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Chegou a Hora de Armazenar Forragem
Prof. Genildo F. Pereira - Zootecnista

Na região semiárida do nordeste a pecuária se encontra entre as principais atividades
econômicas, principalmente a produção de ruminantes, como a de caprinos com
8.538.255 cabeças e ovinos com 10.110.352 cabeças, e bovinos com 29 583 041 cabeças,
representando 91%, 57,24% e 13,9% do rebanho nacional, respectivamente (IBGE, 2011).
A diversidade de condições edafoclimáticas, de relevo e de vegetação da região, no
entanto, possibilita a exploração de uma grande variedade de culturas agrícolas e de
plantas forrageiras, em sua maioria adaptadas ao clima quente e seco (Santos et al.,
2011). Porém, as sucessivas estiagens, associadas ao sistema de produção ultra
extensivo, vêm contribuindo para ocorrência de mortalidade de animais, comprometendo
a produção de leite e carne nesta região, como o ocorrido no ano de 2012 e início de 2013,
onde foi registrado o mês de março como o mais seco dos últimos 100 anos (Tribuna do
Norte, 2013), o que acarretou em uma grande mortalidade do rebanho bovino no estado do
Rio Grande do Norte por falta de alimento, principalmente volumoso.
Levando em consideração que o sistema de produção em que esses ruminantes são produzidos é o extensivo, e que
predomina os pequenos empreendimentos de base familiar, em que a fonte alimentar principal dos rebanhos é a vegetação
nativa e, apesar da produção de tecnologias para convivência com o semiárido ter crescido nas últimas décadas, estas ainda não
são adotadas pela maioria dos produtores, como é o caso das práticas de manipulação da caatinga, como o raleamento, o
rebaixamento e o enriquecimento de áreas com pouca produção de biomassa de plantas forrageira pastável; e a produção de
feno e de silagem. Fica então o questionamento sobre o que leva os produtores a não adotarem em seus sistemas de produção
as tecnologias de conservação de alimentos, como a fenação e a ensilagem, já que ambas têm origem ainda na idade média; e
quais seriam as plantas forrageiras mais apropriadas ao cultivo, levando-se em consideração as características edafoclimáticas
da região semiárida do nordeste.
Respondendo a estes questionamentos, no meu ponto de vista, os principais entraves para a produção de silagem e feno
são: Assistência técnica deficitária, a nossa empresa de assistência técnica (EMATER) não tem profissionais em quantidade
para assistir aos produtores, além dos poucos que tem em seus escritórios serem desviados para outros projetos burocráticos;
Pouca disponibilidade de máquinas; Tradição cultural - temos de tornar essa prática uma tradição cultural, para garantir o
alimento dos rebanhos no período seco do ano, se possível com festejos estimulando ao produtor, o armazenamento dos
alimentos e o encerramento do período chuvoso; Baixo nível de instrução no campo; Acesso ao crédito, que apesar de existir
com taxas de juros muito boas, mas o endividamento dos produtores não os credencia ao acesso; Articulação pesquisa extensão
- existe um grande número de pesquisas direcionadas ao semiárido o que falta é a difusão e a doção destas, por falta de uma
orientação técnica ao homem do campo; Envelhecimento da população rural; pouca permanência dos jovens no campo, por não
ser atrativo em remuneração, educação, cultura e lazer. Com relação às plantas forrageiras mais indicadas para essas
produções (Silagem e Fenos) podemos citar: para silagem, sorgo e milheto, de sequeiro, devido ao nosso período de chuvas ser
irregular, no espaço e no tempo é muito ariscado o plantio de milho que seria a melhor forrageira para silagem, devido ao seu alto
teor em carboidratos solúveis, se tivéssemos chuvas regulares durante todo período chuvoso. Para essas forrageiras não é
necessário a adição de aditivos (melaço, farelos de milho e trigo). Para a produção de fenos esse pode ser feito de qualquer
planta forrageira, as de caule finos pode ser expostas ao sol durante dois dias e as de caules grossos, triturar em máquina
picotadeiras para facilitar a perda de água e espalhar em camadas de aproximadamente 10 centímetros, ensacar e armazenar
em ambiente seco sobre madeiras, isolado do chão e das paredes. projetos de fomento, entre outras ações.
Nesta segunda edição, comunicamos aos
amigos leitores que realizamos algumas
alterações nas nossas colunas do jornal. Para
tornar a leitura mais agradável para o leitor,
aumentamos o tamanho da letra, e introduzimos
colunas novas como os classificados, e o
produtor pergunta o IFRN responde. Também
reduzimos o número de artigos de resultados de
pesquisa gerada no câmpus, de três para duas.
Desta forma achamos que será mais fácil e
ssor
agradável a leitura do jornal.
Profe ildo
n
Ge
Abordaremos nesta edição, como matéria de
eca
Fons Msc. capa a importância do armazenamento de
,
ira
forragem para os períodos secos do ano.
Pere
Na matéria da professora Cicília, abordaremos a caracterização
da vegetação da caatinga do IFRN, podendo ser a mesma
situação em várias localidades do Estado.
Esperamos levar mais informações técnicas aos produtores
rurais da região e divulgar os cursos de Técnicos de Zootecnia e
Agricultura do IFRN de Apodi.
Boa leitura!!!
Sugestões, favor enviar e-mail para <jornalzviva@gmail.com>.
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ARTIGO 1 - Avaliação do Conhecimento de
Algumas Zoonoses em Alunos de Escolas
Públicas nos Município de Apodi, Felipe
Guerra e Severiano Melo (RN) - Brasil
ARTIGO 2 - Caracterização da Vegetação
de Caatinga no Semiárido Norte
Riograndense Durante a Época de
Transição Água/Seca.
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ARTIGO 1 - AVALIAÇÃO DO CONHECIMENTO DE ALGUMAS ZOONOSES EM
ALUNOS DE ESCOLAS PÚBLICAS NOS MUNICÍPIOS DE
APODI, FELIPE GUERRA E SEVERIANO MELO (RN) - BRASIL
Professor Faviano R. C. Moreira - Médico Veterinário - IFRN Câmpus Apodi

