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Настоящият справочник съдържа информация за биологията и организацията на репродуктивен процес при едри преживни животни и може да бъде
полезен на ветеринарни лекари, специалисти по животновъдство, фермери и
студенти. Представени са най-често прилаганите репродуктивни биотехнологии, като различни разработени протоколи за синхронизиране на еструса,
пресинхронизация и ресинхронизация при крави и биволици. Важните етапи
по откриване на еструса и провеждането на изкуственото осеменяване. Разработеният иновативен фармакокинетичен и фарма кодинамичен подход в лечението на бактериални заболявания на матката дава възможности за ефективно
лечение и репродуктивно определяне за постигане на своевременно заплождане на кравите след раждане. Дадена е информация за влиянието на топлинния
стрес върху заплодяемоста при млечните крави и възможности за охлаждане
през летниия период. Разгледани са ефективните методи на ембриотрансфер
за оптимизиране на възпроизводството при кравите.
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