
SIKLUS REPRODUKSI DAN MANIPULASINYA

SIKLUS REPRODUKSI

Siklus reproduksi biri-biri/domba betina dikontrol oleh terpadu cara jalan-saraf dan 

endokrin yang menghubungkan otak, indung telur dan rahim. Pada fase ini terjadinya  oestrus 

dan ovulasi, mengatur livespan korpus luteum dan dengan demikian mengontrol durasi 

interval antar oestrus.

Musim kawin

Domba adalah ternakan musiman, peternak jangka pendek. Di wilayah lintang 

sedang, aktivitas seksual mereka dimulai dengan menurunnya panjang hari pada akhir musim 

panas dan musim gugur dan berakhir dengan meningkatnya panjang  hari pada  akhir  musim 

dingin, awal musim semi. Darah metabolit yang memantau informasi dan perubahan panjang 

hari adalah melantonin, hormon yang disekresikan oleh kelenjar pineal di otak selama waktu 

yang gelap. Dengan menanggapi perubahan pada panjang hari,  melantonin memprogram 

rantai ritme reproduksi untuk memastikan bahwa musim kawin terjadi pada waktu yang tepat 

tiap tahun. Melantonin juga dapat digunakan untuk memajukan musim kawin dengan 

pengaturan oral atau dengan penyuntikan/penyisipan sebagai implan. 

Meskipun perilaku oestrus dan ovulasi terjadi hanya selama musim kawin, perubahan 

dinamis dalam pertumbuhan folikel ovarium dan regresi terus terjadi sepanjang musim tidak 

berbiak (anoestrus). Folikel ini dapat lebih dirangsang secara artifisial, sehingga 

memungkinkan domba betina untuk berkembang biak selama masa bukan musim kawin. 

Memang, di daerah khatulistiwa, di mana panjang hari sangat sedikit variasinya, pernyataan 

dinamis dari populasi folikel ovarium berarti bahwa domba asli dapat berkembang biak 

setiap saat sepanjang tahun. Ketersediaan makanan sering menjadi faktor membatasi, dan ini 

diatur terutama oleh curah hujan, ketinggian dan suhu. Di daerah suhu, penyinaran adalah 

faktor pengendali yang utama, dengan suhu dan faktor iklim lain yang memiliki efek hanya 

sedikit.



Sementara sebagian besar peternak domba jantan mampu untuk kawin setiap saat 

sepanjang tahun, kuantitas dan kualitas ejakulasi memburuk bertepatan dengan masa bukan 

musim peternakan domba betina itu. Libido domba jantan juga menurun selama periode ini, 

dan faktor-faktor ini memiliki pengaruh penting pada keberhasilan sistem produksi domba 

yang melibatkan induksi diluar musim kawin alami.

Panjang musim kawin bervariasi dengan berkembang biak. Dorset Horn mampu 

membiakkan setiap saat sepanjang tahun, tapi ini diterapkan untuk domba betina secara 

individual daripada kelompok pada 8-bulan musim aktivitas seksual yang bisa diharapkan. 

Peternak di pegunungan, seperti Blackface Skotlandia. Swaledale, Welsh Mountain dan 

Cheviot, memiliki musim kawin jauh lebih pendek sekitar 4 bulan. Lintasan ekstrem tersebut 

diantaranya seperti Greyface dan Mule. Perkecualian dari variasi ini, sebagian besar bibit 

mencapai puncak kesuburannya pada akhir musim gugur (Oktober-November), dan hal ini 

tercermin dalam tingkat pembiakan tertinggi pada akhir Maret dan April. Studi tentang 

pengembangbiakan pada D'Merinos Arles di Perancis dan Small Han Tail Kecil di China 

telah menunjukkan polimorfis gen reseptor Mel yang terkait dengan kemampuan individu 

dari keturunan ini untuk domba diluar musim kawin.

Masa transisi.

Aktivitas hipofisis yang sempurna, ditandai dengan peningkatan frekuensi hormon 

luteinizing hormone (LH), yang terjadi pada transisi antara anoestrus dan oestrus. Perubahan 

endokrin ini merangsang peningkatan ukuran maksimum, dan kapasitas oestrogenie dari 

folikel ovarium, yang berpuncak pada lonjakan LH dan ovulasi. Dengan kekosongan 

pembentukan progresteron, yang normal di awal masa musim kawin, maka ovulasi pertama 

tidak disertai tindakan perilaku, melainkan adalah tindakan 'diam'. Memang jika corpus 

luteum (CL), yang dibentuk setelah ovulasi yang pertama pertama musim kawin, regresi 

prematur, ovulasi yang berulang, tetapi juga mungkin 'diam' karena progesteron yang tidak 

memadai.

Domba betina siap merespon rangsangan selama masa transisi, baik untuk pengenalan 

domba jantan, yang meningkatkan frekuensi hormone LH, atau ke sumber gonadotropin 



eksogen seperti serum kuda hamil, sekarang dikenal sebagai serum gonadotrophin (ESG) 

atau hewan jenis kuda chorionic gonadotrophin (eCG) yang terakhir ini diadopsi dalam bab 

ini. Menyiapkan eCG diberikan mengikuti jangka waktu priming progesteron, ovulasi 

disertai dengan oestrous perilaku.

Siklus oestrous

Interval Inter-oestrous pada kambing betina yang bervariasi dari 14 sampai 18 hari, 

dengan rata-rata 16-17 hari. Para 13-14 hari pertama adalah fase luteal dari siklus, ditandai 

dengan sekresi progesteron oleh CL, dan 3-4 hari tersisa fase folikuler, yang diprakarsai oleh 

penurunan produksi progesteron luteal. Jatuhnya level progesteron meningkatkan frekuensi 

dengan yang dilepaskan LH dari kelenjar pituitari, dengan demikian merangsang produksi 

estradiol dan sekresi oleh folikel non-atresia dalam jumlah yang besar. Kenaikan estrogen 

menyebabkan perilaku oestrus, yang mengakibatkan lonjakan pra-ovulasi LH dan 

menghasilkan peningkatan bersamaan dalam pelepasan hormone folikel hipofisis (FSH). 

Perubahan-perubahan endokrin menaikkan pematangan akhir dari folikel yang menyebabkan 

pemecahan dan pelepasan ovum.

