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Vista da pista

 A primeira poxa de gando frisón deste ano celebrouse 
no recinto feiral de Castro Ribeiras do Lea o sábado 20 
de febreiro. A oferta foi bastante limitada, só oito animais, 
pero houbo moita concorrencia e as poxas estiveron ani-
madas, cunha media de nove por animal.
As reses ofertadas eran todas xovencas próximas ao parto e 
vacas recén paridas. O volume total de vendas ascendeu a 
16.800 euros, polo que o prezo medio foi de 2.100 euros.
O animal que acadou o prezo máis alto foi Outeiro Final 
Cut Sisi, que presentou a gandería Outeiro, de Chanta-
da. Trátase dunha xovenca de 25 meses de idade, preñada 
de novembro con Goldwyn, pola que se chegaron a pagar 
2.450 euros. A nai desta xovenca é unha Aaron cualificada 
MB-85.
O perfil do animal ofertado nesta poxa foi o dunha xovenca 
próxima ao parto, de 27 meses de idade e preñada de oito 
meses, cunha nai con produción media de 10.580 quilos de 
leite e cualificación morfolóxica de 82 puntos. 

POXA DE CASTRO RIBEIRAS DO LEA. 20 DE FEBREIRO OITO ANIMAIS E UN 
PREZO MEDIO DE 
2.100 EUROS NA POXA 
DE CASTRO
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Outeiro Final Cut Sisi
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MÁIS DE 300 PERSOAS 
ASISTIRON ÁS XORNADAS DE 
PRODUCIÓN DE LEITE DE 
AFRICOR LUGO E AFRIGA
As Xornadas Técnicas de Produción de Leite, que organizan 
Africor Lugo e Afriga, celebráronse o pasado 19 de febreiro 
por terceiro ano consecutivo na Facultade de Veterinaria de 
Lugo, cunha asistencia de máis de 300 persoas. A xornada 
estruturouse en tres eixes temáticos: a xenética, unha mesa 
redonda sobre o presente e futuro do sector e a presentación 
de dúas granxas italianas punteiras.

 A inauguración das Xornadas co-
rreu a cargo do director xeral de Pro-
dución Agropecuaria da Consellería 
do Medio Rural, José Álvarez Roble-
do; o presidente de Africor Lugo, José 
Manuel López Tellado; o presidente 
de Fefriga, Álvaro Castro Fernández, 
e o presidente de Afriga, Juan Novo 
García. Robledo indicou que é inte-
resente ter “unha plataforma de re-
flexión”, especialmente “nuns momen-
tos duros para o sector”. 

CENTRÁRONSE NA XENÉTICA, O PRESENTE DO SECTOR
E MODELOS FORÁNEOS DE EXPLOTACIÓN

982 54 75 05
Crta. LU-633 Km 76
27170  Portomarín - Lugo
Telf: 982 547 505
Fax: 982 545 100
info@aviporto.com
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dado que selecciona indicadores das 
bases de datos xenéticas máis impor-
tantes do mundo e está validado en 14 
razas bovinas de leite e carne. Fontao 
adquiriu 1.150 chips e xa empezou a 
facer os primeiros xenotipados.

As implicacións da xenómica serán 
determinantes na selección xenética 
no bovino de leite. No que respecta 
ás nais de sementais, poderase con-
tar cunha fiabilidade do 60% ao na-
cemento, superior á que se obtén na 
actualidade para vacas en segunda 
lactación. Tamén permitirá mellorar 
a eficiencia na selección de xovencas 
de reposición e na selección de touros 
novos (un incremento medio da fiabi-
lidade do 30%, equivalente á proba de 
proxenie de 10 fillas), así como acurtar 
os tempos e o número de fillas necesa-
rias para probar un touro. 

XENÓMICA
O primeiro relator do día foi Javier 
López Viana, director do Laborato-
rio de Xenética Molecular de Xené-
tica Fontao, coa exposición A mellora 
xenética do gando vacún mediante o 
emprego de información xenómica. Xe-
nética Fontao fixo no 2009 máis de 
100.000 test de ADN, a maioría para 
establecemento de filiacións. O Labo-
ratorio está a implementar a análise 
de indicadores SNP para poder esta-
blecer nun futuro próximo (no prazo 
dun ano, previsiblemente) o servizo de 
cualificación xenómica.

O chip xenómico que usará Xené-
tica Fontao permite analizar 54.000 
SNPs e está desenvolvido polas uni-
versidades de Missouri e Alberta e a 
empresa Illumina. Nestes momentos 
é o máis empregado a nivel mundial, 

O público ocupou boa parte do aforo 
do salón de actos de Veterinaria

De esquerda a dereita, Álvaro Castro (Fefriga), José Manuel Tellado (Africor Lugo), José Álvarez Robledo 
(Consellería do Medio Rural) e Juan Novo (Afriga), na inauguración das Xornadas
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Mesa redonda sobre 
o sector. De esquerda 
a dereita, Edelmiro 
López, José Manuel 
Tellado (moderador), 
José Álvarez Robledo e 
Francisco Sineiro

PROGRAMA DE MELLORA GANDEIRA
José Manuel Riesgo, da Consellería 
do Medio Rural, desenvolveu o tema 
A selección de sementais dentro do Pro-
grama de Mellora Gandeira de Galicia.
Riesgo estivo acompañado dos outros 
dous membros da mesa técnica des-
te programa, Mauricio De los Santos 
(Xenética Fontao) e Javier Álvarez 
Lastra (Fefriga).

O PMG nútrese da adquisición de 
embrións importados, dos extraídos 
a femias nacidas dentro do progra-
ma (nas fincas de Bos e Mouriscade 
e en ganderías colaboradoras) e de 
machos adquiridos. Desas tres fontes 
proceden os sementais de Xenética 
Fontao, piar do Programa xunto coa 
Unidade de Transferencia de Em-
brións (UTE) de Bos.

A mesa técnica celebra reunións 
periódicas e os tres integrantes man-
téñense en contacto e intercambian 
información continuamente. Riesgo 
resaltou o feito de que nun mundo 
tan dinámico coma o da xenética, 
onde cada día aparecen novidades, “a 
ferramenta de traballo básica é a in-
formación: revistas, webs, etc.”

Riesgo indicou que a filosofía do 
programa é “buscar xenética de inte-
rese para os gandeiros galegos a prezo 
asequible”. O índice xenético español 
(ICO) garda similitudes estreitas cos 
de Estados Unidos e Canadá, de ma-
neira que estes países son as principais 
fontes de alta xenética para os gandei-
ros galegos.

O relator indicou que o Programa 
de Mellora Gandeira baséase en dous 
conceptos: traballar de cara ao futuro 
e buscar a variedade.  Na actualidade 
estanse a escoller os touros novos que 
se porán en proba no 2011, e a partir 
do verán empezarase a traballar cos da 
proba do 2012. O ciclo completo de 
proba dura, cando menos, cinco anos.

En canto á variedade, Riesgo indi-
cou que se está facendo un uso premo-
minante das liñas Goldwyn e Shottle, 
“dado que as mellores vacas do mundo 
fixéronse con estes touros”, pero que “en 
sucesivas xeracións tentaremos diversi-
ficar”. O Programa esixe que o embrión 
proceda dunha vaca cunha cualificación 
mínima de MB-85 no primeiro parto 
e varias xeracións MB ou EX e que os 
seus índices xenéticos estean avalados 
pola cualificación xenómica.

O Programa de Mellora Gandeira 
recibe cada ano centos de ofertas de 
embrións, pero o número de incor-
poracións é limitado. Elíxese en fun-
ción da calidade da vaca, do touro e 
do cruce, por esta orde. “Cada ano 
saen 6.000 touros novos no mundo”, 
destacou Riesgo. “Poden aparecer en 
calquera parte. Europa está a aportar 
ultimamente sementais de grande 
prestixio”. Sen ir máis lonxe, Mario 
Xacobeo, de Xenética Fontao, número 
1 por ICO en España, é empregado 
na actualidade como pai de sementais 
en Norteamérica.

Á mesa técnica do Programa che-
gan tamén ofertas de sementais. Neste 
caso, a resposta de compra non é tan 
inmediata coma no caso dos embrións. 
Estúdase o pedigrí e pode aceptarse, 
rexeitarse ou pórse en espera ata re-
cibir novos datos. Nunha reunión, a 
mesa técnica pode chegar a valorar 
máis de 40 pedigrís.

MESA REDONDA SOBRE O SECTOR
O director xeral de Produción Agro-
pecuaria da Consellería do Medio 
Rural, José Álvarez Robledo, e os 
profesores da USC Francisco Sinei-
ro García e Edelmiro López Iglesias 
analizaron nunha mesa redonda o pre-
sente e perspectivas do sector lácteo. 
O encontro estivo moderado por José 
Manuel López Tellado, presidente de 
Africor Lugo, e estruturouse arredor 
dunha serie de preguntas clave.

Empezouse falando sobre a Polí-
tica Agraria Común. Edelmiro Ló-
pez apuntou que a recente medida 
(novembro do 2009) de que a cota 
liberada nos plans de abandono non 
compute na compensación de cada 
estado membro persigue “evitar que o 
aumento de cota leve a un aumento de 
produción”. “Isto non vai ter efectos 
prácticos, pero se os tivera a quen máis 
afectaría sería a Galicia”, engadiu.

Robledo estivo de acordo en que a 
medida non terá repercusión en Espa-
ña. Tamén indicou que “este ano non 
vai haber problema de supertaxa; as 
entregas baixaron globalmente”. 

Para Sineiro, unha vez que se eli-
minaron os prezos de intervención no 

O PROGRAMA DE MELLORA GANDEIRA DE GALICIA
BASÉASE EN DOUS CONCEPTOS: TRABALLAR DE CARA AO
FUTURO E BUSCAR A VARIEDADE

contexto europeo, o escenario é moi di-
ferente, dado que faltan prezos mínimos 
de referencia. “Os prezos internos en 
Europa veranse contaxiados dos baixos 
prezos do mercado internacional”.

O segundo tema da mesa foi a In-
terprofesional Láctea. Francisco Si-
neiro apuntou que se trata dun meca-
nismo de relación entre os profesionais 
e a industria que existe desde finais 
dos 90 en España e que, na práctica, 
“deixouse morrer”, entre outras cousas 
por falta de financiamento. “É un ins-
trumento necesario que antes ou des-
pois terá que funcionar”, engadiu. Na 
súa opinión, o cometido da Interpro-
fesional debe ser “xestionar os intere-
ses comúns de produtores, industria e 
incluso distribución, e tamén promo-
ver mercados”.

Álvarez Robledo coincidiu en que 
a Interprofesional “non existe”. Enga-
diu que a Administración debe tutelar 
a súa posta en marcha, “pero debe ser 
o propio sector quen a faga andar”. 
Para o director xeral, o cometido dun 
organismo destas características debe 
ser “aumentar a capacidade de nego-
ciación dos produtores” e promover o 
I+D no sector.

Edelmiro López considerou que 
unha Interprofesional efectiva sería 
especialmente importante nun con-
texto de desregulación coma o actual. 
“Nela deben estar representados pro-
dutores, cooperativas e industrias. O 
ideal é que estes axentes adopten a 
iniciativa. No momento en que fun-
cione, a Administración non pinta 
nada. Pero na situación actual, si que 
debe impulsala”. 

CONVOCATORIAS
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A CORUÑA
M.A.LISTE VILLAVERDE, S.L.
Oroso
Tel. 981681652
J.A. MUIÑO GÓMEZ
Somezas
Tel. 981404179
AGRÍCOLA CARBALLEIRA, S.L.
Pontedeume
Tel. 981431899
TALL. CASTELLANA, S.C.
Carballo
Tel. 981789511
TALL. FACAL
Carballo
Tel. 981703288

LUGO
TALL. FDO. RIVAS, S.L.
Cospeito
Tel. 982520105
AGRÍCOLA CADI, S.L.
Sarria
TEL. 982531187
JULIO ALVITE GARCÍA
Pastoriza
TEL. 982349341
MASIDE MAQUINARIA, S.L.
Baralla
TEL. 982363339
CIAL. LEMOS EIRE, S.L.
Chantada
Tel. 982440274

TALL. LOUREIRO
Ribadeo
Tel. 982128473
OURENSE
DESAGRI, S.L.
Quintela de Canedo
Tel. 988211274
AGRÍCOLA SUAREZ
Xinzo de Limia
Tel. 988461127
PONTEVEDRA
HYCOMSA
Caldas de Reis
Tel. 986540252
CIAL. AGRIC. CARRERA, S.L.
Ponteareas
Tel. 986641899

MAXIDEZA, S.L.
Lalin
Tel. 986781468
ASTURIAS
JOSÉ MANUEL UZ ALBA
Tineo
Tel. 985837060
AGRÍCOLA COSTA VERDE
Gijón
Tel. 985167934

Para más información visite su 
concesionario MF o visite 
www.masseyferguson.es

es una marca mundial de AGCO.

PIENSA ENMF
PIENSA ENINNOVACIÓN

Los nuevos MF 7497 (225 CV) y 7499 (240 CV) con motores de 7,4 l, y la transmisión continua de última generación 
Dyna-VT, combinan tecnología y precisión, incrementando así el control y el confort del operador y asegurando que las 

VISIÓN INNOVACIÓN LIDERAZGO CALIDAD FIABILIDAD SERVICIO ORGULLO COMPROMISO

MF7497 y 7499CV
225-240

                                          colabora 
con la ONG Save the Children

RED MF DE GALICIA Y ASTURIAS



De seguido, a mesa tratou o tema 
dun posible Grupo Lácteo Galego. 
Edelmiro López afirmou que “a de-
bilidade fundamental do sector lácteo 
galego está na industria”. O profesor 
engadiu que non é unha utopía “pen-
sar nun grupo que teña en Galicia o 
centro de decisión e unha parte im-
portante do capital”. Tamén indicou 
que “ten que ser un grupo viable, e 
canto máis centrado estea no leite lí-
quido, máis grande ten que ser para 
ser viable a medio prazo”.

Francisco Sineiro lembrou que Ga-
licia produce o 35% do leite de Espa-
ña, pero pouco máis do 10% dos pro-
dutos lácteos. Ademais, só 1/3 do leite 
recollido en Galicia é transformado 
por industrias con capital galego. “A 
finais dos 80, algunhas das mellores 
industrias do leite de España eran ga-
legas, pero resolvéronse mal as crises 
e deixáronse emigrar as caixas de afo-
rro do leite”. Para Sineiro, a comezos 
dos 90 aínda se podía ter constituído 
o Grupo Lácteo Galego “sobre o que 
era Larsa”, pero na actualidade a si-
tuación cambiou tanto que “habería 
que adquirir unha parte significativa 
dalgunha grande empresa” para poñe-
lo a andar.

Álvarez Robledo afirmou que non 
cre “que a Administración sexa capaz 
de forzar grupos lácteos”. Respecto 
ao apoio da Xunta á continuidade de 
Pascual en mans dun grupo de coope-
rativas, o director xeral asegurou que é 
momento de “darlle a esa criatura que 
non acabou de nacer todos os pláce-
mes para que funcione, pero sen cartas 
brancas, porque os administradores 
públicos non estamos para iso”.

O seguinte tema foi a prevista su-
presión de cotas no 2015. Francisco 

O DIRECTOR XERAL 
DE PRODUCIÓN
AGROPECUARIA DIXO
QUE “HAI QUE APOSTAR 
POR QUE SE FIRMEN 
CONTRATOS A LONGO
PRAZO; MÍNIMO, UNHA 
CAMPAÑA”

Sineiro considerou que no futuro non 
se poden esperar alzas do prezo do lei-
te, alertou de que o mercado está cada 
vez máis globalizado e indicou que os 
retos son ser máis autosuficientes e ter 
máis músculo industrial.

Robledo coindiciu en que no novo 
escenario “temos que depender máis 
do noso”. Nese sentido, considerou que 
“non podemos ter tantas terras abando-
nadas e mal coidadas” e avogou por “in-
crementar a viabilidade das explotacións 
con instrumentos coma a xenética”.

Para Edelmiro López, as incógnitas 
de futuro están na duración da actual 
crise económica e na reformulación das 
axudas da PAC. O profesor asegurou 
que hai dúas cousas claras: “que o im-
pacto post 2015 vai depender do que 
fagamos de aquí ó 2015” e que “dado 
que as decisións serán a nivel europeo, 
son fundamentais as políticas nacio-
nais”. López considerou que “Galicia 
ten condicións para producir leite com-
petitivo”, baseándose en que “podemos 
producir alimentos para o gando, cousa 
que noutras partes non ocorre”.

