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ABSTRACTABSTRACTABSTRACTABSTRACTABSTRACT

Aiming at selecting corn genotypes intended
for, or showing potential for, high productivity
and high quality silage production, and that
are adjusted to the environmental
conditions of the state of Mato Grosso do
Sul, twelve corn cultivars (CO9621, C333B,
C747, C909, P3021, P30K75, P30F45,
P3041, AG1051, AG122, AG4051, and
AG5011) were evaluated in the agricultural
year 1999/2000, at the Experimental Station
of EMPAER, located in the city of Campo
Grande - MS,  and in the Jatobá farmlands,
located in the city of Jaraguari-MS. The
treatment consisted of the twelve corn
cultivars arranged in a distance of 80 cm
between rows and 20cm between plants, so
that after the pruning the final stand could
match 62,500 plants/ha. The out line of the
experiment used was formed by
randomized blocks with three replications,
with the portions being equal to five rows of
seven meters in length, with an area 12m2,
represented by the three central rows,
ignoring 1.0 m at each end. The
maintenance fertilization used on the two
sites was determined based on the soil
analyses. 80 kg of N/ha were used as
topsoil manuring on both sites. The cultivars
were collected when the grains reached the
hard-farinaceous stage in the main area of
the site, when all the plants were weighed
and ten plants were randomly chosen. The
plants were fully chopped, and then
homogenized to extract a sample in order to
determine the chemical composition (gross
protein, FDN, FDA, and NDT) of the plant. No
difference was found in the joint analysis
concerning the production of dry matter, but
significant differences among the cultivars
were observed  when analysing their
chemical composition. Due to having
presented a statistically higher content of
FDN and a greater content of FDA, the
cultivar C333B presented a lower value of
NDT, showing that it is a cultivar with a high
percentage of structural components (lignin
and silica) that are not digested by the

RESUMORESUMORESUMORESUMORESUMO

Objetivando selecionar genótipos de milho
destinados ou com potencial para produção

de silagem com elevada qualidade,
produtivos e que sejam adaptados às

condições ambientais do Estado de Mato
Grosso do Sul, avaliaram-se no ano agrícola

1999/2000, doze cultivares de milho
(CO9621, C333B, C747, C909, P3021,

P30K75, P30F45, P3041, AG1051, AG122,
AG4051 e AG5011) nos locais da Estação
Experimental   da EMPAER, localizada no
município de Campo Grande - MS,  e na
fazenda Jatobá, situada no município de

Jaraguari-MS. Os tratamentos consistiram
nos doze cultivares de milho dispostos em

um espaçamento de 80cm entre linhas e
20cm entre plantas, de forma que depois  do
desbaste o estande final correspondesse a
62500 plantas/ha. O delineamento  utilizado

foi de blocos casualizados, com três
repetições com as parcelas correspondendo

a cinco fileiras de sete metros em
comprimento, tendo como área útil 12,0m2,

representada pelas três fileiras centrais,
desprezando-se 1,0 m de cada  extremidade.
A adubação de manutenção utilizada para os

dois locais foi determinada com base nas
análises de solo. Como adubação de

cobertura utilizou-se para ambos os locais
80kg de N/ha.O cultivares foram escolhidos

quando os grãos apresentavam-se no
estágio farináceo-duro, na área útil da
parcela, onde todas as plantas foram

pesadas sendo dez plantas escolhidas ao
acaso, trituradas inteiras, homogeneizadas

para retirada de uma amostra objetivando-se
determinação da composição química

(proteína bruta, FDN, FDA e NDT). Não houve
diferenças na análise conjunta, quanto à

produção de matéria seca mas foram
observadas diferenças significativas na

composição química entre os cultivares. Por
ter apresentado um conteúdo de FDN

estatisticamente superior a um maior teor de
FDA, o cultivar C333B apresentou um menor
valor de NDT, demonstrando ser um cultivar

constituído de elevadas percentagem de
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componentes estruturais (lignina e silica)
que não são digeridos pela flora microbiana.

Os cultivares C909, P30F45, P30K75 e
P3041 apresentaram teores de FDA abaixo

da média dos tratamentos e maiores
valores de NDT, indicando, nas condições
de clima e solo onde foram conduzidos os
ensaios, serem cultivares que apresentam

maior digestibilidade  dos componentes
alimentares.