Selalu, lebih dari satu folikel berkembang dalam ovarium sehingga ovulasi ganda 

adalah hal yang umum. Jarang ada lebih dari penyebaran beberapa jam pada saat pecahnya 

folikel. Mekanisme pengendalian jumlah folikel mencapai kematangan dan berovulasi sangat 

kompleks dan tidak sepenuhnya dapat dipahami. Meskipun demikian, ada keterlibatan faktor 

pertumbuhan ovarium (misalnya insulin-seperti faktor pertumbuhan-1 (IGF-1) dan IGF 

protein mengikat (IGFBP); faktor pertumbuhan epidermal (EGF), faktor pertumbuhan 

transformasi (TGF-α dan-β ) dan hormon ovarium peptida (misalnya inhibin, aktivin, dan 

follistatin), karena mereka berinteraksi untuk memodulasi respon dari sel folikel untuk 

gonadotrophins. penelitian terbaru dari mutasi genetik telah menunjukkan pentingnya dua 

anggota (BMP15 dan GDF9) dari superfamili TGF-β dalam pengaturan tingkat ovulasi pada 

domba betina (1).

Oestrus dan ovulasi



Para perilaku tanda-tanda oestrus berakhir 1-2 hari  dan rata-rata sekitar 36 jam. 

Seperti pada spesies lain, tanda-tanda adalah hasil dari konsentrasi tinggi beredarnya 

estrogen, yang mana, pada domba betina, puncaknya hanya pada saat sebelum terjadinya 

oestrus dan segera sebelum lonjakan LH dari oestrus awal. Keadaan ini bertepatan dengan 

rendahnya tingkat progesteron yang beredar, yang telah jatuh cepat dari sekitar hari ke 15 

dari siklus (hari 0 = ovulasi). Oestrus pada domba/kambing betina ini sangat lemah. Jika 

domba jantan hadir, domba betina di oestrus akan mencari dia keluar, menampilkan sedikit 

menggoyangkan ekor dan mungkin menyundul skrotum domba jantan, tetapi ini biasanya 

adalah batasan aktivitas mereka. Jika domba jantan menunjukkan minatnya, mereka akan 

berdiri untuk dipasang. Jika domba jantan tidak hadir, oestrus akan tidak terdeteksi, tetapi 

akan berlangsung beberapa jam lebih lama daripada ketika domba jantan berada di 

sekitarnya. Anak domba betina dan gimmers mungkin tidak menunjukkan tanda-tanda luar 

oestrus apapun, yang dapat menimbulkan masalah jika anak domba jantan yang tidak 

berpengalaman digunakan. Oleh karena itu, penting untuk menjalankan ekor domba jantan 

dewasa yang memiliki libido tinggi dengan betina yang perawan.

Pada awal musim kawin, harga ovulasi lebih rendah dan oestrus umumnya lebih 

pendek, kurang intens dan kurang subur. Ovulasi adalah spontan dan akan berlangsung 

menjelang akhir oestrus, beberapa berlangsung sekitar 18-24 jam setelahnya. Tingkat ovulasi 

tergantung pada jumlah folikel yang matang dan dipengaruhi oleh sejumlah faktor. Ini 

termasuk nutrisi selama kehidupan janin dan lagi pada sekitar 6 bulan sebelum ovulasi ketika 

folikel ovarium meninggalkan uangan  primordial mereka. Mereka juga terkait status gizi dan 

kondisi tubuh domba pada saat ovulasi. Faktor lain adalah jenis, usia, status reproduksi 

(kering atau menyusui) dan musim pada tahun itu. Pengoptimalan atas banyak faktor-faktor 

ini akan mungkin meningkatkan tingkat ovulasi. Namun,  tingkat ovulasi yang tinggi tidak 

selalu berarti bahwa anak domba akan lahir. Ini akan tergantung pada aktivitas dan kesuburan 

pada domba jantan dan pada manajemen induk domba selama awal kehamilan, dengan tujuan 

untuk meminimalkan kematian embrio dini.

 



Leutinisasi dan luteolysis

Setelah ovulasi, folikel (Graafian) yang pecah menjadi haemorragicum corpus, yang 

berubah menjadi CL yang secara cepat mulai mensekresikan progesteron, mencapai 

puncaknya pada waktu sekitar 6 hari setelah ovulasi. Progesteron menghambat sekresi 

gonadotropin hipofisis, sehingga mencegah perkembangan folikel estrogen, yang akan 

membahayakan kelangsungan hidup embrio. Progesteron juga merupakan hal utama saluran 

reproduksi selama penerimaan dari ovum subur yang dibuahi.

Jika betina tidak hamil, pada sekitar hari ke 12 dari siklus CL memudar dan tingkat 

sirkulasi progesteron turun teratur dan bertahap . Proses (luteolysis) ini yang dibawa oleh 

prostaglandin F2 alfa (PGF2α), yang disekresikan secara berdenyut dari endometrium uterus 

dalam menanggapi pembentukan progesteron. PGF2α tetap ditopang dalam kegiatannya 

dengan oksitosin dari CL berinteraksi dengan reseptor endometrium untuk memastikan 

produksi oksitosin lanjutan untuk sekresi episodik PGF2α. Namun, jika embrio awal 

menandakan kehadirannya dengan memproduksi protein yg berhubung dengan trofoblas 

(oTP-1), yang merupakan interferon (IFN7), sekresi PGF2α oleh rahim ditekan, CL tetap 

utuh dan kehamilan tetap bertahan.

Kawin dan pembuahan

Pada ejakulasi, seekor domba jantan yang fit dan subur akan mendeposit sekitar 

3000-4000 juta sperma pada vagina anterior domba betina itu. Domba mungkin melayani 

domba betina pada waktu lebih dari satu kali dan, dalam  beberapa kelompok. Sperma 

memiliki perjalanan yang panjang dan berliku-liku dan berbahaya untuk mencapai ampula 

saluran telur, di mana mereka bertemu ovum/sel telur. Dari jumlah yang sangat besar sperma 

yang disimpan, hanya beberapa ratus menyelesaikan perjalanan. Kebanyakan tidak pernah 

mengelilingi leher rahim domba yang berbelit dan sebagian besar yang diperlakukan sebagai 

bahan 'asing' dan ditelan oleh sel darah putih.

Pada pembuahan, biasanya hanya satu sperma membuahi satu sel telur. Enzim dari 

akrosom di kepala sperma membantu untuk menembus membran luar (zona bening) dari 

ovum/telur. Setelah ini terjadi, tidak ada sperma selanjutnya yang dapat masuk zona kecuali 

sel telur sudah matang dan penetrasi telah  masuk. Penetrasi ganda atau beberapa akan 



berakibat fatal untuk sel telur. Jika sperma dan / atau ovum yang matang pada saat mereka 

bertemu-yang jarang akan terjadi setelah kegiatan secara alami, tetapi dapat mengikuti 

kelembaban dari inseminasi buatan-sehingga pembuahan tidak mungkin terjadi, atau jika 

tidak, kelangsungan hidup embrio mungkin dikompromikan.

MANIPULASI DARI PEMELIHARAAN

Pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana faktor lingkungan dan genetik 

mempengaruhi pertumbuhan folikel ovarium dan angka ovulasi mendorong penerapan 

strategi manajemen baru dan teknik untuk meningkatkan kinerja reproduksi secara 

keseluruhan. Tujuan utama dalam aplikasi ini, namun kinerja dengan sumber daya yang 

tersedia.