A mesa redonda pechouse coa pre-
gunta de se existe o modelo ideal de 
explotación. Edelmiro López apuntou 
que “non hai un único modelo” e que o 
criterio para saber se se vai por bo ca-
miño é “maximizar a rendibilidade do 
produtor, que dependa menos da com-
pra de alimentos e máis da produción 
propia”. Dentro diso, “cada un ten que 
atopar o seu modelo”, concluíu.

Francisco Sineiro coincidiu en que 
o mellor modelo para cada un baséase 
en “ser eficientes na compra externa e 
no que produce un mesmo”. Sineiro 
criticou as concentracións parcelarias 
que se alongan no tempo, avogando 
por “actuacións rápidas, empregando 
os medios que nos permiten estable-
cer onde están as terras abandonadas”. 
O profesor concluíu que o futuro pasa 
por ter máis rendibilidade e mellores 
condicións de traballo, “porque isto é 
o que nos piden os novos”. 

O terceiro tema a debate foi o 
contrato homologado. O director 
xeral de Produción Agropecuaria in-
dicou que “hai que apostar por que 
se firmen contratos e que sexa a lon-
go prazo. Mínimo, unha campaña”. 
Robledo indicou que en países coma 
Bélxica asínanse por varias campa-
ñas e que é imprescindible “xerar 
evidencias cribles de que se pode vi-
vir deste negocio”.

Edelmiro López indicou que no 
2007 _período no que el era director 
xeral de Desenvolvemento Rural_, 
nunha situación de alza de prezos, 
non houbo interese por ningunha das 
partes en darlle impulso ao contrato 
homologado. Tamén indicou que a 
xeralización de contratos entre pro-
dutores e industria “vese dificultada 
polos órganos de competencia” e avo-
gou por que a industria “pense máis a 
medio prazo” e a Administración “im-
pulse e mesmo force que os contratos 
vaian adiante”.

Francisco Sineiro sinalou que “a au-
sencia de contrato favorece a quen ten 
poder de mercado: a industria”. Tamén 
considerou que na implantación deste 
modelo será importante o papel da 
Administración, “aínda que máis tarde 
non deba estar”. O profesor apuntou 
que o contrato “dará transparencia e 
estabilidade”.

Por outra banda, Sineiro indicou que 
os baixos prezos das marcas brancas 
non dependen só da distribución, senón 
que as propias industrias contribúen a 
xeralos. Tamén chamou a atención so-
bre o elevado número de toneladas de 
leite que moven as empresas de inter-
mediación, “que non serían necesarias 
se houbera mellores relacións interpro-
fesionais en España”.

José Manuel Riesgo 
resumiu o Programa de 
Mellora Gandeira. Na 
mesa, os outros dous 
técnicos do mesmo, 
Mauricio De los Santos 
(esquerda) e Javier 
Álvarez (dereita).

CONVOCATORIAS

AFRIGA ANO XVI - Nº 85

10



EXTENDEDOR DE SILO 

CILÍNDRICO CABEZAL 

GIRATORIO CON GRUPOS

ESPECIALES

CORTABOLAS DE SILO

DISTRIBUIDORESDE PALAS
CASTILLERO PARAGALICIAY ASTURIAS

PLUMAS DE 3, 4 Y 5M

LÍDERES EN FABRICACION DE 
ASTILLADORAS HIDRAULICAS VERTICALES Y 
HORIZONTALES DE 8, 12, 15, 20, Y 25T.

LOS MEJORES

PRECIOS DEL 

MERCADO

FRESADORAS DE 1 A 2,6M

ESPECIAL LIMPIEZA DE FINCAS

TRITURADORA ESPECIAL LIMPIEZA DE PRADERAS

 WWW.CORBARSLL.COM
MAQUINARIA AGRÍCOLA CORBAR, S.L.L.

Polígono Industrial San Julián de la Vega, s/n 
27614 Sarria, Lugo // E-mail: Corbar@corbarsll.com

Telf. y Fax: 982 53 14 63 // www.corbarsll.com

DISTRIBUIDORES DE TRITURADORAS 
PICURSA PARA GALICIA Y ASTURIAS VISITANOS O

LLÁMANOS
TE HAREMOS UNA
DEMOSTRACION



Álvarez Robledo considerou que o 
modelo de explotación rendible pasa 
por optimizar a produción forraxeira 
e incrementar a lonxevidade das reses, 
conseguindo un índice maior de par-
tos por vaca.

EXPLOTACIÓNS ITALIANAS
A tarde das Xornadas Técnicas desti-
nouse a coñecer os modelos de xestión 
de dúas granderías italianas punteiras, 
Bel Holstein e Go Farm, presentados 
por membros das respectivas familias 
propietarias.

A experiencia de Bel Holstein foi 
relatada por Giuseppe Beltramino. 
Esta gandería de 180 vacas (90 en lac-
tación) produce leite para o mercado e 
queixo que se vende directamente na 
granxa. O seu modelo é manter un bo 
nivel produtivo sen ampliar, poñendo 
especial énfase no confort animal. É 
ademais unha granxa moi coñecida a 
nivel europeo polo gran número de 
premios que os seus animais recibiron 
en diversos concursos.

Bel Holstein ten una media pro-
dutiva de 10.074 litros por animal e 
ano, a un 3,85% de graxa, 3,44% de 
proteína e 123.000 de reconto celular. 
A calidade do leite fai posible que se 
venda como leite fresco ao día seguin-
te, sen tratamentos adicionais, pero a 
intermediación produce un enorme 
desfase de prezos: o leite que venden a 
32 céntimos está poucas horas despois 
na tenda a 1,5 euros.

A superficie agrícola útil da explota-
ción é de 60 hectáreas, que empregan 
para cultivar millo, alfalfa e feo. 

A granxa coida moito a recría. As 
xatas permanecen inicialmente en ca-
setas individuais de madeira. Os tres 
primeiros días reciben calostro. Ata os 
tres meses, 6 litros de leite ao día. Ata 
os dous meses comen penso de arran-
que con melaza e cereal extrusionado 
e auga e feo a libre disposición. Entre 
os 2 e os 6 meses, penso cun 20% de 
proteína e medicación anticoccidiose. 
Entre os 6 meses de vida e os 7 meses 
de preñez, de 1 a 4 quilos de penso 
(40% de proteína) e feo e palla a libre 
disposición.

A ración das vacas en produción é 
de 25 quilos de silo de millo, 4,7 qui-
los de penso (28% de proteína), 4,5 
quilos de feo (50% de alfalfa), 4 quilos 
de fariña de millo, 1,3 quilos de soia e 
0,5 de palla.

Respecto á xenética, as súas liñas de 
actuación principais son tres: prefe-
rencia polo emprego de touros proba-
dos; o ubre como dato principal a con-
siderar; e, por último, a regra de que é 
posible obter unha boa vaca dun touro 
con baixo índice para leite, pero non 
se deben facer dúas xeracións seguidas 
baixas de leite.

A gandería Go Farm foi presentada 
por Roberto Gozzini. Trátase dun-
ha explotación moi dinámica a nivel 
xenético. No 2009 produciron 406 
embrións e venderon 160, ademais de 

AS GRANXAS ITALIANAS PRESENTES NAS XORNADAS
CARACTERÍZANSE POLOS ELEVADOS NIVEIS DE PROTEÍNA
QUE EMPREGAN NA ALIMENTACIÓN

40 touros a centros de inseminación 
artificial de Italia, 11 touros a centros 
estranxeiros e 80 para monta natural. 
Nese mesmo ano fixeron a primeira 
poxa de embrións por internet que se 
celebraba en Italia. No 2008 organi-
zaran unha xornada de portas abertas 
que reuniu na granxa a 1.000 persoas 
de toda Europa.

Go Farm ten 490 vacas en lactación, 
cunha media diaria de 37,5 quilos por 
vaca a un 4,01% de graxa, 3,58% de 
proteína e 161.000 de reconto celular. 
A granxa vende todo o leite para a fa-
bricación de queixo.

Nesta explotación tamén se coida ao 
máximo o proceso de cría. As xatas re-
cén nacidas reciben 2 tomas de 5 litros 
de calostro. Nos primeiros cinco días 
toman 4 litros diarios de soro de lei-
te, complementado con aminoxitina 
(preventivo da diarrea) e tratamento 
anticoccídico. 

Ata os dous meses, a alimentación 
diaria consta de entre 5 e 7 litros de 
leite pasteurizado e feo e penso a li-
bre disposición (con tratamento anti-
coccídico no penso). Entre os 2 e os 
4 meses, leite pasteurizado e concen-
trado e feo a libre disposición. De 4 
a 7 meses, unha mestura unifeed cun 
40% de feo, 30% de núcleo proteico e 
30% de millo, e feo a libre disposición. 
Dos 7 aos 20 meses, 7 quilos de silo 
de millo, 3 quilos de feo, 1,5 de soia, 1 
de palla, 0,6 de millo e 150 gramos de 
núcleo mineral.

A inseminación faise despois dos 14 
meses, en función da condición cor-
poral. O 80% das xovencas reciben 
embrións.

Entre os 20 meses e os 6 meses de 
preñez, a ración é de 8 quilos de silo 
de millo, 2 de feo, 2 de palla, 1,5 de 
soia e 150 gramos de núcleo mineral. 
Nos meses 7º e 8º da preñez, 8 quilos 
de silo de millo, 6 de feo e 2 de con-
centrado preparto. No último tramo 
do parto dánselles tamén 2 quilos de 
penso fibroso para aumentar a inxes-
tión.

As vacas en produción reciben 17,5 
quilos de mestura preunifeed (con 
soia, algodón e feo) e 25 quilos de silo 
de millo. 

Fotos: Fernando Rodríguez Gandoy (Africor Lugo)

Giuseppe 
Beltramino, 
da gandería 
Bel Holstein

Roberto Gozzini, da 
gandería Go Farm
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Camiño vello de Mourelle, s/n – 15840 Santa Comba (A Coruña) – ESPAÑA
Telf. 981 88 05 50 – 981 88 05 75  •  Fax. 981 88 06 06 
e-mail: elmega@elmega.com •  web: www.elmega.com

Consulte prezos sen compromiso

COMA SEMPRE, OS PRIMEIROS 
DENDE 1975

Cornadizas Securit: 
Superreforzadas con 
casquillo de aceiro no 
punto de xiro

Tamén para vacas 
con cornos

Ampla gama de cubículos

Calidade e limpeza co 
mínimo consumo

Coas nosas novas camas para area
  gaste só a area imprescindible

Os nosos cepillos son 
completamente abatibles; 
permiten un fácil acceso 
do tractor ó establo

As nosas arrobadeiras 
adáptanse a todo tipo 
de establos

Ampla gama de arrobadeiras; 
para pasillos de ata 150m

Colchóns Elmega: 
confort, duración, suavidade 
e impermeabilidade



A primeira edición do certame monográfico GandAgro, 
celebrado no recinto da Feira Internacional de Galicia 
entre o 4 e o 6 de marzo, pechouse con máis de 11.000 
visitantes, segundo as cifras da organización. Os puntos 
fortes do programa foron os concursos organizados pola 
Federación Frisona Galega (Fefriga): o autonómico, o 
internacional e os de preparadores e manexadores. Saíron 
a pista 250 exemplares de 60 ganderías de Galicia, 
Asturias, Cantabria, Castela e León, Navarra e Portugal. 
O xuíz foi Kenneth Empey, da Asociación Holstein de 
Canadá, asistido por Gabriel Blanco, de CONAFE.

O xuíz canadense Kenneth Empey, 
avaliando o traballo dos preparadores

GANDAGRO. SILLEDA, 4-6 DE MARZO

OS CONCURSOS DE FEFRIGA
PROTAGONIZARON GANDAGRO, QUE 
ATRAEU MÁIS DE 11.000 VISITANTES

 A organización de GandAgro in-
dicou que o 95% dos asistentes á feira 
foron profesionais, ligados a maioría 
ao sector agrogandeiro. Houbo tamén 
presenza do sector da planta orna-
mental, xa que en paralelo a GandA-
gro celebrouse a feira Arco Verde.

O Salón Monográfico da Gandería 
e a Agricultura, GandAgro, contou 
con 220 firmas procedentes de 12 
países (España, Portugal, Alemaña, 
Bélxica, Canadá, Dinamarca, Estados 
Unidos, Francia, Holanda, Israel, Ita-
lia e Nova Celandia). Os expositores 
ocuparon unha superficie de máis de 
12.000 metros cadrados.

A feira foi inaugurada o xoves 4 
de marzo polos conselleiros de Pre-
sidencia, Alfonso Rueda, e Medio 
Rural, Samuel Juárez. Juárez definiu 
GandAgro como “un escaparate pri-
vilexiado do mellor da nosa produción 
gandeira”. 

PREPARADORES E MANEXADORES

No III Concurso de Preparadores (xoves, 
4 de marzo, pola tarde) participaron 
unha ducia de mozos gandeiros. Os tres 
primeiros clasificados foron Iván Ferreiros 
Señor (Casa Grande, A Pastoriza, 20 
anos), Iván López López (Casa Novelle, 
Paradela, 26 anos) e Miguel Expósito 
Fernández (La Rinconada SC, Ampuero, 
Cantabria, 19 anos).

O XXVI Concurso de Xóvenes Manexadores 
Memorial Luis Louzao desputouse na 
tarde do venres 5, nas categorías de 
infantil e junior.

En infantil, o gañador na sección de ata 
nove anos foi Xoán Manuel Dono (Gande-
ría Dono, Frades); 9 a 11 anos, Cristina 
Carro (Casa Nova, Mesía); 12 a 14 anos, 
Marta Piñón (Gandería Vilarmor, Orti-
gueira). Proclamouse campiona infantil a 
Cristina Carro.

En xuvenil, o gañador na sección de 15 
a 17 anos foi Germán Fernández Muñoz 
(SAT Ceceño, Valdáliga, Cantabria); na 
sección de 18 a 25 anos, Iván Ferreiros 
(Casa Grande, A Pastoriza). O título 
de campión xuvenil recaeu en Germán 
Fernández.

Fotos: FEFRIGA

O cántabro Germán Fernández, campión 
xuvenil de manexadores

Vista xeral dunha sección do campionato autonómico

Pebi Venel, de Gandería Blanco, Gran 
Campiona internacional

CONVOCATORIAS
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XIX CONCURSO AUTONÓMICO 
DA RAZA FRISONA
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . GANDERÍA
XATAS 4-7 MESES
Cid Spirte Iferda . . . . . . . . . . . . . . . Cid (Barreiros)
XATAS 8-10 MESES
Callobro Xacobeo Valdeteja GZ . . . . . . Callobro (Trabada)
XATAS 11-13 MESES
Casa-Nova África Moure 703 . . . . . . . Casa Nova (Mesía)
XATAS 14-16 MESES, XATA 
CAMPIONA E XOVENCA GRAN CAMPIONA
Pozosaa Jasper 9888 Erma . . . . . . . . . Pozo (Lugo)
XOVENCAS 17-19 MESES
Pozosaa Lheros Mikaela . . . . . . . . . . . . . . . . Pozo
XOVENCAS 20-22 MESES 
E XOVENCA CAMPIONA
Capón-Holstein Goldwyn Carol . . . . . . Capón (Chantada)
XOVENCAS 23-26 MESES
Novelle September Rebecca . . . . . . . Novelle (Paradela)
VACA NOVA ATA 30 MESES
Blanco H Dúplex Megatina ET. . . . . . . . . Blanco (Lalín)
VACA NOVA 30-36 MESES 
E VACA NOVA CAMPIONA
Rey 434 Natacha Goldwyn . .  Rey de Miñotelo (A Pastoriza)
VACA INTERMEDIA 3 ANOS
Bos Rubens Azzurra. . . . . . . . . . Portalousa (Xermade)
VACA INTERMEDIA 4 ANOS, 
INTERMEDIA CAMPIONA
E VACA GRAN CAMPIONA
Cando Fania September . . . . . . . . . . Rey de Miñotelo
VACA ADULTA 5 ANOS E 
VACA CAMPIONA
Xercas Cav Djalma Stormatic. . . . . . Cavadas (Xermade)
VACA ADULTA 6 ANOS
Cid Outside Mirta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . Cid
MELLOR CRIADOR
Casa Pozo

XORNADAS TÉCNICAS
O programa de GandAgro incluíu 
unha ducia de xornadas técnicas. 
Entre elas, unha dedicada ao abona-
do de cultivos forraxeiros con xurros, 
impartida por Juan Castro, director 
do CIAM. Castro destacou que em-
pregar como abono o purín producido 
por unha soa vaca ao longo dun ano 
pode supoñer un aforro anual de en-
tre 276 e 318 euros. Tamén explicou 
que 2,5 vacas poden abonar 1 hectárea 
de millo sen necesidade de empregar 
ningún outro tipo de abono.

