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face='Verdana, AJ,"ial, Helvetica, sans-serif size='2' color='#CCOOOO'> Objetivos: Comparar a t axa ' 
de lotação em um sistema de pastejo rotacionado de capim-tanzânia irrigado e ano irrigado . . 
Material .e/ou métodos: O·experimento foi desenvolv'ido na Embrapa Pecuária Sudeste em uma . 
área de 6ha de capim-tanzânia (3ha irrigados e 3 ha ano irrigados) entre janeiro e .maio de 
2004. Foi utilizado ·o método de pastejo rotacionado com 1 dia de ocupação e 27 dias de 
descanso. O past'ejo foi realiza90por vacas da raça holandesa preta e branca. A ta ?<a de 
lotação.foi calculada a partir do registro do número e peso dos animais utilizados em cada 
pastejo. Resultados: A taxa de lotação diminuiu entre janeiro e junho, tanto no tratamento 
irrigado (12,3 para 3,7 UA/ha) quanto no não irrigado (12,4 a 2,8 UA/ha). Entre janeiro e 
março não houve diferença na taxa de lotação dos dois tratamentos. Em abril e junho, a taxa 
de lotação do tratamento irrigado (7,2 e 3,7 UAjha) foi maior que a do não irrigado (5,5 e 2,8 
UAjha). Em maio também não houve diferença na taxa de lotação dos dois tratamentos . A 
precipitação registrada em maio de 2004, no entanto, foi superior á média histórica, 
caracterizando-o como um ano atípico. Conclusões: A irrigação do capim-tanzânia determinou 
o aumento da taxa de lotação somente em abril e junho. A precipitação em 2004 foi atípica, o 
que influenciou os resultados obtidos. 
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