Tingkat ovulasi

Sementara domba jantan memproduksi sperma 'sesuai permintaan' dari masa pubertas 

sampai usia campur atau kelemahan, domba betina itu lahir dengan semua ovum yang dia 

akan pernah miliki, sebagian besar yang baik tidak akan pernah berkembang atau binasa 

ketika folikel, dimana sel telur setiap dirumuskan, menjadi atresia. Insiden atresia sebagai 

folikel berkembang dari keadaan diam primordial untuk ovulasi-proses yang memakan waktu 

sekitar 6 bulan dalam kepekaan folikel yang berkembang untuk pergeseran halus dalam 

gonadotrophins sehingga, selama livespan dari CL, jumlah folikel banyak muncul, tumbuh 

dan binasa (atresia) sebelum munculnya mereka yang benar-benar mengalami ovulasi. 

Jumlah telur yang berkembang hingga jatuh tempo penuh dan ovulasi dapat diubah dalam 

beberapa cara.

Nutrisi

Meskipun efek buruk pada perkembangan ovarium janin, gizi buruk (0,5 x 

pemeliharaan) yang dikenakan untuk 95 hari pertama kehamilan dapat mengurangi secara 

permanen tingkat ovulasi dewasa oleh 0 persen (2). Meskipun tidak diuji pengaruhnya 

terhadap angka ovulasi, periode singkat dari kekurangan gizi ibu juga telah terbukti 

berpengaruh buruk terhadap ovarium janin dan karena itu tidak mungkin kondusif bagi 



ekspresi penuh potensi ovulasi. Periode ini adalah 30 hari pertama kehamilan, hari 30-50 dan 

50-65 hari. Gizi buruk pada waktu sekitar 6 bulan sebelum ovulasi juga dapat mempengaruhi 

tingkat ovulasi. Ini adalah waktu ketika ovarium folikel yang ditujukan untuk pengembangan 

lebih lanjut yang meninggalkan ruangan diam primordial mereka. Meningkatkan gizi domba 

betina itu (pembilasan) dalam 2 minggu sebelum kawin dimunculkan untuk mengurangi 

dampak buruk dari ini gizi buruk sebelumnya.

'Membilas' tentu saja adalah metode panjang yang disajikan untuk meningkatkan 

angka ovulasi. Domba umumnya merespon secara optimal untuk pembilasan ketika kondisi 

tubuh mereka sedang (2.5-3.5), bukan ketika terlalu kurus atau gemuk. Dengan demikian, 

domba betina harus dalam kondisi-pasca-sapih, dipisahkan ke dalam kelompok dan dijaga 

sehingga sebagian besar berada dalam kondisi tubuh pra-kawin yang tepat.

Pembibitan dan kesuburan gen

Pembibitan sangat berbeda dalam tingkat ovulasi, dan lintas-peternakan mungkin 

adalah metode yang paling sederhana untuk meningkatkan (atau menurunkan) tingkat 

kesuburan dari kelompok binatang. Sebagai contoh, di awal atau diluar musim ternak 

berkembang biak, baik kesuburan dan pemuliaan awal adalah karakteristik penting dari 

pembibitan jenis domba betina. Dengan melihat domba betina Dorset Horn (peternak lama) 

dengan  Finn ram (generasi produktif), domba betina keturunan silangannya  memiliki 

tingkat kesuburan menengah, sementara tetap mempertahankan beberapa kemampuan untuk 

berkembang biak di luar musim. Namun, ada individu hewan dalam sejumlah ras di seluruh 

dunia dengan tingkat ovulasi normal tinggi (3). Individu tersebut termasuk Thoka (Islandia), 

Booroola Merino (Australia), Garole (India), Jawa (Indonesia), Inverdale Romney (Selandia 

Baru), Woodlands Coopworth (Selandia Baru), Belclare (Irlandia), Cambridge (Inggris), 

Lacauna (Prancis), Hu dan Han (Cina). 

Keunggulan mereka adalah karena gen tunggal atau, dalam kasus Belclare dan 

Cambridge, dua gen. Peningkatan angka ovulasi untuk satu salinan gen prolifikasi berkisar 

dari 0,4 untuk gen Woodlands (tercetak dan hanya diungkapkan ketika diwariskan) 1,5 untuk 

Booroola. Gen prolifikasi di Inverdale terletak pada kromosom X. Domba betina dengan satu 



salinan gen (diperoleh dengan domba jantan kawin gen pembawa non-gen pembawa domba 

betina) memiliki ovulasi rata-rata dan peningkatan ukuran sekitar 1,0, dan 0,6 masing-

masing, tetapi mereka dengan dua salinan (diperoleh dengan domba jantan kawin gen 

pembawa untuk domba betina pembawa gen) adalah tidak subur. Pengembangannya, di 

Selandia Baru, pada tes DNA untuk gen telah menyebabkan peningkatan pesat dalam 

dimasukkannya gen ke kambing domba Selandia Baru di mana semua keturunan (jantan dan 

betina) disembelih untuk produksi daging. Manfaat yang mereka klaim adalah untuk 

menghindari pengurangan jumlah sampah yang sering menyertai penggunaan unggul 

penghasil daging domba pemuliaan dan penghapusan kebutuhan ‘flushing/pembilasan’ untuk 

meningkatkan produksi daging domba. Mengingat meningkatnya jumlah gen prolifikasi yang 

sedang diidentifikasi dan variasi dalam pola warisan itu dipertimbangkan bahwa 

penanda/marker seleksi genetik akan semakin digunakan untuk membawa keunggulan yang 

lebih sesuai dengan sumber daya lingkungan dan kebutuhan pasar.

Ganadotrophins

Tingkat ovulasi juga dapat ditingkatkan dengan menggunakan hormon eksogen atau 

teknik imunisasi. Ganadotrophins seperti ECG atau yg berhubung dengan hormon follicle-

stimulating (oFSH) dapat digunakan untuk superovulate domba betina dalam program 

transfer embrio. Namun, responnya adalah variabel dan, sementara tingkat ovulasi dari 

kawanan atau kelompok secara keseluruhan dapat meningkat secara substansial, beberapa 

domba betina ternyata tidak merespon dan domba betina lainnya sangat merespon. Saat ini 

eCG umumnya dicadangkan untuk mendorong oestrus dan ovulasi diluar musim kawin 

normal atau menjamin sinkronisasi oestrus baik dalam program inseminasi yang tetap selama 

musim kawin. Dalam kedua situasi itu diberikan dalam suntikan tunggal setelah jangka 

waktu pembentukan progesteron. Sebaliknya, oFSH digunakan untuk induksi superovulasi 

pada domba betina donor embrio dimana karena waktu yang pendek, diberikan sebagai 

rangkaian suntikan dua kali sehari sebelum dan segera setelah akhir periode priming 

progesteron.



