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IDME E PESO A PRIMEIRACCN:EPÇÃO DE NOVILHAS NErDFAOAS.1. srsrro 00

uso DE PAS'mGEMCULTIVADA (Brachiaria decumbens) DURAN'IEA smJNDA SECA
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can o objetivo de verificar o efeiro do uso de pastagem cultivada (~de-
currbens) durante o perlodo seco do ano sobre a idade, peso e Indice de fertil!
dade à priIreira concepção, utilizou-se grupos de. novilhas neloradas sob três

lotações (1,5, 2,0 e 2,5 novilhas!ha). Do desmameaté o início do experimento,

os aninais foram rrantidos em pastagem de jaraguá (Hyparrhenia rUfa) '. A idade e
peso rrÉrlio dos anilnais, ao início do experiIrento, eram 22 rreses e 227 :t 26 kg,

em 1977, e 22 neses e 261 ± 13 kg em 1978.
+Durante a primeira seca os ganhos rné:üos de peso por cabeça foram de 81

+ '
22, 82 - 22, 82 ! 19, 67 ! 19 kg para as cargas de 1,5, 2,0 e 2,5 novilhas por
t:ectare, respecti vanente. Após esta etapa, as novilhas foram co1cx::adas com
touro, na relação 1 : 25, em,pastagem de jaraguá (!!.=.. rufa) durante 4 meses (nQ
vezrbro a fevereiro) na lotação de 0,8 UA,Iha. A idade e pesorrérlio à concepçâo,

foram 28 meses e 330 kg, 27 roeses e 313 kge 28 meses e 328 kg, para as lata
çêes de 1,5, 2,0 e 2,5 UA,Iha. O Indice de concepção para o mesrroperíodo foi

de 68%, 90%e 90%, respectivamente, para as cargas de 1,5, 2,0 e 2,5 UA/ha.
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Durante a Segundaestação seca, os ganhos lTÉdiosde peso por cabeça foram
36 : 14, 24 ± 14 e 22 ± 16 kg para as cargas 1,5, 2,0 e 2,5 novilhas por hecta
re, respect.ivam:nte. Aofinal da seca as novilhas receberam o mesno . tratarrento
do ano anterior. A idade eo peso rrédio à concepção, para as três cargas nao
foram airrla determinados. Os índices de concepçãoforam 96%,96%e 83%para as
cargas de 1,5, 2,0 e 2,5 novilhas/ha.

A análise prelindnar dos presentes resultados rrcstrou que o uso de pasta·
gern de toa qualidade durante o período seco possibilita a rErluçãoemumano da
idade à primeira concepção.

Dentre as três lotações utilizadas, a maior (2,5 novil.has/ha) se rrost.rou a
maí.s econêmica, pois errbora tenha proporcionado nenor ganhode peso por cabe
ça, parece ser sufu:::iente para que os animais atinjam o peso necessário à con
cepção dentro do período de rcontautilizado.