Unha xornada que atraeu bastante 
expectación foi a de seguridade ali-

XXX CONCURSO INTERNACIONAL 
DA RAZA FRISONA
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . GANDERÍA
XATAS 4-7 MESES
Badiola Damion Koketa . . . . . . . . . . Badiola (Asturias)
XATAS 8-10 MESES
Llera Adeen Gotelin . . . . . . . . . . . .  .Llera (Cantabria)
XATAS 11-13 MESES
Argomota Jasper Hello . . . . . . . La Argomota (Asturias)
XATAS 14-16 MESES 
E XATA CAMPIONA
Pozosaa Jasper 9888 Erma . . . . . . . . . . . .Pozo (Lugo)
XOVENCAS 17-19 MESES, 
XOVENCA CAMPIONA
E XOVENCA GRAN CAMPIONA
Llera Goldwyn Alanis ET . . . . . . . . . . . . . . . . Llera
XOVENCAS 20-22 MESES
Capón-Holstein Goldwyn Carol . . . . . . Capón (Chantada)
XOVENCAS 23-26 MESES
Planillo Goldwyn Sarica. . . . . . . . . . Planillo (Navarra)
VACA NOVA ATA 30 MESES
Badiola Roy Laury. . . . . . . . . . . . . . . . . .  .Badiola
VACA NOVA 30-36 MESES 
E VACA NOVA CAMPIONA
Llera Ariel Goldwyn ET . . . . . . Ocejo & Llera (Cantabria)
VACA INTERMEDIA 3 ANOS
Travesía Spirte Marisel . . . . . . La Ponderosa (Cantabria)
VACA INTERMEDIA 4 ANOS E 
INTERMEDIA CAMPIONA
Badiola Goldwyn Shangay . . . . . . . . . . . . . .Badiola
VACA ADULTA 5 ANOS, ADULTA CAMPIONA
E GRAN CAMPIONA
Pebi Venel 8402 . . . . . . . . . . . . . . . Blanco (Lalín)
VACA ADULTA 6 ANOS OU MÁIS
Venturo Morty Letizia ET . . . . . . . . . Venturo (Asturias)
MELLOR CRIADOR
Ganadería Badiola

mentaria na fabricación de pensos, 
organizada pola Asociación Galega 
de Fabricantes de Alimentos Com-
postos (Agafac). O xerente deste co-
lectivo, Bruno Beade, explicou que o 
sector factura en Galicia 560 millóns 
de euros (o 15% da produción nacio-
nal) e ocupa a máis de 1.500 persoas. 
Os fabricantes manexan un sistema de 
análise conxunto das materias primas 
que entran en Galicia para a fabricaci-
ón de pensos, co obxecto de garantir a 
seguridade alimentaria.

Outros temas tratados en xorna-
das técnicas foron os agroseguros, o 
manexo e a hixiene no muxido ou o 

cultivo de millo para silo desde unha 
perspectiva de custos de produción.

A feira acolleu tamén o concurso de 
innovación tecnolóxica GandAgro In-
nova, que avaliou 12 propostas proce-
dentes de España e Portugal. O primeiro 
premio recaeu nun método de insemi-
nación artificial que aumenta o benestar 
animal e reduce o risco sanitario e a man 
de obra. O segundo foi para un punto 
de muxido con catro vías co que se pode 
muxir cada teto de maneira individual. 
O terceiro premio outorgóuselle a un 
novidoso proxecto de biodixestión de 
xurros que permite reducir emisións de 
dióxido de carbono á atmósfera. 

Cristina Carro, de Mesía, campiona 
infantil de manexadores

O manexador máis novo da feira, Miro 
Vidal Souto, de tan só dous anos
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distribución material gandeiro

Gomas e Camas para Vacas Limpezas Automáticas

POSTE OCTOGONAL

102

50 x 50

45

10

EX

Casquillo

2m
 1

3

1D

4D

2D

3D

4 mm

CORNADIZA SUECA:
PARA VACAS CON CUERNOS

PESEBRE
PARA COLGAR SOBRE 
BARRERAS

NUEVA TOLVA
SELECTIVA PARA PIENSO



Casquillo acero
anti-desgaste

Un soporte
por plaza 

RAZ

Tubo ovalado 36mm

Blocaje

Eje
calibrado

Polígono Industrial do Corgo, parcela 3, 27163 O Corgo (Lugo)
Novo teléfono: 671 485 702 (TONI) • 671 485 703 (Servicio Técnico)
E-mail: toni@dismagan.es // Web: www. dismagan.es

Distribuidor en Asturias: Almacenes Ladislao, S.L.
Polígono El Zarrín, S.N. La Espina, 33891 Salas (Asturias)
Tlf.: 985.837385 - 629566500

distribución material ganadero

NOVEDADES 2010

NUEVO MODELO
DE CORNADIZA
CON SIETE PATENTES MUNDIALES Y 
UN AÑO DE PRUEBAS EN GRANJAS

UNIONES CIERRE



SAT PERILLA. ALÓN DE ABAIXO (SANTA COMBA)

MINIMIZACIÓN DE 
CUSTOS E APOSTA POLO 
COOPERATIVISMO  Manuel Antelo, cotitular da SAT 

xunto á súa nai e a súa dona, empezou 
coa explotación en 1985, pasando o raba-
ño amarrado que tiñan os pais a un esta-
blo de cubículos que construíron ese ano. 
Daquela tiñan 23 vacas. No 1991 fixeron 
un vaciado sanitario e repuxeron a cabana 
importando 33 vacas de Alemania, cu-
brindo unha cota de 250.000 quilos. No 
1993 constituíuse a SAT familiar. Na ac-
tualidade a explotación ten 110 vacas en 
produción, unha cota de 900.000 quilos e 
80 reses nun centro de recría da zona.

Manuel Antelo, na zona do establo 
destinada ás vacas primerizas

A SAT Perilla de Santa Comba basea a súa 
rendibilidade en minimizar a compra de alimentos, 
aproveitando o millo e a herba da explotación a través 
dun centro cooperativo. A SAT está tamén nunha 
CUMA e nun centro de recría, unha aposta clara por 
sumar para ser máis efectivos.

EXPLOTACIÓN
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La solución de los purines 
al alcance de la mano:
• Separadores
• Bombas trituradoras
• Agitadores
•
•

B Ó

SISTEMA UMBILICAL

LÍDERES EN 
GALICIA,

CONSÚLTENOS

SAT Perilla ten dous elementos que a distinguen: apro-
veita ao máximo a súa produción agrícola para abaratar cus-
tos de alimentación e está integrada en diversas estruturas 
cooperativas que lle proporcionan numerosos servizos. A 
superficie agrícola útil é de 32 hectáreas (20 en propiedade 
e 12 alugadas), divididas nunhas 20 parcelas nun radio de 
3 quilómetros. O feito de tratarse dunha zona concentrada 
facilita o laboreo.

Na actualidade dedica unhas 24 hectáreas a millo e as 
restantes a pradeira (raigrás inglés). 18 hectáreas de millo 
van destinadas a silo e o resto, a gran húmido e pastone. 
“A filosofía é evitar comprar alimentos fabricados”, explica 
Manuel. “De fábrica só compramos un núcleo para engadir 
correctores minerais e vitaminas. Os elementos da ración que 
non producimos mercámolos a granel por separado e mestu-
rámolos no centro de forraxes: soia, colza, DDGs, etc.”

O centro de forraxes Forxabar está situado no lugar 
de Grille (Mazaricos) e une a oito explotacións de Santa 
Comba, Mazaricos, Negreira e A Baña. En conxunto, o 
centro produce cada ano 10.000 toneladas de silo de millo, 
1.800 de pastone, 250 de gran húmido e 2.000 de silo de 
herba. Tamén se preparan alí as racións para as oito explo-
tacións, que son idénticas. 

A EXPLOTACIÓN DEDICA 24 HECTÁREAS
A MILLO, DAS QUE 18 VAN PARA SILO E O 
RESTO, PARA GRAN HÚMIDO E PASTONE

Neste carro montado sobre camión repártese a 
ración en Perilla e o resto das granxas integradas 
na CUMA Xallas-Barcala

SAT Perilla está integrada no centro de 
recría Ganxabar, onde ten 80 reses
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RACIÓNS
A ración das vacas en produción leva 28 quilos de silo de 
millo, 6 quilos de silo de herba, 6,5 quilos de pastone (can-
do acaban o pastone, substitúeno por 3 quilos de gran hú-
mido), 2,7 quilos de soia, 2,1 quilos de colza e 1,9 quilos de 
núcleo (fariña de millo, corrector mineral e vitaminas).

A ración das vacas secas leva 7,5 quilos de millo, 4,5 qui-
los de palla, 0,8 de núcleo, 0,7 de soia e 0,7 de colza.

A ración prepárase no carro mesturador e bótase cunha 
cinta noutro carro montado sobre un camión. Este vehículo 
especialmente adaptado ten descarga lateral, coma un carro 
convencional, e serve ás oito explotacións de Forxabar. En 
conxunto, cubre unha ruta diaria duns 30 quilómetros.

Manuel serve a ración das vacas en produción unha vez 
ao día. A das vacas secas, unha vez cada dous días.

INSTALACIÓNS E LOTES
En SAT Perilla hai unha separación do gando en tres lotes. 
Na parte máis antiga do establo están as vacas en produ-
ción, en dous cubículos laterais separados por un corredor 
con canaleta central.

Na parte nova do establo, habilitada no 2006 trala elimi-
nación dun vello almacén, están as vacas primerizas. Nesta 
zona o piso é raiado.

As camas son de carbonato cálcico e serrín e múdanse 
cada 15 días. A limpeza dos pisos faise mediante un sis-
tema de arrobadeira, programado para poñerse en marcha 
catro veces ao día, ás dúas da mañá, seis da mañá, doce do 
mediodía e catro da tarde. A maiores, actívase manualmen-
te despois de cada muxido.

Un terceiro lote de gando ubícase nun patio exterior con 
zona cuberta. Alí están as vacas secas e as xovencas que 
chegan do centro de recría preñadas de sete meses, ata o 
momento do parto.

Nos silos de millo, que agora están inservibles por terse 
trasladado a produción ao centro de forraxes, habilitaranse 
proximamente parideiras.

A granxa conta tamén con dous depósitos de xurro 
con 1.200 metros cúbicos de capacidade, e un terceiro en 
proxecto.

A sala de muxido é tipo tándem, de 4x2 puntos, adquiri-
da no ano 2000.  

O GANDO DIVÍDESE EN TRES LOTES:
VACAS EN PRODUCIÓN, PRIMERIZAS E 
VACAS SECAS E PRÓXIMAS A PARIR

Todo o millo da granxa 
lévase a un centro de 
forraxes que comparten 
8 explotacións

A granxa ten 110 vacas en produción

Centro de forraxes Forxabar, en Grille (Mazaricos)

EXPLOTACIÓN
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Esparcidores de estiércol

Cubas de purín y útiles de esparcimiento Bañeras agrícolas Remolques de ganado Betimax

Siempre una solución !

RECRÍA
A recría de SAT Perilla está externalizada no centro de re-
cría Ganxabar, creado no 2005 polas mesmas explotacións 
que forman Forxabar e a CUMA Xallas-Barcala. Este cen-
tro modélico ten na actualidade 760 reses, que permanecen 
alí desde a primeira semana de vida ata o sétimo mes de 
preñez. O custo para os asociados é de 2 euros + IVE por 
vaca e día, o que inclúe todo o servizo menos as doses de 
seme.

O centro de recría divide as reses en tres grupos: ata os 
40 días permanecen en boxes; de aí aos catro meses, nunha 
nave pequena, e entre os 4 meses e a súa saída, na nave 
máis grande.

MAQUINARIA
En SAT Perilla, a única maquinaria en propiedade é un 
tractor. A explicación é que forma parte da CUMA Xallas-
Barcala, a máis grande de Galicia.

Esta CUMA conta cunha nave de mantemento propia e 
un amplo parque de maquinaria, que inclúe 2 carros mes-
turadores (un deles, montado sobre camión), 3 tractores, 

Patio descuberto para as vacas secas 
e as xovencas próximas ao parto cisterna, remolque, remolque de estercar, grade rotativa, 

grade de discos, arado, sementadora de 8 liñas,  equipo de 
corta de forraxe, 2 hileradores e un estendedor de herba. 
Así e todo, nas épocas de máis laboreo teñen que comple-
mentar o servizo recorrendo a empresas externas.

XENÉTICA E PRODUCIÓN
En materia de mellora xenética, Manuel Antelo busca en 
especial a lonxevidade, “sen esquecer a produción”. Na ac-
tualidade traballa con seme nacional de Fontao, de touros 
coma Xacobeo, e tamén algo de americano e canadense.

Na valoración xenética de decembro do 2009, o ICO 
medio da explotación foi de 1401,  con 103 vacas avalia-
das. A produción media a 305 días (108 vacas en ordeño) 
está en 10.050 litros. Esta explotación tivo en 2009 unha 
das vacas con mellor produción vitalicia de Galicia, Thede 
Camaro Perilla, que acumula 111.146 quilos de leite en 12 
lactacións, ao 3,8% de graxa e 2,9% de proteína.

A taxa de fertilidade está no 36,61%, a taxa de preñez, no 
24% e a taxa de detección de celos, no 60,86%

Segundo os últimos datos do Ligal, o leite da SAT ten 
un 3,79% de graxa, 3,36% de proteína e 283.000 de recon-
to celular.

A granxa vende o leite a través da cooperativa Xallas, 
integrada por máis de 100 explotacións. Esta cooperativa 
actúa como intermediario entre o gandeiro e a industria, 
non como primeiro comprador, e manexa uns 100.000 li-
tros de leite ao día. 
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Roberto C. Fernández Álvarez
Veterinario

A vaca, como rumiante que é, necesita 
unha aportación adecuada de fibra para 
manter as súas funcións vitais, polo que 
a cantidade e forma en que reciba este 
compoñente na súa alimentación será 
un dos piares básicos na formulación 
de racións. Aínda que a fibra poida 
parecer un ingrediente de sobra coñecido, 
presenta numerosas dúbidas en función 
do tipo ao que pertenza e da resposta que 
ocasiona no organismo das nosas vacas.

 A fibra é fibra, pero a maneira na que se exprese modifi-
cará considerablemente os resultados das racións ofrecidas. 
Non é igual valorar un ingrediente en función da súa fibra 
bruta, fibra ácido deterxente ou fibra neutro deterxente, e 
todo isto está supeditado ao tamaño de partícula da mes-
tura. Por iso, debemos coñecer a fondo este compoñente 
se queremos obter o máximo rendemento fisiolóxico nos 
nosos animais e evitar os trastornos dixestivos asociados a 
unha alimentación mal formulada.

A alimentación das nosas vacas leiteiras experimentou 
durante os últimos anos diversas modificacións para per-
mitir a súa adaptación aos mercados actuais. O emprego 
de mesturas unifeed e subprodutos da industria alimenticia 
permítenos axustar os custos e aumentar a produción dos 
animais, aínda que tamén poden provocar unha serie de 
patoloxías asociadas á produción.

 Coas mesturas unifeed podemos obter maiores rende-
mentos nas nosas vacas, xa que ofrecemos unha ración na 
que, en cada bocado, o animal obtén todos os compostos 
formulados e aumenta a súa capacidade de inxesta e asi-
milación, pero debe estar balanceada e manter as súas pro-
piedades físicas para evitar a diminución da actividade do 
rume. Ademais, enmascara ingredientes menos apetecibles, 
tales coma a urea ou o bicarbonato, e abarata custos.

 Por outra banda, están os subprodutos, que tanto por 
prezo como por dispoñibilidade preséntanse como unha 
boa alternativa aos produtos empregados na alimentación 
tradicional. Moitos destes subprodutos son ricos en fibra, 
sendo un bo substituto cando nos atopamos con escase-
za de forraxes de calidade, e cubren as necesidades deste 
ingrediente na ración segundo a súa fórmula teórica. Sen 
embargo, non teñen a mesma capacidade de estímulo sobre 
a rumia e a produción de saliva cás forraxes.

 Estudos realizados por Weidner e Grant en 1994 de-
mostraron que, nunha mestura para vacas de alta produ-
ción, se se substituía o 42% da forraxe por salvado de soia 
reducíanse considerablemente os tempos de masticación e 
de rumia, a pesar de que a formulación aumentara a súa 
concentración en fibra neutro deterxente dun 28% a un 
34%. Se isto o unimos ao procesado excesivamente fino 
dalgunhas mesturas unifeed, atopamos que os nosos ani-
mais cada vez reciben menor cantidade de fibra para o estí-
mulo das súas funcións vitais como rumiantes que son. Por 
estas razóns, debemos valorar correctamente o tipo de fibra 
que estamos a empregar e a súa capacidade de estímulo 
sobre a rumia para evitar desordes metabólicos nas nosas 
vacas e a aparición de patoloxías produtivas. 

