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Diferentes ofertas de forragem e a produção de leite em vacas mestiças Holandês x Gir

Different herbage allowances and milk yield in crossbred Holstein x Gir
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RESUMO

INTRODUÇÃO

Objetivou-se avaliar o efeito de diferentes ofertas
de forragem em pastagem de estrela africana (Cynodon
nlemfuensis Vanderyst var. nlemfuensis), sobre a taxa de
desaparecimento de forragem (TDF) e a produção de leite de
vacas mestiças Holandês x Gir. Trinta animais foram submetidos
a três ofertas de forragem (OF) distintas, sendo 10,0 12,5 e
15,0% do peso corporal. Houve influência da OF sobre a TDF
(P<0,001). Para cada unidade de acréscimo da OF, a TDF
aumentou 140,0kg ha -1 dia -1 . Houve efeito da relação
folha:colmo sobre a produção de leite (P<0,05). O aumento
da oferta não refletiu em incremento da produção de leite em
função do manejo empregado para obtenção das ofertas e
estádio de crescimento das plantas.
Palavras-chave: Cynodon, desempenho animal, pastagem
tropical, relação folha:colmo.
ABSTRACT
The objective of this study was to evaluate different
herbage allowances in stargrass (Cynodon nlemfuensis
Vanderyst var. nlemfuensis), on the herbage disappearance
rate (HDR) and milk yield in crossbred Holstein x Gir cows.
Thirty animals were assigned to three different herbage
allowances (HA), ranging from 10.0, 12.5 and 15.0% BW. There
was effect of HA on the HDR (P<0.001). Increasing the HA in
one unit had effect on the HDR increasing by 140.0kg ha-1 day1
. There was effect of leaf:stem ratio on milk yield (P<0.05).
The increasing in supplying herbage allowances did not resulted
in increased milk yield because the management for herbage
allowance and herbage growth.
Key words: Cynodon, animal performance, tropical pasture,
leaf:stem ratio.

As forrageiras tropicais são a base da dieta
do rebanho bovino brasileiro em virtude da
disponibilidade, alto potencial produtivo e adaptação
aos diversos ecossistemas brasileiros (SILVA, 2009) e
que, quando bem manejadas, são capazes de sustentar
níveis satisfatórios de produção de leite, sobretudo
nas épocas mais favoráveis do ano (GOMIDE et al.,
2001). Nesse contexto, as gramíneas do gênero
Cynodon são capazes de produzir grandes
quantidades de matéria seca (MS), com boa relação
folha:colmo, sendo, então, apropriadas para
alimentação animal, tanto sob a forma de pasto ou feno
(GONÇALVES et al., 2002; REIS et al., 2005).
Estudos em pastagens temperadas
mostraram que o incremento da oferta de forragem
aumentou a produção de leite (McEVOY et al., 2008;
RIBEIRO FILHO et al., 2009; CURRAN et al., 2010). Em
contrapartida, em pastagens tropicais, os resultados
são contraditórios, sendo que alguns comprovaram
efeito positivo (COWAN et al., 1977; STOBBS, 1977) e
outros não encontraram relação entre ambos
(STRADIOTTI Jr., 1995; GOMIDE et al., 2001).
Outra variável que afeta o desempenho
animal é a taxa de desaparecimento de forragem, a qual
varia devido às alterações na quantidade de forragem
perdida, sobretudo em condições de baixa eficiência
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de pastejo (CORRÊA & MARASCHIN, 1994). O
aumento da oferta de forragem apresenta como
consequência acréscimo contínuo da taxa de
desaparecimento de forragem (STUTH et al., 1981).
Porém, o consumo pode permanecer constante,
indicando que a forragem que desapareceu não foi
consumida sendo perdida pelo pisoteio, deposição de
fezes e morte de tecidos (BRAGA et al., 2007).
São poucos os estudos avaliando diferentes
ofertas de forragem em pastagens tropicais, quando
comparados aos com pastagens temperadas. Assim, o
objetivo deste trabalho foi avaliar o efeito de diferentes
ofertas de forragem em pastagem de estrela africana
(Cynodon nlemfuensis Vanderyst var. nlemfuensis),
sobre a taxa de desaparecimento de forragem e a
produção de leite de vacas mestiças Holandês x Gir.
MATERIAL E MÉTODOS
O experimento foi conduzido na Fazenda
Experimental Santa Mônica (43° 42’ Oeste, 22° 21’ Sul),
da Embrapa Gado de Leite no município de Valença-RJ,
durante os meses de dezembro de 1999 a março de
2000. Foram utilizadas 30 vacas mestiças Holandês x
Gir, com média de peso corporal (PC) de 445±8,6kg,
mantidas em piquetes de pastagem de estrela africana
(Cynodon nlemfuensis Vanderyst var. nlemfuensis),
com 0,5ha cada.
O delineamento experimental foi inteiramente
casualizado com três tratamentos e três repetições. Todos
os animais foram submetidos aos mesmos níveis de ofertas
de forragem (OF), sendo 10,0, 12,5 e 15,0% do peso
corporal (PC). O ajuste da oferta de forragem foi realizado
por meio do aumento da massa de forragem inicial
disponível ao pastejo. O sistema de pastejo utilizado foi o
rotativo com dois dias de ocupação e 24, 28 e 32 dias de
descanso para as ofertas de 10,0, 12,5 e 15,0%,
respectivamente. As ofertas de forragem foram
determinadas segundo a equação proposta por
SOLLENBERGER et al. (2005), em que a OF= {[(massa de
forragem pré-pastejo/ dias de ocupação) + taxa de acúmulo
de forragem]* área do piquete}/ carga animal. Os dados
utilizados para o cálculo encontram-se na tabela 1.
Os animais receberam individualmente 4,0kg
(base natural, com 87% de matéria seca) de um
suplemento concentrado, duas vezes ao dia, após as

