  6603-6606°C 660.-3.03°C   שיאים לפני

 צינון

 

היה חם יותר  2315כזכור קיץ . 2314מראות בבירור תנאים נוחים יותר בקיץ ב -1 -א ו-1טבלאות 

. THIהאוויר וגם בחישוב ' ההבדלים מוצגים בטמפ. והמיקום של הרפתות גם הוסיף לעקת החום

גוף לפני ' מראים טמפ, גוף כפי שנרשמו בעזרת מתמרים ווגינליים' מדידות מייצגות של טמפ, בהתאמה

 . 2315 -בהשוואה לזו ב 2314ותית ב צינון נמוכה משמע

 

פרות . עור התעברות כללי של כול ההזרעותיש. נובמבר -הזרעות ספטמבר . 8914ניסוי . א2-טבלה 

 . 'פרות להזרעה'ח "שעות מכניסה לדו 5תוך   GnRHניסוי קיבלו זריקת 

כללית התעברות הזרעות' מס קבוצה  הרות %   

 6803 336 ביקורת 

  GnRH 3306 3.8 טיפול 

 

פרות . עור התעברות כללי של כול ההזרעותיש. ספטמבר –הזרעות  יולי . 8912ניסוי . ב-8טבלה 

 . 'פרות להזרעה'ח "שעות מכניסה לדו 5תוך   GnRHניסוי קיבלו זריקת 

כללית התעברות הזרעות' מס קבוצה  הרות %   

 3803 3.8 ביקורת 

 GnRH 3.0 ..3 טיפול. 



9 
 

 

בהתעברות של פרות  8%שיעור ההתעברות הכללי מציג שיפור של , ב-2 -א ו-2כפי שנראה בטבלאות 

בהתעברות גבוה יותר בקבוצת  5%המגמה התהפכה והתקבל פער של  2315ואילו בשנת , 2314טיפול ב 

 .אבל מציינים מגמה, ל לא מובהקים סטטיסטית"ההבדלים הנ. הביקורת דווקא

 

השפעת מצב גופני בהמלטה על שיעור . נובמבר-הזרעות ספטמבר. 8914ניסוי . א-3טבלה 

 . ההתעברות בקבוצות טיפול וביקורת

הזרעות' מס קבוצה מצב גופני המלטה הרות %   

.603מעל   6.08 33 ביקורת 

.603מעל   GnRH 3. 3606 

.603 -מתחת ל  .630 83 ביקורת 

.603 -מתחת ל  GnRH 38 3303 

 

 

 

 

 

השפעת מצב גופני בהמלטה על שיעור  . ספטמבר –הזרעות יולי . 8912ניסוי . ב-3טבלה 

 . ההתעברות בקבוצות טיפול וביקורת

הזרעות' מס קבוצה מצב גופני המלטה הרות %   

.603מעל   3603 3. ביקורת 

.603מעל   GnRH 36 3303 

.603 -מתחת ל  6.06 .. ביקורת 

.603 -מתחת ל  GnRH 33 330. 

 

ולא , מציגה תוצאות דומות להתעברות הכללית( 3-2, א-3טבלאות )ההשפעה של המצב הגופני בהמלטה 

לעומת שנת  2314בשנת כלומר המגמה ההפוכה , מצב גופניXנמצאה אינטראקציה מובהקת של קבוצה

 .וך כאחדמנראית בפרות עם מצב גופני גבוה ונ 2315
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השפעת מצב התחלואה על שיעור  ההתעברות . נובמבר-ספטמברהזרעות . 8914ניסוי . א-4טבלה 

 .או קטוזיס\ו, או דלקת עטין\ו, פרות חולות בדלקת רחם אחר המלטה. בקבוצות טיפול וביקורת

*תחלואה הזרעות' מס קבוצה  הרות %   

 308. 63 ביקורת בריאות

 GnRH 63 3303 בריאות

 .6.0 88 ביקורת חולות

 GnRH 36 3303 חולות

 .לביקורתקטן בבריאות יתרון , לקבוצת טיפולגדול בחולות יתרון ; P<0.08נטייה לאינטראקציה *

