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RESUMO

Avaliou-se o efeito do pastejo restringido em aveia
(PRA), sobre a produção de leite, utilizando-se vacas
mestiças de holandês-zebu, distribuídas em blocos ao
acaso, em dois tratamentos: A) PRA (3 horas/dia) mais
10 kg de silagem de milho, B) Silagem de milho à vontade
como único volumoso. Todos os animais receberam 5,0
kg de concentrado/cabeça/dia com 20% de PB e 75% de
NOT. Não houve diferença significativa (P > 0,05) entre
os tratamentos A e B na produção de leite (15,4 vs 13,7
kg/vaca/dia), no teor de gordura (P > 0,05) e nem na
produção de leite corrigida para 4% de gordura. Houve
diferença (P < 0,05) na variação de peso vivo (0,46 vs -
0,02 kg/vaca/dia, para os tratamentos A e B,
respectivamente) .

Palavras-chave: Avena strígosa, silagem de milho,
vacas em lactação.

EFFECT OF RESTRICTED GRAZING ON OATS (RGO)
UPON MILK PRODUCTION

ABSTRACT - The effect of restricted grazing on oats
(RGO) upon milk production of crossbred dairy cows
(holstein-zebu) was evaluated in a complete randomized
block designo The cows were allocated to two treatments:
A) ROG (3 hours/day) plus 10 kg of corn silage, B) corn
silage "ad libitum" as the only feed. Ali animais received
5.0 kg of concentrate/head/day with 20% CP and 75%
TDN. There was no statistical difference (P > 0,05) in :
milk production (15,4 vs 13,7 kg/vaca/dia), in milk fat (P
> 0,05) or in 4% fat corrected milk production. There
was difference (P < 0,05) in bodyweight change (0,46
vs -0,02 kg/cow/day, for treatments A and B,
respectively) .

Keywords: Avena strígosa, corn silage, lactating cows.

INTRODUÇÃO E REVISÃO

A inclusão de algumas horas de pastejo em forragem
de boa qualidade para vacas alimentadas com silagem de
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milho permite a obtenção de níveis elevados de produção
de leite. Isto se deve, em parte, ao fato das silagens de
milho, produzidas em condições tropicais, apresentarem
teores mais elevados de fibra em detergente neutro (FON)
e, conseqüentemente, menor digestibilidade que as
silagens de milho produzidas em regiões de clima
temperado 151. Além disso, o consumo de forragens
conservadas na forma de silagem corresponde a 60 a 70%
do consumo "in natur a".

A aveia tem sido caracterizada como uma
forrageira de alto conteúdo de proteína e baixos níveis
de componentes da fração fibrosa 171. Trabalhos realizados
mostraram que o pastejo por somente algumas horas pode
ser recomendado na utilização de forrageiras de
inverno (2). Neste caso, há a necessidade de se
complementar a dieta dos animais com outras fontes de
alimentos como silagem, feno, etc. Ganho de peso de
aproximadamente 1,O kg por dia, foi obtido quando se
utilizou duas horas e meia por dia de pastejo em aveia e
azevém para novilhas alimentadas com cana-de-acúcar
e ração concentrada 161. Incremento substanciai na
produção de leite (32 %), foi obtido com vacas mestiças
que pastejaram aveia amarela seis horas por dia quando
comparada com vacas que receberam silagem de milho
como único volumoso 181. Na maioria dos trabalhos
realizados na região Sudeste com forrageiras de inverno
sob pastejo para vacas em lactação, foi utilizado o azevém
ou a aveia amarela (Avena bysantína). Assim, o objetivo
do presente trabalho foi verificar o efeito do pastejo
restringido (3 horas por dia) em aveia preta, sobre a
produção de leite, tendo como dieta básica silagem de
milho e concentrado.

MATERIAL E MÉTODOS

Este trabalho foi conduzido na EMBRAPA - Centro de
Pesquisa de Pecuária do Sudeste (CPPSEI. São Carlos,
Sp, durante o período de 12.05.94 a 01.09.94, em área
levemente ondulada, cujo solo, na média, apresentava as
seguintes características químicas: pH em CaCI2 = 5,1,
P(resina) = 15, K = 0,29 ppm, AI + + + = 0,02 meq/
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100 g, Ca+ + = 2,6 meq/100 g, Mg+ + = 1,1 meq/
100geMO = 2,1%.

Foram avaliados os seguintes tratamentos: A = pastejo
restringido em aveia preta (3 horas/dia) pela manhã
mais 10 kg de silagem de milho; B = silagem de milho como
único volumoso. Ao completarem o tempo de permanência na
aveia, as vacas do tratamento A foram mantidas confinadas
em áreas individuais com parte coberta contendo cocho de
alvenaria para fornecimento da silagem. Os animais do
tratamento B foram mantidos durante todo o tempo em áreas
individuais semelhantes às utilizadas no tratamento A. Os
animais de ambos os tratamentos receberam 5,0 kg de
concentrado/cabeça/dia com 20% de PB e 75% de NDT
durante as ordenhas.

