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E PESO A PRIMEIRA
CCN:EPÇÃO DE NOVILHAS NErDFAOAS.
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Durante a Segundaestação seca, os ganhos lTÉdiosde peso por cabeça foram
36 : 14, 24 ± 14 e 22 ± 16 kg para as cargas 1,5, 2,0 e 2,5 novilhas por hecta
re, respect.ivam:nte. Aofinal da seca as novilhas receberam o mesno . tratarrento
do ano anterior.

A idade eo peso rrédio à concepção, para as três cargas

nao

foram airrla determinados. Os índices de concepção foram 96%,96%e 83%para as
cargas de 1,5, 2,0 e 2,5 novilhas/ha.
A análise prelindnar dos presentes resultados rrcstrou que o uso de

pasta·

de toa qualidade durante o período seco possibilita a rErluçãoemumano da
idade à primeira concepção.
Dentre as três lotações utilizadas, a maior (2,5 novil.has/ha)
rrost.rou a
maí.s econêmica, pois errbora tenha proporcionado nenor ganho de peso por
cabe
gern

se

ça, parece ser sufu:::iente para que os animais atinjam o peso necessário à
cepção dentro do período de rconta utilizado.
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