Kekebalan Anti-steroid

Di antara banyak steroid yang disekresi oleh ovarium adalah androgen, 

androstenedione, yang memiliki efek  pada tingkat ovulasi melalui umpan balik pada sumbu 

hipotalamus-hipofisis. Domba betina diimunisasi androstenedion merespon dengan tingkat 

ovulasi secara signifikan lebih tinggi, tetapi tidak mendapatkan respon bervariasi dengan 

jenis dan tingkat pemberian pakan dan bonus ovulasi tambahan dapat dibatalkan disebabkan 

kematian embrio yang tinggi atau kerugian berlebihan atas domba sebelum kelahiran. Produk 

jenis ini, eCG diberikan pada penarikan progesteron menjadi contoh yang lain, sangat rentan 

terhadap penggunaan yang tidak semestinya, seringkali melalui ketidaktahuan peningkatan 

tingkat manajemen yang diperlukan untuk mengatasi sampah berukuran lebih besar yang 

disebabkan oleh penggunaan obat ini. Pengenalan gen prolifikasi sangat tinggi, seperti gen 

Booroola, menyajikan masalah yang sama. Terutama sebagai akibat dari masalah ini, produk 

imunogen androstenedion protein ditarik pada awal 1990-an. Namun, sekarang tersedia lagi. 

Meskipun penelitian yang menunjukkan bahwa imunisasi terhadap hormon peptida 

ovarium, inhibin, dapat meningkatkan angka ovulasi namun tidak ada imunogen yang 

tersedia secara komersial untuk inhibin. Juga tidak ada produk komersial untuk 

memanfaatkan peningkatan eksperimental terbukti dengan jumlah limbah yang timbul dari 

imunisasi jangka pendek terhadap produk peptida dari gen (BMP15 dan GDF9) bertanggung 

jawab atas prolifikasi yang lebih besar dari pembibitan Inverdale, Belclare dan Cambridge. 

SINKRONISASI OESTRUS DAN OVULASI

 Sebuah cara pembiakan domba, yang muncul pada periode kawin pendek, dapat 

dicapai dengan teknik pengenalan domba jantan pada waktu yang tepat atau dengan 

penerapan prosedur sinkronisasi estrus yang  meniru maupun mengontrol fungsi korpus 

luteum (4).

Domba jantan atau Efek penggoda 



Suint, campuran sekresi dari kelenjar sebaceous dan kulit bau-bauan pada domba, 

mengandung feromon yang dalam kasus domba jantan tersebut, memiliki efek mendalam dan 

langsung pada domba betina diluar musim kawin yang telah tetap terpisah dari pejantan 

selama beberapa minggu. Efeknya dinyatakan sebagai peningkatan pesat dalam frekuensi 

LH, yang meningkatkan pertumbuhan folikel ovarium dengan peningkatan yang sesuai 

dalam produksi estradiol mereka, yang pada gilirannya memicu pelepasan lonjakan LH 

sebelum masa ovulasi. Oleh karena itu, domba betina mendekati musim kawin alami mereka 

atau pada pembibitan mereka dan lingkungan dimana tingginya insiden yang menandai 

dimulainya musim kawin dan mendahului gelombang LH.

Domba betina yang responsif akan berovulasi dalam waktu -3 hari sebelum 

pengenalan domba jantan. Namun, ovulasi tidak disertai perilaku masa kawin  saat ini ('panas 

yang diam'), karena domba betina belum mengalami masa pembentukan progesteron. Hal ini 

dapat diatasi dengan menggunakan progesteron eksogen dan, memberikan mereka masa 

hidup adalah dari panjang normal (12-14 hari), ovulasi selanjutnya akan disertai dengan 

perilaku masa kawin. Namun, dalam beberapa domba betina, CL memiliki umur pendek 

sekitar 4-5 hari, dengan hasil bahwa ovulasi berikut juga terjadi karena ketiadaan perilaku 

masa kawin.

Dalam prakteknya, ini berarti bahwa dalam kelompok induk domba yang mengalami 

efek pejantan penggoda, beberapa diantaranya akan menunjukkan perilaku masa kawin dari 

sekitar 18 hari setelah bergabung, sedangkan sisanya akan melakukannya pada sekitar 24 

hari. Oleh karena itu, vasektomi domba jantan diperkenalkan ke dalam kawanan domba-

domba betina yang responsif yang pada periode bukan musim kawin harus diganti dengan 

domba jantan yang subur dalam 14 hari setelah pengenalan penggoda. Hal ini akan 

menghasilkan domba betina yang dilayani dalam periode 10-hari. Domba jantan penggoda 

perlu bersama domba-domba hanya beberapa hari untuk menghasilkan efek yang diperlukan. 

(operasi vasektomi ini dijelaskan dalam Bab 74.)



Ovulasi yang menggunakan pejantan penggoda paling berhasil dilakukan dalam masa 

transisi, ketika mayoritas domba betina dalam kawanan itu belum mulai masa kawin tetapi 

hampir siap untuk melakukannya. Meskipun dapat digunakan dalam masa diluar musim 

kawinan, namun hasilnya tidak biasanya dikatakan sebagai baik dan, kecuali ejekan ditopang 

oleh kontak domba jantan dan domba betina yang dekat (dicapai dengan meningkatkan 

kepadatan tebar), dengan bergabung dengan domba jantan penggoda yang sehat dan segar 

dan / atau oleh pengenalan seekor domba betina siap kawin untuk meningkatkan stimulus 

menggoda, mereka domba betina yang gagal untuk menanggapi cukup cepat mungkin tetap 

di masa luar musim kawin untuk jangka waktu berlarut-larut. Atribut utama dari pengaruh 

domba jantan penggoda, oleh karena itu, adalah bahwa ia mendorong domba betina untuk 

berkembang biak beberapa minggu lebih awal dari yang akan mereka lakukan secara normal. 

Namun, respon bervariasi dari tahun ke tahun, dan terdapat kekurangan informasi ilmiah 

tentang mengapa harus dilakukan demikian.

Satu hal praktis yang penting adalah bahwa hamper semua domba betina ovulasi 

dalam beberapa hari pengenalan pejantan penggoda, kemudian mereka akan menunjukkan 

perilaku kawin bersama dan, jika rasio domba betina yang dipakai normal maka domba 

jantan akan terlalu banyak bekerja dan baik karena tidak dapat mengatasi seluruhnya yang 

ada, atau cadangan air mani mereka bisa habis sangat cepat sehingga tingkat konsepsi dan 

ukuran (litter size) ke oestrus pertama mungkin mengecewakan. Untuk menggoda 

sekelompok dengan memuaskan maka perbandingan satu penggoda jantan per 100 domba 

betina adalah cukup dengan kepadatan tebar yang tinggi namun dua atau tiga ekor diperlukan 

untuk sistem yang luas dimana padat tebar sangat rendah. Ketika proses menggoda telah 

telah efektif setidaknya seekor domba jantan yang subur dapat mengatasi 20-25 ekor domba 

betina dengan cara kawin sebenarnya ketika memperlihatkan perilaku kawin.