Expediente
GENILDO FONSECA PEREIRA
Coordenador
ANGELA PATRÍCIA A. C. GRACINDO
Membro Colaborador
ÊLIKA SUZIANNY DE SOUSA
Membro Colaborador
AHIRAM BRUNNI C. DE CASTRO

Membro Colaborador
As Zoonoses representam uma constante preocupação do poder público e da sociedade,uma
vez que é frequente o contato entre animais e os seres humanos, seja para o trabalho, companhia ou fonte FRANCISCO DAMIÃO F. RODRIGUES
Revisor
de alimentação. Em pequenas cidades, devido à ausência de uma estrutura efetiva de prevenção dessas
doenças, as enfermidades transmitidas pelos animais aos seres humanos constituem um risco maior para
A. DE OLIVEIRA
a população. As zoonoses são consideradas um grande problema de saúde pública, pois representam 75% RINALDO MEDEIROS
Diagramador
das doenças infecciosas emergentes no mundo. Estudos demonstram que 60% (849/1.415) dos
LEANDRO ALVES DA SILVA
patógenos humanos são zoonóticos e que 80% dos patógenos animais têm múltiplos hospedeiros
Bolsista
(Ministério da Saúde, 2010).
A transmissão das zoonoses para o homem geralmente ocorre diretamente pelo contato com
SALOMÃO ALVES DE OLIVEIRA
Bolsista
animais infectados, os quais eliminam o agente pelas secreções; e indiretamente, ela ingestão de
derivados de animais ou água contaminada.
JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA
O objetivo do trabalho foi avaliar a percepção dos alunos da rede pública de ensino sobre algumas
Bolsista
zoonoses, antes e após a intervenção educativa na forma de palestras. O trabalho foi desenvolvido pelos
alunos do curso técnico em Zootecnia do IFRN campus Apodi em 12 escolas nos âmbitos municipal (E.M.), TEÓFILO MATHEUS P. FERNANDES
Bolsista
estadual (E.E.) e federal. Foram aplicados 677 questionários e 1.922 alunos entre o 5º e o 9º ano do ensino
fundamental e o 1º e o 3º ano do ensino médio nas modalidades integrado e ensino de jovens e adultos (EJA) assistiram as palestras. Os
questionários foram elaborados com perguntas abertas e fechadas, contendo informações sobre o conceito de zoonoses, relação entre roer
unhas e verminose, relação entre andar descalço e verminose, transmissão de vermes entre animais e humanos, transmissão de doenças pelas
fezes de gato, transmissão da leptospirose, presença de ratos nas residências dos alunos e forma de combate dos mesmos. A análise dos dados
foi realizada de maneira descritiva e os mesmos apresentados em percentuais.
A idade média dos 677 alunos que participaram do diagnóstico foi de 16,8 anos, onde os mesmos cursavam entre o 5º e o 9º ano do ensino
fundamental e entre o 1º e o 3º ano do ensino médio, nas modalidades integrado e EJA. Pode ser observado o percentual de acertos e erros dos
alunos frente ao conceito de zoonoses, onde antes das palestras 20,8% dos entrevistados souberam responder corretamente ao conceito de
zoonoses e após as palestras, esse percentual passou para 88,3%. Sobre à relação entre andar descalço e a transmissão de doenças. Antes
das palestras 91,8% sabiam dessa relação e após as mesmas, esse percentual subiu para 100%. Uma das principais doenças transmitidas ao
andar descalço é a Larva migrans. A Larva migrans cutânea ocorre mais frequentemente em áreas tropicais e subtropicais e o problema é mais
comum em pessoas que frequentam praias e terrenos arenosos, poluídos com fezes de cães e gatos. Medidas preventivas: manter os animais
em boas condições de higiene, sempre tratar os animais positivos, impedir o acesso de cães em locais frequentados por pessoas, em especial
crianças, atuar em campanhas de conscientização, com orientações nas escolas e na comunidade. Sobre a transmissão de doenças pelas
fezes de gato, a percepção sobre a principal doença transmitida pelas fezes melhorou, pois o percentual de respostas associando com a
toxoplasmose aumentou de 1,9 para 57,8% após a realização das palestras.

ARTIGO 2 - Caracterização da Vegetação de Caatinga no Semiárido Norte Riograndense
Durante a Época de Transição Água/Seca
