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FENAÇÃO

o QUE

É?
É um processo de conservação de forragem para o período
seco que consiste em desidratá-Ia ao sol, reduzindo o teor de
água de 70-75 para 15-20%.
MELHORES FORRAGENS:
•.. Capim (búfel, corrente, etc.);
•.. Leguminosas (Ieucena, guandu, gliricídia, etc.);
•.. Outras espécies (maniçoba, folha de mandioca).
COMO FAZER?
•.. Cortar no início da floração;
•.. Espalhar no solo ou num secador, revirando, pelo menos,
duas vezes pordia;
•.. Pela tarde, juntar em leiras, espalhar.do na manhã
seguinte;
•.. De 1 a 1,5 dia é suficiente para a secagem (não deve cortar
em dia nublado).
COMO GUARDAR:
O feno pode ser guardado sob diversas formas:
•.. Em sacos de ráfia;
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•.. Em medas (montes);
11\1\111111111111111\\ 11111111111\\11 11111 1111 111111 11111 11111 l\\11 11111111
•.. Agranel.
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QUALIDADE DE UM BOM FENO:
•.. Cor verde;
•.. Rico em folhas e talos finos e macios;
•.. Quanto mais folhas, mais nutritivo;
•.. Sem espécies invasoras;
•.. Aroma agradável;

~ Boa aceitação pelos animais.
QUANTIDADE A FORNECER:
~ 1,5% do Peso Vivo
Ex.: Bovino de 300 kg, oferecer, no máximo, 4,5 kg/dia.
Ovino 40kg, 0,6kg/dia.

ENSILAGEM
O QUE É?
É um método de conservação de forragem verde para o
período seco, que consiste em colocá-Ia em um espaço
fechado (sem ar) para que sofra um processo de fermentação.
MELHORES ESPÉCIES:
•. Gramíneas (milho, sorgo, capim elefante, cana-de-açucar);
•. Leguminosas (Ieucena);
•. Outras espécies (maniçoba).
COMO FAZER?
•. Cortar a forragem verde na época adequada:
•. Milho e sorgo = grãos leitosos;
•. Leucena e maniçoba = inicio da floração;
•. Capim elefante = 60 dias (misturado 30% cana)
•. Triturar (Ieucena não precisa);
•. Encher o espaço compactando a forragem, expulsando
todo o ar;
•. Fechar ou cobrir;
•. Esperar45 dias para abrir (mínimo).
COMO GUARDAR?
•. Em silos-trincheira (escavados na terra);
•. Em silos-superfície (cobertos de plástico e terra, tipo
cincho);
•. Em tambores (fechados com tampa de plástico ou metal);
•. Em sacos plásticos ..

QUALIDADES DE UMABOASILAGEM:
., Coloração cáqui escura ou esverdeada;
., Aroma ácido agradável;
., Umidade na faixa de 60 a 70%;
., Sem espécies invasoras;
., Maior proporção de folhas que de talos;
., Boa aceitação pelos animais.
QUANTIDADE A FORNECER AOS ANIMAIS:
., Para Bovinos, dar entre 5 e 15 kg/cab/dia e para
Caprinos e Ovinos, dar de 1 a 2 kg/cab/dia.
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