PALAVRAS-CHAVE

Composição química,

condição edafoclimática,

cultivares de milho.

microbial flora. The cultivars C909, P30F45,
P30K75, and P3041 presented content of
FDA below the avarage of the treatments
and greater values of NDT, showing that,
under the climate and soil conditions where
the experiments were held, they are
cultivars that present greater digestibility of
the alimentary components.

KEY-WORDS

Chemical composition,

edapho-climatical condition,

corn cultivar.
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11111 INTRODUÇÃOINTRODUÇÃOINTRODUÇÃOINTRODUÇÃOINTRODUÇÃO

A estacionalidade de produção de forragem tem sido apontada como um
dos principais responsáveis pelos baixos índices de produtividade da pecuária
nacional, embora esta seja uma característica comum a todas as forrageiras e
ainda menos severas em condições tropicais do que em outros países, onde a
produtividade animal é elevada.

A produção de forragens de inverno é caracterizada pela redução drástica
do crescimento e desenvolvimento das plantas forrageiras. Segundo Rolim (1994),
em função da baixa temperatura, déficit hídrico associado ao fotoperíodo, apenas
10 a 20% da produção total anual da forrageira é produzida neste período.

Os baixos índices zootécnicos brasileiros, como a capacidade de suporte
média de 0,5 UA/ha, ganho de 55 kg de carcaça/ha/ano, 50% de natalidade e 300
kg de leite/ha/ano, entre outros, refletem exploração tipicamente extrativista.
Durante a época de escassez, os rebanhos emagrecem e isso acarreta a
diminuição da produção de leite e de carne, influenciando negativamente nesses
índices de produtividade, já que a grande maioria das propriedades rurais não
suplementam seus animais durante o inverno.

Torna-se urgente, portanto, encontrar alternativas viáveis a fim de atenuar
os efeitos da estacionalidade de produção de forragem. A produção de silagem é
um dos processos mais importantes na conservação de plantas forrageiras, para
servir como alimento principalmente durante o período de escassez de pastagens,
processo esse de grande importância econômica para a maioria dos países do
mundo, inclusive o Brasil.

Segundo Corsi (1976), a produtividade animal pode elevar-se rapidamente
com o uso de espécies forrageiras mais produtivas, quando paralelamente são
adotadas práticas de manejo, adubação e produção de forragens conservadas
(silagem e feno). Assim sendo, índices zootécnicos de capacidade de suporte de
6,0 UA/ha, ganho de 600 kg de carcaça/ha/ano, 92% de natalidade e 15.000 kg de
leite/ha/ano são perfeitamente alcançáveis.

A silagem é o alimento volumoso muito empregado na alimentação de
animais confinados representando  50 a 70% da exigência de matéria seca das
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rações desses animais. Na pecuária leiteira é o alimento volumoso oferecido às
vacas em produção, novilhas no terço final de gestação e na recria de bezerras.

O milho como recurso forrageiro tem sido amplamente usado em todo o
mundo na alimentação de bovinos de leite e de corte. Grandes extensões de área
são ocupadas por milho para a produção de silagem nos Estados Unidos, países
da Europa, Canadá e Argentina. Mesmo em países como o Japão e Israel, onde
o fator terra é escasso, o milho como silagem tem importante participação na
alimentação do rebanho leiteiro (FERREIRA, 1990).

Segundo Mella (1986), existe no Brasil uma quantidade de espécies
forrageiras que se destinam à confecção de silagem, dentre as quais destacam-
se as de ciclo de verão: milho, sorgo, milheto, lab-lab, mucuna, feijão miúdo e
guandu; e as de inverno: aveia, azevém, cevada, ervilhaca e serradela, todas
tidas como forrageiras tradicionais. Entretanto Vilela (1985), relata que, dentre as
gramíneas de verão, o milho é a mais difundida e utilizada, e o valor nutritivo de
sua silagem é tomado como padrão.

Apesar do grande potencial de produção (13,3 t/ha de matéria seca) desta
cultura forrageira, observa-se que, na maioria das propriedades, os resultados
obtidos são freqüentemente baixos e irregulares, o que tem levado os fazendeiros
a considerarem a técnica de ensilagem como onerosa e difícil (NUSSIO, 1992).

