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PECUÁRIA
Cuide da nutrição das vacas na seca
Encerrado o período das 
águas na região, os pastos 
começam a sofrer mais com 
a falta de chuvas, de umida-
de. E isso reflete diretamente 
na qualidade e oferta da nu-
trição para as vacas. E os pro-
dutores estão aprendendo 
que a baixa disponibilidade 
de alimento na pecuária de 
leite tem graves reflexos na 
produção. As consequências 
são muitas e graves: causa 
perda de peso, redução da 
fertilidade, enfraquecimen-
to dos animais e declínio na 
produção. 
   Por isso é muito importante 
um planejamento alimentar 
da produção nesta fase do 
calendário da produção lei-
teira.Na Dinapec o  assunto 
esteve em pauta e os produ-
tores foram alertados que 
devem olhar os ciclos 2017 
adiante, afinal a seca deste 
ano já se aproxima e planejar 
exige estratégia. É encará-la 
como um ponto inicial para o 
sucesso da próxima lactação.
   Esse foi um dos focos da pa-
lestra ministrada por Simone 
Ribeiro e por Vitor Oliveira, 
que são pesquisadores da 
Agência de Desenvolvimen-
to Agrário e Extensão Rural 

divulgaÇãO/eMbrapa

(Agraer), durante a Dinâmi-
ca Agropecuária (Dinapec). 
    Os especialistas elencaram 
os fatores que norteiam as 
escolhas no manejo alimen-
tar. Primeiro, o bovinocultor 
deve conhecer a quantidade 
e a qualidade do rebanho 
que possui, assim como do 
alimento a ser produzido e 
consumido.

Capineiras, bancos-de-
proteína, silagem e feno são 
alternativas bem-vindas para 
a estação, destacaram os zoo-
tecnistas. Para as capineiras, 
eles apresentaram gramíneas 
adequadas para o Brasil Cen-
tral, como o capim-elefante, 
BRS Kurumi. Já para a com-
plementação alimentar, as 
fontes de volumosos mais 
utilizados são cana-de-açú-
car, corrigida com 1% de mis-
tura de ureia, e a silagem de 
milho, sorgo ou até de forra-
geiras tropicais. “O produtor 
precisa ter conceitos de nutri-
ção para saber qual a melhor 
estratégia para enfrentar a se-
ca”, afirma Vitor Oliveira. Os 
agricultores também obser-
varam, a campo, as cultiva-
res de cana, milho, milheto, 
sorgo e capins disponíveis no 
mercado.

DOIS EXEMPLOS
“A alimentação correta é im-
portante para o gado, tanto de 
corte quanto leiteiro, e quan-
do chega a seca é preciso ter 
outras saídas” e foi em busca 
disso que o produtor Pedro 
Sanches de Nova Bandeiran-
tes (MT) participou da oficina. 
Ele conta que a carência de 
informações técnicas o levou 
a passar três dias na Dinapec 
e serviram de estímulo para 
conduzir sua propriedade de 
242 hectares.
   Os cuidados com a dieta 
nesse período crítico também 
despertaram o interesse da 
agricultora Ana Maria Vaveire. 
Com 36 vacas aptas para lac-
tação em seu sítio em Dois Ir-
mãos do Buriti, ela encontrou 
a solução nas opções de milhe-
to, capins e sorgo mostradas 
na capacitação.
  “Temos disposição para pro-
duzir leite, mas não temos 
pasto e queremos melhorar 
isso”,afirma, confiante que 
vai conseguir. Para incremen-
tar a produção, ela e o marido 
participam do Programa Leite 
Legal do Serviço Nacional de 
Aprendizagem Rural (Senar/
MS), que foca na qualidade do 
leite produzido no Brasil.

A TRANSFERÊNCIA
DE TECNOLOGIAS
O roteiro sustentável do 
leite na Dinapec trouxe, 
aproximadamente, 400 pro-
dutores de regiões próxi-
mas a Campo Grande pelo 
segundo ano consecutivo e 
mostrou que “é possível ter 
renda com base na produ-
ção leiteira a partir da incor-

poração de conhecimento. 
Dessa forma, se promovem 
melhorias quantitativas e 
qualitativas nas proprieda-
des e na vida dos agriculto-
res”, destaca o pesquisador 
da Embrapa, Claudio La-
zzarotto, que juntamente 
com Marciana Retore, aten-
deu os visitantes no espaço 
Agraer - Embrapa.

a pecuária leiteira foi muito debatida durante a dinapec 2016


