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DESEMPENHO PRODUTIVO DE VACAS EM LACTAÇÃO 

ALIMENTADAS COM SILAGEM DE SOJA E DE AVEIA 
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A oferta de milho na forma de silagem é muito comum na alimentação do gado leiteiro, porém 

seu plantio acontece na época do verão e possui baixos níveis proteicos em sua composição 

bromatológica. Desta forma, a silagem de aveia preta bem como a de soja se apresentam como 

alternativas, uma vez que a aveia é cultivada em época distinta a do milho, e também, assim 

como a soja, pode contribuir como fonte proteica e energética na dieta de vacas em lactação. 

Objetivou-se avaliar a substituição parcial de silagem de milho por silagem de soja e de aveia 

preta sobre o consumo, digestibilidade aparente total, produção de leite e componentes e índice 

de seleção de vacas leiteiras. Foram utilizadas 24 vacas da raça Holandesa em lactação, sendo 06 

delas canuladas no rúmen, todas com produção de leite (PL) média de ±32 kg/dia, ±150 dias em 

lactação e ±580 kg de peso corporal. Os animais foram distribuídos em delineamento quadrado 

latino 3 x 3, recebendo, aleatoriamente, os seguintes tratamentos: 1) Silagem de milho (SM), 

utilizando a silagem de milho como volumoso exclusivo; 2) Silagem de soja (SS), substituindo 

16% da silagem de milho por silagem de planta inteira de soja; e 3) Silagem de aveia (SA), 

substituindo 16% da silagem de milho por silagem de aveia preta. As dietas foram formuladas de 

acordo com o NRC (2001) na proporção volumoso:concentrado de 48:52, respectivamente. A 

inclusão de SA e de SS reduziu o consumo de matéria seca (CMS), matéria orgânica e proteína 

bruta em comparação com SM (P≤0,009). A dieta com SS reduziu o consumo de fibra em 

detergente neutro (P≤0,004), enquanto a dieta com SA reduziu o consumo de extrato etéreo 

(P<0,001). A digestibilidade aparente total da MS e dos nutrientes não foi influenciada pela 

inclusão de SS ou de SA na dieta dos animais (P>0,069).  A dieta contendo SA reduziu a PL e a 

proteína do leite em comparação com a inclusão de SS e SM (P<0,001). A inclusão de SA ou de 

SS não influenciaram a produção de leite corrigida para gordura, a produção de gordura, os 

teores de gordura, proteína e lactose e a eficiência de produção de leite corrigida para gordura 

(P≥0,062). A dieta com SA aumentou o consumo de partículas menores que 4 mm em 

comparação com SS, enquanto SM apresentou valor intermediário (P=0,049). A substituição 

parcial de SM por SA influenciou negativamente o CMS e a PL dos animais. Em contrapartida, a 

substituição parcial de SM por SS influenciou o CMS, porém manteve a PL, podendo ser fonte 

alternativa de forragem.  
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