 

השפעת מצב התחלואה על שיעור  ההתעברות . ספטמבר –הזרעות יולי . 8912ניסוי . ב-4טבלה 

 .או קטוזיס\ו, או דלקת עטין\ו, פרות חולות בדלקת רחם אחר המלטה. בקבוצות טיפול וביקורת

*תחלואה הזרעות' מס קבוצה  הרות %   

 3.03 66 ביקורת בריאות

 .GnRH 3. 3.0 בריאות

 6303 83 ביקורת חולות

 GnRH 3. 3303 חולות

 .בבריאות יתרון לקבוצת טיפול, בחולות יתרון לביקורת; P<0.12נטייה לאינטראקציה *

התקבלה . השפעת מצב הבריאות על ההתעברות שונה בין בריאות וחולות וגם בין שתי שנות המחקר

 . נטייה למובהקות

בהתעברות יחסית לביקורת לא  16%הראה בפרות חולות יתרון של  GnRHטיפול ב , 2314בשנת 

 .דווקא בפרות ביקורת 13.7%ואילו בפרות בריאות יתרון בהתעברות של , מטופלת

ואילו בפרות , הראה יתרון בפרות בריאות GnRHטיפול ב : המגמה התהפכה, 2315בשנת , גוד לכךבני 

 .חולות הטיפול הראה ירידה בהתעברות בהשוואה לפרות ביקורת

 

, שעור התעברות של פרות קשות התעברות. נובמבר -הזרעות ספטמבר . 8914ניסוי . א -5טבלה 

 . ומעלה 4הזרעה 

+4הזרעות  הזרעות' מס קבוצה  הרות %   

 3308 33 ביקורת 

 GnRH 33 6303 

 



11 
 

הזרעה , שעור התעברות של פרות קשות התעברות. ספטמבר -הזרעות יולי . 8912ניסוי . ב -5טבלה 

 . ומעלה 4

+4הזרעות  הזרעות' מס קבוצה  הרות %   

 306 33 ביקורת 

 GnRH 33 603 

 

ושום אפקט  2314יתרון בשנת  13%ומעלה הראתה כ  4השפעת הטיפול על קשות התעברות מהזרעה 

 .מספר הפרות הקטן מוגבל למדי וקשה גם להצביע על מגמה כלשהיא. 2315בשנת 

 

 סיכום

הסיבות לחוסר העקביות והעדר . אינן עקביות, 2315, 2314 –תוצאות הניסויים בשתי שנות המחקר 

וחריפה יותר ב , 2314עקת החום הייתה מתונה ב , אכן. ות בניסויים אינה ברורה לנו בשלב זהחזרתי

 2333אמנם ב . 2315וקיץ ב , 2314סתיו ב -גם מועד הביצוע היה מאוחר יותר לכיוון סוף קיץ. 2315

רות פרות בקיץ שטופלו עם גונדורלין הציגו שיפור בהתעב  (Kaim et al., 2003)בעבודה שפרסמנו 

נעשה על בסיס תצפיות התנהגות לקביעת  2333משמעותי ומובהק אך יש לזכור בהקשר זה כי הניסוי ב 

. כפי שנעשה כאן, ולא באמצעות זיהוי ממוחשב של ייחום, שעות ביממה 23ייחום שנעשו ברציפות כמעט 

ר הסטטוס התרמי של כלומ, צוננו ברציפות באבוס באופן אינטנסיבי 2333כמו כן צריך לציין כי פרות ב 

. אשר הציגו היפרתרמיה מאוד מתונה, בניסוי הנוכחי 2314קרוב יותר לאלה של הפרות ב , הפרות אז

בפרות בניסוי כאן התקבלו תוצאות מטיבות על התעברות   2314 -ו, אז 2333ואכן בשני המקרים ב 

אלא הצעה להסבר , המחקראין בנקודה זו הסבר יותר מדי מבוסס לפער בתוצאות בשתי שנות . טיפול

 .בלבד
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