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ESle trabalho foi desenvolvido na UEPAE-são Carlos, pertencente.
EI'SRÀ?A. Seu objetivo foi estudar a possibilidade da substituição do feno
de capin ~~odes (Chloris ~ Kunth) pelo capim elefante (Pennisetum ~
~ SC~U:"'\) varo Uapier verde p i cado , através da matéria seca e dos nu

trientes das raçÕes. ForaM utilizadas 16 f~mas em crescimento. da raça Ar,
be e -e s rt ç a s Arahe, com idaée rédia' de 17 meses e peso ""dia de 293 <9. 0i.

to aninais receberam 6D% de concentrado mais 40% de verde picado (RI) e o.!.
to, 60~ ce concentrado mais 40% de feno de capim Rhodes (RZ). O concentra-
do era consti tuido de 40% de torta de algodão, 40% rolão de milho e 20% de
farelinho de trigo, co~ aproxi~~dar.ente20% de proteína bruta. A relaçãoe~
tr e o ver ce e o feno foi de 3:1 e:-n funç~o da fl".atéria seca das forragetras.

As rações foram fornecidas Ires vezes ao dia, às 8:00 horas, 13:00 horas e
17:00 horas. Utilizou-se o rétodo indicador, óxido de crómio (5 g/animal /
dia), para deter~inação dos coeficientes de digestibilidade. As fezes f~
ra, coletadas no reto dos ani~ais às 9:00 horas e 16:00 horas, durante
dias. O ce l ioear-ee to u t l l i z cdo foi o i n t e l r arre n te c as ua l l zado e as compa,!

çêe s entre as r.édias ~os t r a t er-e nt os foram fei tas através do teste "Tukeylf.

Os resultados obtidos fora~: ~atéria seca (75,08~ - 7Z,35~); proteína br~
ta (]3,91~ - 83,Zn); fibra bruta (~6,55l - 59,18~); extrato etéreo (67,9lt

- 65.SI~); ez t re t lvo rão nitro;"n.~o (74,52% - 77,44~); energia bruta
(]4,12{ - 72,IZi); fibra de terçe nte ãci~o (65,32\- 60,99~); ce Iolose
(]O,3P - 61',;6~); he rrice lulcse (74,4H - 70,7P) e fibra detergente ne~
tro (;a,32); - 6r.,Oa~). pa r a P.l e P2 r e s pe c t iver-c o te . Os r~sul tados obtidos

i,..-:it:-3ra- ~,.~ ('';0 houve diferf!nç.ls e r.t r e os ct;.efici~""~es r!e t!itj'!stjbllid~-

C~, ír...;i":JI'"-:'? 'i~r ~'!.~í,,.el.,,..:.ts r...r;f'".~i-;(;'!s~I) e ..•.ç.erir~nto .1 Sth.,t;jtuiç~o do

ff!rf'l ~ o::a;:i- ~~ ~r.rr.!(;s ~Io ~,);>ír"j I!I~f·j ...•te 'lar. N."íl!( ve r ce picat!o.
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