Professora Cicília Maria Silva de Souza e Cléia de Souza Macêdo - Agrônoma - IFRN Câmpus Apodi
A caatinga é o tipo de vegetação que predomina no semiárido do Nordeste constituindo- se na mais iimportante fonte de
alimentação para os rebanhos desta região, abrangendo cerca de 900 mil km², corresponde a aproximadamente 54 % da região Nordeste e 11 %
do território brasileiro (Andrade et al., 2006). No entanto, devido à irregularidade na distribuição das chuvas e pulsos de precipitação, a produção
animal torna-se bastante vulnerável à estacionalidade da oferta qualitativa e quantitativa dos recursos forrageiros, onde no período das águas, a
Caatinga rebrota e faz surgir o estrato herbáceo, que apresenta grande diversidade de plantas nativas e exóticas naturalizadas, onde cerca de
10% das plantas podem apresentar características forrageiras, as quais são aproveitadas pelos animais através do pastejo
direto. Pouco se conhece sobre o valor nutritivo e manejo das forrageiras nativas, o que tem contribuído para a utilização restrita de muitas
espécies de valor forrageiro, por isso tanto as forrageiras nativas como as adaptadas a região semi-árida têm sido alvo de pesquisas em busca
de alimentos com alto valor nutritivo para os animais criados no semi-árido. Nesse contexto, considerando-se que a partir de estudos
relacionados, a caatinga é composta de várias famílias botânicas com capacidade de persistir as condições áridas do Nordeste, suportando
baixas precipitações, além de fornecer biomassa como fonte de energia aos animais que ali habitam. Diante do exposto, o presente trabalho teve
como objetivo de identificar as espécies forrageiras predominantes na vegetação de caatinga, durante a época de transição água/seca para os
estratos herbáceos e arbustivos.
O experimento foi conduzido na área de Caatinga pertencente ao IFRN – Campus Apodi/RN, de 4 hectares. A avaliação aconteceu entre os
meses de julho a setembro de 2010, com uma avaliação mensal. Para a determinação da maior ocorrência da vegetação foi utilizado o método
do ranqueamento, onde a área foi dividida em oito transectos imaginários, no sentido do comprimento e largura, formando uma cruz, totalizando
em 183 pontos amostrais, que por sua vez foram avaliadas a disponibilidade do extrato arbóreo, arbustivo e herbáceo.
Para identificação das espécies utilizou-se o nome vulgar destas, onde posteriormente consultou-se a literatura para obtenção de nome
cientifico e a que família estas pertenciam. Foi considerado como fitomassa disponível ao acesso animal aquela inferior a 2m de altura.
Verificou-se a maior ocorrência média vegetativa da Malva Branca (17,89%), seguida do Marmeleiro (5,42%), Jitirana (4,21 %) e Caatingueira
(3,62%). Isso pode ser explicado pelo fato da vegetação de Caatinga nesta área encontrar-se no processo de degradação, apresentando desta
maneira um solo sem vegetação, ocasionado pela ação extrativista e chuvas concentradas em curto período do ano e de alta intensidade. Outra
explicação é a predominância das espécies forrageiras mais resistentes. É importante frisar que os componentes predominantes da vegetação
são arbustos (20,16%), herbáceo (11,68%), arbóreo (5,91) e outros (66,53), com dominância de poucas espécies arbóreas. Há uma frequência
significativa de um estrato considerado como outros, correspondente a serrapilheira, material remanescente dos vegetais durante o processo de
transição do período chuvoso para o seco, contribuindo para a maximização da disponibilidade de matéria seca e outros nutrientes, que por sua
vez, servirão de alimento para o rebanho que esteja em pastejo, além de favorecer o solo como material orgânico.
Apesar das espécies encontradas na vegetação de caatinga do IFRN durante a época de transição águas/seca ter sido baixa, estas podem ser
consideradas forrageiras que compõem a principal base alimentar dos pequenos ruminantes, em especial aqueles considerados mais
adaptados ou nativos.
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O Produtor Pergunta
O Responde
RN

