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Utilização do restolho de sorgo como forragem seca para
ruminantes, Etiópia
SUMÁRIO:
O restolho dos cereais são amplamente utilizados para a alimentação de ruminantes e, nas regiões
semiáridas, o restolho de sorgo pode constituir uma parte importante da dieta do gado durante a estação seca,
ajudando a manter a condição e aumentar a sobrevivência. Foram melhoradas variedades de sorgo resistentes
ao ataque dos pássaros, para uso em zonas semiáridas e para aumentar a produtividade do grão nas áreas
mais afetadas pelas aves. No entanto, as mesmas propriedades que conferem resistência às aves atuam como
fatores anti-nutricionais para os ruminantes e, portanto, podem diminuir o valor do restolho de sorgo como
espécie forrageira. Estratégias que impliquem a alimentação de restolho em excesso permitem que os
animais selecionem preferencialmente o material foliar em vez do caule, que tem maiores concentrações de
fatores anti-nutricionais.
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DESCRIÇÃO:
Os resíduos culturais (restolhos) são um recurso alimentar importante e o aumento da produção de
ruminantes pode ser conseguida através de uma melhor utilização destes resíduos. O restolho é constituído
pelos caules e folhas maduras das culturas de grão, normalmente milho ou sorgo, com o grão ou milho
removidos. O restolho de cereais é relativamente pobre em termos nutricionais, que se concentram no grão.
Mesmo assim, são amplamente utilizados para a alimentação de ruminantes, muitas vezes quando outros
alimentos são inadequados ou indisponíveis no final da estação seca. O valor total destas culturas reside, por
conseguinte, na produção do grão e na utilização do restolho como forragem, para alimentação animal.
Em África, as aves são um dos fatores que limitam a produção de grão, a partir do sorgo. A resistência do
sorgo aos pássaros está relacionada com a quantidade de proantocianidinas (taninos condensados) no grão.
Os programas de melhoramento de sorgo em África incluem a criação seletiva de variedades resistentes a
aves, para utilização nas zonas semiáridas, onde as culturas são mais afetadas pelas aves. Os restolhos de
sorgo resistentes a aves têm-se mostrado de menor digestibilidade, para os ruminantes, do que o sorgo não
resistente.
Restolho de sorgo como forragem

Resultados experimentais com ovelhas (OSAFO et al., (1996)) demonstraram que uma estratégia de
alimentação adequada, nomeadamente quando são oferecidas elevadas quantidades de restolho de sorgo
picado (aproximadamente 800 g de forragem crua por dia para um carneiro de 35 kg) com um suplemento
mineral, é suficiente para manter o peso de um carneiro de 15 a 20 meses de idade. Concluiu-se que o
restolho de sorgo picado, quando aplicado generosamente com minerais, constitui uma estratégia de
alimentação sustentável para manter o peso de ovelhas de idade quase adulta.
Esses estudos também sugerem que, embora o restolho resistente às aves possa ter menor valor nutritivo
(devido à presença de fatores anti-nutritivos), o efeito foi possivelmente disfarçado pelo maior teor de folhas
na forragem, quando comparado as variedades tradicionais de sorgo não resistentes. Quando alimentadas
com restolho em excesso, as ovelhas foram capazes de selecionar uma maior proporção de folhas e hastes
foliares, que contêm menores concentrações de proantocianidinas.
No entanto, enquanto OSAFO et al., (1996) demonstraram melhorias na ingestão e mudança do peso vivo,
quando a quantidade de forragem oferecida foi duplicada (como resultado do aumento da ingestão de
folhas/folhas e caules), estudos complementares da NSAHLAI et al., (1998) indicaram, por outro lado, um
menor ganho diário de peso em ovinos alimentados com dietas contendo restolho de sorgo resistente a aves e
que estas ovelhas excretaram quantidades abundantes de urina, provavelmente numa tentativa de eliminar
substâncias tóxicas.
Uma vez que o sorgo é uma cultura de regiões semi-áridas, é provável que, enquanto a resistência às aves
aumenta a produtividade do grão, a sua utilização como forragem seja menos adequada para o gado nas
áreas onde escassez de água é frequente. Neste sentido, é necessário considerar a variedade de sorgo na
produção de recomendações para alimentação animal.
Impacte ambiental
A contínua remoção do restolho dos campos e de quaisquer outros resíduos culturais resultará,
inevitavelmente, na redução do teor de matéria orgânica no solo e na sua consequente redução de fertilidade.
Este impacto pode ser minimizado com a utilização de estrume animal nas culturas de cereais.
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