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المستخلص
أجرٌتته هتتلد الدراستتة ةتتً مر تتة أبيتتار اعستترالً الوالعتتة تتمالً بؽتتداد واستتتخدم ةٌهتتا  69بيتتر
ةرٌزٌان متعدد الوعداه ةً بداٌة مواسمها اإلنتاجٌة  ،لستمه اببيتار ع توا ٌا لتى مجمتوعتٌن ر ٌستتٌن
متستتتاوٌتٌن همتتتا مجموعتتتة التتترط ومجموعتتتة ستتتٌ ر بتتتدون رط  ،ولستتتمه تتت مجموعتتتة لتتتى تتت
مجموعاه ةرعٌة للمد متن  0212/9/1لتى  0212/12/61لدراستة تتي ٌر المعاملتة بالنٌاستٌن 10 ، 9
ؼم ٌ /وم  /بير )  ،والرط بالماء ةً منتصؾ النهار وعلى مدد متياربة مع النٌاسٌن ةً سترعة الوصتو
لى لمة اإلنتاج و ولها  ،أظهره نتا ج الترلٌت اإلرصتا ً أن سترعة الوصتو لتى لمتة اإلنتتاج و تو
تلك اليمة لألبيار تتي ره معنوٌتا ) )P<0.01بالمعاملتة بالنٌاستٌن بمستتو  10ؼتم ٌ /توم /بيتر وبمتوست
بلتػ  66.99وٌ 67.68ومتا علتتى التتتوالً موازنتتة بالمجموعتتة التتتً لتتم تتلت النٌاستتٌن ٌ 80.19ومتا و76
ٌوما  ،و ان تتي ٌر الترط علتى ناتص الصتاتٌن عتالً المعنوٌتة بمتوست بلتػ  72.91وٌ 95.88توم ميابت
 79.67وٌ 80.99وما لألبيار التً لتم تتعتر للترط  ،تللك تان التتداخ بتٌن النٌاستٌن والترط عتالً
المعنوٌة ةً هاتٌن الصاتٌن .
الكلمات المفتاحية  :وياسيه  ،إجهاد حراري  ،أبقار حليب  ،فريزيان  ،قمة اإلوتاج.

المقدمة
تصنؾ أ ر من  %62من مسارة العرا جؽراةٌا بينها من أراضتً المنتا الجاةتة واليارلتة لاه
المناخ الصرراوي الرار  ،ل ٌ رظ ارتاتا مت ترؾ ةتً درجتاه الرترار صتٌاا ب ت م ترد وعستٌما
ةً منا الوس والجنتو  ،وؼالبتا متا ٌتستب هتلا اعرتاتا المت ترؾ ةتً درجتاه الرترار بانخاتا
بٌر ةً ال اتاء اإلنتاجٌتة ببيتار الرلٌت  ، ) 1667 ، Armstrongولتد أوضتره الدراستاه أن نتتاج
الرلٌت ٌتتتي ر ستتلبا عنتد وصتتةو درجتتةة رترار الجتتةو لتتى  06م ، ºوهتلا مةتتةا أ تتةار لٌتس اليدستتً و ٌلٌتتا
 )0212متتن أن المتتد الرتتراري المتترٌا ببيتتار المنتتا الرتتار ٌيتتع بتتٌن  12لتتى  06م ºمتتا أن
Liuوآخرٌن  )0212أ اروا لى أن اببيار تعانً متن الصتدمة الررارٌتة عنتدما تتزداد درجتة الرترار
عتن  02م ºوان نتتاج الرلٌت ٌتنتال ب ت معنتتوي  ،ومتن المعتروؾ أن عملٌتتة نتتاج الرلٌت ٌراةيهتتا
نتاج ررار أٌضٌة بٌر وعستٌما اببيتار العالٌتة اإلدرار ولتللك تعتانً أبيتار الرلٌت ةتً أ تهر الصتٌؾ
رتراري بٌتر لوجتود ع لتة ردٌتة بتٌن نتتاج الرترار و نتتاج الرلٌت  ،وهتلا ٌعنتً ن لمتا
من ةا
الرتترار ا بتتر ،ولتتد عتترؾ )0222 Larry
انتته اببيتتار مةنتجتتة للرلٌت أ تتر تتان تي رهتتا متتن ةتتا
اإلجهاد الرراري على أنس الني ة التً ت ون عندها البير ؼٌتر لتادر علتى التتخل متن الرترار الزا تد
ةً جسمها و بيا س ةتً رالتة اتتزان  ،ل ن استتمرار تعتر الرٌتوان لتى درجتاه رترار مرتاعتة ٌت دي
لى اخت ةً معادلة التوازن الرراري
ةةةةةةةةةةةةةةة
تارٌخ است م البر . 0211 / 10 / 1
تارٌخ لبو الن ر . 0210 / 0 / 09
البر مست من أ رورة د توراد للبار ابو .