Di beberapa negara, khususnya Australia, alternatif yang disukai untuk operasi 

vasektomi adalah dimana (pengke-biri-an jantan) dilakukan (androgenized) dengan persiapan 

testosteron yang layak pada interval mingguan selama 3 minggu. Respon terhadap perlakuan 

ini harus bertahan selama satu bulan atau lebih setelah injeksi ketiga, namun perlu dicatat 

bahwa, di Negara Anggota Uni Eropa, hewan diperlakukan dengan cara ini dilarang 

memasuki rantai makanan manusia.



Progestogens and Progesterone

Progestogen-impregnated pessaries intravaginal (“sponnge") dikembangkan di 

Australia, atau sebuah controlled internal drug-releasing device (CIDR) yang dikembangkan 

di New Zealand, dapat digunakan bersama dengan eCG untuk menginduksi oestrus dan 

ovulasi pada domba betina diluar musim kawin atau, dalam hal tidak tersedianya eCG, untuk 

menyinkronkan momentum-momentum ini pada domba betina selama musim kawin alami 

mereka. Spons mengandung salah satu dari dua progestogen sintetik - medroksiprogesteron 

asetat (MAP) atau asetat fluorogesterone (FGH) yang keduanya berkali-kali lebih kuat 

daripada progesteron alami yang terkandung dalam CIDRs. 

Konsentrasi darah progestogen, dalam kasus spons dan progesteron dalam kasus CIDRs, 

adalah tinggi selama periode penyisipan (12-14 hari), untuk meniru umur dari CL normal. 

Pada penghapusan, penurunan tajam dalam konsentrasi atau hormon ini memulai perubahan 

endokrin yang mengarah pada oestrus dan ovulasi, asalkan domba betina sudah aktif secara 

seksual (masa oestrus) pada saat penyisipan spons atau CIDR. Jika mereka tidak aktif secara 

seksual, perlakuan priming progestogen atau progresterone harus dilengkapi dengan sumber 

gonadotropin, eCG, pada saat  spons atau penghapusan CIDR. Para oestrus, yang mengikuti 

perlakuan progestogen eCG atau progesteron eCG selama musim tidak berbiak, adalah 

oestrus yang subur. Namun, hasil dari perkawinan tidak tergantung pada sejumlah faktor, 

dalam kemampuan tertentu dan dalam kesuburan domba-domba jantan selama musim tidak 

berbiak. 

Secara umum, lebih lanjut dalam waktu dari musim kawin normal domba betina yang 

berkelompok  dimana induksi oestrus diterapkan, semakin buruk akan menjadi hasil dalam 

hal konsepsi dan tingkat kelahiran. Faktor-faktor lain, seperti status gizi domba betina dan 

dimana mereka kering atau domba yang menyusui akan mempengaruhi pada hasil. Penting 

untuk diketahui bahwa ketika oestrus diinduksi selama musim tidak berbiak, domba betina 

yang gagal untuk hamil akan kembali ke fase bukan musim kawin. Kegagalan mereka untuk 

menunjukkan oestrus berulang karenanya tidak dapat diambil sebagai tanda bahwa mereka 

hamil. Pengecualian untuk ini akan berada dalam masa transisi, ketika domba betina bisa 

diharapkan untuk melanjutkan induksi siklus oestrus.



Dosis eCG

Faktor utama yang mempengaruhi dosis eCG jenis domba dan waktu dalam tahun. 

Tabel 7.1 memberikan panduan untuk dosis, dalam satuan internasional (IU), untuk pilihan 

jumlah kecil domba, yang membedakan dalam panjang musim kawin mereka. Segera 

sebelum digunakan eCG harus dilarutkan, dari bubuk beku-kering yang telah disimpan antara 

+2 derajat C dan +8 derajat C karena, dalam larutan, akan rusak dengan cepat.

Untuk induksi dan sinkronisasi oestrus, eCG dapat diberikan pada saat penghapusan 

spons, dan pada nilai yang disarankan dalam tabel 7.1. Untuk superovulasi induk domba 

donor embrio dapat diberikan sekitar 28 jam sebelum penghapusan spons dan di tingkat yang 

lebih tinggi (1500 IU).  Untuk tujuan itu, bisa juga diikuti oleh suntikan intramuskular 

hormone gonadotrophins-releasing pada awal oestrus. Ketika domba betina sedang 

disinkronisasi untuk inseminasi buatan tetap , EKG harus selalu digunakan untuk mengurangi 

variasi jaral waktu ovulasi antara domba.

Kerusakan pada spons

Meskipun ada laporan kerusakan dari domba betina pada saat pemasangan spons, ini 

seharusnya tidak terjadi. Adalah penting bahwa mereka yang belum terbiasa dengan prosedur 

ini mencari instruksi dari dokter hewan atau orang yang berpengalaman lainnya. Tidak setiap 

domba betina dapat diperlakukan teknik spons. Untuk beberapa kategori usia, anak domba 

betina tertentu dan gimmers, selaput dara mungkin masih utuh, dan memaksa aplikator 

melalui bahkan mungkin hingga merusak dinding vagina domba betina  secara permanen 

tidak lembab/kering. Harus diperhatikan juga pada saat melepas spons pastikan supaya string 

ditarik keluar dari spons. Seringkali hal ini dapat dihindari dengan memasukkan jari yang 

dilumasi bersih ke dalam vagina, sementara pada saat yang sama menarik mantap pada string 

dengan tangan yang lain. 

Pendekatan ini memastikan bahwa daerah sekitar spons dilumasi dan bahwa spons bebas dari 

perlekatan yang mungkin telah terbentuk antara dan dinding vagina. Jika string tidak menjadi 

terpisah, sebuah spekulum dan forsep diwajibkan untuk mengambil spons.

Jika spon belum dilakukan secara higienis, mungkin ada tingkat vaginitis, yang 

mungkin menunjukkan sebagai darah pada spons saat menarik. Hal ini dapat mengganggu 

penyerapan progesteron dari spons dan mengurangi kemungkinan dari domba betina hamil. 



Dalam pemuliaan ternak awal, spons domba betina selama musim panas dapat meningkatkan 

resiko dari serangan lalat di sekitar vulva, lalat karena tertarik dengan cairan berbau tidak 

menyenangkan yang terakumulasi di sekitar spons dan melacak kembali ke vulva. Selain 

meningkatkan kebersihan, spons dapat ditaburi dengan bubuk terramycin pada saat 

penyisipan, untuk meminimalkan kejadian efek samping.

