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Abstract

The objective of the study was to develop the dry roughage for feeding replacement heifer. The experiment
lasted for 168 days. The subjects of the study were 62.5 – 75 % Holstein Friesian hybrids. Those 16 heifers’ ages were
ranking from 10 – 12 months.
Keywords: Para grass, Pineapple waste.
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