
 

 

 

 
Resumo

Objetivou-se avaliar o comportamento ingestivo de ovinos alimentados com níveis de farelo da vagem de algaroba (FVA) (0, 15,

30 e 45% na matéria seca total da dieta), em substituição à silagem de capim-elefante. Foram utilizados oito ovinos da raça Santa

Inês, machos, não-castrados, com peso médio de 32 kg, distribuídos em dois quadrados latinos 4 x 4, com duração de 15 dias

cada período experimental. Os carneiros foram submetidos à observação visual a cada 10 min., durante 24h, ao 13º dia de cada

período experimental. Não foi observada regressão significativa (p > 0,05) para os tempos despendidos com alimentação,

ruminação e ócio em função dos níveis de substituição do FVA. Ocorreu efeito linear positivo (p < 0,05) dos níveis de substituição

da silagem pelo FVA sobre os consumos de MS, FDN, eficiência de alimentação da MS, eficiência de ruminação da MS, eficiência

de ruminação de FDN. O FVA não aumenta o tempo disponível para alimentação e ruminação, mas eleva o consumo de MS de

dietas baseadas em silagem de capim-elefante. A utilização de intervalos de observação de até 30 min., não altera a avaliação

dos tempos despendidos com alimentação, ruminação e ócio.
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