Elika Suzianny de Sousa, Msc.
Professora do IFRN
Câmpus Apodi
PERGUNTA REFERENTE AO TRATAMENTO DA
PODODERMATITE
A podridão dos cascos, também conhecida como
pododermatite ou manqueira, é uma doença
infecciosa que ataca o casco e o espaço entre as duas
unhas (espaço interdigital), passando de um animal
para o outro facilmente. Ocorre com maior frequência
em períodos chuvosos devido ao amolecimento do
casco e ao favorecimento do desenvolvimento de
bactérias no ambiente. O animal que tem
pododermatite sente muitas dores e, por isso, manca
(claudicação) e anda com dificuldade ou até anda de
joelhos quando a infecção ocorre em mais de uma
pata, portanto, diminui a sua procura por alimento
podendo causar emagrecimento e posterior morte do
animal.
Uma maneira bem simples de prevenir e tratar o animal
ao mesmo tempo é utilizar o pedilúvio no aprisco, mas se o
produtor mesmo assim observar mudanças no caminhar
do animal, mancar levemente (claudicar), deverá iniciar
imediatamente o tratamento separando os animais
doentes dos sadios. Depois deverá aparar os cascos
(casqueamento) e fazer a limpeza do local do ferimento
para permitir o melhor contato das soluções antissépticas
com a bactéria, além de deixar o ferimento exposto ao ar.
As substâncias mais utilizadas no pedilúvio são a cal
virgem, sulfato de cobre a 10%, formol de 3 a 10 %, sulfato
de zinco de 10 a 20 %, iodo a 10% ou a amônia
quaternária, devendo o produtor fazer com que o animal
passe pelo pedilúvio diariamente. Na região que tiver a
vacina disponível o produtor pode utilizá-la tanto para
prevenir como para curar, sendo recomendada duas
aplicações com intervalo de 4 a 6 semanas entre elas,
aplicadas na carne (intramuscular), na região do pescoço.
Outra forma de tratamento é a aplicação de antibióticos
que devem ser utilizados sob a orientação de um Médico
Veterinário.
As medidas gerais de higiene das instalações e
pastagens, os processos de desinfecção, o descarte de
animais que frequentemente se contaminam ou que estão
com a pododermatite, a compra de animais sadios, o uso
de quarentena, são medidas que devem ser consideradas
no controle ou na erradicação das doenças de casco.