Historicamente, a procura por cultivares que determinem alta produção
de massa verde por hectare tem sido a principal preocupação, sendo esquecido
o valor nutritivo de massa ensilada. Nem sempre há uma estreita relação entre a
quantidade de massa verde produzida e a quantidade de silagens obtidas.

Algumas pesquisas conduzidas chegaram à conclusão que a qualidade da
silagem de milho estaria intimamente relacionada com a percentagem de grãos na
matéria seca total. Entretanto, alguns anos depois, outros pesquisadores (OWEN,
1967; DAYNARD e HUNTER, 1975) começaram a questionar essa descoberta.

As suas pesquisas evidenciaram que 50 a 60% da matéria seca da
silagem é composta por constituintes da parede celular (celulose, hemicelulose e
lignina) e que a digestibilidade desses componentes vem a ser o fator de fundamental
importância para se avaliar a qualidade de híbridos de milho para silagem.
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Alguns resultados contraditórios, quanto ao efeito da proporção de grãos
na matéria seca total sobre a digestibilidade dos componentes da parede celular
das silagens de milho, são encontrados na literatura (FAYREY, 1980; LUNDVAL
et al., 1994). Em um trabalho desenvolvido por ROTH et al. (1970), os híbridos
mais produtivos (toneladas de matéria seca/ha) apresentaram menor proporção
de grãos na matéria seca e menor digestibilidade da planta inteira, devido ao
menor teor da fibra detergente neutro (FDN) do material. Por outro lado, híbridos
com maiores proporções de grãos na matéria seca total têm apresentado maiores
valores de FDN na haste da planta, diminuindo assim a digestibilidade da porção
fibrosa da planta de milho (hastes + folhas). Numa análise de trinta e três híbridos
de milho destinados à produção de silagem. ALLEN (1990), relata que o melhor
híbrido para a produção de grãos não é necessariamente o melhor para produção
de silagem, uma vez que a proporção na matéria seca não é fortemente
relacionada com o conteúdo de energia de silagem.

A dieta do animal deve conter níveis mínimos de fibra, para que se
mantenham as funções ruminais e se maximize o consumo de energia. A fibra
estimula o animal a ruminar e, dessa forma, há a produção de saliva, que é
adicionada ao rúmen. A saliva, contendo íons de bicarbonato e fosfato, neutraliza
os ácidos produzidos pela fermentação ruminal, sendo portanto um tamponante
do meio, mantendo o pH em níveis toleráveis (NUNES, 1995).

O National Research Council (1989) recomenda o mínimo de 25% de
fibra detergente neutro e 17% de fibra detergente ácido, porém as fontes de fibra
variam quanto a sua efetividade em estimular a ruminação. As fibras de maior
efetividade são as originárias dos alimentos volumosos, logo o National Research
Council (1989) recomenda que 75% da FDN da dieta deve ter origem do volumoso.

Forragens com valores de FDA em torno de 30% ou menos, serão
consumidas em altos níveis, enquanto que aquelas com FDA acima de 40%
serão consumidas em baixos níveis (NOLLER, NASCIMENTO e QUEIROZ, 1997),

Allen (apud BALSALOBRE, FERNANDEZ e SANTOS, 1997), citado por
Balsalobre et al. (1999), define em sua revisão alguns parâmetros para determinar
a quantidade e a qualidade da fibra necessária para vacas leiteiras de alta produção
em início de lactação, estabelecendo-se como faixa ótima de 25 a 35% de FDN.
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Os níveis de FDN nas silagens de milho variam bastante (30 a 58% com
base na matéria seca), porém é considerado um bom nível ao redor de 50%.
Atualmente, com base em pesquisas, Mertens (1997) estabeleceu que o consumo
total de FDN nas vacas em lactação deve ficar limitado a 1,25% do seu peso vivo/dia.

Costa et al. (2000), num ensaio conduzido na EMBRAPA – milho e sorgo
estudaram a composição química da planta verde e das silagens de doze
cultivares de milho e observaram que os cultivares apresentaram valores de FDN
entre 52,63 até 60,45%. Os cultivares AG 1051, FO 01 e Ag 5011 foram
significativamente superiores aos cultivares HT 951005 e P 3041 quando as
análises foram realizadas no material original. O teor de FDA variou de 25,42 a
31,59% no material original, sendo que o cultivar AG 1051 apresentou valores
significativamente superiores (P<0,05) aos cultivares P 3041, C 701, HT 951005
e HD 9486. O teor de proteína bruta nos cultivares variou de 6,06 a 7,67% no
material original. A cultivar 5011 apresentou o maior valor, sendo inclusive
estatisticamente superior (P<0,05) aos outros materiais.

