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PECUÁRIA
Melhor nutrição de bezerros
A nutrição dos bezerros, logo 
após a desmama, é funda-
mental para o seu crescimen-
to e desenvolvimento futuro. 
Que tipo de alimentos podem 
ser dados a eles nesta fase? E 
ao gado em geral, de que for-
ma, por exemplo, a rama da 
mandioca pode ser utilizada 
para enriquecer o suplemento 
alimentar dos animais? Todas 
são respostas que constam no 
livro “Gado de Corte”, da Em-
brapa.

Qual a ração recomendada 
para a desmama precoce de 
bezerros?
A composição do concentra-
do vai depender da disponi-
bilidade de ingredientes. Um 

Bezerros bem alimentados ganham mais peso quando adultos 

após a desmama, é indicado um concentrado; e a mandioca é uma opção 
divulgação

Entre os produtos agríco-
las disponíveis para uso na 
alimentação de bovinos , 
destaca-se a parte aérea da 
mandioca (Manihot utilissi-
ma), em virtude de seu valor 
nutritivo. O farelo da parte 
aérea da mandioca apresen-
ta um valor médio de 17% de 
proteína bruta, alcançando, 
nas folhas, valores entre 28% 
a 32%. Nas condições de cer-
rado, têm sido registrados 
rendimentos de matéria fres-
ca da parte aérea entre 18t/ha 
e 22t/ha. Pode ser fornecida 
fresca ou na forma de feno. 
Quando utilizada na forma 
fresca, e sendo mandioca-
brava, aconselha-se fazer a 
murcha por um período mí-
nimo de 24 horas. Esse ma-
terial também pode ser ensi-
lado.

Como fazer a fenação da par-
te aérea da mandioca?
A rama da mandioca, após 
colhida, deve ser triturada e 
espalhada para secar ao sol, 
sobre lona ou terreiro. Deve-
se revirar com frequência, até 
atingir o ponto de feno (12% a 
15% de umidade). 

   Apesar de ser um método 
aparentemente simples, al-
guns pontos  devem ser con-
siderados: a antecipação da 
colheita da rama, com o ob-
jetivo de aumentar a propor-
ção das folhas, pode coin-
cidir com maior ocorrência 
de chuva ou umidade do ar 
mais alta, o que dificulta a se-
cagem. Por sua vez, a espera 
de condições climáticas mais 
adequadas à fenação pode 
significar grande perda de 
folhas. Por isso, a alternativa 
da ensilagem, dependendo 
da situação, também deve 
ser considerada.

Quais os restos de cultura 
que podem ser aproveitados 
na alimentação de bovinos?
Podem ser os mais variados. 
Geralmente, são as palhadas 
que sobram na lavoura ou ao 
lado das trilhadeiras, após 
a colheita de grãos. Podem 
ser usadas na alimentação 
de bovinos, entretanto, são 
de baixo valor nutricional, 
pois são ricas em fibras, têm 
baixo valor proteico e ener-
gético. Usualmente, são 
empregadas como parte da 
ração volumosa, sendo su-
plementadas por grãos e fa-
relos para o balanceamento 
dos nutrientes. As palhadas 
de milho são melhores que 
as de arroz, que, por sua vez, 
são melhores que as de tri-
go e aveia, soja e feijão, por 
exemplo. Entretanto, nenhu-
ma delas é capaz de, sozinha, 
manter o peso de um animal 
adulto por longo período. O 
pastejo de áreas de cereais 
após colheita por curtos pe-
ríodos (30 dias a 60 dias) cos-
tuma dar bons resultados, 
especialmente em função da 
ingestão de grãos residuais.

bom concentrado deve ter 
baixo nível de fibra, de 16% a 
20% de proteína bruta, e de-
ve conter minerais que aten-
dam às exigências do animal. 
Os bezerros preferem con-
centrados com textura não 
muito fina. A variabilidade 
dos ingredientes melhora a 
aceitação. Entretanto, bons 
resultados têm sido conse-
guidos com ração composta 
apenas de milho com farelo 
de soja (21%) e minerais, ou 
milho com ureia (2% a 3%) e 
minerais. Além do concen-
trado, os bezerros devem 
receber um bom volumoso, 
como feno ou capim verde 
picado, ou ter acesso a uma 
pastagem de boa qualidade. 

De que forma a rama de 
mandioca é usada na ali-
mentação do gado?