¿COÑECEMOS 
REALMENTE A 
FIBRA QUE LLES 
APORTAMOS ÁS 
NOSAS VACAS?

NUTRICIÓN
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La Raza Vacuna FLECKVIEH Garantiza el FUTURO Y VIABILIDAD ECONÓMICA de
las Explotaciones Ganaderas Productoras de LECHE / Tipo Familiar

Asociación Nacional Criadores Vacuno Fleckvieh España
Entidad Colaboradora del Ministerio

                                        Avda. Movera 580 (Edificio CENSYRA)      50.194  MOVERA-ZARAGOZA
                                                                            Tels.   976 586 625  /  647 145 563

  GANADERO, SI DESEAS ADQUIRIR NOVILLAS DE ESTA MAGNIFICA RAZA, CONTACTA CON LA ASOCIACIÓN Y PIDE INFORMACIÓN

Na formulación de racións para vacún leiteiro, a fibra en-
globaría o conxunto dos compoñentes vexetais que teñen 
baixa dixestibilidade e estimulan a rumia. Forma parte do 
grupo dos carbohidratos, ao que pertencen tanto os carbo-
hidratos fibrosos (CF) coma os carbohidratos non fibrosos 
(CNF), constituíndo entre ambos o maior volume da ra-
ción das nosas vacas, aproximadamente un 70% Os CNF 
teñen a cualidade de fermentar rapidamente, achegando 
enerxía para o crecemento dos microorganismos do rume 
e para o metabolismo do propio animal.

 Pero un exceso destes CNF pode desembocar nunha 
acidose metabólica. Por outra banda, os CF estimulan a ru-
mia producindo saliva que manterá estable o pH do rume, 
contrarrestando esa tendencia á acidose que provocan os 
CNF, pero achegan pouca enerxía e limitan a inxesta de 
materia seca. O obxectivo de calquera ración será balancear 
ambos grupos, maximizando a aportación de enerxía cun 
correcto funcionamento ruminal.

A fibra pode definirse de distintas formas para un mes-
mo ingrediente da ración, aínda que, segundo o parámetro 
que utilicemos para calcular a achega de fibra o resultado 
variará, non sendo útiles algúns destes parámetros na nosa 
valoración. A fibra pode definirse como:
• Fibra Bruta (FB). É o material insoluble nunha solu-

ción ácida seguido dunha solución alcalina. Está cons-
tituída por celulosa, podéndose atopar residuos de he-
micelulosa, lignina e compostos nitroxenados.

• Fibra Ácido Deterxente (FAD). Material insoluble 
nunha solución deterxente-ácido. Está constituída por 
celulosa e lignina, podendo presentar residuos nitroxe-
nados e minerais.

• Fibra Neutro Deterxente (FND). Material insoluble 
nunha solución deterxente neutra. Componse de he-
micelulosa, celulosa e lignina. Pode presentar residuos 
de almidóns, cinzas e compostos nitroxenados.

A FB non se emprega na formulación de racións para 
vacún leiteiro, e a FAD só en certas ocasións, polo que a 
FND será o principal criterio para valorar a fibrosidade da 
alimentación ofrecida.

FUNCIÓNS E METABOLISMO DA FIBRA
As funcións principais da fibra no metabolismo do vacún 
leiteiro serán encher o rume e manter o seu pH. A pri-

meira das funcións débese a que os ingredientes fibrosos 
son un alimento de volume, polo que dentro da ración que 
formulemos terán a función de contribuír ao cheo rumi-
nal e a estimulación das súas contraccións, favorecendo o 
correcto funcionamento deste órgano. A segunda función, 
a do mantemento do pH, conséguese a través do estímulo 
da secreción de saliva durante a masticación e a rumia. O 
pH do rume é o resultado do equilibrio entre a concen-
tración ácida dos seus fluídos e a capacidade tampón do 
medio ruminal.

As porcións fibrosas da ración serán fermentadas lenta-
mente no rume polas bacterias fibrolíticas que se atopan 
nel. Esta fermentación producirá principalmente acetato 
e butirato, que son os principais precursores para a sínte-
se de graxa na glándula mamaria. É unha reacción meta-
bólica moito menos eficaz que a orixinada polos CNF, xa 
que neste caso pérdense moléculas de carbono en forma 
de metano. 

RECOMENDACIÓNS PARA A APORTACIÓN DE FIBRA
mínimo mínimo máximo mínimo

FND forraxes % FND % CNF % FAD %

19 25 44 17

18 27 42 18

17 29 40 19

16 31 38 20

15 33 36 21

Niveis recomendados de carbohidratos en % de materia seca (NRC, 2001)

FACTOR NECESIDADES DE FIBRA
Aumento do nivel de CNF Aumenta

Aumento da fermentabilidade de CNF Aumenta

Administración do concentrado 
separado da forraxe

Aumenta

Diminución do tamaño de partícula da ración Aumenta

Aumento da frecuencia de distribución da comida Disminúe

Subministración de tampóns e alcalinizantes Disminúe

Factores que afectan as necesidades de fibra nas racións de vacas leiteiras para un funciona-
mento ruminal adecuado (Bach, A. 2002)

Unha falta de fibra na ración, ou a ausencia dunha sufi-
ciente cantidade de estímulo por parte desta fibra, orixinará 
un descenso brusco do pH no rume e a redución na síntese 
de graxa na glándula mamaria. Se o valor do pH ruminal cae 
por debaixo de 6, reducirase considerablemente a actividad 
fibrolítica das bacterias e o animal entrará en acidose. 

NAS RACIÓNS PARA VACÚN
LEITEIRO, A FIBRA ENGLOBA OS 
COMPOÑENTES VEXETAIS QUE 
TEÑEN BAIXA DIXESTIBILIDADE E 
ESTIMULAN A RUMIA
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Unha vaca produce 275 ml de saliva por minuto duran-
te a rumia se inxeriu unha ración equilibrada, aínda que a 
cantidade de saliva producida dependerá de:
• A cantidade de fibra presente na ración diaria. A maior 

cantidade de fibra, maior tempo de masticación.
• A natureza da fibra que se ofrece aos animais. O feo 

será o ingrediente da ración que maior capacidade de 
estímulo ten sobre a rumia e a salivación, seguido polos 
ensilados, e por último estarían os subprodutos, os cales 
a penas producen efecto sobre a produción de saliva.

• O tamaño de partícula da forraxe. Canto maior sexa o 
tamaño de partícula da forraxe ofrecida, maior será a 
capacidade desta para estimular a rumia e a salivación.

Ao revisar os efectos que ten a fibra sobre o medio ru-
minal, xorde un novo concepto que non se estaba a ter en 
conta ata hai poucos anos, a fibra funcional ou efectiva. 
No caso do vacún leiteiro denominarase FND efectiva, xa 
que é este tipo de fibra o que empregaremos para formular 
racións nesta especie. A FND efectiva defínese como a ca-
pacidade real da fibra dun alimento para estimular a rumia 
e a salivación. Dependerá do tipo de alimento, así como da 
forma e o tamaño da fibra que conteña.

Nas forraxes e nas racións totais mesturadas, podemos 
determinar a fibra efectiva en función do tamaño de partí-
cula que presenten.

O TAMAÑO DE PARTÍCULA E A FIBRA EFECTIVA
As vacas leiteiras de alta produción precisan de racións con 
niveis altos de enerxía, polo que a formulación realízase 
con altos niveis de concentrados de rápida degradación 
ruminal que acheguen esa enerxía. Esta situación provo-
ca que nalgunhas ocasións os concentrados despracen as 
forraxes na fórmula, non permitindo alcanzar os niveis de 
fibra necesarios. Se non hai suficiente aportación diaria de 
fibra no organismo dos animais, poden orixinarse unha se-
rie de trastornos tales como a baixada da graxa no leite, 
os desprazamentos de abomaso, a paraqueratose ruminal, a 

laminite ou a acidose, todos eles asociados a un exceso de 
CNF e a unha falta de fibra efectiva que os compense.

Racións altas en FND pero cun tamaño de partícula ex-
cesivamente pequeno poden orixinar as mesmas desordes 
cás racións carentes de fibra, posto que a fibra degradarase 
rapidamente no rume sen xerar a suficiente actividade di-
xestiva que contrarreste a caída nos valores do pH ruminal. 
Reducir o tamaño de partículas da ración provoca unha di-
minución nos tempos de masticación e na cantidade de sa-
liva producida, impedindo a súa actividade tampón. Aínda 
que nun principio este manexo provoque un aumento na 
inxestión de materia seca e na cantidade de leite producido, 
ao pouco tempo derivará na aparición de cadros de acidose 
clínica ou subclínica nos animais. 

Sen embargo, tamaños de partícula excesivamente gran-
des non son a solución. Ao contrario, poden provocar efec-
tos similares aos ocasionados pola falta de fibra. Ante unha 
mestura con ingredientes fibrosos excesivamente groseiros, 
o animal escollerá entre os ingredientes da ración ofrecida 
separando a fibra e comendo o concentrado.

 A teoría de moitos gandeiros de que as súas vacas co-
men a fibra aínda que non se realice ben o picado no carro 
mesturador, alegando que non quedan restos no pesebre, 
non é válida. Cando se produce esta situación e se analizan 
as inxestións en intervalos curtos de tempo, comprobamos 
que ás primeiras 12 ou 14 horas de ofrecer a ración os ani-
mais non inxiren a penas fibra, comendo case en exclusiva 
concentrados, e só empezarán a inxerir alimentos fibrosos 
ao final do período de 24 horas, cando case non queden 
cereais á súa disposición. Comen a fibra, pero en períodos 
diferentes á inxestión de concentrados. Isto provoca unha 
flutuación nos valores do pH ruminal, todo o contrario que 
se pretende cunha mestura unifeed ofrecida a libre dispo-
sición que busca manter o pH ruminal estable ao longo do 
día. Debemos controlar a elección da vaca no pesebre para 
evitar estas flutuacións no pH ruminal. 

Separador de partículas da 
Universidade de Pensilvania

1,8 mm 19 mm

8 mm

A FIBRA NEUTRO DETERXENTE
(FND) SERÁ O PRINCIPAL CRITERIO 
PARA VALORAR A FIBROSIDADE DA
ALIMENTACIÓN OFRECIDA

Mestura unifeed ofrecida e separada 
en función do seu tamaño de 
partículas co sistema da Universidade 
de Pensilvania
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A Veterinaria, unha profesión 
con moitos camposUnha Axencia 

Agroalimentaria 
garantía da 
Saúde Pública
CONSELLO
GALEGO DE
COLEXIOS
VETERINARIOS

En explotacións superpoboadas, a capacidade de elec-
ción no pesebre provoca que os animais dominantes inxi-
ran máis concentrado e os débiles case só teñan acceso á 
fibra, polo que estarán subalimentados.

O aumento ou a reducción en exceso do tamaño de partí-
cula nas nosas racións ocasionarán situacións de acidose me-
tabólica no rabaño. Para exercer un control suficiente sobre 
o tamaño de partículas que estamos a ofrecer ás nosas vacas, 
debemos determinar cuantitativamente o tamaño de partícula 
das forraxes unha vez incorporadas á mestura final. Debemos 
ter unha axeitada distribución do tamaño de partículas, xa que 
é máis importante a distribución ou variación do tamaño de 
partículas que a media en si que poidan presentar.

A valoración do tamaño de partículas a nivel de ingre-
dientes individuais só ten interese cando non se emprega 
a mestura unifeed, ou cando queremos axustar os tamaños 
de picado para compactar ben os ensilados.

VALORACIÓN DO TAMAÑO DE PARTÍCULA NAS MESTURAS
O máis útil é poder determinar o tamaño de partículas da 
mestura ofrecida directamente na explotación, despois de 
observar a preparación do carro mesturador e os tempos 
de picado. Existe un estándar da Sociedade Americana de 
Enxeñeiros Agrícolas (ASAE) que só se pode realizar en 
laboratorio, polo que o método máis fiable e práctico para 
desenvolver a nivel de explotación é o creado pola Univer-
sidade de Pensilvania.

Este método consiste en utilizar o separador de partícu-
las deseñado nesta universidade. Componse de tres cribas 
e un caixón final para recoller todas aquelas partículas que 
superan as mallas. Cada malla ten un diámetro de poro 
diferente, sendo en orde descendente de colocación: 19 
mm, 8 mm e 1,8 mm. Tamaños inferiores a 1,8 mm pasan 
directamente ao rume ou dixírense con tal rapidez que non 
provocan efecto sobre a rumia. Colocaremos unha mos-
tra aproximada de 1,5 a 2 quilos de mestura recén servida, 
procurando non alterar as súas características físicas ou 
químicas. Realizaranse movementos lonxitudinais, varian-
do a posición das cribas paulatinamente, para permitir que 
as partículas de tamaño inferior á criba poidan separarse e 
caer ao seguinte caixón. Unha vez que se ten a mestura se-
parada por tamaños, valorarase a porcentaxe retida en cada 
caixón e pódese representar o resultado nunha gráfica, sen-
do o papel lognormal o máis axeitado a este efecto. 

UNHA FALTA DE FIBRA NA RACIÓN 
ORIXINARÁ UN DESCENSO BRUSCO
DO PH NO RUME. SE CAE POR 
DEBAIXO DE 6, O ANIMAL ENTRARÁ 
EN ACIDOSE
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Debemos tentar conseguir unha distribución adecuada 
de partículas, xa que cada criba por separado non nos per-
mite obter resultados orientativos. 

Na criba superior debería quedar entre o 8% e o 12% da 
mostra recollida, correspondendo este valor co da fibra de 
tamaño máis longo e que, por tanto, maior estímulo exerce 
sobre a rumia. Valores inferiores a 6 ou 8 indican unha falta 
de fibra efectiva na ración, e superiores a 12 predispoñen 
a que os animais seleccionen no pesebre. Un dato moi 
orientativo obtense coa valoración dos restos sobrantes da 
mestura. Neste caso non debería existir unha diferenza su-
perior ao 10% entre a fibra longa ofrecida e a sobrante. Se 
non é así, significa que as vacas seleccionan o que comen 
e deben replantearse os tempos de picado. Nas dúas se-
guintes cribas deberían quedar retidos valores de arredor 
do 30-50% da mostra inicial en cada unha, non debendo 
pasar ao caixón final máis do 20%

Como todos os datos técnicos obtidos nunha explota-
ción, hai que facer valoracións globais de cada situación. 
Así, por exemplo, en mesturas moi húmedas as partículas 
estarán máis compactadas e os animais non poden separar 
a fibra aínda que estea pouco picada. O caso contrario vé-
molo en mesturas con pouca humidade, nas que a separa-
ción das forraxes é máis sinxela. 

Se seguimos os seguintes puntos, non teremos proble-
mas co manexo da fibra no noso rabaño: 
• Obter forraxes de boa calidade
• Almacenamento e manexo axeitado das materias pri-

mas
• Realizar analíticas periódicas tanto de forraxes coma de 

ensilados
• Valorar a capacidade real da fibra de cada alimento para 

estimular a rumia e a salivación
• Utilizar tempos axeitados de picado para a mestura
• Realizar un programa de mantemento para a maquina-

ria que prepara as forraxes
• Control periódico do tamaño de partículas

O control do tamaño de partículas da mestura, e a com-
posición que esta ten en valores de fibra efectiva, deben ser 
obxectivos prioritarios nas explotacións de vacún leiteiro 
se queremos obter o maior rendemento das nosas vacas e 
evitar a aparición de trastornos no metabolismo. 

42% FND 42% FND

¿SON IGUAIS?

RACIÓNS ALTAS 
EN FND PERO
CUN TAMAÑO 
DE PARTÍCULA
PEQUENO
PODEN ORIXINAR
AS MESMAS 
DESORDES
CÁS RACIÓNS
CARENTES DE
FIBRA

Debemos evitar que as vacas 
seleccionen entre os diferentes 
estratos da ración unifeed

Detalle da fibra 
longa obtida na 
criba superior 
do separador de 
partículas de 
Pensilvania

Debemos obter forraxes de calidade 
para poder estruturar mellor a 
distribución das partículas da ración

NUTRICIÓN
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Durante los últimos años, Koipesol Semillas ha esta-

do colaborando con numerosos  ganaderos de Galicia, 

con el objetivo de mejorar la rentabilidad de las explo-

taciones mediante la producción de silo de girasol. 

