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PIOJT.Jl'IVIDADE00 CAPIMl>'1ARMQ (§eta!:,ia ~eps Stapf cv, Kazunqul.a) , SOB

OONDrçàES DEPASTEJO

Un est.uío de alternativas de manejo de past.aqem de capim marangá (?_~~.l2'

anC€Es cv, Kazunqul.a) sob pastejo ccnt.Inuo, em três cargas animais fb::a:'

(0,75, 1,00 e 1,25 cab./ha) durante a ércc,.a seca (m'Ü%utubro) e cargas \,'

r í.âveí.s durante a estação das águas, vem sendo conduzído desde 1978 no Q\i~GC

O esttrlo visa principalmente determinar o rrenejo da forragejra durant.e a €5:;'.tl

ção seca e est.ínnr o efeito da past.aqem sobre a eficiência reprodut.í, va de rê
rreas anelarérlas de pri;'1mra gestação.

Para avaliação dos resultados, são considerados os ganhos de peso fOr ani
rre.l, e por bectare, bem CCl1'O os pesos à paraçâo, as taxas de zeconcepçáo e ir,

t.ervaãos entre a primeira e sequnda p:triÇão; em função das três cargas ar; i

roaí.s do perâcdo 5e[X). Aval.iaç'Õesda dr.sponí.bí.Lãdade de forragens, em t.erroos

qual.í.t.at.ívos e quant í.tzrt.Lvos , são realizadas durante todo o ano. Durante a es

tação das águas sâo utilizados coí,s de ençorda , para ava~'iação da capacidade

de supc:o::-te da pastagem nesse per Iodo,
Durante o per Icdo e'>''FerllT~ntal de rra ío.zout.ubro de 1978, foram ur.í.Lí z«..,da::;

36 novilhas com peso inicial de 371 kq , idade de 31 meses e com 4 meses de I:JE~

tação (média em rraio(J8). Neste per Icdo, que abrangeu 153 dias {l2/5/78 - 12/10ji:..';i

os ganhos de peso diários por anirnal foram de 0,464, 0,346 e O,248 k<;.
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respectivarnenter para as cargas de 0,75, 1,00 e 1,25 cab./ha; enquanto os
nhos por hectare e pesos à par íçâo foram de 53 e 414; 53 e 397, 47,5 e 389 K-'-

respectivarrente, para as cargas acima. 11 taxêl. de zeconcepçâo rara o total
anímaí.s foi de 80,5%. As taxas de reconceFÇãc foram de 75%nas cargas de 0,

e 1,00 cab./ha e 91,7%na carga de 1,25 cab./ha, tendo esta ÚltilTa apresen'"f'
una t.axa reais elevOOa. tados scbre o efeito dos tr;~tamentos (diferentes cargéL)
na redução do per Icdo de serví.ço e na consequerrte dímínuíçâo do intervalo e
ae a primeira e segurrla psr íçâo, a.irrla estão ao fa~ de coãeta,

Na estação chuvosa seguinte (1978;'79) I foram utilizados bo.i.s de enqo, o.

cem idade rná:.lia eu torno de 3 anos e pesos rrroíos inicial de 357 kg e fina} ,-'

438 kg, numper'Lodo de 125 dâas (21/11í78 a 26/3/79). A capacidade de ~3\rp:.:;;-

rré.1io est.ímada da pastagan foi de 2,42 cab. /ha, enquanto as nroias' de ganhe.

peso foram de 0,648 kg/animal/día e 196 kgjha de peso vivo. .•
Emcnntinuidade ao trabalh:i, nova fase experim:mtal foi iniciada E'1I! :',,1

de 1979.