O desenvolvimento da pecuária leiteira como também o incremento da
atividade de confinamento no Estado de Mato Grosso do Sul justificam a existência
de genótipos de milho destinados ou com potencial para produção de forragem
de elevada qualidade nutricional, produtivos e que sejam adaptados às condições
ambientais, com o intuito de atenuar a estacionalidade da produção de forragem
e promover uma maior oferta de leite e de carne na entressafra.

22222 MAMAMAMAMATERIAL E MÉTODOSTERIAL E MÉTODOSTERIAL E MÉTODOSTERIAL E MÉTODOSTERIAL E MÉTODOS

O período experimental teve início nos dias 13 e 18/12/1999 com o plantio
de doze cultivares de milho forrageiro nos locais da Estação Experimental da
EMPAER, localizada no município de Campo Grande – MS; e na fazenda Jatobá,
localizada no município de Jaraguari – MS . Os tratamentos foram compostos
pelas cultivares de milho (CO9621, C333B, C747, C909, P3021, P30K75, P30F45,
P3041, Ag1051, Ag122, Ag4051, Ag5011), dispostos em um espaçamento de
80 cm entre linhas e 20 cm entre plantas,  de modo que, após o desbaste, o
estande fosse de cinco plantas por metro linear, correspondendo a 62.500 plantas/
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ha. O delineamento utilizado foi o de blocos casualizados com três repetições.
As parcelas foram compostas por cinco fileiras de sete metros de comprimento,
tendo como área útil 12,0 m2, representadas pelas três fileiras centrais,
desprezando-se 1,0 m das extremidades.

Os resultados das análises de solo foram os seguintes: pH 4,93 em CaCl2;
V1 de 55%; 26 mg/dcm3 de P; 0,16; 3,5; 1,6; 0,0; 5,5 e 10,0 de mmolc/dcm3  de K,
Ca, Mg, Al, soma de bases e CTC a pH 7,0, respectivamente para o local
experimental de Campo Grande e pH 5,36 em CaCl2; V1 de 71%; 3 mg/dcm3 de
P; 0,2; 10,7; 3,3; 0,0; 14,5 e 68,0 de mmolc/dcm3  de K, Ca, Mg, Al, soma de bases
e CTC a pH 7,0, respectivamente para o local experimental de Jaraguari.

No experimento localizado na Estação Experimental da EMPAER, na
adubação de manutenção usaram-se 480 kg/ha da fórmula 5-25-20, e 80 kg de
N/ha na forma de sulfato de amônia, em cobertura, 35 dias após a emergência
das plantas (4 a 6 folhas totalmente emergidas). Na fazenda Jatobá, na adubação
de manutenção determinada segundo análise de solo, usaram-se 700 kg/ha da
fórmula 4-14-8, e 80 kg de N/ha na forma de uréia, aplicado a lanço, quando as
plantas apresentavam-se com 4 a 6 folhas totalmente emergidas. As cultivares
foram colhidas quando os grãos apresentavam-se no estágio farináceo-duro, na
área útil da parcela, onde todas as plantas foram pesadas e um número
representativo (dez plantas por tratamento) escolhidas ao acaso, foram trituradas
inteiras, homogeinizadas e uma amostra retirada para análises bromatológicas.
As análises foram realizadas no laboratório de nutrição animal da Universidade
Federal de Mato Grosso do Sul, onde se determinou a proteína bruta (OFFICIAL
METHODS..., 1980), fibra em detergente neutro e fibra em detergente ácido (VAN
SOEST, 1991) e nutrientes digestíveis totais por estimativa.