 La principal ventaja  de cultivar 

girasol para silo es el ahorro de hasta 

un 70% de los gastos de cultivo, com-

parado con el cultivo de maíz. En es-

pecial se ahorra en abonado, ya que el 

girasol, por su raíz pivotante, es capaz 

de captar los nutrientes que han ido a 

capas profundas del suelo.

Otra de las ventajas de cultivar gira-

sol en nuestras explotaciones es hacer 

una rotación eficaz con maíz, con la 

consiguiente reducción de malas hier-

bas y enfermedades que se ven favore-

cidas por el monocultivo de maíz. 

EL GIRASOL IMIKO Y LOS 
MAÍCES STERN Y LEMORO, 
DE KOIPESOL, OFRECEN 
MÁS RENTABILIDAD A LAS 
EXPLOTACIONES

A pesar de estas ventajas agronómi-

cas, las primeras experiencias del cul-

tivo de girasol fueron desalentadoras. 

Estos problemas se han resuelto en las 

dos últimas campañas con la utilización 

del híbrido de girasol Imiko, combinado 

con los híbridos de maíz Stern y Lemoro 

(ciclos FAO 300 y 280, respectivamente).  

De este modo, la siembra de Imiko se 

realiza al mismo tiempo que la siembra 

de las variedades de maíz y se cosechan 

en el mismo momento, con humedades 

similares en ambos cultivos.

Imiko es un híbrido “Clearfield®”, 

es decir, resistente a los herbicidas de 

la familia de las imidazolinonas, por lo 

que podemos tener un  control de ma-

las hierbas  muy eficaz con el herbicida 

Pulsar®. Finalmente, las producciones 

de silo obtenidas con  Imiko en las dos 

últimas campañas han sido similares 

(entre un 90 y un 95%) a las obtenidas 

con maíces de ciclo FAO 280 ó 300, evi-

dentemente con un coste de producción 

muy inferior. 

CÓMO UTILIZAR EL SILO 
DE GIRASOL

La característica más importante 

del silo de girasol es su alto con-

tenido en grasa (por encima del 

10%), con lo que no sería nece-

sario aportar grasa en el pienso. 

Sin embargo, esta alta cantidad 

de grasa hace necesario que el 

silo de girasol se dé mezclado con 

silo de maíz. Nuestra experiencia, 

junto con los ganaderos que han 

utilizado este silo, nos indica que 

la proporción óptima es utilizar 

entre un 15 y un 20% de silo de 

girasol mezclado con el de maíz. 

Con respecto a la cantidad de pro-

teína, el de girasol aporta 1 punto 

más que el de maíz cultivado en 

las mismas condiciones.

La forma más eficaz de ensilar el 

girasol es hacerlo junto con el maíz. 

Primero ponemos una capa de silo 

de maíz en el suelo, a continuación 

ponemos el girasol y finalmente 

terminamos el silo con el maíz. De 

esta forma conseguimos un buen 

compactado del silo de girasol. Este 

sistema se puede realizar fácilmen-

te si sembramos las variedades 

adecuadas (Imiko + Stern o Lemo-

ro), ya que podemos cosechar con-

juntamente ambos cultivos. 

Contacto en Galicia:
Tomás Pérez // Tlf: 667 499 801
E-mail: tomasperezkoipesol@yahoo.es

Girasol de la variedad Imiko

Maíz de las variedades Stern y Lemoro

PUBLIRREPORTAXE 27



Un grupo de gandeiros galegos e asturianos visitou en novembro do 2009 varias 
explotacións de vacún de leite na Bretaña francesa. Todas elas teñen en común a 
minimización dos custos mediante o aproveitamento do pastoreo e a forraxe, así 
como unha produción respectuosa co medio ambiente. A visita foi organizada pola 
entidade de aconsellamento luguesa XAN (Xestión Agrogandeira e Natureza), que 
dirixe Xan Pouliquen. 

GRANXA DE MICHEL BROUCH
Esta explotación ten 55 vacas en lactación, 355.000 quilos de cota e unha super-
ficie agrícola de 65 hectáreas.

Mudou á produción ecolóxica no ano 1997. Produce forraxe e xestiónao como 
herba seca, para o cal dispón do seu propio secadeiro de herba. Non destina nada 
da súa produción a silo.

O secadeiro é un almacén partido en dúas zonas. O fondo é un enreixado por 
onde circula o aire quente que seca a herba. A herba vaise cortando ao longo do 
ano e amoréase en capas sucesivas. O aire quéntase ao seu paso por unha cámara 
de aire debaixo do teito da corte, circulando impulsado por un ventilador. A 
herba secada vaise distribuíndo desde arriba cunha grúa.

A granxa está asociada a Biolait, unha operadora comercial integrada por 300 
produtores de leite en ecolóxico. Biolait manexa 45 millóns de litros ao ano e ten 
sistema de recollida propio. Emprega a 65 persoas, das que 25 son camioneiros.

No 2009, esta operadora traballou cun prezo base de 43 céntimos. As previ-
sións para este ano son á baixa. 

MODELOS DE PRODUCIÓN
EXTENSIVA E ECOLÓXICA 
EN BRETAÑA

PANORAMA INTERNACIONAL
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EL MEJOR HIJO DE OMAN EN USA

AltaROSS
011HO09703 BOSSIDE ALTAROSS-ET TV O Man x AltaBoss x Convincer

DISTRIBUIDO EN GALICIA POR
LUIS CARRO, TELF. 636.496.238

+724 Leche
 +0.04% Proteína
  +1.90 en TIPO 
+2.03 en Ubres

HA/USDA 01/2010

TPI
+2186

Action-Acres Ross 2206
Nagel Dairy Farms, LLC; Deerbrook - WI

Un hijo de Oman alto en tipo, ubres y patas
Excelente en Vida Productiva y Fertilidad 
Con Facilidad de Parto

Parque de Negocios Európolis

28232 Las Rozas (Madrid ) España
Telf. +34 91 636 3328 Fax +34 91 710 3234

email: polo@eurofomento.com
www.altagenetics.com
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As vacas están en pastoreo a partir do sexto mes de vida. 
O pastoreo faise desde finais de marzo ata novembro, en 
parcelas de entre 1 e 1,5 hectáreas. Durante ese período, as 
vacas aliméntanse en exlusiva do que pacen. Só a partir de 
finais de setembro se lles empeza a dar algo de ración para 
evitar caídas de produción.

No inverno dáselles unha  ración de silo de herba, silo de 
millo, herba seca e mestura de cereal (triticale, avea, chí-
charo, soia extrusionada e fabote).

Na granxa practícase a rotación de cultivos. Mantense a 
pradeira (raigrás inglés, trevo violeta e festuca) durante 5 
ou 6 anos, despois bótase nesa parcela cereal e máis tarde 
colza con rabaniño forraxeiro; esta última planta é útil para 
competir coa lavaza.

Hai 5 anos, Le P’tit Gallo decidiu transformar parte do 
seu leite; en concreto, uns 120.000 litros ao ano. Con eles 
fabrican iogur, requeixo, arroz con leite, nata e manteiga. O 
investimento no obradoiro e a tenda de venda ao público 
foi de 250.000 euros.

A granxa está xestionada por Yves Simon e a súa nai, 
con dous empregados a tempo completo. O propietario 
ten todas as fins de semana libres e 3 semanas ao ano de 
vacacións.

GRANXA DE DANIEL CORNÉE

Unión de dúas explotacións familiares, situadas a uns 5 
quilómetros de distancia. Unha das granxas dedícase ás va-
cas en lactación e a outra, á recría e os cultivos.

A base territorial é de 100 hectáreas. 80 destínanse a pas-
to e o resto, a cereal e millo. O laboreo faise con maquinaria 
dunha CUMA que integran 15 explotacións.

A cabana está integrada por vacas de raza frisona e cruza-
mentos con azul belga. A media de produción anual por vaca 
é de 6.000 litros. Para os granxeiros, é fundamental facer un 
secado longo, de 1 mes, para eliminar picos de lactación.

Son tamén partidarios de vacas pequenas, que conside-
ran menos custosas e máis rendibles e duradeiras. Están a 
ter unha media de 5 partos por vaca.

A explotación practica o pastoreo desde hai 15 anos e na 
actualidade está en conversión a sistema ecolóxico. Apro-
veitan 9 meses ao ano de pastoreo e no inverno usan unha 
ración de silo de herba (dactilo e trevo), silo de millo e 
mestura de cereais (triticale, chícharo e avea). 

GRANXA PETIT BOIS

Esta sociedade empezou como explotación intensiva e 
agora produce en ecolóxico. A media de produción anual 
das vacas sitúase nos 6.000 litros.

A granxa produce en base á herba. Conta tamén cun 
secadeiro, similar ao de Michel Brouch. Non emprega o 
millo.

Desde o 1981 ten obradoiro de queixo. Ademais, vende 
parte do leite directamente ao consumidor a través dunha 
máquina expendedora.

GRANXA LE P’TIT GALLO

Explotación con 50 vacas, 440.000 quilos de cota e 55 
hectáreas de superficie agrícola (45 a herba, 5 a millo e 5 
a cereais).
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CASES VALL FILA ULTIMA 1356 (BB-83)

F ILAFILA
FINLEY x AARON x DUSTER

SandySandy

• Pedigrí abierto, sin sangre Oman ni Bw Marshall.

• Vacas productoras y longevas, de buena conformación.

• Ubres extraordinarias, recogidas y con muy buen ligamento.

• Con facilidad de parto, para usar en novillas.

ESCOLMO, S.L. 
Distribuidor para Galicia y Asturias

C/ Magnolia, 80 bajo
27003 - Lugo
Tfno.: 982 217633
Fax: 982 213144
e-mail: escolmo@gmail.com

www.aberekin.com

ABEREKIN, S.A.
Centro de Inseminación
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A superficie de pastoreo está dividida en 35 parcelas, que 
se deixan descansar en períodos de entre 30 e 60 días. Non 
empregan abono mineral, o que lles permite ter unha herba 
máis consistente.

O primeiro corte de herba, a finais de maio, destínase ao 
ensilado. Os cortes sucesivos, para obter herba seca. Practi-
can un curioso sistema que consiste en amorear por riba da 
herba ensilada a herba seca, e por riba desta o millo.

A granxa está integrada nun grupo técnico de 150 explo-
tacións que aplica un caderno de calidade medioambiental 
e fai investigacións en materia de forraxe.

No tocante ao aproveitamento enerxético, esta explota-
ción emprega dous sistemas. Por unha banda, a auga de uso 
sanitario quéntase aproveitando o frío do tanque. Por outra 
banda, os residuos da poda de setos e árbores son triturados 
e quéimanse para alimentar a calefacción doméstica.

GRANXA DE ERWAN E LAURENCE LE ROUX

Explotación con 100 vacas en lactación e unha produción 
media anual de 4.000 litros por vaca. A cabana está inte-
grada por Jerseys e cruzamentos de Holstein con Montpe-
llier e vermella sueca. Buscan vacas de tamaño medio ou 
pequeno.

A base territorial é de 70 hectáreas de herba, das que 40 
están situadas moi preto da explotación e outras 30 a uns 
3 quilómetros. O pastoreo supón o 70% da alimentación 
da cabana.

No tocante ao pastoreo, o propietario desta granxa su-
bliña a conveniencia de pastorear cando o raigrás ten tres 
follas, e só ata os 3-4 centímetros de altura, dado que o talo 
alimenta menos cá folla. Tamén lle concede importancia 
ao tempo de repouso das parcelas, para repoñer as reservas 
da planta.

A recría é outro capítulo importante na explotación. 
Agrúpanse os partos en marzo, nun período de 9 semanas. 
Previamente dedícanse 4 semanas á inseminación artificial. 
O obxectivo é que o período seco cadre no inverno.

A alimentación das xatas faise a base de leite fermentado. 
Emprégase un bidón de fermetación no que se mestura 
o leite con iogur. Esta mestura causa menos problemas 
dixestivos e diarreas nas xatas. Aos 15 días de vida, as reses 
bótanse ao pasto.

Sen dúbida, un dos aspectos máis curiosos desta gran-
xa é que só leva a cabo un muxido ao día. Unha práctica 
moi estendida en lugares coma Nova Zelanda, pero pou-
co común en Europa. Segundo o propietario da granxa, 
a diminución media da produción é dun 30%, pero só 
ao principio do monomuxido. Co tempo, este descenso 
vaise corrixindo.

O sistema implica, sen embargo, a dificultade de se-
leccionar as vacas que mellor se adapten a un só muxido 
diario. Unha vez que isto se decide, hai que metelas neste 
sistema a partir do inicio da lactación.

O propietario da granxa marcou como obxectivos de xes-
tión que o custo de produción sexa sempre inferior ao 40% 
do ingreso e que o rendemento económico mínimo dunha 
hora de traballo sexa de 15 euros.

Para cumprir estes obxectivos xerais, elaborouse un siste-
ma onde o importante é a maximización da produción de 
sólidos por hectárea. O mellor compromiso entre a maior 
produción de sólidos por unidade de superficie, o menor 
investimento posible en cemento e maquinaria e o maior 
rendemento posible da man de obra pasou neste caso por 
un sistema dun só muxido ao día.

Os custos veterinarios téñenos na actualidade en 25 eu-
ros por vaca e ano.

GRANXA DE MICHEL PRIOUR

Explotación en fase de transición ao ecolóxico, con 35 va-
cas en lactación e unha produción por vaca moi discreta: 17 
litros ao día, uns 5.200 ao ano.

A base territorial é de 46 hectáreas, plantadas a millo, 
cereal e pasto. Practícase o pastoreo entre febreiro e no-
vembro. A filosofía: gastar o menos posible.

No aspecto ambiental, dúas cousas reseñables. Por unha 
banda, un sistema de recollida de auga de chuvia que se 
reaproveita para o lavado do piso da sala de muxido. Por 
outra banda, a bosta das vacas aprovéitase ao máximo para 
o abonado das pradeiras grazas a unha máquina estende-
dora.

A explotación é manexada por unha soa persoa, o pro-
pietario. Para poder descansar en fins de semana alternos 
organízase cun veciño, e cando un deles descansa é o outro 
o que atende as dúas granxas. 

PANORAMA INTERNACIONAL

AFRIGA ANO XVI - Nº 85

32



SARRIA, 8-9 DE MAIO DE 2010

III CONCURSO 
DE CRIADORES

E I POXA
SAN ISIDRO 
LABRADOR

DEPUTACIÓN 
PROVINCIAL DE 

LUGO

ORGANIZAN: PATROCINA: COLABORAN:



Un dos principais problemas de manexo 
das forraxes é a estacionalidade das mes-
mas. Isto implica que parte dos exceden-
tes de primavera deben ser conservados 
para o seu consumo durante as épocas 
de escaseza ou carencia de forraxe verde, 
como son o verán e o inverno. A técnica de 
conservación básica é o ensilado.

INTRODUCIÓN
Nos últimos anos estamos a ser testemuñas de numerosos 
cambios que atinguen tanto ao sector produtivo como ao 
industrial. O escenario polo que atravesa o empresario autó-
nomo produtor de leite é do máis alarmante, non só debido 
unicamente ao declive de prezos que o leite experimentou 
durante os últimos anos, senón pola perda de renda que so-
porta actualmente e a inseguridade que iso supón.

A pertenza de España á Unión Europea trae canda si 
grandes cambios nas producións agrícolas. Cada vez faise 
máis necesario producir a prezos máis competitivos, con 
producións de calidade e empregando sistemas de produ-
ción respetuosos co medio ambiente. Un exemplo disto é 
a produción leiteira, con grandes esixencias de seguridade 
e hixiene alimentaria tanto para o consumidor coma para 
os animais.

A PRODUCIÓN FORRAXEIRA
Desde hai anos, o ensilado reemprazou case totalmente 

a tradicional henificación da herba, debido, entre outros 
factores, á imposibilidade de realizar o secado natural da 
forraxe no campo en primavera, cando a herba presenta 
un valor nutritivo axeitado, pola baixa insolación, a elevada 
humidade relativa do aire e o risco de precipitacións.

Actualmente, a conservación da herba como feo só se 
realiza en pequenas explotacións ou en cortes serodios nas 
explotacións de maior tamaño. Nos últimos anos pasouse 
de conservar as forraxes para determinadas épocas de seca, 
en verán e en inverno (que suporían de 4 a 6 meses), a che-
gar á situación de conservalo todo. Isto é debido á inten-
sificación da produción e a falta de superficie agraria útil, 
o que nos leva a ser moito máis coidadosos co ensilado e a 
conservación do mesmo.

As forraxes son a base das racións para o gando leiteiro, e 
a elas engádense outros alimentos e aditivos para mellorar 
as características naturais dos mesmos e/ou suplementar as 
súas deficiencias nutricionais. Na maioría das racións para 
vacún leiteiro entran na composición do total da materia 
seca, nun 40% ou máis. En calquera caso, e independente-

García Lara, I.*; Vidal Galego, L.**  Soto Arrojo, Mª Mercedes ***

* Dpto. Anatomía e Produción Animal. Facultade de Veterinaria. 27002 Lugo.