 )Hyperthermiaمما ٌ دي لى دخو الرٌوان ةً الؽٌبوبة والوةا ع تٌر  ، )1650 ،متن هنتا تان
عبةد مةن التا ٌر بوسا تعم على ترا م مٌة من الررار ةً الجسم برٌ ترتاتع درجتة الرترار ةتو
الرد ال بٌعً لتخاٌؾ الظروؾ المجهد التً تعانٌها أبيار الرلٌت عمومتا والارٌزٌتان وعستٌما ةتً ةصت
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الصٌؾ بسب عدم ااٌة المةياومة التً ا تسبتها من خة عملٌة التتيللم علتى مياومتة ابجتواء الرتار ل
بٌن  )0225 Gobleن ضاةة النٌاسٌن لتى ع ت اببيتار بمعتد  10ؼتم ٌ /توم  /بيتر خت ارتاتا
درجاه الرترار صتٌاا ةتً وعٌتة أرٌزونتا ابمرٌ ٌتة أد لتى زٌتاد ةتً نتتاج الرلٌت ولتد عتزا البارت
سب هلد الزٌاد لتى ن النٌاستٌن خاتؾ متن ا تار الستلبٌة للرترار التتً تتعتر لهتا اببيتار صتٌاا متن
خ مساعدتها على زٌاد التعر والتخل من مٌة ا بر من الرترار متن خت التوستع الراصت ةتً
ابوعٌة الدموٌة ،ةً رٌن أ ار  Aliوآخترون  )1665لتى أن تر ٌت جستم اببيتار بالمتاء عتن رٌت
ر ها برلال الماء لد سب زٌاد ةً نتاج الرلٌ الٌومً بمعد ٌتتراو بتٌن  1.62 - 2.99ؽتم ميارنتة
باببيتتار التتتً لتتم تتعتتر لتترلال المتتاء  ،وعلتتى هتتلا ابستتاص ٌهتتدؾ البر ت لتتى دراستتة تتتي ٌر المعاملتتة
بالنٌاسٌن وبمستوٌٌن مختلاٌن  10 ، 9ؼم  /بير ٌ /وم ) والرط بالماء ظهرا على سرعة وصتو أبيتار
الارٌزٌان لى لمة نتاجها و و تلك اليمة معبرا عنها بابٌام تره ظروؾ اإلجهاد الرراري .
المواد وطرائق البحث
أجرٌتته هتتلد الدراستتة ةتتً مر تتة أبيتتار الرلٌ ت ةتتً اعستترالً الوالعتتة ةتتً لضتتاء التتدجٌ التتتابع
لمراةظتتتة صتتت التتتدٌن التتتتً تيتتتع تتتما بؽتتتداد علتتتى بعتتتد  88-82تتتم للمتتتد متتتن  0212/9/1لتتتى
 ، 0212/12/61ت تتتم المر تتة علتتى رظتتا ر نصتتؾ ماتورتتة تتٌده لتربٌتتة أبيتتار الرلٌ ت ٌ ،تتتم تليتتٌا
العج ه بعمر ع ٌي عن  00-15هرا  ،تتؽٌر تؽلٌتة اببيتار ةتً المر تة متن موستم ختر ومتن ستنة
بخر رست تتوةر المتواد العلاٌتة و لاتهتا  ،و توا متد التجربتة انته التؽلٌتة مورتد وبوالتع  9ؽتم
أساستً علتى العلتؾ
علؾ مر ز ل بير موزعة على وجبتٌن صبارٌة ومسا ٌة واعتمده التؽلٌة ب
المر ز المت ون من  717 – 10بروتٌن خام )  ،ل ٌت ون متن  7 72متن نخالتة الرن تة و  702تعٌر
مجروط و  718ستبة زهتر ال تمص و 712مجتروط بي نتو متتوةر متن العا لتة البيولٌتة و 712متن
اللر المجرو ة و  7 0.8لص و  7 0.8ملا ال عام ةض عن التبن ودرٌص ألجه اللي ان ٌيتدم عنتد
رس توةر ابع ؾ الخضراء أما الماء ة ان متوةرا أمام الرٌواناه وعلى مدار الساعة
تتتم اختٌتتار  69بيتتر رلتتو ةتتً بتتداٌاه مواستتمها اإلنتاجٌتتة وبمواستتم مختلاتتة تسلست التتوعد ) ل
انه  8منها ةً موسمها اإلنتاجً ابو و 02ةً موسمها ال انً و 6ةً الموسم اإلنتاجً ال ال و 0ةتً
الموسم الرابع  ،لسمه اببيار ع وا ٌا على مجموعتٌن ر ٌستتٌن تضتم ت منهتا  15بيتر هتً مجموعتة
مجموعتتاه
 Aمجموعتتة التترط) ومجموعتتة  Bبتتدون رط) ولستتمه ت مجموعتتة ر ٌستتة لتتى ت
ةرعٌتتتة هتتتً  a1و a2و a3و b1و b2و b3علتتتى التتتتوالً رٌتتت أصتتتبا عتتتدد المجموعتتتاه الارعٌتتتة 9
مجموعاه  6منها لمجموعة الرط و 6ابخر للمجموعة ابختر بتدون رط)  ،أع ٌته المجموعتتان
