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Como abordamos em nosso primeiro e-book e demais
conteúdos no universo Matsuda Digital, a mineralização
na produção animal é uma obrigação, quando os
objetivos na produção contemplam o sucesso financeiro
em qualquer atividade pecuária. Aqui, consideramos em
especial a rentabilidade da empresa rural, até porque
quando tratamos acerca dos aspectos de um negócio,
lucro é palavra de ordem para a saúde de uma empresa.
Portanto, o tema “suplementação mineral na seca”
é um passo importante no quesito informação, na busca
de alternativas cada vez mais viáveis para superarmos
os desafios naturais que fazem parte do setor
agropecuário. Vale a pena salientar que tais desafios
naturais, em especial o clima, merecem dia a dia maior
atenção do produtor em virtude de cenários cada vez
mais desafiadores neste contexto, onde todos os esforços
são necessários na busca da redução dos riscos nas
diversas frentes produtivas.
Logo, o objetivo destes materiais (e-book, podcast
e webnario) é oferecer gratuitamente o máximo
de conteúdo
através da experiência de diversos
especialistas, para você que atua no setor ou que
pretende investir, possa se planejar assertivamente
e NÃO PERCA DINHEIRO NO INVERNO, utilizando por
exemplo, formulações em suplementação mineral
específicas para a seca.

DPTO. NUTRIÇÃO
ANIMAL MATSUDA
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EDIÇÃO #2

Estratégias

Base da nossa pecuária, as pastagens representam também
o ponto de partida para o entendimento e investimento em
estratégias de nutrição. No período seco, podemos afirmar
que a queda na disponibilidade de nutrientes de uma
gramínea é acentuada, tendo reduzido por exemplo em
até 50% o teor de proteína, fora demais níveis de minerais
e energia que caem consideravelmente quando comparados
a uma mesma planta no período das águas. Ou seja, se
entendermos que no período chuvoso, mesmo quando as
pastagens fornecem boa parte da proteína e energia que
um animal em produção demanda, nós precisamos utilizar
suplementos minerais específicos, torna-se ainda mais
evidente a necessidade de investimento em suplementos
minerais adequados para o momento mais desafiador, o
período seco.
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No período das águas, proteína
e energia se apresentam
em seus melhores níveis.

Disponibilidade
de nutrientes
reduzidas em até 50%

100%

Suplementos minerais especíﬁcos
para o período das águas que disponibilizam
macro e microminerais, proteína e energia
para o aproveitamento superior das
pastagens em seu melhor momento

Ganhos superiores que
potencializam a produção,
tornando o ciclo mais curto
e lucrativo.
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A demanda de proteína e energia
é a mesma na seca ou nas águas.

50%

Suplementos minerais de seca.
Formulações equilibradas para o
aproveitamento das pastagens
no momento de baixa disponibilidade
de nutrientes

Benefícios com
o ganho ou manutenção
de peso no período
da seca.
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SUPLEMENTAÇÃO MINERAL COM FONTES
PROTEICAS E ENERGÉTICAS PARA BOVINO
NO PERÍODO SECO DO ANO.

LUIZ FABIANO

Médico Veterinário
CRMV/MT 05167

Não apenas
será possível
manter os ganhos
obtidos no período
das águas, mas
ainda, alcançar
ganhos consideráveis
em épocas de
desafio
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Palavra do Especialista