** AFRICOR-Pontevedra. Recinto Feiral s/n, 36540 Silleda. Pontevedra.

*** Enxeñeiro agrónomo. Silleda. Pontevedra.

PRODUCIÓN DE FORRAXES 
CONSERVADAS: ENSILADOS DE HERBA

mente do sistema de produción, a produtividade animal e 
a calidade do leite están directamente influenciadas polo 
consumo de nutrientes, dependendo á súa vez do valor nu-
tritivo e da inxestión de materia seca. 

O custo alimenticio dun quilo de leite representa de 
media un 53-55% dos gastos totais. Para obter unha boa 
rendibilidade, ao mesmo tempo que mellores resultados 
técnicos e sanitarios, en primeiro lugar é importante dis-
poñer de excelentes forraxes que aseguren, cunha comple-
mentación equilibrada adaptada, unha cobertura o máis 
ampla posible das necesidades de produción. As forraxes 
de alta calidade moi dixestibles e cunha alta inxestibilidade 
permiten cubrir máis alá das necesidades de mantemento, 
para chegar a cubrir tamén unha parte importante da pro-
dución de leite, a partir da ración base. 

FORRAXE CONSERVADA: O ENSILADO DE HERBA
Unha parte importante das forraxes producidas nas explota-
cións gandeiras galegas é dificultosa de aproveitar “in situ e in 
tempore”. Mediante o ensilado facilítase a recolección da fo-
rraxe en condicións extremas, nas que é difícil empregar outra 
forma de conservación. O principal obxectivo da conserva-
ción de forraxes é dispoñer dun aporte nutritivo que asegure a 
produción do gando durante períodos de escaseza.

A finalidade esencial do ensilado é conservar as forraxes 
cun mínimo de perdas de materia seca e de nutrientes, 
mantendo unha boa apetecibilidade polo gando e sen que 
se produzcan durante o proceso substancias tóxicas para a 
saúde animal.

O proceso de produción de silo pode ser dividido en ca-
tro etapas: (1) colleita, (2) transporte ao silo, (3) compacta-
ción e (4) selado hermético.

As vantaxes do emprego do ensilado poden resumirse en 
varios aspectos:
• Como unha reserva para épocas de seca, o que impli-

ca ensilar herba ou cultivos baixo condicións óptimas 
e almacenalos por períodos de un a vinte anos. Este 
ensilado úsase  só en períodos de extrema escaseza de 
alimento. 

AGRICULTURA
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Menos es 
más con 

Menos pérdidas de materia seca
+

Menos degradación proteica 
=

Más alimento disponible
+

• Para aumentar a produtividade. O emprego tradicio-
nal do ensilado para aumentar a reserva de alimento do
gando. O almacenamento faise por menos dun ano. O
uso do ensilado está asociado frecuentemente cun cam-
bio no uso da terra de máis cultivos a menos pradeiras.

• Para facilitar o manexo de forraxeiras e cultivos onde
a colleita de forraxe para ensilar tamén facilita outras
prácticas de manexo. Por exemplo, a maior densidade
de talos e produción das forraxes de zona templada
para ensilalos ao comezo da temporada cando hai un
exceso de produción vexetativa, o que permite sementar
o cultivo sucesivo máis cedo.

• Para usar mellor o excedente de produción; este exce-
so, en xeral, é considerado un desperdicio e o ensilado
serve para almacenar o excedente e evitar perdas por
efectos de madurez ou deterioro in situ.

• Para equilibrar o contido de nutrientes da dieta. O en-
silado permite suplir nutrientes en períodos nos que
a ración estacional amosa deficiencias. Por exemplo,
combinando o uso do ensilado de leguminosas para
complementar o ensilado de millo, ou combinando o
ensilado de millo co uso de pradeiras de leguminosas
ou co uso de ensilados que teñan distintos valores de
contido en fibra.

• Para permitir o almacenamento de alimentos moi pe-
recedeiros, xa que o proceso do ensilado permite con-
servalos por un longo período; por exemplo, o ensila-
do de subprodutos moi acuosos. A técnica é similar á
empregada na conservación de alimentos por medio da
adición de substancias químicas ou da exclusión do aire
en grans moi húmidos.

Todas estas vantaxes baséanse na asunción de que o uso do
ensilado debe ser rendible para ser incluído no sistema de
alimentación da explotación.

Por outra banda, as forraxes deben ser unha boa fonte de
nutrientes, ter unha boa dixestibilidade e proporcionar unha
fibra física axeitada para os rumiantes. A calidade da forraxe,
incluída na ración para conseguir estes obxectivos, afectará
significativamente á produción de leite, o custo do alimento
final e probablemente o estado sanitario dos animais.

OBTER, CONSERVAR E USAR UN ENSILADO DE CALIDADE
Ensilar non mellora a calidade da forraxe. A calidade da fo-
rraxe que se obtén ao final nunha forraxe xa ensilada non
será mellor cá calidade da forraxe orixinal que ingresou ao
silo. Basicamente, o ensilado é un procedemento de conser-
vación da forraxe baixo forma húmida, o cal se basea en:

a) A ausencia de osíxeno para inhibir o desenvolvemento
da flora aerobia.

b) A necesidade dunha acidez mínima coa finalidade de
inhibir ou reducir o desenvolvemento da flora butírica, que
tamén é putrefactiva e degrada as proteínas; esta acidez ob-
teríase grazas ás bacterias lácticas presentes na forraxe, que
transforman os azucres da planta en ácido láctico.

Para obter un bo ensilado é imprescindible ter en conta 3
valores: materia seca, proteína e dixestibilidade. Se a mate-
ria seca é menor do 22 %, o pH deberá estar entre 3,8 e 4.

O exceso de amoníaco indica putrefacción, polo que terá
menos de 5-6 % do nitróxeno nesta forma.
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 Unha mala fermentación reduce a dixestibilidade e a 
inxestión. Cortando a herba coa materia seca axeitada (20-
25 %), que podería ser a principios de maio, antes do inicio 
do espigado, logramos unha alta dixestibilidade (74 % de 
MOD) e unha suficiente riqueza proteica (14 % de PB). 

A data para un segundo corte para silo vén determinada 
pola do primeiro (a uns 35-40 días) e non debe retrasarse 
máis alá de mediados de xuño, xa que as producións de 
MS, MOD, EM, EN ou PB diminúen co tempo. Algúns 
gandeiros, para mellorar a dixestibilidade dan tres cortes 
en lugar de dous durante a primavera, pero isto depende 
da seca de verán na zona, que fai variar a relación entre 
frecuencia de corte, dixestibilidade e eficiencia de uso.

As condicións de conservación están presentes en todos 
os produtores de leite. Realizar o presecado da herba é unha 
ferramenta tan potente coma o uso de aditivos na mellora 
da calidade de conservación dos ensilados. O picado da fo-
rraxe ten un pronunciado efecto na inxestión do ensilado, 
que se ve favorecida por un picado curto, de forma directa 
pola diminución do tamaño da partícula e indirecta pola 
mellora na conservación.

A elección do momento de corte vainos determinar o 
rendemento en MS e, sobre todo, en calidade. A calidade 
da herba vai ser inversamente proporcional ao seu contido 
en fibra (FND). O noso obxectivo será cortar a herba antes 
do inicio do espigado nas gramíneas. Se retrasamos o corte 
obteremos máis cantidade, pero menos calidade. 

Táboa 1 Variacións da calidade da herba en función da 
época do ano

Etapa I-vexetativa II-reprodutiva-talos II-reprodutiva-flores

Data Abril Maio Xuño

MS (%) 17,5 17,9 16,7

PB (%) 19,6 15 12

FAD (%) 23,1 26,1 26,3

Non debemos esquecer que unha fertilización axeitada, so-
bre todo no caso de abono nitroxenado, vai determinar a 
calidade e cantidade da forraxe obtida.

Para evitar perdas por respiración da forraxe interesa que 
o proceso dure o menos posible. Do que se trata é de con-
seguir unha rápida anaerobiose da masa da forraxe. Isto 
conséguese cunha boa compactación por medio do pisado. 
Debe evitarse toda acumulación de lama ou auga arredor 
do silo para evitar a contaminación da forraxe. 

Outro dos factores que ten relación directa coas perdas 
do valor nutritivo do silo é o seu dimensionamento. En 
efecto, sería necesario dimensionar o silo en función do 
consumo da nosa explotación; o ideal é renovar a fronte de 
ataque o máis rapidamente posible para evitar o contac-
to co aire e, polo tanto, o desenvolvemento de levaduras e 
fungos que nos desestabilizarán o silo.

O noso obxectivo é obter a máxima produción por ani-
mal e o máximo de enerxía neta (EN), enerxía para os pro-
cesos produtivos, cun eficiente uso do ensilado e a máxi-
ma cantidade de materia orgánica dixestible (MOD) ou 
de enerxía metabolizable (EM). En momentos críticos da 
lactación, déficit enerxético do pico de produción, non é 

suficiente a cantidade de forraxe. Neste momento precísase 
suplementación con alimento concentrado.

 Cando suplementamos con concentrado ou con outra for-
raxe, debemos ter en conta a chamada taxa de substitución, 
definida como a cantidade de forraxe que deixan de comer as 
vacas cando reciben o suplemento. Esto ten como consecuen-
cia que a vaca non varía a produción a pesar de tomar concen-
trado. Teñamos en conta que o obxectivo da suplementación 
é aumentar a inxestión, e con iso a produción.

 A suplementación non actúa sempre igual, xa que de-
pende das condicións da forraxe e da cantidade e o tipo 
de suplemento. O animal come o concentrado que precisa 
substituíndo a forraxe. Substituímos un elemento compra-
do por un nutriente producido na explotación.

CALIDADE DAS FORRAXES CONSERVADAS
As principais condicións necesarias para o éxito dun ensi-
lado de calidade poden concentrarse en dos grupos:
• Primeiramente, os factores que dependen do agricultor: 

picado da forraxe, ausencia de terra, pisado e fermen-
tación rápida do silo e hermeticidade do mesmo. O ta-
maño do picado é un factor importante de cara á cali-
dade de conservación e da inxestibilidade dos ensilados 
por parte dos animais. O presecado diminúe todas as 
fermentacións e, particularmente, a fermentación butí-
rica. Por iso é máis sensible ao pH có contido en MS. E, 
por último, o emprego de conservantes, que teñen por 
obxectivo estimular a fermentación de tipo láctico.

• En segundo lugar, os factores dependentes da planta e que 
veñen caracterizar a súa aptitude a ensilar. Entre estes po-
demos citar o contido en azucres, contido en MS, etc. 

A calidade final dunha forraxe determínase mediante 
medidas de desenvolvemento dos animais que a consu-
men, como a inxestión de alimento e a produción de leite. 
O obxectivo máis importante das medidas de avaliación 
dunha forraxe é a identificación das características físicas 
e químicas, así coma o establecemento das bases para de-
terminar o custo do alimento final, en relación con outros 
tipos de forraxes e aditivos.

Os dous índices máis importantes para definir a calidade 
dunha forraxe de leguminosas ou de pastos son o Valor 
Relativo da Forraxe (VRF) e a Calidade Relativa da Fo-
rraxe (CRF).

Na Táboa 2 inclúese a clasificación por calidade das forraxes 
de Linn e Martín (1989). O VRF é un índice que combina 
a inxestibilidade e a dixestibilidade da forraxe. É un índice 
obxectivo e preciso, para determinar a calidade dunha forraxe. 
O VRF do 100% equivale a unha alfalfa en plena floración 
(55% FND e 41 % FAD). Tanto os valores de VRF coma os 
de CRF, para leguminosas e pastos, deben ter, para vacas lei-
teiras lactantes, un valor de 150 ou maior. Para vacas de media 
produción, o valor debe ser de entre 100-120 e para vacas de 
baixa produción, de arredor de 100.

 Canto menor sexa o valor do índice, tanto peor será a 
calidade das forraxes. As forraxes con índices inferiores a 
100 amosan baixas dixestibilidades e baixa inxesta poten-
cial cuando se alimenta con elas a vacas lactantes. O tracto 
dixestivo destas énchese de alimento cun valor enerxético 
moi limitado. 
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RECK – Technik GmbH & Co. KG
Alemania, contact@reck-agrartec.com 
www.reck-agrartec.com

Soluciones profesionales

Por sus características especiales
es una de las mejores batidoras de
estiércol, más de 43 modelos, para
depósitos abiertos y cubiertos, 
lagunas y depósitos tipo torre.
Estiércol homogéneo para 

RECK batidora de estiércol para
rejillas en establos bovinos y 
porcinos. Remover canales de 
estiércol obstruidos
directamente a través de las 
rejillas – sin tener que levantar 
los elementos pesados del suelo de
listones. Se puede utilizar a partir
de rejillas de 1,7 cm de ancho y 
15 cm de largo.

RECK distribuidor de ensilaje de
hierba – para el silo plano o pilas
libres. Ensilaje de hierba más 
sabroso y sano para conseguir un
mayor rendimiento de carne y de 
leche con un forraje básico a buen
precio.

batidora de estiércol 
basculante

batidora de estiércol para 
balsas

43 modelos
37 tipos de hélices
más de 1000 variantés

Turbo = modelo básico
Jumbo = versión extra fuerte

4 tipos básicos
3 diámetros de rulo
18 anchuras de maquina

para bovinos y porcinos
3 longitudes de espadas
18 variantes

una estercoladura óptima de la 
primera a la última cuba. Para
rendimientos máximos de campo 
reduciendo el dispendio de abono 
mineral.

Pregunte por sr. Simon Fritschle 
Tel.: 676 968 561

batidora para rejillas distribuidor de ensilaje 
de hierba

A fibra neutro deterxente (FND) é o material insoluble 
nunha solución deterxente neutra, e componse de celulosa, 
hemicelulosa e lignina. Ademais existen outros compo-
ñentes minoritarios, como residuos de almidón, cinzas e 
nitróxeno. Por outra banda, a fibra ácido deterxente (FAD) 
é a fracción de material insoluble nunha solución deter-
xente ácida, e está constituída fundamentalmente por celu-
losa e lignina, aínda que adoita haber outros compoñentes 
minoritarios, como nitróxeno e/ou minerais. 

Táboa 2. Clasificación de calidades de leguminosas, 
gramíneas e as súas mesturas en función do valor relativo 
da forraxe. Linn e Martín (1989)

CLASIFICACIÓN a) FND* FAD* VRF b)

EXTRA <40 <31 <151
1 40-46 31-35 151-125
2 47-53 36-40 124-103
3 54-60 41-42 102-87
4 61-65 43-45 86-75
5 >65 >45 <75

a) Clasificación asignada pola American Forage and Grassland Council
b) Valor relativo de forraxes desenvolvido pola Universidade de Minnesota
* valores % Materia Seca

O pH é un dos mellores parámetros para definir a cali-
dade de fermentación dun ensilado, xa que cando esta é 
boa diminúe ata o momento en que se detén a actividade 
das bacterias butíricas e a das enzimas proteolíticas, dando 
lugar a unha estabilización do ensilado. Pola contra, cando 

foi mal conservado non alcanza o pH de estabilización. 
Este último varía co contido de MS do produto a ensilar, 
como se pode observar na Táboa 3.

 A este respecto, Church, D.C. (1984) coincide coas 
aportacións recollidas anteriormente. Cita o pH como a 
proba química máis usada na avaliación de calidade de en-
silado, aínda que esta depende do contido en MS; consi-
derando como valores xerais, na avaliación da calidade de 
ensilados, os que teñen un pH de 4,2.

 Segundo Jarrige, J. (1990), un ensilado de excelente cali-
dade de conservación pode definirse coma o que presenta un 
valor de pH menor ou igual a 4,0, excepto se o contido en MS 
é superior ao 30%. O mesmo autor considera que unha das 
condicións que deben presentar os ensilados é estar ben con-
servados, xa que a calidade de conservación condiciona tanto 
o valor nitroxenado real coma a súa inxestibilidade.

Un indicador que adoita usarse para medir a calidade de 
conservacion do ensilado é o pH dif, calculado por diferencia 
entre o pH medido e o pH de estabilidade ou conservación 
(pHe=0,0359 MS + 3,44), proposta por Haigh (1987). 

