Universidade de São Paulo
Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz”

Estratégias de controle da deterioração aeróbia em silagem de milho e
seu valor alimentício para vacas em lactação

Rafael Camargo do Amaral

Tese apresentada para obtenção do título de Doutor em
Ciências. Área de concentração: Ciência Animal e
Pastagens

Piracicaba
2011

Rafael Camargo do Amaral
Zootecnista

Estratégias de controle da deterioração aeróbia em silagem de milho e seu valor
alimentício para vacas em lactação

Orientador:
Prof. Dr. LUIZ GUSTAVO NUSSIO

Tese apresentada para obtenção do título de Doutor em
Ciências. Área de concentração: Ciência Animal e
Pastagens

Piracicaba
2011

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação
DIVISÃO DE BIBLIOTECA - ESALQ/USP

Amaral, Rafael Camargo do
Estratégias de controle da deterioração aeróbia em silagem de milho e seu valor
alimentício para vacas em lactação / Rafael Camargo do Amaral. - - Piracicaba,
2011.
173 p. : il.
Tese (Doutorado) - - Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz”, 2011.

1. Lactação animal 2. Leite - Produção 3. Micotoxinas 4. Milho 5. Silagem Deterioração 6. Vacas 7. Valor nutritivo I. Título
CDD 636.08552
A485e

“Permitida a cópia total ou parcial deste documento, desde que citada a fonte – O autor”

4

3

Perseverança, vontade, proteção, fé, amor, felicidade e união...
Isso não são apenas palavras, são Graças.
Graças que ocupam e engrandecem o lugar mais soberano do
ser humano... O coração.
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Ana Maria significa...
...Mulher cheia de graça, que ocupa o primeiro lugar, que é
soberana.
À minha filha dedico e ofereço esta obra por mostrar que...
O sonhar é possível, apesar de existirem pedras no caminho...
...concebemos o que desejamos
...e as pedras que encontramos...
...apenas fortaleceram nosso castelo.
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