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PECUÁRIA EM DESTAQUE
Está na hora de mudar a suplementação

Semana gelada, geada em alguns lugares, estão mais claros os sinais do inverno
chegando. Para aqueles que se planejaram para passar a seca com seu gado de
cria e recria em pastagem de braquiária (ou outros que não sejam cultivados para
o inverno) é hora de deixar o sal mineral de lado. Para quem usa estação de monta
de primavera/verão ou quer que o gado ganhe peso na seca, atenção! O capim
"endureceu", perdeu qualidade e o gado já não consegue aproveitar tanto quanto
há dois meses. Aliás, quem guardou capim para a seca, guardou, quem não
guardou vai ter que correr atrás. Lembre-se da famosa frase do professor Marcão*,
que "para ganhar peso o boi não pode sentir frio na canela", que, traduzindo, quer
dizer que precisa ter pasto sobrando para este período. Mas para realmente
aproveitar melhor, temos que fazer mais do que isso. Agora é a hora de usar os
tais dos ureados, proteinados, proteicos e outros. Sem isso, o gado digere pouco o
capim, come menos e ganha menos peso ou até perde. Atenção à vacada que vai
parir logo à frente: se não estiverem lisas, correm risco de não emprenhar de novo.
O que usar? Peça para o vendedor, veterinário, zootecnista ou agrônomo da casa
de ração ou veterinária te explicar. Produtos diferentes têm efeitos diferentes, então
não vá no "tudo é bão". Peça para eles te ajudarem a fazer as contas de quanto
tudo vai custar e qual vai ser o benefício. Se o técnico não souber fazer esta conta,
ele não conhece o produto. Produto bom, de empresa boa, tem técnico bom, que
mostra o resultado. Mas no geral, pode usar sem medo. Os chamados
"proteinados de baixo consumo" na maioria das vezes têm um bom custo-
benefício, então é difícil errar escolhendo eles. Mas cada caso é um caso e pode
haver escolhas melhores. Melhor mesmo é sempre consultar um especialista.
Coisas para as quais não se precisa consultar um especialista para fazer: se tem
ureia precisa de adaptação e no rótulo do produto mostra como fazer; escolha os
cochos perfurados para, caso chova, escoar a água e é bom o cocho estar
inclinado para o lado do furo. Ah! E cocho sempre cheio, avise o capataz! Não tem
muita dificuldade, não. Mas se não tiver pasto... Complicou! * Ao colega Marco
Aurélio Alves de Freitas Barbosa, professor do Departamento de Zootecnia da
Universidade Estadual de Londrina (in memoriam) Rodrigo da Costa Gomes é
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