
Anais da XVIII Reunião da SBZ - eount« - 13a 17de tulha de 1981 229

RAÇÃO PARA PORCAS GESTANTES GONFINADAS EM GRUPO
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Quarenta e oito rnarrãs Large Whlte com peso médio de 126 kg, Inicia-
ram experimento no Centro Nacional de Pesquisa de Sulnos e Aves com o objetl-
vo de se avaliar a performance reprodutlva, quando submetidas aos regimes de
2,0; 1,8; 1,6 e 1,4 kg de alimento por dia durante-a gestação, e à vontade durante
a lactação. As dietas com 14 e 15% de protelna bruta, respectivamente, foram
formuladas à base de milho e farelo de soja e complementadas com minerais e
vitaminas de modo a proporcionar a mesma Ingestão diária destes, em todos os
tratamentos. Os animais durante a gestação permaneceram confinados em gru-
pos de 6 por bala, e receberam ração em bretes Individuais uma vez por dia.
Foram utilizadas gaiolas parideiras durante a lactação (35 dias).

A análise conjunta dos dados de 3 ciclos reprodutlvos completos, mostrou
que os animais que receberam 1,4 kg/dla, tiveram o menor ganho em peso
(26,70 kg) durante a gestação e ganharam peso (1,46 kg) durante a lactação
(p.( 0,01), relativamente aos animais que receberam 2,0 e 1,8 kg/dla (52,41;
43,78) e (-11,57 e -9,58 kg) respectivamente. O número de leltOes nascidos vivos
não foi diferente entre os tratamentos (10,94; 9,42 e 10,52), porém aos 21 e
aos 35 dias foram mais baixos (P < 0,05) no tratamento de 1,8 l<g/dla (8,09 e
7,79) em relação ao tratamento de 2,0 kg/dla (9,41 e 9,34). De forma semelhante
foi também o peso da leltegada. Quanto ao número de leltOes nascidos mortos e o
percentual de perdas ao desmame não houveram diferenças significativas.

Os resultados analisados separadamente por cicios, mostraram que du-
rante os dois primeiros ciclos, o desempenho das porcas foi idêntico quanto a
capacidade de produzir e criar leltões, porém, no 3° cicio a análise de regres-
sãomostrou um aumento linear do número de leltOes (Y :: 3,21 + 3,25x) e peso
da leitegada (Y :: 19,46 + 25,86x) ao desmame, para consumo diário de rações
crescentes.

Conclui-se que os níveis de consumo diário de ração testados são satlsfa-
tortos para o desempenho reprodutlvo de porcas large Whlte, entretanto o nl-
vel de 2,0 kg/dla foi mais eficiente no 3° cicio reprodutlvo.