 b2 a2النٌاسٌن بميدار  9ؼم  /بير ٌ /وم والمجموعتان  a3و b3أع ٌته النٌاستٌن بميتدار 10ؼتم /بيتر /
ٌوم على التوالً  ،ةً رٌن لم ٌتم ع اء مجموعة  a1و b1أي مستو من النٌاسٌن واعتبره المجموعتة
 b1مجموعتة ستٌ ر ل ونهتا لتم تترط ولتم تعامت بالنٌاستٌن  ،تتم ع تاء النٌاستٌن علتى ت مسترو تتم
خل س مع العلؾ المر ز ةً الوجبة الصتبارٌة  ،و تمته عملٌتة الترط لمجموعتة الترط ٌومٌتا ابتتداءا متن
الساعة  10ظهرا لمد  12دلا على رأص ساعة لؽاٌة الساعة ال ال ة ظهرا وعملٌة الرط انته تتتم
متن خت منظومتتة رط موجتتود بالمر تة تن تتر المتتاء علتتى ت رلال  ،انتته اببيتتار ترلت مٌ انٌ ٌتتا
توا ةتتر التجربتة ل ت بيتر  ،تمته
مرتٌن ٌومٌتا صتبارا ومستاءا وٌتتم تستجٌ اإلنتتاج الٌتومً للرلٌت
معرةة الوله ال زم لبلوغ بير لمة اإلنتاج متن خت المتابعتة والتستجٌ الٌتومً إلنتتاج الرلٌت ولتد
ساعد على للك أ ن مجموعة اببيار لٌد الدراسة هتً ةتً بتداٌاه مواستمها اإلنتاجٌتة  ،تللك تتم ت تخٌ
اببيار التً بيٌه ب و مد مم نة م ابر على أعلى نتاج لها استعمله تجربتة عاملٌتة  )6 × 0بيته
بتصتتتمٌم ع تتتوا ً امتتت  ، )CRDولورنتتته الاتتترو بتتتٌن المتوستتت اه باختبتتتار )1688 Duncan
المتعتتتدد الرتتتدود  ،وأستتتتعم البرنتتتامج  )0227 SASةتتتً الترلٌتتت اإلرصتتتا ً علتتتى وةتتت ابنمتتتولج
الرٌاضً ا تً:
Yijk = µ + Ni +Sj + NS (ij) + eijk
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ل ن:
 =Yijkلٌمة الم اهد  kالعا د لل رٌية الرط)  jوالمعاملة بالنٌاسٌن . i
 = µالمتوس العام للصاة المدروسة.
 = Niتي ٌر المعاملة بالنٌاسٌن  9 ، 2و  10ؼم).
 = Sjتي ٌر الرط رط  ،بدون رط).
) = NS (ijتي ٌر التداخ ما بٌن الرط والمعاملة بالنٌاسٌن.
2
 = eijkالخ ي الع وا ً اللي ٌتوز بٌعٌا بمتوس ٌساوي صار وتباٌن لدرد .σ e
النتائج و المناقشة
تأثٌر النٌاسٌن على الوقت الالزم لبلوغ قمة اإلنتاج
ان تي ٌر النٌاسٌن عالً المعنوٌة ةً تيلٌ الولته الت زم لبلتوغ لمتة اإلنتتاج ل تاولته المجموعتة
التتً عوملته بالنٌاستٌن بمستتو  10ؼتم  /بيتر ٌ /توم باتار لتدرد  6.75وٌ 17.8ومتا علتى المجموعتتة
التتتً عوملتته بمستتتو  9ؼتتم  /بيتتر ٌ /تتوم والمجموعتتة التتتً لتتم تعامت بالنٌاستتٌن علتتى التتتوالً  ،ل تتان
المعد المسج للوصو لى لمة اإلنتاج لهلد المجموعة الة  02ؼتم نٌاستٌن) هتو ٌ 2.56 ± 66.99توم
ةتتً رتتٌن تتان معتتد الولتته التتت زم لبلتتوغ لمتتة اإلنتتتاج للمجمتتوعتٌن المتبيٌتتتٌن هتتتو 2.52 ± 71.82
وٌ 1.60 ± 80.19وم  ،ولد تعتز هتلد النتٌجتة اعٌجابٌتة لتى أن المعاملتة بالنٌاستٌن لتد أده لتى زٌتاد
مستتتتتو المستتتتاعدٌن اإلنتتتتزٌمٌن  NADو NADPاللتتتتلٌن ٌتتتتدخ ن ةتتتتً تم ٌتتتت التتتتدهون والبروتٌنتتتتاه
وال ربوهٌتتدراه وترستتن متتن معتتد اعستتتااد متتن الؽتتلاء وت تتجٌع البتتروتٌن المٌ روبتتً وزٌتتاد ت تتوٌن
ابرما ال ٌار وزٌاد ةً ال هٌة والؽلاء المتناو وزٌاد مستو الس ر بالدم مما انع ص ٌجابتا علتى
نتتتتاج الرلٌتتت وعلتتتى هتتتلد الصتتتاة  1657، Hutjens؛  EL-Barodyوآختتترون  )0221،هتتتلا ولتتتد
اتايتته نتٌجتتة الدراستتة الرالٌتتة ةتتً التتتي ٌر اعٌجتتابً للمعاملتتة بالنٌاستتٌن متتع ت متتن  Riddellوآختترٌن
 )1651و  Karkoodiو . )0226 Tamizrad
تأثٌر الرش على الوقت الالزم لبلوغ قمة اإلنتاج
