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Embora as exigências de colina para vacas leiteiras ainda sejam desconhecidas, a sua inclusão na 

dieta tem despertado grande interesse devido ao seu potencial em melhorar o desempenho desses 

animais. A hipótese desse estudo é que a suplementação com biocolina, fonte de origem vegetal 

de colina by-pass, afete positivamente o desempenho produtivo de vacas em lactação. Sendo 

assim, objetivou-se nesse estudo determinar os efeitos da suplementação de biocolina na dieta de 

vacas leiteiras sobre o consumo de matéria seca (CMS), produção (PL) e composição de leite, e a 

eficiência produtiva. Foram utilizadas 24 vacas da raça Holandesa, com média de 160   67 dias 

em lactação, PL de 28,6   4,4 kg/dia, peso corporal de 636,25   83,2 kg, e escore de condição 

corporal (ECC) 2,5   0,15, distribuídas em seis quadrados Latinos 4 x 4, alocadas de acordo 

com a PL, dias em lactação e peso corporal ao início do experimento. Os períodos experimentais 

tiveram a duração de 21 dias, sendo os primeiros 14 dias destinados à adaptação aos tratamentos 

e os últimos 7, à coleta de amostras e mensuração de variáveis. As sequências de tratamento 

foram designadas aleatoriamente e compostas por: 1) Controle (CON), dieta basal sem 

suplementação; 2) Biocolina 7 (B7), adição de biocolina na dose de 7 g/vaca/dia (Biocholine 

powder
®
, Techno Feeds Brasil Ltda); 3) Biocolina 14 (B14), adição de biocolina na dose de 14 

g/vaca/dia (Biocholine powder
®
, Techno Feeds Brasil Ltda); 4) Biocolina 21 (B21), adição de 

biocolina na dose de 21 g/vaca/dia (Biocholine powder
®
, Techno Feeds Brasil Ltda). O consumo 

de matéria natural foi determinado diariamente, pela diferença entre oferta e sobras. Para 

determinação do CMS, foi considerada a MS correspondente à silagem, às sobras e aos 

ingredientes do concentrado, coletados durante os últimos 7 dias do período experimental. A PL 

foi medida eletronicamente durante todos os dias do período experimental, sendo considerada a 

média dos últimos 7 dias para análise. A PL foi corrigida para 3,5% de gordura, e amostras de 

leite foram coletadas no 15º, 16º e 17º dias de cada período experimental, para análise dos teores 

de gordura, proteína e lactose (Lactoscan®, Entelbra, São Paulo, Brasil). A eficiência produtiva 

foi calculada como uma razão da PL pelo CMS. Os dados foram analisados pelo PROC MIXED 

do SAS 9.3, ao nível de significância de 5% e tendência de 10%. A suplementação de biocolina 

afetou de maneira quadrática (P = 0,031  a produção de leite, com tendência quadrática para a 

produção de proteína (P = 0,052) e lactose (P = 0,056), sendo as maiores médias estimadas para 

as doses de 7 e 14 g de biocolina/vaca/dia, respectivamente. Não foi observado efeito da 

suplementação de biocolina sobre o CMS (P        , bem como sobre a produção de leite 

corrigida para gordura (P        , produção de gordura (P         e teores de gordura, 

proteína e lactose (P   0,110). A eficiência produtiva apresentou tendência a efeito quadrático 

(P = 0,082 , conforme se aumentou a dose de biocolina, com máximos valores estimados para a 

dose de 7 g de biocolina/vaca/dia. Dessa forma, pode-se concluir que a suplementação de 

biocolina na dieta de vacas leiteiras, nas doses de 7 ou 14 g/vaca/dia, afeta positivamente o 

desempenho produtivo desses animais, visto que promove melhora na produção de leite e 

eficiência produtiva. 
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