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CAUSAS DE VARIAÇÃO ~A EFlCl~~ClA REPRODUTlVA DE L~ REBA~HO ~~STIÇO DE HOLA~D~S
E~ ALFE:-JAS,SUL DE ~lI:>ASGERAIS

PEDRO F~~KLlN BARBOSA*l & ROG~RIO TAVElRA BARBOSA2

Com o objetivo de se obter informações sobre causa~ de varia2ao na eficiência
reprodutiva de vacas leiteiras, em sistemas de produçao na regiao do Sol de Mi-
nas Gerais, foram analisados os reeistros de dados reprodutivos de l86 vacas de
alta mestiçagem (2 7/8 Holandês Preto e Branco) mantidas no mesmo rebanho em uma
fazenda particular, no munic~pio de Alfenas, Minas Gerais. Foram analisadas as
observações referentes a 504 intervalos entre partos (IEP), 504 perIodos de ser-
viço (PS), 568 intervalos parto-primeiro serviço (IPPS), e 500 intervalos pri-
meiro serviço-concepção (IPSC). Os dados foram analisados atraves de um modelo
linear incluindo os efeitos fixos de ano do parto (1953 a 1969), estação do par-
to (verão, outono, inverno e primavera) e ordem do parto (19 ao 69). As medias
observadas foram: 431 ~ 5 dias para IEP; 152 ! 5 dias para PS; 117 ! 4 dias para
lPPS; e 33 ! 3 dias para IPSC. O ano do parto infLuenciou signlflcatlvamente
(P<0,05) todas as caracterIsticas estudadas. O efeito da estação do parto fOl
significativo (P<O,OL) para todas as caracterlsticas estudadas com exceção do
IPSC. As medias estimadas por quadrados mínimos para IEP [oram de 418: 9,
405 ! 9; 430 ! II e 455 : 10 dias, respectivamente, para as estações de verão,
outono, inverno e prlmavera. Contrastes Lineares comparando as medias estimadas
para as di f eren t.e s estações do parto ind icararn que os int ervalos in iciados no ve-
rão e ou t ono foram significativamente (P<O,05) mais curtos que aqueles começados nas
estações de inverno e primavera. A ordem do parto infLuenciou signlficativamente
(P<O,OL) apenas o IPPS, sendo que os intervaLos mais curtos foram observados em
vacas de terceiro (98 ! 9 dias) e quarto (95 ! 9 dias) partos e os mais Longos
em vacas de primeiro (L35 ! 8 dias) e segundo (LL8 ! 8 dias) partos.