Táboa 3. Relación dos valores de pH de conservación en 
función do contido de MS Dulphy, J.P e Demarquilly, C. (1981)

% MS pH conservación
15-20 4
20-25 3-4,2
25-30 4,2-4,4
30-35 4,4-4,6
35-40 4,6-4,8
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Para a obtención dun bo ensilado hai que ter presentes 
dous factores limitantes: o momento da colleita e as perdas 
acaecidas no silo. Independentemente do manexo realiza-
do na superficie forraxeira: variedade escollida, fertiliza-
ción, rego, densidade de sementeira, eliminación de malas 
herbas, etc. 

O momento da colleita é moi importante e varía para 
as distintas variedades usadas. En termos xerais, can-
do se realiza o corte de vexetal para o seu ensilado 
conxugáronse os parámetros de máxima aportación 
de nitróxeno, máxima enerxía, máxima materia seca e 
mínima humidade. É dicir, é unha condición vital que 
os ensilados partan de forraxes verdes dixestibles e con 
alta capacidade de inxestión, recollidas no seu estado 
óptimo fenolóxico.
En canto ás perdas que se producen do ensilado, tanto 
a nivel cualitativo como cuantitativo, hai que conside-
rar dous factores primordiais. O primeiro é o uso de 
maquinaria axeitada durante a fase de preparación (ti-
pos de colleitadoras) e o segundo, a técnica de selado a 
empregar. O valor nutritivo e a inxestibilidade dos en-
silados producidos dependen esencialmente da forraxe 
no momento da colleita e das operacións que con ela se 
realizan ( picado, presecado, pisado, etc.), así como do 
emprego eventual de conservantes.

As condicións nas que se realiza un bo ensilado de herba 
son imprescindibles e deben terse en conta unha serie de 
puntos críticos:
1) O estadio de recolección
2) O contido de MS
3)  O tamaño de picado. Numerosos estudos amosaron 

que o ensilado de herba debe ser realizado con picado 
de tamaño pequeno (< 3 cm.), xa que esta práctica me-
llora a calidade de conservación, ademais da inxestión 
polo animal e a cantidade de leite producido.

4)  O emprego de conservantes cando as condicións me-
teorolóxicas non permitan colleitar a forraxe seca ou 
ben esta sexa pobre en glúcidos.

5) O factor de realización do silo. Non meter terra, cubrir 
inmediatamente...

6) O propio manexo do silo.
Segundo aportacións de Flores, G. et al (1992), os factores 

que poden explicar a mediocre fermentación dos ensilados 
son, entre outros: a alta humidade da herba no momento do 
corte; a dificultade no presecado; o escaso emprego de aditi-
vos e problemas da distribución; escaso picado (maquinaria 
da explotación) e baixos rendementos na realización do en-
silado (maquinaria e organización de labores).

 MAQUINARIA DE COLLEITA DA FORRAXE
O tratamento físico da forraxe antes de ser ensilada é moi 
importante para conseguir unha boa conservación. Funda-
mentalmente realízase mediante o picado ou a laceración. 
O picado permite una liberación dos zumes, o que facili-
ta unha acidificación rápida da forraje, por aceleración da 
fermentación láctica. Lógrase ademais un mellor pisado, o 
que acurta a fase de respiración e favorece a fermentación 
láctica, ademais de permitir un mellor aproveitamento da 
capacidade de silo. (Cañeque, V. e Sancha J.L. (1998).

 En ensilados de millo o picado deberá ser fino (anacos < 
1cm.) e nos de herba algo menos (<4 cm), xa que a canti-
dade inxerida aumenta coa fineza do picado, cando menos 
cando o contido en materia seca é inferior ao 35% ( Jarrige, 
J. (1990). Este feito é considerado igualmente por Girard, 
F. et Cadot, M. (1979), que afirman que a cantidade de MS 
inxerida depende da calidade de conservación, así como do 
tamaño do picado, considerando un aumento de ata o 18% 
ao pasar de tamaño grande a tamaño pequeno.

Segundo aportacións de Gregoret, R. e Gallardo, M. 
(2003), o picado da forraxe para ensilar evolucionou nos 
últimos anos, do picado groso ( >10 cm) na década dos 70 
ao picado fino (< 10 cm) na década dos 80, pasando máis 
recentemente ao que se denomina dobre picado de preci-
sión, cun tamaño teórico de corte de 1 cm.

 Cómpre aclarar que este tamaño teórico de corte está en 
relación directa coa regulación do equipo de picado e non 
co tamaño das partículas resultantes do proceso. O tama-
ño final de picado vai estar afectado tanto pola regulación 
da máquina como polo contido de humidade da planta a 
ensilar. Ademais, en materia de regulación do equipo é im-
portante diferenciar que a rotura dos grans no cultivo de 
millo ou sorgo realízase co procesador de grans da máqui-
na (“craker”) e non achicando o tamaño de picado.

O material a ensilar debe ter unha distribución relativa entre 
os distintos tamaños de partículas, como veremos máis adian-
te, que permita por unha banda unha boa compactación (e, en 
consecuencia, a conservación anaeróbica) e, por outra, que a 
forraxe poida aportar a cantidade de fibra mecánica (FDNef) 
necesaria para cubrir os requirimentos do animal.

Segundo Vázquez, J. (1996), os henificadores son rastri-
llos hileradores, así que a forraxe segada e acondicionada 
poderá deixarse sobre o terreo para que se airee, ata alcan-
zar un contido óptimo de MS (30-35 %, e ata o 25%) para 
así realizar o presecado.

EMPREGO DE CONSERVANTES
Dos ácidos orgánicos existentes, o máis empregado é o 
ácido fórmico, caracterizado por un bo poder acidificante 
e unha certa acción selectiva sobre as bacterias indesexa-
bles, así como sobre a respiración, o que se traduce final-
mente nunha limitación da elevación da temperatura e 
do desprendemento de anhídrido carbónico (Cañeque,V. 
e Sancha, J.L. 1998) e Gódia, J. (2003). Estes ácidos son 
efectivos para deter a degradación da proteína da forraxe e 
dos carbohidratos solubles, aínda cando os resultados son 
raramente mellores. Church, D.C (1984).

A acidificación natural que se obtén grazas ás bacterias lác-
ticas presentes na forraxe pode favorecerse mediante a adición 
de azucres e/ou fermentos lácticos seleccionados (conserva-
dores biolóxicos) ou ben pode reforzase coa adición de ácidos 
(ácido fórmico), sendo estes últimos conservadores os máis 
seguros ( Jarrige, J. 1990). A adición de conservantes (ácido 
fórmico) conduce a un aumento do consumo do 10 %, ou 
sexa, 1 kg. de MS/ animal (Girard, F et Cadot M. (1979).

A aplicación manual de aditivos líquidos faise con equi-
po moi sinxelo, bastando un recipiente cunha mangueira 
con regador, ou unha bolsa se o aditivo é sólido. Se o silo 
ten paredes anchas tamén se pode usar un aspersor a 
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presión ou unha pequena distribuidora centrífuga de fer-
tilizantes (Ojeda F., 1999). Pódese aplicar no momento de 
ensilar mediante unha dilución en auga (3,5 l. do produto 
en 30 litros de auga), Cañeque, V. e Sancha J.L. (1998). 
Hycka, M. (1993) indica valores de uso de entre 3 e 5 kg 
por tonelada de forraxe. Leyma (1988) recomenda valores 
de 3-4,5 l. por tonelada de forraxe (60-75 l. /ha), submi-
nistrados por medio dunha regadeira sobre a superficie da 
herba ensilada, no caso de ensilado húmido. 

A este respecto, Bernard, L. et al. (1999) recolle resulta-
dos, obtidos no INRA, en ensilado de herba con conser-
vador tipo ácido, en relación aos non tratados, amosando 
resultados superiores do valor de PDIE (20%) e unha di-
minución nas perdas de MS en silo (2–10 %).

MÉTODOS DE DETERMINACIÓN DA CALIDADE DAS FORRAXES
Os métodos para determinar a calidade da forraxe son a 
avaliación visual, análise química, espectroscopia infraver-
mella de reflexión (NIRS), así como medicións “in vivo” 
e “in vitro”.  Cada método ten as súas peculiaridades, así 
como usos específicos na tasación da forraxe.

a) Método de valoración visual. É o máis antigo e máis 
comunmente empregado, malia ser un método subxecti-
vo. A herba é avaliada pola cor, cantidade de follas, estado 
vexetativo (grao de madurez), sanidade e contaminación de 
malas herbas. Estes aspectos farannos predicir a calidade 
da herba e o seu momento de aproveitamento.

b) Método de análise química. Unha verdadeira ava-
liación da produción de forraxe de calidade require unha 
valoración da súa composición química. A determinación 
dos compoñentes químicos require de procedementos pro-
pios de laboratorio. A principal limitación deste método de 
ensaio de forraxe é a súa lentitude e o gasto. Este método 
foi relegado a un segundo plano polo emprego máis común 
do NIRS, sendo básico para este.

c) A espectrofotometría de infravermellos (NIRS). O 
uso de NIRS para determinar os principais constituíntes 
químicos das forraxes é relativamente novo.  Este método 
computerizado de probas de forraxe, que se basea nas aná-
lises químicas exactas, pode resolver o problema de lenti-
tude do método precedente.  A súa exactitude está suxeita 
á calibración do aparato de cara á obtención de ecuacións 
de predición axeitadas. 

E, por último, as valoracións “in vivo” e “in vitro” serven para 
a predición da dixestibilidade dos distintos compoñentes das 
forraxes.  Debido ao custo e o tempo necesario para levar a 
cabo estes procedementos, non se usan como rutina en análi-
ses de forraxes para o uso gandeiro.  Sen embargo, son usados 
amplamente polos centros de investigación para a avaliación 
da calidade da forraxe.  A principal diferencia entre estes pro-
cesos é que os procedementos “in vitro” lévanse a cabo en tubos 
de ensaio en laboratorio, que simulan o rume, e sen embargo as 
valoracións “in vivo” realízanse sobre animais fistulizados.

RESULTADOS DO ESTUDO AFRICOR PONTEVEDRA-
USC EN ENSILADOS DE HERBA
A continuación imos dar conta dos resultados obtidos en 
ensilados de herba (405 mostras) pertencentes a diferentes 
explotacións de Pontevedra no período 2001-2004.

A) VALORES MEDIOS DAS MOSTRAS DE ENSILADO DE HERBA
No Gráfico 1 inclúense os valores medios obtidos para os 
distintos parámetros analizados. Como valor que caracte-
riza a calidade do ensilado, o índice VRF presenta unha 
tendencia a mellorar ao longo dos anos, exceptuando o ano 
2003, presentando valores significativos (P< 0,05). Este 
feito é debido en gran medida a valores menores logrados 
na FAD e FND ao longo dos anos. A FAD si que presenta 
unha clara tendencia a diminuír no transcurso dos anos.

Gráfico 1. Evolución dos parámetros analizados dos 
ensilados de herba segundo os anos

0,00

20,00

40,00

60,00

80,00

100,00

120,00

140,00

2001 2002 2003 2004

2001 34,78 12,83 52,57 35,72 7,56 6,32 10,40 109,65

2002 31,70 13,98 51,36 33,49 8,22 6,66 10,82 115,61

2003 34,21 14,15 52,35 34,42 8,19 6,83 10,51 112,46

2004 34,04 13,89 50,08 32,25 8,17 6,85 10,27 121,46
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B) EFECTO DO NÚMERO DE CORTE 
Da análise efectuada segundo diferentes cortes, extraemos 
os seguintes resultados: menores valores medios de FAD e 
FND, ao 1º corte fronte ao 2º corte, con diferencias sig-
nificativas (P<0,05). Así mesmo, resultados das medias 
maiores nos parámetros PB, UFL, PDIN, PDIE e CZ en 
1º corte con respeto ao 2º, con diferencias significativas 
(P< 0,05). Da mesma maneira, advírtense menores valores 
medios rexistrados de MS (33,21% fronte a 34,72%).

 Neste sentido, os nosos resultados son coincidentes cos 
aportados por Hermida, M. (2003), en canto ás FND, FAD, 
MS e PB. Flores, G. (2004) obtén resultados coincidentes 
de diferencias máximas entre os valores medios anuais para 
1º corte de 2,6 unidades para a PB, mentres que nós ato-
pamos unha desviación de 2,61. Para o 2º corte, segundo 
o autor son 1,7 e para nós son de 2,4, o cal indicaría unha 
maior variabilidade nos resultados obtidos para o 1º corte 
fronte ao 2º, feito que coincide cos seus resultados.

 Do mesmo xeito, Hermida, M. (2003) dá resultados 
de desviación estándar moi elevados para as análises efec-
tuadas nos anos 1997- 2001, para a MS e PB (10,5, 9,76, 
10,65, 9,85 e 9,58 para a MS e 2,77, 2,84, 2,69, 2,92 e 2,76 
para a P.B). No noso caso, este estatístico atoparíase en 
valores de 8,6 e 2,66 respectivamente, o cal nos indica que 
para estes parámetros a desviación observada mantense en 
valores altos. 
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Nun estudio realizado por Flores, G. et al. (1992 a), o 
autor atopa valores de MS, FAD superiores no 2º corte 
fronte ao 1º (19,5% fronte a. 22,1% e 37% fronte a 33 %) 
e maiores contidos medios en PB no 1º corte fronte ao 2º 
(13,3% fronte a 10,7 %); os nosos resultados sinalarían esta 
mesma tendencia. Flores et al. (1992 b) observa igualmente 
valores superiores de MS e FAD no 2º corte respecto ao 1º 
(22,4% fronte a. 20,8% e 38,5% fronte a 38 %). Non obs-
tante, non atopa diferencias no parámetro de PB (12,3 %), 
aspecto este último que difire dos nosos resultados.

En cuanto ao índice do VRF, atopamos valores supe-
riores ao 1º corte fronte ao 2º (120,21 fronte a 105,76), 
presentando diferencias significativas (P< 0,05), o cal su-
poría unha mellor calidade dos primeiros. Estes valores 
están representados no Gráfico 2 para poder observar as 
diferencias obtidas.

Gráfico 2. Representación de valores medios de ensilados 
de herba segundo o número de corte

-10,00
0,00

10,00
20,00
30,00
40,00
50,00
60,00
70,00
80,00
90,00

100,00
110,00
120,00
130,00

1º CORTE

2º CORTE

1º CORTE 33,21 10,72 1,38 32,69 50,14 14,23 0,82 6,84 8,33 120,21 4,62 4,66 0,14

2º CORTE 34,72 9,78 1,29 35,84 54,27 12,56 0,76 6,33 7,36 105,76 4,70 4,63 -0,07

MS CEN ENL FAD FND PB UFL PDIE PDIN VRF PHC PHM PHdif

C) EFECTO DA VARIEDADE CULTIVADA E DO NÚMERO DE CORTE
Ao longo dos anos obxecto do estudo, existiu unha evo-
lución no tipo de pradeira usada (Gráfico 3). Advírtese 
cómo esta tendencia foi cara ao emprego, cada vez maior, 
de pradeiras artificiais fronte ás naturais. Este feito, como 
veremos a continuación, entendemos que foi unha das cau-
sas que permitiu evolucionar positivamente a calidade dos 
ensilados de herba obtidos. 

Gráfico 3. Evolución en porcentaxe de ensilado de 
pradeiras artificiais e naturais, ao longo dos anos
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 Os resultados obtidos segundo distintas variedades culti-
vadas e número de corte están incluídos na Táboa 4. Des-
tacamos os seguintes sucesos: os parámetros de PB, PDIN, 
PDIE e VRF aparecen con maiores valores medios no 1º 
corte, independentemente da variedade, respecto ao 2º cor-
te, presentando diferencias significativas (P<0,05). Todo o 
contrario sucede co valor de FAD. Estes resultados están 
acordes cos presentados por Flores, G. (2004).

Táboa 4. Resumo estatístico para ensilados de herba, 
período 2001-2004, en función do tipo de pradeira e 
número de corte. n = 405

VARIA-
BLES

A
n=42

B
n=27

C
n=32

D
n=11

E
n=106

F
n=22

G
n=120

H
n=45

MS 32,20b 32,02b 32,30b 35,90ab 32,75b 30,75b 34,22b 38,00a

PB 15,44ab 14,35cb 15,73a 12,71cd 14,91ab 12,24cd 12,79c 11,60d

FND 47,82e 51,98cd 49,55de 54,05abc 47,71e 55,10ab 53,30bc 55,32a

FAD 31,20c 34,20b 31,82c 36,25ab 31,43c 36,36ab 34,60b 36,50a

UFL 0,84a 0,79b 0,83a 0,75bc 0,83a 0,75c 0,78b 0,75c

PDIE 7,20ab 6,86bc 7,28a 6,44cde 7,05ab 6,20de 6,41d 6,03e

PDIN 8,91a 8,53ab 9,20a 7,60bcd 8,77a 7,10cd 7,50c 6,70d

PH C 4,60b 4,60b 4,60b 4,73ab 4,62b 4,54b 4,64b 4,83a

PH M 4,53c 4,60abc 4,60abc 4,70abc 4,69ab 4,51bc 4,71a 4,69abc

CZ 10,81ab 9,71b 10,50b 11,56ab 11,96a 9,46b 9,65b 9,54b

VRF 128,80a 112,32b 122,21a 105,50bc 127,85a 103,39bc 109,92b 103,05c

PH DIF -0,054ab -0,002ab -0,004ab -0,042ab 0,043b -0,1366a 0,298b -0,136ab

*Medias con distintos superíndices son significativamente diferentes (P< 0,05).
*Medias sen letra, non son significativos os tratamentos.

