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Figure 4-5 Schematic representation of the importance of LH during the decline in FSH.  
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Objectifs de la maitrise des cycles  

•Améliorer les performances de reproduction et la conduite de 
troupeau 

•Améliorer la qualité de la détection des chaleurs et réduire le 
temps dévolu à celle-ci. 

•Augmenter le nombre de vaches présentant des chaleurs au cours 
d’une période donnée et donc les chances de gestation. 

•Réduire les variations des intervalles de vêlage 

•Maitrise du post-partum  et la diminution des périodes 
improductives 

•Traiter les animaux en anoestrus ou repeat breeders 

• Regroupement des mises bas et choix de la période de vêlage 
adaptée  aux disponibilités fourragères  
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