ordenhas da manhã e tarde, representando 0,89% do
PC. A composição do concentrado foi a seguinte: milho
moído 58,5%, farinha de peixe 25%, farelo de soja 5,5%,
farelo de trigo 5,5% e premix vitamínico-mineral 5,5%.
Salienta-se que o experimento foi realizado antes da
vigência da Instrução Normativa no 08 do MAPA, de
25 de março de 2004, que proibiu o uso de subprodutos
de origem animal na alimentação de ruminantes.
As massas de forragem em pré e pós-pastejo
foram determinadas por meio do corte, a 10cm do solo,
de toda a forragem contida no interior de um círculo de
0,25m2 de área, sendo 10 amostras por piquete, escolhidas
ao acaso. As amostras foram pesadas e secas em estufa
com circulação de ar para determinação da matéria seca
(MS) de acordo com o AOAC (1997). A composição
morfológica foi determinada, manualmente, por meio de
amostragem nos piquetes antes da entrada e após a
saída dos animais. A taxa de acúmulo de forragem (TAF)
foi calculada de acordo com PEDREIRA (2002),
utilizando as massas de forragem pré e pós-pastejo.
A taxa de desaparecimento de forragem
(TDF) em kg MS ha-1 dia-1 foi calculada com base na
diferença entre a massa de forragem pré e pós-pastejo
(kg MS ha-1) mais a taxa de acúmulo de forragem em
função do número de dias.
A produção de leite foi medida diariamente
e individualmente, nas duas ordenhas, realizadas às 6h
e às 14h. As análises estatísticas foram realizadas por
meio do procedimento REG do programa estatístico
SAS (2002).
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Constatou-se efeito negativo da oferta de
forragem (OF) sobre a produção de leite (P<0,001;
Produção de leite (PL)= 20,95-0,27*OF, r²= 0,94; Figura 1).
A produção de leite variou de 15,2 a 18,5kg vaca-1 dia-1
e as produções médias em kg vaca -1 dia -1 foram
18,1±0,30, 17,7±1,0 e 16,7±1,08, para as OF de 10,0 12,5
e 15,0%, respectivamente. Assim, com aumento das
OF, houve redução linear da produção de leite que pode
ser explicada pelos aumentos das proporções de
colmo+bainha, material senescente e morto (Tabela 1),
diminuindo a qualidade da forragem disponível para
consumo, reduzindo a ingestão de nutrientes.
Resultados semelhantes foram encontrados por

Tabela 1 - Composição morfológica da pastagem, massas de forragem pré e pós-pastejo (kg MS ha-1) e taxa de acúmulo de forragem (kg MS
ha-1 dia-1) em função de diferentes ofertas de forragem em estrela africana (Cynodon nlemfuensis Vanderyst var. nlemfuensis).