Spons domba muda

Anak domba betina dan gimmers perawan mungkin bisa dilakukan spons, meskipun 

perawatan tambahan harus diambil dan peternak harus diingatkan bahwa hasil yang mungkin 

lebih buruk dari pada domba betina dewasa, terutama bila anak domba betina tidak cukup 

dewasa. Domba betina harus diberikan dosis kecil eCG (misalnya 300 IU) pada penghapusan 

spons, tetapi dosis tinggi harus dihindari.

Pengenalan domba jantan

Waktu pengenalan domba jantan setelah penghapusan spons sangat penting. Domba 

betina akan mulai menunjukkan estrus dari sekitar 24 jam setelah penghapusan spons tapi 

kebanyakan tidak akan berada di oestrus sampai 36-48 jam. Domba jantan diperkenalkan, 

segera setelah melepas sponge, berulang kali akan melayani domba betina pertama yang 

menunjukkan perilaku oestrus dan, dengan demikian, menguras cadangan air mani, sehingga 

tingkat konsepsi sedikit ke oestrus yang diinduksi, pembiakan domba yang mengecewakan 

dan lebih luas. Oleh karena itu, domba jantan tidak boleh bergabung dengan domba betina 

sampai 36-40 jam setelah penghapusan spons.

Dengan waktu ini, hampir semua domba betina akan dilayani dalam waktu 24 jam 

tapi mungkin sedikit yang ada terlambat, sehingga domba jantan harus dibiarkan dengan 

domba betina selama sedikitnya 48 jam. Mereka kemudian harus dipisah, beristirahat dan 

diberi makan sampai mereka diminta untuk melayani pasangan domba betina yang gagal 

diinduksi untuk hamil dan kembali 15-20 hari kemudian. Domba-domba jantan harus 

bergabung dengan domba betina untuk perkawinan ulang 16 hari setelah penarikan spons dan 

meninggalkan dengan mereka setidaknya seminggu, sejak sinkroni adalah kurang tepat pada 

layanan kedua.



Hanya ekor domba jantan dewasa harus digunakan dalam perkawinan sinkron seperti 

anak domba jantan yang kurang tepat karena tidak memiliki pengalaman.

Rasio domba jantan dalam kelompok yang disinkronkan

Dalam kelompok yang disinkronkan, banyak domba betina yang dikawinkan selama 

periode yang sangat pendek pada induksi oestrus. Selama musim kawin,  kesuburan domba 

jantan harus memuaskan dan seekor domba jantan untuk 10 ekor kambing (10 persen) harus 

memadai. Di luar musim kawin, libido domba jantan dan kesuburannya cenderung berkurang 

dan kebutuhan untuk menggunakan jumlah lebih tinggi untuk menginduksi ovulasi eCG saat 

ini membuat transportasi sperma dalam saluran reproduksi dan fertilisasi lebih sulit. Oleh 

karena itu, rasio harus ditingkatkan menjadi sekitar seekor domba jantan sampai lima domba 

betina (20 persen). Pada kawin berulang (kembali pertama) minimal 3 persen dari domba 

jantan harus digunakan.

Domba betina akan dilayani lebih sering jika dijalankan dengan sekelompok domba jantan 

dan bukan satu individu. Juga, ada risiko dalam satu kelompok yang kawin sang pejantan 

mungkin subfertile atau tidak subur. Oleh karena itu, dalam kelompok silsilah di mana 

perkawinan tunggal sangat penting, domba jantan harus diuji kesuburan dekat dengan waktu 

penggunaan. Hal ini dapat dibenarkan dalam kelompok komersial juga, meskipun 

penggunaan kelompok kecil, misalnya, 50 domba betina dengan lima ekor domba jantan, 

menjalankannya pada  padang kecil, mengurangi kesempatan induk domba yang dilayani 

hanya oleh pejantan yang tidak subur. Domba jantan tidak perlu bingung karena malu pada 

oestrus induksi selama musim kawin. Memang, jika digunakan. Harness dapat menyebabkan 

luka payudara selama periode sibuk jika tidak dilengkapi dini (1 minggu sebelumnya) dan 

disesuaikan setidaknya setiap hari. Namun, domba jantan harus melayani ulang untuk 

mengidentifikasi kelompok awal dan kemudian beranak.

Kawin tangan

Dengan tidak adanya jumlah domba jantan yang memadai dan jika inseminasi buatan 

tidak mungkin, kawin tangan dapat digunakan. Dalam prosedur ini, domba jantan yang 

berbaris dalam shedding dan masing-masing pada gilirannya mendapat sekelompok domba 



betina sinkronisasi. Mengikuti kawin yang diamati, domba betina ditarik dari kelompok 

utama dan domba jantan dibarisan dilepaskan pada kelompok induk domba yang belum 

kawin. Setelah kawin, domba betina tetap terpisah dari kelompok utama dan kembali 

dikawinkan, menggunakan prosedur yang sama, 8-12 jam kemudian. Pendekatan ini 

meyakinkan sebaran lebih seragam terhadap suplai air mani pada seluruh kelompok domba.

Penundaan kawin

Dalam beberapa kondisi konsepsi dan tingkat produktifitas dapat diperbaiki jika 

perkawinan terjadi pada satu siklus oestrus setelah induksi. Hal ini karena perlakuan  

sinkronisasi dapat memiliki hambatan yang  mempengaruhi transfer sperma. Penundaan 

perkawinan dengan siklus kedua adalah memungkinkan, bagaimanapun, kambing domba 

yang disinkronkan baik selama musim kawin alami atau dekat dengan itu, sehingga tidak ada 

bahaya dari mereka kembali ke anoestrus. Meskipun tingkat sinkronisasi sedikit berkurang 

pada siklus kedua, rasio jantan pada domba betina harus tetap di sekitar 10 persen.

Inseminasi buatan

Persyaratan tinggi untuk domba jantan dapat menimbulkan masalah di beberapa 

kelompok sinkronisasi domba dan dalam keadaan ini penggunaan inseminasi buatan (AI), 

baik menggunakan semen segar atau beku, harus dipertimbangkan. Mengingat angka 

konsepsi umumnya lebih rendah diperoleh setelah sinkronisasi oestrus, dosis sperma ketika 

menggunakan konvensional serviks AI harus tinggi (sperma motile sekitar 150x10, setara 

dengan 0,05 ml semen padat pada masing-masing dua inseminasi yang dilakukan sekitar 44 

dan 56 jam setelah penghapusan spons) untuk mencapai tingkat produksi/kehamilan sekitar 

70 persen. Hanya semen segar direkomendasikan untuk inseminasi serviks. Rata-rata 

kehamilan menggunakan air mani beku/ dicairkan dengan rute inseminasi jarang lebih dari 

50 persen dan sering jauh lebih rendah, sehingga tidak dapat diterima.