ٌبٌن الترلٌت اإلرصتا ً للدراستة الرالٌتة وجتود تتي ٌر معنتوي ) )P<0.01للترط ةتً الولته الت زم
لبلتوغ لمتة اإلنتتاج ل تاولتته اببيتار التتً انته تتترط بترلال المتاء ةتتر الظهٌتتر علتى نظٌراتهتا التتً لتتم
تتعر للرط م ليا ل بلػ متوس الوله ال زم للوصتو لتى لمتة اإلنتتاج لمجموعتة الترط ± 72.91
ٌ 1.66وم ةً رٌن ان المتوس المستج للمجموعتة التتً لتم تترط ٌ 1.56 ± 79.67توم ل ٌ رتظ ن
مجموعة الرط لد بلؽه لمة اإلنتتاج بولته أستر بمعتد ٌ 9.66ومتا لبت المجموعتة ابختر  ،وٌعتز
الترسن الراص ةً نتاج الرلٌ نتٌجة للمعاملة بالرط لى التتي ٌر اعٌجتابً لهتلا العامت التلي ٌ تون لتد
أع ى اببيار عورا بالرارة بعد أن تخلصه من الرترار الزا تد  ، )0225 ، Schreinerممتا جعلهتا
تستهلك مٌة أ بر من العلؾ واستؽ أم ت للمتاد الجاةتة وبالتتالً دعتم الؽتد اللبنٌتة ممتا ٌتنع ص ٌجابتا
على نتاج الرلٌ وهلد الصاة .
تأثير التداخل بين النياسين والرش في الوقت الالزم لبلوغ قمة اإلنتاج
ٌتبٌن من جدو  1وجود تي ٌر عالً المعنوٌة للتداخ بتٌن النٌاستٌن والترط ةتً الولته الت زم لبلتوغ
لمة اإلنتاج  ،ل سجله المجموعة التً عومله بة  10ؼم نٌاسٌن ٌ /توم  /بيتر ور ته بالمتاء ةتً الولته
ناسس الصر وله لبلوغ لمة اإلنتتاج ل بلتػ ٌ 2.20 ± 68توم ةيت تلٌهتا المجموعتة التتً ر ته وعوملته
بالنٌاسٌن بمستو  9ؼم ٌ /وم  /بير  ،و ان أعلى وله سج للوصو لى لمتة اإلنتتاج ٌعتود لمجموعتة
السٌ ر التً لم تتل أي مستو من النٌاسٌن ولم ترط بمعد ٌ 0.66 ± 89.99وم  ،وتعد هتلد النتٌجتة
امتدادا لأل ر اعٌجابً لهلا التداخ على نتاج الرلٌ الٌومً وال هري .
تأثٌر النٌاسٌن فً طول قمة اإلنتاج
24
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ت ٌر النتا ج الرالٌة لى وجود تي ٌر عالً المعنوٌة للمعاملة بالنٌاسٌن ةتً صتاة تو لمتة اإلنتتاج ل
انه أ و لمة تم تسجٌلها للمجموعة التً عومله بمستو  10ؼم نٌاستٌن ٌ /توم  /بيتر بمتوست لتدرد
ٌ 6.16 ± 67.68وما وبزٌاد لدرها ٌ 06.68وما عن المجموعة التً لم تتل أي مستتو متن النٌاستٌن
جدو  ، 0وتعتز هتلد النتٌجتة لتى اب تر اعٌجتابً للنٌاستٌن ةتً نتتاج الرلٌت الٌتومً وال تهري بستب
الترسن ةً معد اعستااد متن الؽتلاء ،وت تجٌع ت توٌن البتروتٌن المٌ روبتً  ،وزٌتاد ت توٌن ابرمتا
الدهنٌتتتتة ال ٌتتتتار  ، VFAوزٌتتتتاد مٌتتتتة الؽتتتتلاء المتنتتتتاو  Riddell .وآختتتترون  1651،؛ Shields
وآخترون  1656 ،؛  Doreauو 1669 ، Ottou؛ الرٌتدري وآخترون  0220 ،؛ 0225 ، Goble
و  Karkoodiو . )0226 ، Tamizrad
جدول  . 1تأثٌر الرش والمعاملة بالنٌاسٌن فً الوقت الالزم لبلوغ قمة اإلنتاج .
المتوسط  ±الخطأ القٌاسً (ٌوم)
الوله ال زم لبلوغ لمة اإلنتاج
عدد الم اهداه
العوام الم ر
0.22 ± 42.44
23
المتوسط العام
المعاملة بالرش
a 0.24 ± 43.64
02
بدون رط
b 0.26 ± 41.30
02
مع الرط
النٌاسٌن (غم)
a 0.62 ± 22.03
02
2
b 1.21 ± 40.21
02
9
c 1.26 ± 24.33
02
10
التداخل (الرش × النٌاسٌن)
a 2.22 ± 23.33
3
بدون رط  2 +نٌاسٌن
c 1.41 ± 42.22
3
بدون رط  9 +نٌاسٌن
cd 1.21 ± 41.22
3
بدون رط  10 +نٌاسٌن
b 0.33 ± 44.33
3
رط  2 +نٌاسٌن
d 1.41 ± 26.03
3
رط  9 +نٌاسٌن
e 1.12 ± 22.11
3
رط  10 +نٌاسٌن
المتىسطات التي تحمل حروفا مختلفة  /عامل يختلف عه بعضها معىىيا عىذ مستىي )) P<0.01

