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~'VOLVIMENIO PCtIDEAALDE BEZERRJS ALTI1El\"'l'l\IXS<XM EXTRA'IDHIDInSSOLÚ-

VEL. DE SOJA.

stR;ro tUJITA· ESTE.VES*1,MARILENE DE vooso CAMAIm PENI'E'AIXl, El'ffiI(X)

LIPPIORIDLANI3 e AIRKN MANZAN:}

o objetivo do trabalho foi avaliar a substituição total do sucedâneo

lácteo à base de proteína de leite por extrato hidrossolúvel de soja(EHS)

na aliITentação de bezerros holandeses machos, cem idade média inicial de

~~di"ã;;J:'-C-Ôtra~to I consistiu do fornec:i.rrento de sucedâneo lácteo

à base de proteína de lei te do 59 ao 909 dia de idade dos bezerros. No

tratanento .II,· foram fornecidos sucedâneo lácteo até o 299 dia de idade ,

e do 309 ao 909 dia EHS. No tratarrento III foi fornecido EHSa partir do

59dia de idade. ApÓseste período, os bez&ros foram desalei tados e co!!

tinuarama receber o feno e a ração da nesrnq forma que no período de ale!

tallEnto, até os 180 dias de idade. No perícido de aleitarrento, os animais

IX>tratarrento II apresentaram menor consurro médio diário de al:i.rrentos e

meooresganhos de peso nédio diário (P < 0,05) do que os animais do trata-

III!ntoI, respectivamente 1,37 e 1,71 kg t4.S. e 0,245 e 0,443 kg/dia. No

pedocb pôs-al.ef tarrento o consurro e o ganho de peso foram semalhantes, en

tretanto, os animais do tratarrento I se mantiveram mais pesados que os

Ini.maisdo tratarrento II aos 180 dias de idade, respectivamente 130,5 e

113,8 kg. No tratarrento III, todos os bezerros apresentaram cem o desen-

.. lIOlver do exper:i.rrento perda de peso pronunciada, diarréia, letargia, ca-

quexia e nos estágios tenninais desidratação e hipoproteinernia. Apresen~

ramainda, atrofia das visolidades intestinais e produção de ant.í.corpos

m soro contra a proteína do EHS, que variou de 1:80 a 1:320, indicando

q.2 06 bezerros estavam padecendo de uma reação alérgica a proteína de

lOja, enquanto que os bezerros do grupo controle apresentaram ti tulos de

.nU.cx:>rpOS negativos e desenvolv:i.rrento corporal normal. PROCI-