Entrevista
TEMA:
PISCICULTURA MARIA DE FÁTIMA NUNES COSTA
PRESIDENTE DA ASSOCIAÇÃO DOS
PISCICULTORES DO VALE DO APODI - APIVA

A quanto tempo trabalha com piscicultura?
Há 3 anos,2010.
Qual a sua especialização na área?
Participei de alguns cursos de capacitação ministrados pelo
SEBRAE, tais como: cultivo da tilápia em tanque escavado;
processamentos de embutidos e derivados de peixes; curtimento de
peles de tilápia; além da vivência do cotidiano.
Quais as maiores limitações encontradas na criação de peixes
no vale do Apodi?
A falta de incentivo permanente nas unidades públicas,
principalmente na produção de alevinos revertidos para a criação de
peixes em cativeiro.
É economicamente viável o desenvolvimento dessa atividade?
Sim, por que mesmo com todas as dificuldades encontradas,
podemos aproveitar pequenos espaços nas propriedades, e
constatar que o peixe criado, com manejo correto, é a única atividade
em que se investe 1kg de ração, para produzir 1 kg de peixe.
Qual conselho você daria para quem deseja iniciar a criação de
peixe na região?
Que o produtor deve buscar conhecimento técnico especializado
para iníciar a criação.
Quais os objetivos que espera alcançar?
Transformar a atividade em um negócio economicamente rentável,
dentro de uma escala produtiva.
Qual o potencial da nossa cidade para o desenvolvimento
dessa atividade?
O município de Apodi é privilegiado por ter o 2° maior reservatório
hídrico do estado, o 6° vale do nordeste, um rio perene e vários
açudes espalhados pelo município, além de uma oferta de água em
abundância,que é um requisito indispensável para a criação.
Que benefícios o IFRN - Câmpus Apodi poderia trazer de
inovação para a atividade?
O grande potencial hídrico existente no município e o conhecimento
técnico produzido pelo IFRN, reúnem condições fundamentais para
o desenvolvimento sustentável da AQUICULTURA na cidade do
Apodi.

