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A baixa taxa de natalidade é um dos principais fatores que afetam a

performance reprodutiva dos rebanhos de cria no Estado do Rio Grande do Sul.

Este fato é devido hmdamentalmente a uma reduzida incidência de cios pos pa~

to observado nas vacas com bezerro ao pé. Estudos realizados em outros países

e trabalhos iniciais no Brasil, demonstram que através de estratégias de man~

JO nos bezerros bloqueando o aLei.t ement o por períodos curtos, produz um aumen

to na incidência de cio pos parto proporcionando maiores índices de prenhez,

sem alterar o plano nutricional do rebanho.

Neste trabalho se apresentam resultados parc~a~s sobre controle na

freq~ência da amamentação dos bezerros como alternativa de manejo para aumen

tar a eficiência reproduti va em vacas com bezerro ao pé. Foram utri Lí zadas 114

vacas Hereford de diferentes idades, manejadas no campo nativo com uma carga

animal de 0.6 D.A. por ha. Os animais foram escolhidos segundo o peso corp~

ral, inatividade ovar i.an a , idade (4 a 9 anos) e período pos parto (.::. 80 alIO

dias). O desmame parcial foi feito em duas etapas, uma em dezembro e outra em

janeiro. O período de acasalamento foi de três meses (dezembro a fevereiro) no

regime de monta livre com 3% de touros portando buçal marcador adaptado para

observação do cio, e controle de um peão. Os t.r a t amert os foram os seguintes:

* Trabalho apresentado no 111 Simposio Nacional de Reprodução Animal, 1978.
Anais. são Paulo: 60-70.

** Pesquisador da EMBRAPA- UEPAEde Bagé, RS. Caixa Postal 242. Bagé, RS.
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TI = vacas com bezerro ao pe; TZ vacas com retirada do bezerro por 3 dias e
30 dias, outra ret~rada por 4 dias ; T3 com bezerro - usandoapos = vacas ao pe

tabuleta por 6 dias, - 30 dias 6 dias com tabuleta. Os resultadose apos outros
expressos em percentagem de C10 e prenhez foram os seguintes: TI = 73,6 e
5Z,6; T2 = 87,5 e 67,S: T3 = 88,8 e 7~,O%. A análise dos resultados mostram
um aumento de 13,9 e 15,Z% na incidêpcia de C10 e 14,9 e 2Z,4% na taxa de pre
nhez para TZ e T3 respectivamente comparado com o grupo testemunha (TI). Es
tes resultados se assemelham aos de outras pesqu1sas no sentido de que o con
trole na freqüência de amamentação permite uma elevação na eficiência reprodu
tiva de vacas com bezerro ao pe.

Os resultados promissores e a viabilidade prática sugerem que o te
ma exposto seja motivo de maiores investigações em outras condições de mane
JO, meio ambiente, raça, e efeito acumulativo dos tratamentos. A extr~polação
dos resultados a nível de produtor deve ser feita na fase inicial com superv1
sao tecnica e levando em consideração as peculiaridades inerentes a cada reba
nho e fazenda.
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MODELO DA TABULETA UTILIZADAdE==========~~~====~~~~===========h~I

14 'cm""<::------------- ---------- - -.--- ,----_._--

Material: Folha de Flandres n~ 21
Peso médio: [O gramas
Fixação por meio de pino de arame dobrado nas extremidades
Bordo inferior dentado: dentes de 1 cm di rigidos para frente
Para aumentar a resistência é levemente convexa para a face
externa.
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