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E}'EITOS DA PROCUÇÃO DE LEITE DASVACASSOBREO DESENVOLVIMENIú
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tivo
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t

da vaca afeta

estudo

fundamental

por uma porçâo

a desmama.

CECt-

apresentou

resultados

os ganhos

apeem ~

sugerem

em peso apÓs

maior peso até

do maior ganho durante

a

os 18 meo períQ

~ de aleitamento.

/'

\

l Pos-graduanjo
.

/UNESP- Jabotl.cabal,
.

)

. El'1BRAPA/UEPAE
de são carlos,

SP.

SP.

PROCI-1990.00018
RIB
1990
SP-1990.00018