Um dos grandes gargalos da pecuária na produção de carne e
leite é o período seco do ano, onde os animais, vindos de uma boa
condição corporal obtida nas águas, podem perder produtividade
nesse determinado momento do ano, se transformando no
indesejável “boi sanfona”, situação onde temos o resultado positivo
obtido no período de pastagem verde (águas) sendo perdido na
época seca do ano. E o ponto inicial e fundamental para vencer
esse desafio, independente do suplemento utilizado, sempre será
a oferta de forragem suficiente (folhas mesmo quando secas).
Com a chegada da fase de seca na maior parte do Brasil, um dos
principais alimentos volumosos dos bovinos, o pasto, entra em
processo de maturação, o que gera alterações na oferta de matéria
seca, aumento nos teores de fibra e lignina. Com isso temos também
uma redução em torno de 50% nos níveis de proteína, além de
quedas da energia e minerais nas folhas do capim, afetando
diretamente a funcionalidade da microbiota dos ruminantes.
Em geral, o consumo médio de uma mistura mineral com fontes
proteicas e energéticas ideal fica por volta de 0,1% a 0,13% do peso
corporal ao dia. Importante lembrar das adaptações a serem
feitas nessas transições de tipos de suplementos, para que os
micro-organismos do rúmen que utilizam nitrogênio não
proteico (NNP) se multipliquem evitando também intoxicações.
A fisiologia ruminal dos bovinos exige nutrientes diversos, e nesse
contexto, os micro-organismos (bactérias, fungos e protozoários),
são responsáveis por todo o processo e fermentação e digestão do
material ingerido e, somente para mantença deste ambiente
para a atividade rumial, é necessário que na matéria seca
contenha no mínimo 7% de proteína. Ao considerar que uma
pastagem no período seco do ano apresenta em média 5%
de proteína bruta na matéria seca, podendo chegar à níveis
menores ainda ao final deste período, compreendemos a
necessidade da suplementação para adequação desses níveis.
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E se não fizermos um planejamento nutricional correto para ofertar massa (capim)
mesmo que de baixa qualidade com quantidades suficientes para atingir ao mínimo
de 2,0% do peso vivo em ingestão de matéria seca, podemos sim acumular perdas
significativas nesta fase.
Ao ofertar aos bovinos os suplementos minerais adequados, a deficiência nutricional
será corrigida, proporcionando ganho de peso ao animal ainda que no período seco
do ano. O fornecimento de um suplemento mineral com fonte proteica / energética,
com 40% de Proteína Bruta, com consumo médio entre 100g para / 100 kg de peso
vivo, resultará em um ganho de peso que vai variar de 100 a 250g/animal/dia, passo
importante por exemplo, quando se pensa em preparação das fêmeas para o início da
estação de monta logo na entrada das águas e, melhores índices de prenhez, nutrição
fetal, melhor formação do bezerro da fase embrionária à desmama.
Outra condição para o sucesso da suplementação mineral dos animais em qualquer
estação é a sua constância e, preferencialmente, em cochos cobertos, principalmente se
o suplemento mineral tiver ureia em sua composição. O cocho de suplemento mineral/
proteico/energético deve sempre estar próximo à aguada para que o consumo seja
favorecido, de forma regular, tal como visto também sobre a disponibilidade de forragem.
Atendendo a todos estes requisitos, podemos afirmar que não apenas será possível
manter os ganhos obtidos nas águas, mas ainda, alcançar resultados consideráveis em
momentos de desafio, garantindo também, rentabilidade no período seco do ano.
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#A S S I S TA O W E B N Á R I O

2º WEBINÁRIO - PECUÁRIA
LUCRATIVA: COMO NÃO PERDER
DINHEIRO NA SECA
Com o médico veterinário Julliano Pompei
Esse foi o tema do 2º webinário Matsuda, transmitido ao vivo pelo Facebook e Youtube
do Grupo Matsuda. O médico veterinário e mestre em produção animal, Julliano Pompei,
abordou estratégias de grande importância para a pecuária, que determina a eficiência e
a produtividade do rebanho em todo ano, a suplementação no período da seca. Perdeu?
Então veja a gravação no nosso canal clicando no botão abaixo.

Assista Clicando Aqui
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ESTRATÉGIAS PARA
GARANTIR FORRAGEM
NA SECA

MARCELO RONALDO VILLA - ENG. AGRÔNOMO
MARCO ANTÔNIO FINARDI - MED. VETERINÁRIO
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#OUÇA O PODCAST

E para entendermos ainda melhor essa dinâmica entre diferentes períodos
e a necessidade de investimento em suplementação mineral proteica energética na
seca, observamos nas figuras a relação entre as mesmas exigências nutricionais de
um bovino que se mantem independente da época, a disponibilidade de proteína e
energia médios em uma pastagem e sua variação de acordo com o ambiente (água
e seca) e a consequente necessidade de investimento do produtor em soluções
específicas para cada uma dessas situações na busca de lucros diretos e indiretos,
resultantes do retorno financeiro na conquista de arrobas sempre superiores ao
valor de investimento em suplementação mineral.

Faça o Dowload do Podcast

Estratégias Para Garantir
Forragem Na Seca

Foto: Banco Pecuária Brasil

CLIQUE E SAIBA MAIS SOBRE OS PROTOCOLOS
DE NUTRIÇÃO DA MATSUDA
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www.matsuda.com.br

+55 (18) 3226-2000
matsuda@matsuda.com.br
Matriz: Álvares Machado - Rod. Raposo Tavares, SP 270 Km 575
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