Para determinação da produção de grãos, colheram-se todas as espigas
das duas linhas de cinco metros de comprimento. O peso de grãos foi corrigido
para 14,5% de umidade. Para comparação das médias do valor nutritivo e
produção de grãos foi aplicado o teste de Tukey a 5% de probabilidade.
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33333 RESULRESULRESULRESULRESULTTTTTADOS E DISCUSSÃOADOS E DISCUSSÃOADOS E DISCUSSÃOADOS E DISCUSSÃOADOS E DISCUSSÃO

Na Tabela 1 podem ser visualizados os teores médios da produção de
matéria seca (kg/ha), da produção de grãos (kg/ha), da % de FDN, da % de FDA
e da % de NDT dos doze cultivares de milho forrageiro, em uma análise estatística
conjunta realizada envolvendo os dados dos locais experimentais dos municípios
de Campo Grande e Jaraguari. Não houve interação significativa entre cultivares
x locais para os parâmetros avaliados.
TABELA 1 - Teores médios da produção de matéria seca (PMS) em kg/ha, produção de

grãos (PG) em kg/ha, de fibra detergente neutro (% FDN), de fibra detergente
ácido (% FDA) e de nutrientes digestíveis totais (% NDT) dos cultivares de
milho forrageiro dos locais experimentais de Campo Grande e Jaraguari.
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1 Matéria seca determinada em estufa a ± 65ºC.
2 Produção de grãos corrigida para 14,5% de umidade.
3 Valores expressos na base de matéria seca.
4 Médias seguidas de letras iguais, na coluna dentro de cada fonte de variação,

não diferem estatisticamente, pelo teste de Tukey, ao nível de 5% de
probabilidade.

Não houve diferença significativa para a produção de matéria  seca e a
produção de grãos encontrados nos cultivares. Os materiais mais produtores de
matéria seca por hectare (P30k75, P30F45, CO9621 e P3041) não foram
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necessariamente os materiais maiores produtores de grãos em kg/ha (Ag1051,
CO9621, C333B, P30K75). Tentando estabelecer uma correlação entre a
produção de grãos e a qualidade do material de milho forrageiro destinado à
produção de silagem, encontram-se valores contraditórios. A cultivar Ag1051 que
possui a maior produção de grãos (7235 kg/ha) apresenta um valor de FDN
(56,93%) estatisticamente inferior (P<0,05) a cultivar C333B (61,90%), mas no
entanto, apresenta valores de FDA (29,61%) superior a média, denotando uma
baixa qualidade por apresentar componentes estruturais de difícil digestão pelo
ruminante.

Relatos na literatura mostram uma correlação negativa entre a FDA e
digestibilidade, de matéria seca, ou seja, quando aumenta a FDA reduz a
digestibilidade o que é confirmado pelo baixo conteúdo de nutrientes digestíveis
totais (66,99%) dessa cultivar. Tais resultados concordam com trabalhos de Fairey
(1980) e Lundval et al. (1994), que também encontraram resultados contraditórios
quanto ao efeito da proporção de grãos de matéria seca total e digestibilidade
dos componentes da parede celular. Estão de acordo também com os encontrados
por Allen (1990), que afirma que o melhor híbrido para a produção de grãos não é
necessariamente o melhor para a produção de silagem, visto que a proporção de
grãos na matéria seca não está fortemente relacionada com o conteúdo de energia
(NDT) da silagem.

Os teores médios de proteína bruta (PB), dos componentes fibrosos (FDN
e FDA) e do conteúdo energético (NDT) das plantas inteiras das cultivares de
milho forrageiro, numa análise conjunta envolvendo os dois locais de
experimentação, podem ser visualizados na Tabela 2. Não houve interação
significativa entre cultivares x locais para os parâmetros avaliados.
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TABELA  2 - Teores médios de proteína bruta, dos constituintes celulares e de NDT dos
cultivares de milho forrageiro dos locais experimentais de Campo Grande e
Jaraguari.
�� � � � � � � � � �� � ��� � ��� � ��� �
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1 Valores expressos na base da matéria seca.
2 Médias seguidas de letras iguais, na coluna dentro de cada fonte de variação,

não diferem estatisticamente, pelo teste de Tukey, ao nível de 5% de
probabilidade.

O teor de proteína bruta para a planta inteira (material original), variou de
6,51 a 7,78%, não havendo diferença significativa entre os cultivares. Os valores
médios encontrados para o teor da proteína bruta dos dois locais experimentais
aproximam-se bastante dos valores encontrados por Costa et al. (2000), num
ensaio conduzido na EMBRAPA – milho e sorgo. Neste ensaio, os valores de
proteína bruta para a planta inteira nos cultivares variou de 6,06 a 7,67%.

