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presente estt:do tem par objetivo v.erificar

cultivada,

pastagem

durante a estação seca do ano, sobre o desempenhoreprodutivo de rl2

vilhas nelaradas,
Durante três
gestação,

o efeito do uso da

que tiveram a priIreira cria aos 36 meses de idade.
anos consecutivos,

três grupos de novilhas,

no terço final de

(umgrupo por ano) serão mantidas em pastagem de Setaria

rraio a outubro, sob três diferentes
~feito das diferentes
ao primeiro parto,

de

cargas animais: 0,75, 1,00 e 1,25 UA/ha. O

cargas aninais será m:rlido através do peso das

e verificado

.

anceps,

a influência

novilhas

destes pesos no periodo do

servi

ço e taxa de concepção das novilhas.
Durante o priIreiJ::o ano de estudo (1978), umgrupo de 36 novilhas neloradas,
no terço final

de gestaçãog foi subnetido a três diferentes

mé:ti.odos animais no início do experirrento (naio/78),
38, e 372 ± 30 kg, respectivanente,

lotações.

O

peso

foi de 372 :t 25, 370

+

para as cargas de 0,75, 1,00 e 1,25 UA/ha.

O peso ao parto para as cargas de O, 75, 1,00 e 1,25 UA/hafoi, respeeti varrente,
de 414

±

26,1, 397,1

1. Med. Vet.,

±

44,0 e 389 :t 30 kg. O periodo de serviço para cada

Ph.D - CNPGC

2. Eng9 Agr9 o, MoSe. - CNPGC
3. Medo Veto, MoSeo - CNPGC

car
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ga aninal nâo foi c:btido, no entanto, a taxa de concepçãofoi de 75%,75%

e

92%respectivamente para as cargas 0,75, 1,00 e 1,25 UA/ha.
Os resultados preliminares nostram, até o nonento, qQehouve efeito do tr~
tanento sobre o período de serviço, mas este não foi ainda determinado.
Coneo experimentoestá emardarrentc, os resultados do prirreiro ano
denciar.l o efeito positivo da referida "suplercentação"aliIrentar, durante
t:eriodo seco do ano, sobre a eficiência reprodutiva de novilhas de l~ cria.
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