
11. Níveis de alimetação para vacas em lactação.

EXPERIMENTO:

Níveis de alimentação no estadio inicial da lactação de
vacas estabuladas.

Início: agosto/80
Termino: junho/81

O presente experimento visa verif icar o efei to de um
nível mais aIto de alimentação nas doze primeiras semanas
(84 dias) da lactação sobre a produção e composição do lei-
te, persistência da lactação e eficiência reprodutiva.

Estão sendo utilizadas 24 vacas mestiças (holandês x
zebu) com mais de dois partos, lactações anteriores com mais
de 250 dias e aceitação da ordenha sem a presença do bezer-
ro.

O experimento esta sendo realizado em regime de estabu-
lação completa. As vacas permanecem confinadas em piquetes
formados de grama batatais (Paspalum no ta tum , Flugge).

Todos os animais foram confinados 60 dias antes da data
prevista para o parto, visando a uní Eo rmí zji+Lo s quanto ã
condição corporal ao parto. Nessa ocasião, receberam os tra-
tamentos profilaticos de rotina.

A ordenha esta sendo efetuada manualmente, sem a pre-
sença do bezerro e duas vezes ao dia (6:30 e 15 horas).

O delineamento experimental utilizado e o inteiramente
ao acaso, com dois tratamentos e doze repetições por trata-
mento.

Os trat~entos que estão sendo testados sao os seguin-
tes:

A - Alimentação pàra suprir 120% dos requisitos nutricio-
nais recomendados pela Academia Arnerícana de Ciências
(NRC), para mantença e produç ao de lei te, nas pri-
meiras doze semanas de lactaçao;
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B - AI imen t açao para supri r
na is recomendados pela
lactação.

No tratamento A, após as doze semanas (84 dias), todas
as vacas recebem alimentação para suprir 80% dos requisitos
indicados pelo NRC, para mantença e produção de leite.

Na primeira fase (84 dias), todas as vacas estão rece-
bendo silagem de milho (Zea mays, L.) como única alimenta-
ção volumosa, tendo em vista que essa fase coincidiu com o
período da "seca". Após esse período, receberão capim-ele-
fante (Pennisetum p urpur eum , Schum.), verde e picado.
;\ JA a l"i mentação vo lumosa es tã sendo fornecida ad l ib i tnon
e o consumo controlado diariamente e em grupo.

A suplementação concentrada estã sendo efetuada em três
fases distintas no período de lactação:

8070 dO: requisitos nutrici~
citada Academia, em toda a

Fase I - 19 ao 849 dia
6 5 k -1 d' -1Tratamento A: , g.conc.vaca . Ia ;

T 4 O k -1 d' -1ratamento B: , g.conc.vaca . Ia .

Fase II - 859 a 1689 dia
A 3 5 k -1 d' -1Tratamento e B: • g.conc.vaca . Ia .

Fase 111 - 1689 dia aQ final de lactação
T A B 1 8 k -I d' -Iratamento e : , g.conc.vaca . Ia .

A Fig. 9 mostra o esquema de fornecimento do concentra-
do, de acordo com o tratamento.

A suplementação concentrada que está sendo fornecida
tem a seguin~e composição:

% PB(7.) NDT(%)

- Farelo de algodão
- Milho desintegrado com palha

e sabugo (MDPS)
- Ca l.c àr í o

59,0 17,7 32,4

38,0 2,7 29,3

- Sal + microelementos
2,0

~
100,0 20,4 71,7
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EiJ Concentrado fornecido a mais no tratamento A
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FIG. 9 - Esquema de fornecimento de concentrado, de acordo
com o tratamento.
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Estão sendo medidos os seguintes parâmetros:
- Produção e composição do leite;
- Peso vivo;
- Condição corporal;
- Consumo de matéria seca, proteína bruta e nutrientes

digestíveis totais; e
- Eficiência reprodutiva.

.•..parame-
persis-

Para efeito de analises estatísticas, alem dos
I J - 0# ~tros cí tados, serao considerados tambem o peri odo, a

tência e a curva de lactação.
Na Tabela 18 são apresentados os dados referentes ao

peso, condição corporal e consumo dos alimentos nos primei-
ros 56 dias experimentais.

TABELA 18 - Medias de peso, condição corporal e consumo, de
acordo com os tratamentos.

Trat. A Trat. B

Peso ao parto (kg) 497 521
Peso 56 dias .. o parto (kg) 493 497aos apo s

Variação de peso (kg) - 4 -24
Condição corporal*
- ao parto 5 5

0# (56 dias) 5 4- apos o parto
Consumo de silagem de milho (kg) 31 31
Consumo de materia seca da silagem 9,8 9,8de milho (kg)
Consumo de matéria seca do concen- 5,7 3,5trado (kg)
Consumo de matéria seca total (kg) 15,5 13 ,3

* Escore dado ao animal de acordo com o estado de carne
(valores de 1 a 9).
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As informações relacionadas com a produção e composição
do leite nos primeiros 28 dias experimentais são mostradas
na Tabela 19.

TABELA 19 - Produções e composições medias do leite nos pri-
meiros 28 dias, de acordo com os tratamentos.

Trat. A Trat. B

Produção de leite (k g) 16,8 15,6
Produção de leite (4% M.G.) (kg) 17,0 15,8
Composição do leite (%)
- Gordura 4,1 4,1

Proteína 3,0 3,1
- Estrato seco total 13 ,9 13,7

Não são apresentados dados de todos os parâmetros que
estão sendo medidos, em virtude do curto período experimen-
tal. .

Tecnicos: João Alberto de Jesus Paiva
Geraldo Maria da Cruz
Homero Abílio Moreira
Mauro Ribeiro de Carvalho
Jose Lobato Neto

12. Valor nutritivo dos alimentos para ruminantes.

EXPERIMENTOS:

12.1. Efeito da altura de corte do capim-elefante (Pen-
nisetum purpuneum , Schum.) e de diferen tes trata-
mentos sobre a produção e qualidade dasilagem.

Início: janeiro/79
Termino: janeiro/8l
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