PERGUNTA REFERENTE À PREVENÇÃO DAS CLOSTRIDIOSES
As clostridioses, conhecidas popularmente como morte súbita, são causadas por micro-organismos que se desenvolvem
em ambientes que não possuam oxigênio e podem permanecer no ambiente por até 40 anos. Esses micro-organismos estão
presentes na água, solo, silagem e no intestino dos animais e pessoas, contudo, não são transmitidos de um animal para o
outro e o que causa a doença é o veneno (toxina) liberado por eles. Os principais tipos de clostridioses em ovinos e caprinos
são o tétano, a (enterotoxemia), a disenteria dos cordeiros e a inflamação do intestino com liberação de fezes com sangue
(enterite hemorrágica). Desta forma, é importante prevenir, pois, na maioria das vezes, os medicamentos não fazem o efeito e os
animais doentes morrem.
Para prevenir a doença tem que realizar vacinações periódicas (sistemáticas) em todo o rebanho, já que os animais estão sempre em
permanente contato com os micro-organismos e com os fatores que pod+erão adoecer os animais. As vacinas previnem contra mais de
um tipo de clostridiose (polivalente) e devem ser aplicadas entre o couro e a carne (via subcutânea), sendo necessária uma segunda dose
30 dias depois. Todo o rebanho tem que ser vacinado, sendo a primeira vacinação feita a partir dos 2 meses de idade, utilizando uma dose
de 2mL por cabeça.
Além da vacinação sistemática, algumas medidas devem ser adotadas para ajudar a prevenir a doença, sendo elas: limpeza e
desinfecção do local quando for aplicar brincos, fazer mochamento ou descorna, castração cirúrgica, aplicação de injeções, etc; Cura do
umbigo (desinfecção do umbigo logo após o nascimento); não fornecer alimentos estragados aos animais e queimar e enterrar, em covas
profundas, as carcaças dos animais mortos.
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Delícias da Chapada
BOLO DE MILHO VERDE
Um dos bolos mais apreciados da Chapada do Apodi, encontrado frequentemente nos
lares numa combinação bem-vinda com uma boa xícara de café ou exposto de modo tentador
nas vitrines convidativas das padarias, é o bolo de leite ou bolo da moça, nome pelo qual é
conhecido na região litorânea do Estado. Sua maior característica é a textura cremosa e ao
mesmo tempo firme e delicada, diversa da maciez dos bolos de massa fofa e areada. A versão
apresentada desse bolo de milho pegou emprestada a aparência do bolo de leite e o sofisticou
com o sabor do milho verde, temperado com especiarias e encorpado com a “farinha ou
massa do reino”, expressão herdada de tempos imemoriais para identificar a farinha de trigo e
distingui-la da “farinha de pau” ou de mandioca (CARVALHO, 2005).
Ingredientes: 20 espigas de milho verde maduro (descaroçadas, moídas no moinho e
peneiradas); ½ kg de açúcar ou o quanto baste para adoçar; 2/3 de um pacote de farinha de
trigo ou “massa do reino”; ½ a 1 litro de leite; leite extraído de dois cocos (sem usar o bagaço);
água quente (para deixar a massa mole); canela, cravo da índia e erva-doce em pó a gosto; 2
caixas de creme de leite; 300g de queijo mussarela.
Cozinhar a massa do milho com o açúcar, o leite, o creme de leite e os temperos até obter
o ponto de canjica. Deixar esfriar numa vasilha, juntar a farinha de trigo, o leite de coco e a
água quente, para não escaldar a farinha de trigo, acrescentá-la aos poucos até conseguir
uma massa uniforme. Despejar metade da massa numa assadeira untada e enfarinhada,
dispor por cima a mussarela fatiada e colocar o restante da massa. Levar ao forno para assar
até que enfiando um garfo este saia limpo. A receita dispensa o uso de ovos na massa.
Receita retirada do Livro, Sabores, Saberes e Fazeres da Chapada do Apodi de
autoria de Nilton Xavier Bezerra (Coord.), Ângela Patrícia Alves Coelho Gracindo,

Dica de Leitura
Boas Práticas em Educação Ambiental na
Agricultura Familiar
http://www.centroflora.com.br/wp-content/downloads/livro_boaspraticas_br.pdf
PEAAF

Classificados
Apodi Agro tem:
1 - Linha completa de produtos
Guabi para equinos de
trabalho, atletas, matrizes,
potros, exposições e leilões.
Equi turbo energy suplemento
energético.
2 - Suplemento mineral para
equinos Centauro cromo 10kg
com vitaminas A,D,E. Preço R$ 52,00.
3 - Ouvicorte - Ração completa
para ovinos em crescimento.
Preço - R$ 55,77
4 - Expo leite 22 F/P - Ração
completa para vacas em
lactação. Preço - R$ 55,00.
5 - Guabi Phos Proteinados Suplemento mineral proteico
para gado de corte. Preço - R$
60,00
Tel.: 9992.2998 / 9408.0610

JP Veterinária tem:

Casa do Sertanejo tem

Rações para todos os
tipos de animais
LInha pet
Consultas
Medicamentos
Cirurgias
Veterinário de plantão
todos os dias a tarde
Disk ração:
9405-5199 - 9108-6373
Organização:
Pollastry Diógenes
e Josué de Fifiu

Dectomax - 50 ml - Vermifugo
de amplo aspecto, pega todos
os tipos de vermes e
ectoparasitas internos e
externos, injetável: 1 ml para
50 kg de peso vivo. Preço - R$
20,00.
Matabicheira - Ouro fino Mata todos os tipos de
bicheiras. Preço - R$ 5,00.
Benzocriol - 500 ml - Para
desinfectar todos os tipos de
ambientes e higienização do
seu animal. Preço - R$ 11,40.
Pulverizador capacidade 16
litros - Macrotop - Para todos
os tipos de pulverização. Preço
- R$ 95,00.
Moto serra a gasolina MLY - 45
- Preço - R$ 605,50.
Tel.: 3333-2089
Organização:
Ronaldo sena

Vende-se uma caldeira com
capacidade aproximada de
fabricação de 50 kg de doce
em banho Maria. Preço a
combinar. Para maiores
informações entrar em contato
pelo telefone: 9186-2578 responsáve:l Salomão Alves
de Oliveira

Vende-se ovos de codornas. Bandejas com 30 unidades. Preço R$ 3,50
Na compra de 3 bandejas fica por R$ 10,00.
Os interessados devem ligar para o 9106-7945 ou 94094455, falar com Francisco ou Kátia.

