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EFEI'ID DA RAÇA 00 'IUJRO roBRE A DURAÇÃO 00 PERÍooo DE GFSrN;N:J H-1

CRUZADAS HOLAND~ X ZEBU.

o objetivo do trabalho foi avaliar a magnitude dos efeitos de três raças

de touros sobre a duração do período de gestação de vacas leiteiras cruzadas

Holandês X Zebu, criadas emuma propriedade localizada no município de Alfe-

nas, M:;'. As observações de duração do período de gestação foram feitas duran-

te 18 anos, emvacas can até 6 partos e can a oc:orrência de prrições duran-

te todas as estações do ano. No prilreiro período (8 anos), as vacas foram

acasaladas can touros Holandês (H), Normando(N) e Zebu (Z), sendo observa-

das 316 gestações nonnais. No segurrlo perfodo (10 anos), as vacas foram aca-

saladas can touros H e Z, sendo observadas 367 gestações nonnais. Os dados

de cada período foram analisados através de umnodelo linear incluindo os

efeitos de raça de touro, ano de parição, estação de parição, sexo de bezer-

ro, ordem de parição e erro aleatório. No prilreiro período, a duração da ge.§.

tação foi significativamente influenciada pela raça do touro (p<0,01) e pela

ordem de prrição da vaca (P<0,05). As vacas gestantes de touros Z tiveram ~

ríodos de gestação mais longos (283,20±0,80 dias) do que aquelas gestantes

de touros N (280,96±0,38 dias) e H (276, 20±O,73 dias). As vacas gestantes de

touros N também tiveram períodOS de gestação significativamente mais longos

(li<0,0l) que as gestantes de touros H. No segurrlo período, a duração da ges-

-tação foi significativamente (P<O,01) influenciada pela raça do touro. As ~

cas gestantes de touros Z tiveram períodos de gestação mais longos (282,81±

1,13 dias) do que as gestantes de touros H (275,98±O,41 dias). Os resultados

'obtidos rrostram que a duração do período de gestação de vacas cruzadas H0-

landês X Zebu foi nuito mais influenciada pela raça 00 touro (pai da JXOCJe-

rríe) do que pelos fatores ant:>ientais e sexo do bezerro.


