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RESUMO

O manejo nutricional em rebanhos bovinos permite o uso mais ajustado de recursos, garantindo um melhor resultado econômico e menor impacto ambiental, sendo uma

oportunidade para a prática da nutrição de precisão, sendo necessário para tal, o conhecimento das exigências dos animais e a composição bromatológica dos alimentos que

compõem a dieta. Entre os alimentos, destaca-se a silagem de milho, sendo que nos últimos anos, aumenta a preocupação de produtores, agrônomos e nutricionistas quanto a

sua qualidade, e o conhecimento de sua composição bromatológica que é uma ferramenta importante neste processo, relativamente fácil de se obter, mas não quanto a

composição mineral da planta, por questões econômicas do custo da análise,  e mesmo pela disponibilidade de laboratórios que realizam este tipo de avaliação. Em outros

países, uma prática crescente é a disponibilização de tabelas referência regionais para a composição mineral de alimentos, uma vez que estes elementos são mais influenciáveis

pelo solo, do que por tecnologias de produção de silagens e variedades de milho. O objetivo deste trabalho será disponibilizar uma tabela referência de composição mineral de

silagem de milho, o que auxiliará produtores e nutricionistas no desafio de produzir mais com menos, e com o uso racional dos recursos. Durante o mês de julho de 2016,

amostras de silagens de milho foram coletadas aleatoriamente em propriedades rurais dos municípios  de Alpinópolis, Delfinópolis,  Cássia, Itaú de Minas, Passos, Pratápolis e

São João Batista do Glória. Ao todo coletou-se 51 amostras, as quais foram congeladas e enviadas para as análises em laboratório. Os dados preliminares apresentam

resultados médios de 29.87% de Matéria Seca, 9.07% de Proteína Bruta, 47.16% de FDN, 29.98% de FDA, 3.08% de Estrato Etéreo, 25.84% de Amido, 0.28% de Cálcio, 0.21%

de Fósforo, 0.93% de Potássio, 0.20% de Magnésio e 0.11% de Enxofre. Os microminerais ainda estão sendo analisados.
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