Apoio
Secretário de
agricultura de
Apodi
Charton Rego

A casa do seu animal
084 9108-6373 / 9405-5199
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CURIOSIDADES
Qual é ponto ideal de colheita nas
culturas de milho e sorgo?
Frequentemente nos deparamos com situações
desfavoráveis na produção de silagem destas
espécies, devido, principalmente, à antecipação do
momento ideal para a colheita, quando a planta ainda
não apresenta teor de matéria seca desejado e o grão
não acumulou quantidade suficiente (próxima da
máxima) de amido. Esses dois fatores (matéria seca e
amido) são essenciais quando essas forrageiras
estão sendo ensiladas. A matéria seca define o grupo
de microrganismos que poderá se desenvolver
durante o processo fermentativo, e quando ela é
baixa, bactérias indesejáveis dominam o processo,
elevando as perdas durante a estocagem. O amido é o
principal carboidrato solúvel presente nestas
espécies, portanto o que define a concentração
energética do alimento. Os carboidratos possuem
importância quantitativa na dieta de ruminantes
(aproximadamente 70%), o que confere alto impacto
sobre a economicidade do sistema. Quando a planta é
colhida com teor de matéria seca abaixo de 28-30%,
nem todo amido foi acumulado no grão. Em plantas de
milho, a maneira mais fácil e correta para se monitorar
a matéria seca da planta e o acúmulo de amido é por
meio da observação dos grãos. Em 1984 dois
pesquisadores americanos (Afuakwa e Crookston)
elegeram a linha do leite no grão como o critério para
definir o momento ideal de colheita. A linha do leite faz
a demarcação entre a matriz sólida (amido) e a matriz
líquida (açúcares) do grão, a qual muda de posição no
sentido da coroa para a base (onde se insere o grão na
espiga). Para visualizar a linha do leite é necessário
partir a espiga. Ela se torna visível somente de um
lado, enquanto do outro está coberta pelo embrião em
desenvolvimento. Quando a linha do leite se encontra
entre 1/3 a 2/3 (Figura 1) a planta já acumulou matéria
seca e amido suficiente para ser ensilada.

Intervalo correto que a planta de milho deve ser
colhida para a produção de silagem.
Para a cultura do sorgo não há como observar a linha
do leite porque a deposição de amido é distinta,
contudo, é possível observar a consistência dos
grãos, ou seja, quando os mesmos estão passando do
estágio leitoso para o farináceo, a planta pode ser
colhida. Quando o teor de amido da silagem é elevado
ocorre redução significativa no custo da mesma, e
ainda reduz aquisição de nutrientes energéticos na
forma de concentrado para o balanceamento da dieta.
Embora o teor de matéria seca reduzido (abaixo de
30%) seja indesejado pelos aspectos enumerados
anteriormente, ressalta-se que teores acima de 38%
não são preconizados, pois aumenta a resistência da
massa de silagem à compactação durante a sua
confecção, reduzindo a densidade. Altos teores de
matéria seca (acima de 40%) também exigem maior
potência do equipamento que realiza a colheita para
manter o tamanho de partícula uniforme. Além destes
fatores, quando o grão atinge a maturidade fisiológica,
a digestibilidade do amido decresce, principalmente
em híbridos de milho que apresentam grão duro.
Também poderá ser utilizado um micro-ondas para
determinação da matéria seca da forragem. Hoje em
dia praticamente todas as propriedades existem
energia elétrica e este eletrodoméstico vem sendo
popularizado no país. Para maiores informações
procure um dos nossos alunos.