Air mani beku/ dicairkan dapat digunakan tapi harus dideposit  langsung ke dalam 

rahim (prosedur saat ini dilakukan dengan laparoskopi) untuk hasil yang dapat diterima. 

Sebagai hasil dari keberhasilan metode inseminasi sebagian besar kelompok domba utama 

silsilah di Inggris kini terlibat dalam skema referensi untuk perbaikan genetik. Semen dari 



domba jantan yang dipilih dikumpulkan dan dibekukan untuk distribusi selanjutnya untuk 

ternak di lokasi yang berbeda. 

Menggunakan teknik inseminasi laparoskopi rata-rata kehamilan/produksi untuk 

inseminasi tetap dengan sperma beku/dicairkan dalam skema referensi Inggris adalah sekitar 

70 persen. Teknik ini, bagaimanapun, memerlukan pelatihan khusus dan, di Inggris, dapat 

dilakukan hanya oleh dokter ahli bedah hewan. Ini melibatkan inseminasi tunggal pada 

sekitar 56 jam setelah penarikan spons, yaitu beberapa jam kemudian dari pada semen segar 

diinseminasi dengan laparoskopi, untuk memungkinkan fakta bahwa pembekuan semen 

menginduksi kapasitasi nya (perubahan dalam membran sperma yang dibutuhkan untuk 

pembuahan), sehingga mengurangi waktu kelangsungan hidup sperma dalam saluran 

reproduksi.

Waktu pembuahan dalam kelompok yang disinkronkanproses pembuahan pada 

oestrus disinkronisasi akan domba selama sekitar seminggu. Seharusnya tidak  ada 

pembuahan selama minggu berikutnya dan ulangannya seharusnya dalam 8-10 hari, seluruh 

pembuahan domba  memerlukan waktu sekitar 3-4 minggu. Beberapa manfaat dari 

pembuahan yang dapat diprediksi adalah meningkatkan kemampuan untuk memberikan 

makanan tambahan dalam kaitannya dengan persyaratan dan penurunan infeksi perinatal 

yang cenderung membangun ketika periode pembuahan berkepanjangan. Di sisi lain, 

keahlian tambahan dan tenaga semi terampil, dan, dalam kasus kondisi cuaca buruk, 

perumahan bagi kelompok domba selama periode pembuahan, harus tersedia untuk 

memaksimalkan teknik ini.

Alternatif metode sinkronisasi

Prostaglandin F (atau analognya) dapat digunakan untuk menyinkronkan kelompok 

aktif secara seksual, tetapi tidak memiliki tempat dalam program pemuliaan diluar musim 

(selain untuk menghapus CLS persisten), karena modus kerjanya adalah untuk menyebabkan 

regresi dari CL.

CL adalah responsif terhadap aksi prostaglandin dari seluruh hari antara hari ke 4-14 siklus 

(hari 0 = oestrus) dan tingkat progesteron turun ke tingkat basal beberapa jam setelah 

pemberian dosis yang memadai (12 mg PGF atau, dalam kasus ini dari analognya, 150 dari 



cloprostenol atau 6 mg luprostiol). Interval yang cocok antara dua suntikan diperlukan untuk 

menyinkronkan semua domba dalam kelompok adalah 9 hari. Oestrus terjadi sekitar 35 jam 

setelah pemberian prostaglandin, dengan ovulasi sekitar 24 jam kemudian.

Sebuah periode singkat (5 hari) dari pembentukan progestogen diikuti dengan 

suntikan prostaglandin pada penarikan spons telah terbukti sangat efektif untuk sinkronisasi 

estrus selama musim kawin. Kombinasi lain, meskipun tidak begitu efektif yang dapat 

mencapai sekitar 90 persen dibandingkan dengan 100 persen sinkroni, adalah suntikan 

intramuskular 4 dari buserelin, sebuah analog hormon goadotrophinreleasing (GnRH), diikuti 

5 hari kemudian oleh prostaglandin. Sekali lagi, protokol ini adalah efektif hanya pada 

domba betina yang aktif secara seksual.

Karena biaya tambahan yang terjadi dalam menggunakan prostaglandin (dimana di 

Inggris, harus diberikan oleh dokter hewan) dan fakta bahwa prosedur ini dapat diterapkan 

untuk domba betina hanya selama musim kawin mereka, teknik prostaglandin ganda tidak 

mungkin banyak digunakan. Namun, perawatan yang melibatkan baik jangka pendek 

pembentukan progestogen (5 hari) atau suntikan GnRH diikuti, dalam setiap kasus 5 hari 

kemudian, oleh prostaglandin mungkin berguna untuk sinkronisasi domba betina penerima 

tambahan dalam waktu singkat, misalnya, program transfer embrio.

Superovulasi dan transfer embrio

Transfer embrio yang sukses membutuhkan sinkroni dekat oestrus antara domba 

betina donor dan domba betina menerima embrio, dan biasanya dicapai dengan waktu 

bijaksana penarikan spons progestogen setelah sekitar 12 hari pembentukan progestogen. 

Untuk domba betina pedonor dengan ukuran tubuh besar, mungkin bermanfaat untuk 

mengganti spons dengan yang baru setelah 7 hari. Sebuah protokol superovulatory yang 

cocok adalah suntikan dua kali sehari (sekitar 12 jam terpisah) FSH, dimulai pada hari 10 

(hari ke 0 = spons penyisipan) dan berlanjut sampai hari setelah penarikan spons. 

Ini menunjukkan total dari delapan suntikan FSH selama 4 hari, dengan injeksi keenam 

bertepatan dengan penarikan spons. Domba betina penerima akan disinkronisasi dengan 

memberikan suntikan 400 IU EKG pada spons dengan penarikan namun, karena ovulasi 



cenderung terjadi lebih awal di superovulasi daripada non-superovulasi domba betina, adalah 

normal untuk menarik spons dari penerima sekitar 4-6 jam sebelum para donor.

Karena dampak buruk dari superovulasi pada transportasi sperma melalui serviks, 

metode yang disukai di inseminasi domba betina donor adalah embrio secara langsung ke 

dalam rahim oleh laparoskop. Waktu inseminasi sangat penting dan, untuk rejimen FSH yang 

baru saja dijelaskan, sebuah waktu yang tepat adalah 46 jam setelah penarikan spons dengan 

sekitar 50x10 sperma motil di setiap tanduk uterus.

 Embrio (tahap blastokista) untuk ditransfer ke domba betina penerima dikumpulkan 6 

hari kemudian dengan metode yang bervariasi dari laparotomi untuk laparoskopi atau 

modifikasi dari teknik laparoskopi. Yang terakhir ini melibatkan paparan ujung tanduk 

aterine melalui sayatan kecil di dinding tubuh.