تأثير الرش في طول قمة اإلنتاج
تبٌن النتا ج الم ترصلة وجود تي ٌر عالً المعنوٌة للرط ةً و لمة اإلنتاج  ،ل بلتػ متوست تو لمتة
اإلنتاج للمجموعة التً عومله بالرط ةتر الظهٌر  6.80 ± 95.88أٌام ميارنتة بتالتً لتم تترط والتلي
بلػ ٌ 0.86 ± 80.99توم  ،وٌبتدو واضترا هنتا ن اببيتار التتً انته تترط لتد تابره ب ت ا بتر علتى
اإلنتتتاج موازنتتة بتلتتك التتتً لتتم تتترط  ،وٌبتتدو أن التبرٌتتد بتتالرلال المتتا ً رستتن متتن نتتتاج الرلٌت لألبيتتار
اٌجابً على هلد الصاة .
 Bilbyوآخرون  )0225 ،مما انع ص ب
تأثٌر التداخل بٌن النٌاسٌن والرش فً طول قمة اإلنتاج
سجله المجموعة التً أع ٌه نٌاسٌن بمعتد  10ؼتم ٌ /توم  /بيتر ور ته ةتً الولته عٌنتس تاولتا عتالً
المعنوٌة على بيٌة المجموعاه  ،ل بلػ معد و لمة نتاجها من الرلٌ ٌ 0.67 ± 56.99وم متاولتة
22
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بمعد ٌ 71وما عن مجموعة السٌ ر  ،تلٌها المجموعة التً ر ه وأع ٌه  9ؼم نٌاسٌن  /بيتر ٌ /توم
 ،ل بلتػ متوست ها ٌ 0.06 ± 62.99توم متاولتة عتن مجموعتة الستٌ ر بمعتد ٌ 05ومتا  ،وتعتبتر هتتلد
النتٌجة انع اسا بٌعٌا لأل ر اعٌجابً لهلا التداخ ةً نتاج الرلٌ الٌومً وال هري .
جدول  2 .تأثٌر الرش والمعاملة بالنٌاسٌن فً طول قمة اإلنتاج .
المتوسط  ±الخطأ القٌاسً (ٌوم)
و لمة اإلنتاج
عدد الم اهداه
0.87 ± 92.91
69

