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PECUÁRIA
Mais dicas sobre boa nutrição
Prosseguindo com o tema que 
estamos abordando a várias 
semanas – a nutrição de bo-
vinos – hoje, as informações 
giram em torno do consumo 
da mistura múltipla, se pre-
cisa ou não ser controlada, 
e, também, para saber quais 
animais precisam mais de ali-
mento. Vamos, ainda, tratar 
dos bezerros desmamados, se 
devem ou não receber ração 
na idade de três meses.

É necessário controlar o 
consumo da mistura múlti-
pla pelos animais?
É importante monitorar o 
consumo, para avaliar se ele 
está abaixo ou acima, podem 
ser feitos ajustes na fórmula, 

a nutrição é um dos pilares mais importantes na criação de bovinos 

o controle no consumo de mistura e a alimentação para os bezerros
divulgação

Bezerros desmamados com 
3 meses de idade de-
vem receber ra-
ção?
As pastagens 
tropicais, de 
maneira ge-
ral, não apre-
sentam quali-
dade suficien-
te para atender 
à s  e x i g ê n c i a s 
nutricionais de be-
zerros desmamados aos 

90 dias. Assim sendo, é reco-
mendável a suplementação 
com concentrado, durante 
2 a 3 meses, sob pena de o 
bezerro ter o seu desenvolvi-
mento comprometido. 

Por razões econômicas, 
deve ser estabelecido um li-
mite na quantidade forneci-
da (1,0  kg a 1,5 kg) de ração, 
por 100 quilos de peso vivo, 
dependendo da qualidade 
do pasto e do objetivo a ser 
alcançado.

A desmama precoce como 
forma de melhorar a condi-
ção corporal de matrizes, ao 
liberá-las da lactação, não 
é um prática regularmente 

indicada, pois é perfei-
tamente possível 

desmamar ani-
mais com 7 me-
ses e vacas com 
bom estado 
corporal, ape-
nas se valendo 
da pastagem 

adequada e su-
plementação (sal 

mineral/sal mineral 
com ureia).

particularmente nos níveis de 
sal e de ureia, para tentar fa-
zer o consumo chegar ao valor 
desejado.

Qual é a categoria animal que 
precisa mais de alimento?
Na engorda de novilhos jo-
vens, a exigência alimentar é  
grande, pois eles têm de man-
ter seu organismo, crescer e 
engordar. O mesmo acontece 
com vacas paridas pela pri-
meira vez. Elas têm exigência 
nutricional para a mantença, 
para o crescimento (porque 
ainda são jovens), para a pro-
dução de leite e, muitas vezes, 
também, para a gestação, tu-
do ao mesmo tempo. Vacas 
secas, adultas e bois adultos 

em manutenção têm, baixa 
exigência alimentar, pois não 
estão em produção.

RAÇÃO
é recomendada, 

pelos especialistas, 

para os bezerros 

desmamados aos 

três meses, a fim de 

assegurar um bom 

desenvolvimento


