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A elevada idade de abate e 0 baixo peso sac fatores que
caracterizam a baixo desempenho da pecuaria bovina, criada exten
sivamente. no Estado do Piau{. Dentre as varias causas respons~
veis pelo baixo desempenho do animal no abate, a estacionalidade
na produgao de pastagem. em fungao das condigoes climaticas, pare
ce exercer grande influencia. A precipitagao pluviometrica na re
giao e estritamente estacional. com uma esta~ao seca muito longa.
Nesse per{odo, os animais sao submetidos a baixDs n{veis nutricio
nais. onde frequentemente, perdem parte do peso que ganharam na
spoca chuvosa. Como os animais jovens sao os que mais sofrem os
efeitos dessa deficiencia nutricional, no per{odo secD. os bezer
rOSe alem de apresentarem uma elevada taxa de mortalidade. geral
mente. sao desmamad~6 com peso muito baixo, principalmente. qua~
do a esta~ao de nascimento ocorre no per{odo seco.

o melhoramento das pastagens naturais. atrav8s da aduba
qao fosfatada, tern sido utilizada com bons resultados. Atraves de~
se processD tern sido pass{vel slevar a produqao de materia ssca
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PESQUISA EM ANDAMENTO
da pastagem, e seu valor nutritivo, contribuindo portanto para e
levar 0 peso dos bezerros a desmama. Dutro fator que pode cantri
buir cara elevar 0 peso de bezerros a desmama e a epoca de nasci
mento, pois, bezerros nascidos na epoca das aguas, encontram urn
ambiente mais favoravel para a seu desenvolvimento inicial. Isto
ocorre em fun9Bo da Maior produ980 de leite da vaca, bem como em
fun980 do:consumo de uma pastagem de melhor qualidade, na fase
inicial de crescimento.

Com 0 objetivo de avaliar 0 efeito da aduba980 fe$fete
da em pastagem nativa, sobre 0 peso a desmama de bezerros nasci
dos em diferentes epocas do ano, foi iniciado em Janeiro de 1979
urn 8xperimento no municIpio de Campo Maior - Piau!. No trabalho,
utilizou-se bezerros azebuados, mantidos ao pe da vaca, desde 0

nascimento ate a desmama. ocorrida aos sete meses de idade. Todos
os animais (vacas e bezerros), foram mantidos em pastagem nativa,
em regime de pastejo contInuo, a uma taxa de lota98o de 0,33 va
calha, divididas em dois grupos iguais. Urn grupo foi mantido em
uma area de pastagem nativa, adubada com 125 kg/ha de superfosf~
to simples (grupo I), 8 a outro, em uma erea semelhante, porem
sem adubag80 (grupo II). Em ambos os grupos as nascimento concen
traram-se em duos spocos do ano. A primeira, de julho a outubro
(perIodo seco) e a segunda entre dezembro e mar90 (per!odo das
aguas). 0 delineamento experimental utilizado foi a inteiramente
casualizado, com 42 bezerros no grupo I e 41 no grupo II. Todos
as animais receberam, no piquete. uma mistcra mineral para consu
mo a vontade.

A presengB do fosforo elevou a peso dos bezerros a des
mama (P < o.Oll em 18.1 kg, sendo 0 peso medio para as grupos I e
II, de 158,4 e 140,3 kg respectivamente. Essa diferen9a em favor
da pastagem adubada 8 Atrihuida ao efeito do fosforo na pastagem,
incrementando a prnduQao de materia seca, elevando a perc80tagem
de leguminosas e mantendo a pastagem verde por maior per!odo de
tempo.

Em relag80 au saxo, para as dais grupos em conjunto,n8o
houve diferen9a estatisticamente significativa de peso a desmama,
e a peso medio foi de 154,2 kg para as machos e 143,9 kg para as
femeas. No grupo I. ~s ~~chos foram mais pesados que as femeas



..
(P < 0,05), cujas medias for-am de 166,7 e 150,2 kg respectivamen_
te. No entanto, no grupo II nao houve diferen9a significativa e a
media foi de 142,3 kg para os machos e 138,3 para as femeas.

Para as grupos I e II, 0 ganho medio de peso entre 0

nascimento e a desmama foi de 0,64 e 0,55 kg/animal/dia respect!
vamente.

o fator epoca de nascimento nao influiu significativ~
mente no grupo da pastagem adubada, mas no grupo II, os bezerros
nascidos na epoca das aguas, foram mais pes ados a des!f<!llf;'c(P < o,on
do que os nascidos no periodo S8CO. No gFUpO I, as medias foram
de 150,7 e 163,0 respectivamente. para os nascidos na seca e nas

'. aguas, e no grupo II, 122,9 e 148,7 kg na mesma ordem. Quando os
dois grupos foram analizados em conjunto, constatou-se que 0 peso
a desmama dos bezerros nascidos na epoca das nguas foi superior
(P < 0,01) ao dos nascidos na epoca seca, cujQS medias foram de
155,3 e 137.3 kg respectivamente. Essa diferen9a 13 atribufda ao
fato da pastagem no perl0do das aguas, apresentar um melhor valor
nutritivo. contribuindo para um Bumento n3 produ9Bo de leite das