Oferta de forragem
10,0
12,5
15,0

% folha

% colmo +
bainha

% material
senescente

Relação
folha: colmo

MF pré-pastejo

MF pós-pastejo

Taxa de acúmulo
de forragem

58,0
53,7
39,7

38,8
41,8
52,1

3,2
4,5
8,2

1,49
1,28
0,76

2496
3130
3841

1184
1215
1913

54,7
68,4
60,3
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GOMIDE et al. (2001) em pastagem de Brachiaria
decumbens com OF de 4,0 e 8,0%.
Cabe ressaltar que, por consequência do
ajuste da OF ter sido realizado por meio do aumento da
massa de forragem e não da área dos piquetes, a
pastagem alcançou um estádio de maturação maior, com
menor quantidade de folhas e menor valor nutricional,
impossibilitando a elevação da produção de leite para
todas as OF praticadas. Em pastagens tropicais, altas
OF refletem em tendência de redução na qualidade da
forragem, principalmente por elevação do percentual
de partes da planta com maiores concentrações de fibra
em detergente neutro (FDN), no qual o consumo é
afetado em decorrência de estrutura de dossel menos
favorável ao pastejo, caracterizado por uma menor
relação folha: colmo e aumento de material senescente
(GOMIDE et al., 2001), resultando no consumo de dieta
com menor taxa de digestão.
De acordo com HODGSON (1990), os níveis
máximos de desempenho animal em pastejo estão
relacionados com uma OF de 10,0 a 12,0%. Portanto, as
OF praticadas em nosso estudo já se encontravam na
faixa do valor ótimo sugerido por esse autor, o que
pode explicar em partes o efeito negativo do aumento
das OF sobre a produção de leite.
Houve influência da OF sobre a taxa de
desaparecimento de forragem (TDF) (P<0,001; TDF=1010,80+140,0*OF, r²= 0,99; Figura 1) e, para cada
unidade de acréscimo da OF, a TDF aumentou 140,0kg
ha-1 dia-1. Sendo a TDF uma variável que agrega os
dados de ingestão da pastagem e perdas pelo pastejo,
situações de altas OF possibilitam uma maior seleção
da dieta pelos animais, com consequente diminuição
da eficiência de pastejo em função das perdas de

forragem. Os resultados encontrados no presente
estudo condizem com os de STUTH et al. (1981), os
quais observaram que a variação na oferta, de 1,0 a
35,0% do PC/dia em pastagens de Cynodon dactylon
e Panicum coloratum, causou efeito linear crescente
sobre a TDF. Condizem também com aqueles
encontrados por BRAGA et al. (2007) em Brachiaria
brizantha cv. Marandu, nos quais a TDF respondeu
positivamente ao incremento da OF, a qual variou de
5,0 a 20,0% do PC, sendo a TDF superior à taxa de
consumo assumida (1,7%), indicando que a forragem
que desapareceu não foi ingerida, sendo então perdida.
Sugere-se que o aumento da TDF foi
consequência do incremento das perdas pelo pastejo,
devido à elevação da OF resultar em incremento da
massa pós-pastejo (Tabela 1). Assim, a forragem que
desapareceu e não foi ingerida foi perdida pela
deposição de fezes, morte dos tecidos e pisoteio dos
animais. Esses resultados podem ter ocorrido em virtude
do nível de utilização da forragem acumulada diminuir
à medida que a OF aumenta (CUNHA, 2006). Dessa
forma, observou-se que, em pastagem com alta OF, há
aumento nas perdas decorrentes do pastejo e
incremento do material senescente, reduzindo o nível
de utilização da forragem disponível.
Com o incremento da OF de 10,0 para 15,0%,
a relação folha:colmo diminuiu de 1,49 para 0,76. Nesse
sentido, PINTO et al. (1994) consideraram limite crítico
da relação folha:colmo igual a 1,0 para gramíneas
tropicais, sugerindo que as OF praticadas nesse estudo
afetaram negativamente o valor nutritivo da forragem
com impactos na produção dos animais.
Houve efeito linear da relação folha:colmo
sobre a produção de leite (P<0,05; PL=
15,26+1,88*relação folha:colmo; r²= 0,99; Figura 2). Essa

Figura 1 - Relação entre oferta de forragem (OF) com a taxa de desaparecimento de
forragem e a produção de leite em pastagem de estrela africana (Cynodon
nlemfuensis Vanderyst var. nlemfuensis) (n=30).
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Figura 2 - Produção de leite em kg vaca-1 dia-1 em função da relação folha:colmo em
pastagem de estrela africana (Cynodon nlemfuensis Vanderyst var.
nlemfuensis) (n=30).

relação é uma característica importante da pastagem
que apresenta impacto significativo no valor nutritivo
da forrageira, sendo que, de acordo com QUEIROZ
FILHO et al. (2000), quando a relação é elevada, a
forragem apresenta maior teor de proteína,
digestibilidade e consumo. Assim, no presente estudo,
constatou-se que a menor OF empregada proporcionou
maior relação folha:colmo, possibilitando aos animais
selecionar e ingerir maior quantidade de folhas,
explicando os valores mais altos de produção de leite
encontrados com a menor OF. Em contrapartida, quando
a OF foi elevada, houve redução da proporção de folhas
na pastagem, resultando em maior oferta de
componentes no dossel com menor valor nutritivo.
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