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Procurou-se determinar a influ~ncia da
mentaç~o de melaço, sobre o ganho de peso de
lhos mestiços, de m~rito gen~tico indefinido,
predomfnio da raça Zebu, manejados em pastos
dos por capim Pangola - Oigitaria
decu~bpnr,
rIodo de estiagem, na Zona da Mata do Estado
nambuco.

suplenovicom
formano pede Per

O experimento foi realizado, no perIodo de setembro a novembro de 1972. Quaren ta (4O) an imais,sub
divididos em 4 (quatro) grupos de 10 (dez) animaii
cada um, foram colocados em 4 (quatro) piquetes
de
capim Pangola, com 6 (seis) hectares cada um.No tra
tamento A~ os animais de 2 (dois) piquetes, recebe=
ram suplementaç~o de melaço, na raz~o de 1,0 kg (um
quilograma), por cabeça e por dia, e, no Tra tamento
B, os animais n~o receberam qualquer suplpmpntaç~o.
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'No
fim de 3 (tr~s) períodos
de 28 (vinte e "'i to) dias, os animais
apresentaram
os seguintes
yakq,
nhos de peso médios,
por animal
e por dia:0,800
no Tratamento
A, e 0,580 kg, no Tratamento
B.
Houve diferença
significativa,
para trarnmentQ
com vantagens
para o Tratamento
A. A análise
estat í s t ic a re v e 10u, a i nda, e fe i tos i g n i f i c a ti vo p a r a pe
ríodo,
tendo o teste de Tukey apontado
vantagem
pa=
ra o 19 (primeiro)
período,
seguido
do 39
(tel c= i
rol e do 29 (segundo),
respectivamente.
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