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RESUMO: Realizou-se um experimento na Embrapa Pecuária Sudeste, em São Carlos, Sp,visando estabele-~"
cer o valor nutritivo da forragem de três cultivares de alfafa: CUF-I °I, P 3 e Crioula, nas águas e na seca, O ri

delineamento experimental foi o de blocos casualizados, com três repetições. Não ocorreu diferença entre
cultivares no teor de proteína bruta (PB), fibra em detergente neutro (FDN) e digestibilidade in vitro dã,.
matéria seca, nos dois períodos do ano. As cultivares apresentaram digestibilidade uniforme, nos dois perío!"
dos do ano, mas os teores de PB, Ca, Mg e P foram maiores e os de FDN, menores, na seca, .

PALAVRAS-CHAVE: alimentação animal, digestibilidade, Medicago sativa, nutrientes minerais,
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RESUMO: Análises bromatológicas e crescimento vegetativo da leguminosa forrageira Indigofera sp, fo,,!,
estudados num solo latossolo amarelo distrófico arenoso, nas seguintes idades de corte: 6, 8, 10, 12, 14e' 18
semanas e num delineamento de blocos casualizados. Ocorreram diferenças significativas (P < 0,0 I) ent~e
idades de corte, observando-se resposta linear para percentagem de matéria seca, proteína bruta, cálciq
fósforo e produção de matéria seca. Para fibra em detergente neutro e fibra em detergente ácido, a respos
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foi quadrática com valores mínimos estimados de 40,93 % para II semanas e 23,28 % para 9,1 sern~gfl
respectivamente, A idade ótima para o aproveitamento desta leguminosa pelos ruminantes se encontra.ína
faixa de 10 a 12 semanas de crescimento após o plantio com produção média ajustada de 2,244 Kg MS/ha·e.
26,80% de proteína bruta.~!~'>';
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PALAVRAS- CHAVE: alimento para ruminantes, idade de cortr
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