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INTRODUÇÃO

No Brasil Central a produção bovina. Ef1contra-se,geraJ..Irente,associada à oro
dução agrícola. A cultura de arroz" aparece freqUenterrente corro prática essocí.a

da ao estabeleci.rnento de pastagens. E coma criação do Prograna Nacional do

JUa:x:>lespera-se umarnarcada expansão do cul ti vo da mandioca nos prôxírros
anos. Os subprodutos dessas duas culturas poderão ser de grande irrportância na

alirrentação de rebanhos bovinos já que a palha de arroz e a parte aérea . da
mandioca podemser utilizadas corro fonte energética e protéica, respect.ívarreg

te, durante a época seca.
o Centro Nacional de Pesquisa de Gado de Corte desenvolveu este trabalho

como objetivo de estudar a influência de níveis de suplerrentação de feno da
parte .aérea da mandí.ocascore o constato e digestibilidade aparente da palha de

arroz.

Corroe1enento básico da ração foi utilizada a palha de arroz, sendo a fon-
te de nitrogênio, o feno da parte aérea da mandioca, ministrado em 3 níveis

equivalentes a O, 25 e 50%do total da matéria seca da ração. Foi ainda estuda

da umaquarta ração com 100%de feno da parte aérea da mandioca.
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* As médias da mesmalinha seguidas de letra (s) diferente (s) diferan entre si

(P < O,OS)pelo teste de Duncan.

RESULTADOS

Teores e coeficientes de digestibilidade da matéria seca (MS), proteina

bruta (PB, fibra detergente neutro (FDN), lignina e consumode MS de rações

contendo diferentes níveis de palha-de-arroz (PA) e feno da parte aérea da
mandioca (EM), enc:x:mtram-sena tabela abaixo:

100%PA 7S%PA 50%PA 100%EM2S%FM 50%FM

Teores (%)

M.S 93,2 92,8 92,0 91,8
P.B 4,8 6,S 8,1 11,4
FDN 77,1 70,9 64,8 52,S
Lignina S,8 8,4 10,9 16,1

COefici~!te de digestibilidade

aparente (% )

M.S 47 6b 54,Sa S3,Oab Sl,Sb,
P.B l6,8b 30,6a 33,7a 39,6b

FDN 63,lab 66,Oa S9,Ob 3S,4c

Consumosmédios diários (MS)

g/kgO,75 52,2b 66,Oa S9,Oa 54,3b
g/cabeça 2498 29S0 2641 1743

Observou-se que a digestibilidade e censuro da matéria seca da palha de
arroz foram limitados pelo baixo teor de proteína (4,8%). O aumentodo teor de
proteína bruta para 6,5%can adição de 25%de feno da parte aérea da man:lioca

melhorou significantemente o aproveitamento da palha-de-arroz. Porém, acima

deste nível can o aumento de 8,4 para 16,1%no teor de lignina não houve acré~

cimo adicional tanto na digestibilidade quanto no consumode matéria seca, sen

do que a digestibilidade da fibra decresceu.

OONCUJSÕES

De acordo can os resultados obtidos até o roc:mento,podemser apresentadas
as seguintes conclusões:
, .~
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fim de melhorar o consumoe conseqüentemente a ingestão de calorias.

2. Can suplementação acima de 25%de feno da parte aérea da mandioca o teor de
proteína bruta (6,5%) deixou de ser o principal fator limitante, serrlo o

teor de lignina o responsável pela baixa cligestibilidade e redução no con~

mo.


