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TÉCNICA

Cana-de-açúcar

e uréia para alimentação de bovinos
na época da seca

Na época da seca, a escassez e o baixo valor alimentício
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de leite,
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nível

dos microrganismos

adequado

de

da uréia é a alternativa

de custo mais baixo. Recomenda-se,
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a relação
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c) Além do enxofre,

em dietas com

cana-de-açúcar

de vários minerais e estes devem ser fornecidos

e uréia geralmente
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de uréia,
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digestível.
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quando se fornece

o desempenho
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total da dieta aumenta

açúcar uma forragem

após a picagem,

(que deve estar bem picada),
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sulfato
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com o auxílio de um regador

superfície
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Caso o cocho
cimentada
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colocada

fornecimento,

da

mistura
ou seja,

500

+

o preparo

à cana-de-açúcar

metade
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no regador
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A seguir,

restante

à alimentação

dos animais

de amônio

despejando-se

no cocho.

dificultando

uréia

sulfato

da solução

e depois colocar o material
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Para adaptação
usar

de uréia

de
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com
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A utilização

indevida de uréia na alimentação

de bovinos

pode provocar

morte de animais. Isso, porém, só ocorre em razão do uso incorreto
As causas
uréia, são:
a) Utilização

mais freqüentes

desses

acidentes,

quando

da uréia em níveis acima do recomendado;

b) Má homogeneização
c) Não observância

da uréia na cana-de-açúcar;

do período de adaptação.
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