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Cordeiros com desmame
aos 45 e 60 dias
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Está provado:
os cordeiros podem ser desmamados aos 45 dias

A idade de desmame
dos cordeiros nas diferen-
tes regiões do Brasil é ex-
tremamente variável. Em
criações extensivas, os
cordeiros geralmente são
desmamados entre 5 e 6
meses de idade. Di-
versos trabalhos,
no entanto, indi-
cam que é pos-
sível realizar o
desmame, de-
pendendo das
condições de
criação, a partir
das 6 semanas
de vida.

A realização
do desmame pre-
coce em cordeiros
traz inúmeras vanta-
gens no processo produ- •<
tivo tais como: recupera-
ção da fêmea em lactação
e controle da verminose

a objetivo de nossa
pesquisa foi avaliar a in-
fluência do desmame aos
45 e 60 dias de idade no
desenvolvimento de cordei-
ros. Foram utilizados 60
cordeiros distribuídos em 2
diferentes tratamentos:

48

- T1 - desmame aos
45 dias de idade;

- T2 - desmame aos
60 dias.

Em ambos os trata-
mentos os cordeiros tive-
ram à disposição pasto de

inverno e concentrado com
14% de PB e 60% de NDT
à vontade, no sistema de
cocho privativo (creep-feed-
ing) até o desmame.

Após o desmame os
cordeiros foram arraçoa-
dos para atender a exigên-
cia nutricional para um ga-
nho de peso diário de 150g.

a peso ajustado aos
120 dias de idade para os
cordeiros desmamados
com 45 dias foi de 26,19
kg, não diferindo significa-
tivamente dos cordeiros
desmamados com 60 dias
que foi de 25,23 kg.

Também não foi
observada diferença

significativa para o
ganho de peso
até os 120 dias
de idade que foi
de 1909 para o
desmame aos
45 dias e 182g
para o desma-
me aos 60 dias.

a desma-
me aos 45 dias,
portanto, nas

condições em que
foi realizado o experimen-

to, não prejudicou o desen-
volvimento dos cordeiros
quando comparados com
aqueles que desmamaram
aos 60 dias. "*
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