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Urn dos fatores responsavel pela baixa produtividade dos re
banhos bovinos de corte, criados extensivamente no Estado do Piau!,
8 a baixa eficiencia reprodutiva. A baixa taxa de natalidade e os
longos intervalos entre partos, sac fatores limitantes no desemp~
nho da pecuaria bovina local. Dentre as varias causas que conduzem
a esta baixa eficiencia reprodutiva, a estacionalidade na prodU9aO

de pastagem, em fun9ao das condi90es climaticas, assoc~ada a inexis
tancia de uma estaQ80 de pari980 definida, parece ser uma das mais
importantes. No per!odo seco, 0 valor nutritivo da pastagem e bai
xo e vacas parindo nesse perlodo, sac submetidas a baixos n!veis nu
tricionais pre e pas parto, os quais conduzem a longos intervalos en
tre 0 parto e a concepQao seguinte.

o melhoramento das pastagens nativas, atrav8s da adubaQao
fosfatada, tern sido utilizado com bons resultados. Atraves desse
processo tern sido poss!vel incrementar a produ9ao de materia seca,
elevar a percentagem de leguminosas, mantendo a pastagem verde por
maior periodo de tempo, aumentando, conseq~entement~r 0 seu valor
nutritivo, com reflexo positivo no desempenho do rebanho.

Com 0 objetivo de identificar a melhor spoca de pari9ao
avaliar 0 efeita da adubaQao fosfatada em pastagem nativa, sabre
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intervalo entre 0 parto e a concep~&O seguinte, em vacas mestigas a
zebuadas, foi iniciado em Janeiro de 1979 um experimento, no munici
pia de Campo Maior-Piaui. No trabalho, estao sendo utilizadas 100
vacas, divididas em dois grupos de 50. Um dos grupos permaneceu em
uma area de pastagem nativa, a qual recabeu uma adubaQao de 125 kg
de super fosfato simplss por ha (grupo I). 0 outro foi colocado em
uma area contigwe, de caracteristicas semelhantes, mas sem aduba
~ao (grupo II). Para ambos os gruposadotou-se uma taxa de lotagao
de 0,33 cab/ha, em sistema de pastejo contiguo. Os animais foram
devidamente identificados e pes ados a cada 28 dias. Para cada gr.!:!.
po, utilizoU-se dois reprodutores, os quais foram permutados entre
os grupos, a cada tres semehas. 0 regime de monta usado foi 0 de mon
ta a campo. Apos 0 parto, cada vaca permaneceu com seu bezerro ao
pe, ate a desmama. Esta ocorreu aos sete meses de idade.

Os dados revelaram que a utilizagao do fosforo na past~
gem, reduziu 0 intervalo entre 0 parto e a concepgao em 49 dias, ou
seja, 0 intervalo medio foi de 123 dias para 0 grupo de vacas da
pastagem adubada e de 172 dias para 0 de pastagem nao adubada.

Nas vacas da pastagem adubada, a ocorr~ncia de cio.s fer
teis, nos p rim ei r 0 s 60 di asap 0 5'0 par to, f 0 ide 35%, 8 nqua nto; na
pastagem nao adubada, esse ocorrencia, no mesmo perioda, foi de ap~

Os resultados obtidos ate o~,momento, indicam que 0 fator
que exerce maior influencia na extensao do intervalo parto-concap9ac
e a epoca de pariQBo da vaca. No grupo I, para as vacas que pariram
na esta980 seca (julho a novembro), 0 intervalo foi de 201 dias e,
no grupo II, foi de 215 dias. Por outro lado, as vacas que pariram
na esta9ao chuvosa (dezembro a mar~o), 0 intervalo foi de 71 dias
no grupo I e 74 no grupo II. A diferenga entre esta~ao depar19Bo
parece ocorrer em fun~ao do valor nutritivo da pastagem nas duas e
pocas do ana. Enquanto as vacas que pariram no periodo seco, perd~
ram peso, do momenta do parte ate 0 final da estagao seca, aquelas
cuja parigao ocorreu no periodo das ~guas, passaram a ganhar peso
imediatamente apos 0 parto.

Um outro fator que tem sida cansiderado como responsavel
pelos longos intervalas entre a parta e a concep~ao e a permanencia
dos bezerros juntos as matrizes (efeito da amam8nta~ao). No enta~
to, esse fator; nas condi90es desse trabalho, fai menos importante



r,..- PESQUISA EM ANDAMENTO

que 0 efeito da epoea da pariQBo. Como nesse estudo os bezerros pe~
maneeeram ao pe da vaea, ate a idade de 210 dias, foi observado 0

seguinte:
- - No grupo I, 76% das veeas eoneeberam durante 0 periodo de amamen

taQao do bezerro e, apenas 24% apes a desmama. Nesse grupo, todas
as vaeas que eoneeberam apes a desmama do bezerro, perteneiam ao
grupo que pariu no perfodo seeo, eonsequentemente, todas as vaeas
que pariram no perfodo das aguas, eoneeberam antes da desmama do be
zerro.
- No grupo II, a taxa de eoneepQao durante 0 perfodo de amamentaQBo
foi de 65% e, apos a desmama do bezerro, 35%. Tambem nesse grupo,
tadas as vacas que pariram na spaea das aguas, eoncsberam durante a
amamentaQBo, e todas que eaneeberam samente apes a desmama do bezer
ra, perteneiam ao grupo que pariu no perfodo seeo.

o efeita da desmama pareee ser menas importante que a efei
to da epaca de pariQBo. Vacas paridas no perfodo das aguas, epaca
em que a pastagem apresenta um bom valor nutritivo, alimentam-se me
Ihor, indieando que 0 efeito nutritivD supera 0 efeito inibiteria
da laetaQBa, estimulanda e ativanda os ovarios no proeesso de cres
eimento e matura9Bo folieular.