Houve diferença significativa (P<0,05) entre os teores médios de FDN
determinado nas cultivares. A cultivar C333B apresentou o maior conteúdo de
FDN expresso na matéria seca (61,90%), superior aos encontrados nas cultivares
P3021 (57,11%), Ag1051 (56,93%) e Ag4051 (56,14%), respectivamente.

Os valores médios encontrados no material original nessa experimentação
novamente aproximam-se dos valores encontrados por Costa et al. (2000) em
doze cultivares de milho, cujos valores variaram entre 52,63 a 60,45% de FDN. A
variação entre os valores de FDN expresso na matéria seca (56,14 a 61,90%) no
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material original (planta inteira) dos cultivares de milho, confirmam que a matéria
seca das silagens desses materiais será composta de aproximadamente 50 a
60% de constituintes da parede celular (celulose, hemicelulose, lignina),
concordando com a tese de Owen (1967) e Daynard e Hunter (1975), de que a
digestibilidade desses componentes vem a ser um fator muito importante para
avaliar a qualidade de híbridos de milho para silagem.

Não houve diferença significativa para os teores médios de FDA
determinados na análise conjunta para os dois locais experimentais. A cultivar
C333B apresentou o maior valor (30,71%) e a cultivar P30K75 o menor valor
(27,36%). Tais resultados ficam próximos dos encontrados por Costa et al. (2000),
cujo teor de FDA variou de 25,42 a 31,59% no material original. Neste experimento
a cultivar Ag1051 apresentou valores significativamente superiores (P<0,05) às
cultivares P3041, C701, HT951005 e HD9486.

Os valores encontrados para FDA nos ensaios de Campo Grande e
Jaraguari confirmam a tese de Noller, Nascimento e Queiroz (1997), que silagens
dessas cultivares serão consumidas em altos níveis, uma vez que apresentam
valores inferiores a 30% de FDA.

Quanto ao teor de nutrientes digestíveis totais (NDT) não houve diferença
estatística entre as cultivares na análise conjunta realizada nos dois locais de
experimentação. Todavia, por apresentar o maior teor de FDA, a cultivar C333B
apresentou a menor porcentagem de NDT (66,34%) e a cultivar P30K75 a maior
porcentagem (68,68%). Como o valor do NDT foi estimado através do FDA [% de
NDT = 87,84 – (0,70 x % FDA)] as cultivares que apresentaram um teor de NDT
acima da média dos tratamentos foram C909, P30F45, P3041 e P30K75.

Fazendo-se uma análise conjunta de todos os parâmetros envolvidos com
a qualidade da silagem (FDN, FDA e NDT), pode-se afirmar que as cultivares
P30K75, P30F45, P3041 e C909 são as que podem produzir silagens de melhor
qualidade, pois apresentam, nas condições edafoclimáticas onde foram
conduzidos os ensaios, teores de FDN e FDA abaixo da média dos tratamentos
e teores de NDT acima da média dos tratamentos. Como o conteúdo de FDN
determina a degradabilidade e a taxa e passagem do material pelo rúmen e por
ser constituída de elevada percentagem de componentes estruturais (lignina e
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sílica) que não são digeridas por enzimas produzidas pela flora microbiana, é de
se esperar uma baixa utilização de silagens provenientes da cultivar C333B.

44444 CONCLUSÃOCONCLUSÃOCONCLUSÃOCONCLUSÃOCONCLUSÃO

Não houve diferenças na análise conjunta entre os locais experimentais,
quanto à produção de matéria seca, mas foram observadas diferenças significativas
na composição química entre as cultivares. Por ter apresentado, nas condições
edafoclimáticas dos locais de Campo Grande e Jaraguari, um teor de FDN
estatisticamente superior e um maior teor de FDA, a cultivar C333B apresentou o
menor valor de nutrientes digestíveis totais, denotando a nítida influência do teor da
FDN e FDA sobre a digestibilidade dos componentes alimentares.

Por terem apresentado teores de FDA abaixo da média dos tratamentos, as
cultivares C909, P30F45, P30K75 e P3041 apresentaram os maiores valores de
nutrientes digestíveis totais (68,09, 68,12, 68,68 e 67,69%), respectivamente,
denotando, nas condições de clima e solo onde foram conduzidos os ensaios,  serem
as cultivares que apresentam maior digestibilidade dos componentes alimentares.
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