Após o preparo convencional da área, a aveia preta (Avena
strigosa) foi semeada em 12/05/94 à densidade de 80 kg/ha,
usando-se uma adubadeira-semeadeira, com 18 cm de
espaçamento entre linhas. No momento do plantio, foi feita
uma adubação com 200 kg/ha da fórmula 4-30-16. Uma
adubação de cobertura com 400 kg/ha de sulfato de amônio e
200 kg/ha de cloreto de potássio foi efetuada a lanço,
fracionado em duas aplicações.

A área experimental de dois hectares foi dividida em quatro
piquetes através de cerca elétrica, sendo manejada em pastejo
rotativo com 10 a 14 dias de utilização e 4 a 6 semanas de
descanso. A estimativa da disponibilidade e da qualidade (MS,
PB, FDN) da forragem foi efetuada utilizando-se uma quadrado
de um metro de lado, lançado ao acaso, colhendo-se seis
amostras por piquete, antes da entrada das vacas nos piquetes.
A forragem encontrada no interior do quadrado foi colhida
através de cortes efetuados a aproximadamente 10 cm acima
do nível do solo. Periodicamente, foi coletada amostra de
silagem e ração concentrada para determinação bromatológica.

Os animais experimentais (12 vacas holandês-zebu, de 2a
e 3a lactações) foram distribuídos em blocos ao acaso, com
base na data do parto, produção de leite e peso dos animais.

Para controlar o crescimento da aveia, foram utilizadas
vacas extras. As vacas foram conduzidas duas vezes ao dia
ao estábulo e as ordenhas realizadas mecanicamente com
bezerros ao pé, às seis e quinze horas. O controle leiteiro foi
realizado semanalmente, juntamente com a coleta de leite de
cada vaca para determinação de gordura.

As produções semanais de leite, porcentagem de gordura
(% G) e leite corrigido para 4% G foram analisadas como
medidas repetidas através do procedimento GLM do SAS.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

As médias de disponibilidade de matéria seca são
apresentadas na Tabela 1. Conforme pode ser observado,
houve boa disponibilidade de forragem, apresentando
quantidade suficiente para permitir consumo máximo, influindo
diretamente no desempenho animal e na produção de leite (3).

As análises bromatológicas mostraram que a forragem
disponível nos piquetes, baseada nos teores de FDN e PB
(Tabela 1), era de boa qualidade e semelhante aos valores
encontrados por outros autores (7). A silagem de milho e
concentrado apresentaram os seguintes valores,
respectivamente: 31,8 e 88,0% de MS, 6,5 e 19,8% de PB, e
46,1 e 16,3% de FDN.

Não houve diferença significativa (P > 0,05) entre os
tratamentos para a produção de leite. As médias observadas
foram 15.4 e 13,7 kg de leite/vaca/dia para os tratamentos A
e B, respectivamente (Tabela 2). Corrigindo-se as produções
de leite obtidas para 4% de gordura, verificou-se que não houve
diferença significativa entre os tratamentos (P > 0,05). Não
houve diferença significativa (P > 0,05) entre os tratamentos
quanto ao percentual de gordura no leite (3,31 e 3,23% para
os tratamentos A e B, respectivamente). Esses teores são
inferiores aos relatados em outro trabalho (4). no qual se
utilizou nível de concentrado (6,0 kg/vaca/dia) pouco superior

ao que foi utilizado neste experimento.
As curvas de produção de leite para os dois tratamentos

são apresentados na Figura 1. Embora as médias iniciais fossem
semelhantes (14,0 I), em poucos dias as vacas com acesso à
pastagem de aveia aumentaram a média de produção para
17,1 litros, um incremento de 21,0%, enquanto que o grupo
que recebeu silagem de milho como único volumoso não passou
dos 14,6 litros de média por vaca/dia, ou seja, um incremento
bem menor (4%). O efeito do pastejo restringido em aveia
permitindo obter média geral de 15.4 litros/vaca/dia, com vacas
mestiças Holandês x Zebu, é relevante quando comparados
aos resultados obtidos com a utilização de outras forrageiras
de inverno (1) ou com 21 horas de pastejo em aveia sem
suplementação de concentrado (2).

Houve diferença significativa (P < 0,05) entre os
tratamentos na variação do peso vivo dos animais, sendo que
os animais que pastejaram aveia ganharam peso (0.46 kg/
vaca/dia]. enquanto que os animais que consumiram silagem
de milho como único volumoso, praticamente mantiveram o
peso (-0,02 kg/vaca/dia).

CONCLUSÕES

O pastejo restringido em aveia preta permitiu obter
nível elevado de produção com vacas mestiças de
Holandês x Zebu, e ainda obter bom ganho de peso.

O pastejo restringido não afetou o teor de gordura do leite,
nem a produção de leite corrigida para 4% de gordura.

A associação do pastejo restringido em aveia preta à
silagem de milho, tem potencial para níveis mais elevados
de produção de leite, em função das diferenças no ganho
de peso obtido.
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