
o Laboratorio de Nutrigao Animal
da Embrapa Meio-Norte realiza, para
os c1ientes interessados, as analises
listadas:

Materia seca
Protefna bruta
Carboidratos
Gordura
Fibra bruta
Parede celular
Fibra detergente neutro (FDN)
Fibra detergente acido (FDA)
Celulose
Hemicelulose
Lignina
Resfduo mineral
Calcio
F6sforo
Digestibilidade "in situ" da
materia seca (DISMS).
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INTRODU~AO

As analises realizadas pelo
Laborat6rio de Nutrigao Animal da
Embrapa Meio-Norte contribuem
para 0 conhecimento do valor dos
alimentos, seu potencial e limitagoes
para nutrir os diferentes rebanhos
que povoam as pastagens da regiao
Meio-Norte. Alem disso, permitem
indicar 0 valor nutricional dos
subprodutos e reslduos agroindus-
triais existentes na regiao, contri-
buindo para 0 estabelecimento de
programas de alimentagao compa-
Hveis com 0 desempenho dos
animais, requisito fundamental para
se desenvolver uma pecuaria tecnica
e economicamente competitiva.

MISSAO dos animais domesticos na regiao
Meio-Norte;

Gerar informagoes que possibilitem
incrementar 0 uso dos recursos
forrageiros alternativos na formulagao
de ragoes;

Identificar os nutrientes limitantes as
plantas forrageiras e aos animais nos
diferentes ecossistemas da regiao
Meio-Norte;

Fornecer informagoes que
permitam formular misturas minerais
com os nIveis de nutrientes adequados
as necessidades dos animais.

Contribuir para 0 avango cientffico,
gerando informagoes qualitativas das
forrageiras nativas e cultivadas, de
subprodutos da agroindustria e demais
alimentos de importancia para a
nutrigao animal dos diversos rebanhos
da regiao Meio-Norte.

Avaliar a composigao qUlmica e
bromatol6gica dos recursos forrageiros,
pastagens nativas e cultivadas e de
subprodutos, da agroindustria e outros
reslduos de importancia para a nutrigao


