Manejo nutricional de bezerros leiteiros na Zona da Mata Mineira
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Introdução
Sabe-se da importância do consumo de volumoso e concentrado para o desenvolvimento das
funções digestivas de bezerros. Tendo em vista que os mesmos auxiliam na aprimoração das
funções das papilas ruminais e no tamanho do rúmen, foi realizado um levantamento na
microrregião de Viçosa-MG objetivando-se saber a partir de qual idade é fornecido o
concentrado aos animais e se há ou não o fornecimento de volumoso.
Materiais e métodos
Realizou-se um levantamento com bezerros leiteiros na microrregião de Viçosa, Minas
Gerais, Brasil, onde foram avaliadas 25 propriedades distribuídas em 15 municípios
diferentes. Com o propósito de coletar dados, foi feito um questionário, obtendo-se
informações sobre a idade de início do fornecimento de concentrado e a oferta de volumoso
aos animais na fase de cria.
Resultados e Discussão
A maioria das propriedades avaliadas no presente trabalho iniciam o fornecimento de
concentrado aos seus bezerros entre 6 e 10 dias após o nascimento dos mesmos (Figura 1-A),
mas há grande variabilidade nesse período, sendo que em algumas propriedades o
concentrado é fornecido antes mesmo dos 5 dias de vida e em outras após 30 dias ou mais.
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Figura 1. Idade dos bezerros na qual se inicia o fornecimento do concentrado (A);
Propriedades que fornecem volumoso (B).

Observou-se também que a maioria das propriedades avaliadas não fornece volumoso aos
bezerros durante o período de cria (Figura 1-B). Tomando como base o manejo adotado por
grandes propriedades de leite, onde se utiliza o critério de adotar o consumo de concentrado a
partir do quinto dia de vida, para que além do desenvolvimento do sistema digestivo, haja
uma facilidade no desmame, conclui-se que a maior parte das fazendas abrangidas pelo
questionário está realizando corretamente o manejo da cria. No entanto, avaliando-se o
fornecimento de volumoso, observa-se que a maioria das fazendas não segue o correto
manejo, visto que, segundo Caetano Júnior et al. (2016) “o desenvolvimento anatômico do
rúmen está associado à presença de volumosos em seu interior, por meio do qual a ação
mecânica da fibra (enchimento) estimula o aumento do órgão em suas dimensões e favorece o
desenvolvimento da musculatura através da movimentação”. Portanto, a falta de consumo de
volumoso na fase de cria, poderá causar prejuízos anatômicos no sistema digestivo dos
animais. Conclui-se, desta forma, que a idade em que a maior parte das propriedades inicia o
fornecimento de concentrado aos animais do setor cria é entre 6 e 10 dias após o nascimento
dos mesmos. Já o volumoso, apesar de não haver grande discrepância no resultado da
pesquisa, constatou-se que 52% das propriedades não realiza o fornecimento do mesmo aos
seus bezerros, deixando, portanto, seus animais susceptíveis a futuros problemas digestivos.
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