Hal ini memudahkan masuknya media embrio-pembilasan ke dalam tanduk rahim dan 

diambil dari horm, melalui sebuah cather dimasukkan oleh laparoskop beberapa sekitar 2-3 

cm posterior ke eksternal bifurkasi transfer embrio untuk domba betina penerima adalah baik 

oleh thelaparoscopy atau modifikasi dari laparoskopi atau modifikasi dari teknik laparoskopi, 

yang melibatkan paparan sementara ujung tanduk rahim melalui sayatan pertengahan perut 

kecil menindaklanjuti pick-laparoskopi dipandu nya (5)

Pengambilan Ovum dan produksi embrio in vitro

Produksi in vitro dalam embrio dari oosit diambil oleh laparoskop tidak terlalu 

traumatis dibandingkan pemulihan embrio bedah konvensional. Teknik, yang melibatkan 

aspirasi folikel ovarium, dapat dilakukan pada anak domba yang masih berumur 4 minggu. 

Meskipun anak domba betina kedewasaan seksual mereka merespon dengan baik untuk 

gonadotropin (FSH dan eCG) stimulasi dan jumlah in vitro blastosis yang dihasilkan sama 

tinggi seperti pada hewan dewasa (6). Teknik ini dapat membimbing, namun lebih untuk 

ukuran anak-anak domba yang besar dan yang terkait masalah kelahiran.

Melatonin

Perlakuan Melatonin untuk diluar musim kawin adalah perkembangan logis dari 

penggunaan rezim pencahayaan, yang melibatkan tambahan biaya perumahan untuk 



mendorong oestrus. Hormon ini, yang disekresikan oleh kelenjar pineal, dapat diberikan 

secara oral atau dengan implant.

Dalam kondisi Inggris, dimasukkannya sehari 3 mg melatonin pada pakan yang 

diberikan untuk domba betina di sore hari (15.00 h) dari akhir Maret selanjutnya 

menginduksi perilaku oestrus pada pertengahan Juni. Administrasi waktu harian lebih efektif 

daripada pengeluaran berkelanjutan (intraruminal bolus subkutan atau implantasi) dalam hal 

itu erat meniru pendeknya hari perawatan buatan yang sangat terkenal untuk memajukan 

musim kawin. Di sisi lain, penyisipan implan, misalnya, memiliki manfaat praktis yang jelas, 

tapi ini metode administrasi tampaknya efektif dalam kondisi Inggris hanya bila dimulai 

menjelang akhir Juni.

Dengan perkiraan 60-hari periode pemrograman sebelum sumbu reproduksi 

diaktifkan, ini hanya memberikan kemajuan yang sederhana musim kawin. Namun, ketika 

digunakan bersama dengan stimulus tambahan yang disediakan oleh waktu yang ditentukan 

pada pengenalan domba jantan (5-6 minggu setelah pemasangan implan), ada perkembangan 

maju dan musim kawin dapat dicapai. Dengan kondisi tersebut, melatonin memiliki manfaat 

tambahan tingkat dalam meningkatkan  ovulasi, membuat mereka lebih seperti itu dari 

puncak  musim kawin.

Pengamatan terbaru menunjukkan hubungan antara alel untuk melatoin reseptor la 

(Mel) gen dan musim pemuliaan di Merinos D'Arles di Perancis dan Small Tail Han Sheep di 

Cina menyatakan bahwa itu bisa memungkinkan, melalui penggunaan penanda DNA, untuk 

menggabungkan atribut pemuliaan diluar musim pemuliaan ke pemuliaan yang saat ini lekat 

dengan musim. (7).

Teknik ini dapat digunakan di mana diinginkan untuk pembuahan sekelompok domba 

betina selama periode yang sangat singkat. Hal ini praktis untuk dilakukan hanya ketika 

kelompok telah disinkronkan dalam oestrus dan tanggal kawin diketahui, jika tidak ada risiko 

yang berbeda dari kelangsungan hidup domba yang berkurang akibat prematuritas 

berlebihan.

Pada proses kelahiran normal proses kelahiran dimulai oleh janin domba melalui 

serangkaian perubahan hormonal, yang mengakibatkan lonjakan sekresi kortisol, penurunan 



progestorone dan peningkatan estrogen. Yang terakhir ini memicu pelepasan PGF dari rahim 

dan kelahiran anak domba.

Prostaglandin tidak dapat digunakan pada domba untuk induksi pembuahan karena 

produksi progesterone dari plasenta membatasi aksinya. Namun, kedua estrogen dan 

kortikosteroid telah digunakan dengan sukses, dengan kedua obat pilihan dalam praktek.

Betamethazone dan dexamethazone adalah dua kortikosteroid paling umum digunakan. 

Keduanya tersedia dalam  larutan air yang jelas cepat bereaksi dan suspensi berair yang 

bekerja secara panjang.

Ada variasi dalam respon induk domba untuk perbedaan persiapan dalam hal waktu 

yang dibutuhkan dari perlakuan untuk pembuahan dan dalam penyebaran proses 

pembuahannya. Dari sudut pandang praktis, yang terakhir adalah lebih penting, dan obat 

yang dipilih akan muncul menjadi suspense betamethazonei. Laju dosis normal berkisar 8-16 

mg, tetapi tingkat dosis yang lebih tinggi diberikan oleh hasil injeksi intramuskular dalam 

waktu yang lebih singkat dari perlakuan untuk pembuahan, biasanya antara 26 dan 62 jam.

Teknik ini digunakan dalam kelompok pembuahan domba yang rutin, misalnya 

dengan ada 3 anak domba dalam 2 tahun, di mana tingkat tinggi sinkroni pada pembuahan 

diperlukan baik untuk memungkinkan tingkat tinggi pengawasan pembuahan atas waktu 

singkat untuk menjamin semaksimal mungkin kelangsungan hidup domba dan juga untuk 

kemudahan manajemen kelompok berikutnya. Untuk menghindari kematian domba dari 

prematuritas, hal ini penting untuk tidak menggunakan teknik ini terlalu dini dalam 

kehamilan. Dengan asumsi panjang usia kehamilan rata-rata sekitar 146/147 hari untuk bibit 

domba sebagian besar, adalah bijaksana untuk mendorong domba betina secara kelompok 

sebelum 142 hari usia kehamilan, meskipun ada kemungkinan untuk mendorong domba 

betina individu yang berada dalam kesulitan dengan kehamilan mereka beberapa hari awal 

dari ini. Beberapa pemulia, seperti Landrace Finlandia dan persilangannya, memiliki panjang 

lebih pendek usia kehamilan alami dan telah berhasil diinduksi dengan menyuntikkan sedini 

mungkin atas 138 hari kehamilan.