العوام الم ر
المتوس العام
المعاملة بالرش
بدون رط
مع الرط
النٌاسٌن (غم)
2
9
10
التداخل (الرش × النٌاسٌن)
بدون رط  2 +نٌاسٌن
بدون رط  9 +نٌاسٌن
بدون رط  10 +نٌاسٌن
رط  2 +نٌاسٌن
رط  9 +نٌاسٌن
رط  10 +نٌاسٌن

15
15

b 0.86 ± 80.99
a 6.80 ± 95.88

10
10
10

c 0.26 ± 76.22
b 6.71 ± 92.25
a 6.16 ± 67.68

9
9
9
9
9
9

d 1.56 ± 70.99
c 1.08 ± 76.82
b 1.68 ± 98.56
c 0.99 ± 81.66
b 0.06 ± 62.99
a 0.67 ± 56.99

المتىسطات التي تحمل حروفا مختلفة  /عامل يختلف عه بعضها معىىيا عىذ مستىي )) P<0.01

جدول  . 3تحلٌل التباٌن لتأثٌر الرش والمعاملة بالنٌاسٌن فً الوقت الالزم لبلوغ قمة اإلنتاج وطولها
.
متوس المربعاه
درجاه الررٌة
مصادر التباٌن
و لمة اإلنتاج
الوله ال زم لبلوغ لمة
اإلنتاج
** 0060.111
** 691.222
1
المعاملة بالرط
** 0601.967
** 966.777
0
النٌاسٌن
** 108.967
** 19.666
0
الرط  xالنٌاسٌن
06.988
6.800
62
الخ ي التجرٌبً
** (.)P<0.01
المصادر
23
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EFFECT OF NIACIN SUPPLEMENTATION AND SPRAY WATER ON
QUICK ACCESS TO THE PEAK AND LENGTH OF LACTATION FOR
FRIESIAN COWS UNDER HEAT STRESS CONDITION.
Emad GH. ALAbbasy

Dhafer SH. ALDoori

* Dept. of Animal Resources - College of Agriculture – University of Tikrit
dr_egaa@yahoo.com

ABSTRACT
This study was conducted in AL- Ishaqi Cattle Station , north of Baghdad,
and use of 36 multiparous Friesian cows in the in the early season productivity,
cows were divided randomly into two main groups are set equal spraying and
the control group without spray and Each group was divided into three subgroups for the period from 1/6/2010 to 31/10/2010 to study the effect of niacin
supplementation (0 , 6 , 12 gm /day / cow) and spraying water in the middle of
the day and at frequent intervals with niacin on quick access to the peak
lactation and length , The results of statistical analysis showed the speed of
access to the peak lactation and the length of the peak of the cows significantly
affected )P < 0.01) by niacin supplementation amounted to 37.66 days and
74.75 days respectively as compared to the group that did not receive niacin
52.16 days and 47 days , the impact of spraying on the same traits high
significant 41.30 day , 32.22 day versus 43.64 day , 22.33 day , For cows that
have not sprayed also the interaction between the niacin and spraying on these
traits was highly significant .
Key words : niacin , heat stress , dairy cattle , Friesian , peak lactation
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