A: F2 1º CORTE. E: WESTERWOLD 1º CORTE.
B: F2 2º CORTE. F: WESTERWOLD 2º CORTE.
C: F4 1º CORTE. G: PRADEIRA NATURAL 1º CORTE.
D: F4 2º CORTE. H: PRADEIRA NATURAL 2º CORTE.

Se temos en conta os resultados medios obtidos segundo 
os tipos de pradeira (Táboa 5), obsérvase cómo as fórmulas 
pratenses (artificiais) presentan valores medios superiores 
para os parámentos de PB, UFL, PDIE, PDIN e VRF.; e, 
por outra banda, son menores en FND e FAD, con respec-
to sempre ás pradeiras naturais. Estes resultados estarían 
acordes aos obtidos por Flores, G. (2004). Sen embargo, 
dentro das mesturas de variedades cultivadas artificiais, nos 
nosos resultados non se observaron diferencias. 

Táboa 5. Resumo estatístico para ensilados de herba, 
período 2001-2004, en función do tipo de pradeira en 
xeral (F2, F4, westerwold e pradeira natural)

VARIABLES F2
n=69

F4
n=43

WESTERWOLD
n=128

PRADEIRA
NATURAL
n=165

MS % 32,13b 33,18ab 32,41b 35,25a

PB % 15,02a 14,96a 14,46a 12,47b

FND 49,44a 50,70a 48,97a 53,82b

FAD 32,36b 32,95b 32,27b 35,09a

UFL 0,82a 0,81a 0,82a 0,77b

PDIE 7,03a 7,08a 6,89a 6,31b

PDIN 8,75a 8,81a 8,49a 7,28b

PH C 4,58b 4,63ab 4,60b 4,71a

PH M 4,55b 4,62ab 4,66ab 4,70a

CZ 10,38b 10,76ab 11,53a 9,62b

VRF 122,35a 117,93a 123,64a 108,05b

PH DIF -0,034 -0,014 0,0520 -0,006

*Medias con distintos superíndices son significativamente diferentes (P< 0,05).
*Medias sen letra, non son significativos os tratamentos.

Así mesmo, analizamos o conxunto das pradeiras artifi-
ciais con respecto ao grupo de pradeiras naturais (Gráfico 
4); advírtese cómo se atopan contías medias inferiores, nos 
parámetros de MS, FND e pH C, (32,47 fronte a 35,25, 
42,42 fronte a 53,82 e 4,60 fronte a 4,71, respectivamen-
te), sendo estas diferencias significativas (P< 0,05).

 Igualmente, as pradeiras artificiais presentan valores su-
periores nos parámetros PB, UFL, PDIE, PDIN, CZ e 
VRF (14,71 fronte a 12,47, 0,82 fronte a 0,77, 6,97 fronte a 
6,31, 8,62 fronte a 7,28, 11,06 fronte a 9,62 e 122,25 fronte 
a 108,05 respectivamente); tamén con diferencias significa-
tivas (P< 0,05). Estes resultados estarían na mesma liña das 
aportacións efectuadas por Flores, G. (2004). 
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Gráfico 4. Resultados valores de pradeira artificial e 
pradeira natural en distintos parámetros
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D) TIPO DE MAQUINARIA 

Na Táboa 6 inclúense os resultados segundo o tipo de ma-
quinaria empregado para efectuar o ensilado de herba. Do 
exame dos valores medios ofrecidos advírtese cómo para o 
parámetro MS presenta maiores contías nos tipos collei-
tadora e rotoempacadora, fronte aos tipos autocargador e 
autocargador-picador (36,44% e 36,30% fronte a 31,70% 
e 32,01%, respectivamente), con diferencias significativas 
(P > 0,05) os primeiros fronte aos segundos. Este resultado 
estaría na liña dos expostos por Flores, G. et al. (1991), que 
afirma que o tipo rotoempacadora estaría en valores supe-
riores de MS obtidos fronte ao autocargador. 

 En canto ao parámetro PB, advírtense os seguintes fei-
tos: o sistema empregado na recolección do ensilado me-
diante colleitadora presenta os valores medios superiores 
(14,72 %) fronte ao resto dos analizados, sendo significa-
tivos (P< 0,05) só no caso da rotoempacadora; en segundo 
lugar está o sistema autocargador (14,56 %), que presenta 
medias con diferencias significativas (P<0,05) fronte ao 
autocargador-picador e a rotoempacadora (13,73% e 13,19 
% respectivamente).

 En canto ao parámetro VRF, percíbense maiores medias 
para o sistema colleitadora fronte ao resto, sendo estas sig-
nificativas (P< 0,05) unicamente fronte á rotoempacadora 
(123,99 fronte a 112,78). 

No parámetro pH m, obsérvanse diferencias significati-
vas (P< 0,05) dos sistemas colleitadora e autocargador-pi-
cador fronte aos sistemas autocargador e rotoempacadora 
(4,51 e 4,60 fronte a 4,70 e 4,75, respectivamente). 

Por último, o pHdif compórtase igualmente a favor do 
tipo colleitadora fronte ao resto dos analizados, presenta-
do en todos os casos diferencias significativas (P< 0,05), 
(-0,238). Isto pode ser debido a un maior picado da forraxe 
efectuado pola colleitadora e o autocargador picador fron-
te ao autocargador, que presentan valores medios inferiores 
de pH dif (-0,238, -0,238 fronte a. 0,120, respectivamente) 
con diferencias significativas (P<0.05); estariamos de acor-
do neste sentido coas afirmacións efectuadas por Flores, 
G. et al. (1991), que manifestan que un tempo excesivo de 
enchedura do silo unido ao escaso picado que proporcio-
nan os autocargadores serían factores que afectan negati-
vamente á calidade fermentativa dos ensilados.

 Nos nosos resultados, o tipo autocargador presenta os 
valores máis elevados (0,120). Neste sentido atopamos as 
aseveracións de Flores, G. et al. (1993), que manifestan que 
as rotopacas tenden a presentar valores de peor calidade 
fermentativa fronte a outros sistemas; no noso caso obtivé-
ronse valores medios de pH dif superiores con diferencias 
significativas (P<0.05), só respecto á colleitadora (0,010 
fronte a. -0,238).

Táboa 6. Parámetros analizados dos ensilados de herba, 
en función do tipo de maquinaria empregada

VARIABLES

AUTOCARGA-
DOR
n=85

COLLEITA-
DORA
n=27

AUTOCARGA-
DOR-PICADOR

n=164

ROTOEMPA-
CADORA
n=129

MS 31,70b 36,44a 32,01b 36,30a

PB 14,56a 14,72ab 13,73bc 13,19c

FND 50,81b 48,91b 50,70b 52,64a

FAD 33,10ab 31,84b 33,80a 33,77a

UFL 0,81 0,81 0,79 0,80

PDIE 6,83a 6,95a 6,70ab 6,57b

PDIN 8,58a 8,51ab 8,10b 7,70c

PH C 4,60b 4,72a 4,60b 4,73a

PH M 4,70a 4,51b 4,60b 4,75a

CZ 11,06a 9,1ab 10,63a 9,50b

VRF 117,61ab 123,99a 117,53ab 112,78b

PH DIF 0,120c -0,238a -0,014b 0,010bc

*Medias con distintos superíndices son significativamente diferentes (P< 0,05).
*Medias sen letra, non son significativos os tratamentos.

E) TIPO DE SILO 
Se temos en conta os distintos parámetros analizados en 
función do tipo de silo efectuado (Táboa 7), obsérvanse 
contías medias a favor do tipo silo trincheira fronte á roto-
paca nos valores medios, con diferencias significativas (P< 
0,05) en canto a PB, (14,30 fronte a 13,19), PDIE, (6,94 
fronte a. 6,60), PDIN, (8,52 fronte a.7,70) e VRF (121,40 
fronte a 112,78). Para estes mesmos parámetros, o silo tipo 
trincheira presenta valores medios superiores ao almiar, 
aínda cando non son significativos (P< 0,05).

O silo tipo rotopaca presenta os valores inferiores, con 
respecto ao resto, nos parámetros de PB, PDIN e VRF, e 
en cambio son superiores en FND, PH C e PH M, todos 
eles con diferencias significativas (P< 0,05). 

Táboa 7. Resumo estatístico dos parámetros analizados 
para ensilados de herba, período 2001-2004, en función 
do tipo de silo realizado

Parámetros ALMIAR
n=212

ROTOPACA
n=129

TRINCHERA
n=64

MS 32,13b 36,30a 33,10b
PB 14,02a 13,19b 14,30a

FND 50,81b 52,64a 49,70b
FAD 33,73a 33,77a 32,30b
UFL 0,79b 0,80ab 0,82a
PDIE 6,72ab 6,60b 6,94a
PDIN 8,21a 7,70b 8,52a
PH C 4,60b 4,73a 4,60b
PH M 4,63b 4,75a 4,55b

PH DIF 0,0284 0,0101 -0,072
CZ 10,81a 9,50b 10,14ab
VRF 117,22ab 112,78a 121,40b

*Medias con distintos superíndices son significativamente diferentes (P< 0,05).
*Medias sen letra, non son significativos os tratamentos.
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F) EMPREGO DE ADITIVOS
Non é moi habitual na zona obxecto do estudo a incorpo-
ración de aditivos nos ensilados de herba. De feito, só un 
3,5 % dos ensilados de herba foron tratados con aditivos 
(ácido fórmico). Non obstante, en contadas ocasións, é em-
pregado o ácido fórmico incorporándoo a man, mediante 
un recipiente, por capas segundo se van descargando os 
remolques no silo, a unha concentración do 5%. (Cañeque, 
V. e Sancha, J.L. 1998).

Na Táboa 8 obsérvase a existencia de magnitudes me-
dias entre os parámetros de PB (15,97% fronte a 13.72 %), 
PDIN (9,2% fronte a 8.05 %) e pH dif (-0,257 fronte a 
0,0155) a favor dos tratados con aditivo respecto dos non 
tratados, presentando diferencias significativas (P< 0,05). 
Estes resultados estarían en consonancia cos atopados por 
Flores, G. (2004) en canto aos parámetros de PB e PDIN; 
non sendo da mesma forma para os atopados para o pH 
dif., o cal nos suxire que si existiu un efecto do aditivo so-
bre a calidade de conservación dos ensilados.

 Así mesmo, obsérvase cómo as contías medias son me-
nores a favor dos tratados na FND (47,28 fronte a 51,34) 
presentado diferencias significativas (P< 0,05). É tamén 
destacable que hai maiores medias en UFL e VRF que 
presentan os ensilados tratados con ácido fórmico, aínda 
non sendo significativas ao 95% de confiabilidade.

 Estes resultados estarían en consonancia cos amosados 
por Flores, G. (2004), cuxas mostras de ensilado tratadas 
con ácido fórmico amosaron un maior contido enerxéti-
co e proteico medio có correspondente aos ensilados sen 
aditivo. Con respecto ao pH dif estariamos de acordo cos 
resultados ofrecidos por Flores, G. et al. (1991), que tamén 
atopa resultados menores para este parámetro nos ensila-
dos tratados con este aditivo.

Táboa 8. Análise estatística de medias para ensilados de 
herba con aditivo ou non no período de estudo, 2001-2004

VARIABLES ADITIVO NON ADITIVO

MS 35,45 33,54

PB 15,97a 13,72b

 FND 47,28b 51,34a

FAD 32,44 33,54

UFL 0,83 0,79

PDIE 7,11 6,69

PDIN 9,2a 8,05b

PH C 4,79 4,64

PH M 4,53 4,66

CZ 12,31 10,41

VRF 127,27 116,10

PH DIF -0,257a 0,0155b

*Medias con distintos superíndices son significativamente diferentes (P< 0,05).
*Medias sen letra, non son significativos os tratamentos.

Como se pode observar na Táboa 9, a porcentaxe de ensi-
lados calificados de bos duplica o dos non tratados (23,7% 
fronte a 11,73 %), mentres que a porcentaxe de deficien-
tes é menor en 4 puntos fronte aos non tratados (30,76% 
fronte a 34.69%). Dentro desta mellora, na calidade de 
conservación ou fermentativa, dos ensilados con aditivos 

de ácido fórmico (Cañeque, V., e Sancha, J.L (1998) pó-
dese observar cómo o 69,23% dos ensilados tratados con 
aditivo presentan unha mellor conservación tipo A res-
pecto ao 65,56 % dos non tratados, así coma a porcentaxe 
de mostras deficientes é menor nos primeiros respecto aos 
segundos (7,69% fronte a. 23,46 %). Este mesmo feito pó-
dese ver na Gráfica 5.

Táboa 9. Porcentaxe de categorización de mostras con 
aditivos fronte a non tratadas, segundo criterios de calidade

Categorías
segundo criterio 

de calidade
Con aditivos Sen aditivos

Categoría
fermen-

tativa
Con aditivos Sen aditivos

Boas 23,7 11,73 A 69,23 65,56

Medias 46,15 53,57 B 23,07 10,96

Deficientes 30,76 34,69 C 7,69 23,46

Gráfico 5. Porcentaxe de categorización de mostras de 
ensilados tratados con aditivos fronte aos non tratados, 
segundo criterios de calidade

0,00

20,00

40,00

60,00
%

Aditivo

Sen aditivo

Aditivo 23,70 46,15 30,76

Sen aditivo 11,73 53,57 34,69

Boas Medias Deficientes

CONCLUSIÓNS DO ESTUDO
1. O número de corte afecta a calidade dos ensilados, 1º 

corte fronte ao 2º, nos parámetros PB, UFL, FAD, 
FND e VRF.

2. A calidade de conservación dos ensilados vese afectada 
polo tipo de maquinaria empregada na recolección. Así, 
o sistema de mecanización que mellor se comporta dos 
analizados é o de tipo colleitadora, nos parámetros de 
MS, PB, VRF, pHm e pH dif., fronte ao autocargador, 
autocargador-picador e rotoempacadora, presentando 
só diferencias significativas respecto aos outros siste-
mas no parámetro pH dif.(-0,238).

3. Os parámetros analizados nos tipos trincheira com-
pórtanse, en valores medios superiores, fronte aos de 
rotopaca en canto á PB e o VRF. Con respecto ao siste-
ma almiar, presenta valores inferiores en UFL e valores 
superiores en FAD fronte ao sistema trincheira.

4. Atopamos valores das medias a favor dos ensilados tra-
tados con aditivos nos parámetros PB (que suporía un 
incremento do 16,40 %), o VRF e a FND (o que su-
poría unha diferencia do 10,85 % menor), e tamén en 
canto ao pH dif. 

5. Nos parámetros analizados, en función da variable tipo 
de silo, obsérvanse diferencias das medias no contido 
de MS, a favor do tipo trincheira fronte ao tipo almiar 
(34,62% fronte ao 33,03 %). Non se atoparon diferen-
cias dos demais parámetros analizados. 

AGRICULTURA

AFRIGA ANO XVI - Nº 85

46





María José Bande Castro
Centro de Investigacións Agrarias de Mabegondo 
(CIAM). Xunta de Galicia

Presentamos, coas últimas actualizacións, 
as táboas de avaliación das variedades 
comerciais de millo forraxeiro elaboradas 
polo Centro de Investigacións Agrarias de 
Mabegondo (CIAM). O obxecto é facilitarlle 
ao produtor a escolla da variedade máis 
axeitada a cada zona.

 Co obxectivo de avaliar o rendemento e calidade das 
variedades comerciais de millo forraxeiro máis utilizadas 
en Galicia, así como outras que poidan resultar de interese, 
véñense facendo ensaios dende o ano 1999 en campos si-
tuados en catro comarcas rurais de Galicia:

1) Sarria (centro sur de Lugo)
2) O Deza (nordeste de Pontevedra)
3) Ordes (centro da Coruña) 
4) A Mariña Oriental (nordeste de Lugo).

INTERPRETACIÓN DOS ENSAIOS
No presente artigo os datos aparecen en dúas táboas diferen-
tes. A primeira delas contén as variedades avaliadas durante 
dous ou máis anos. Na segunda figuran as variedades cun só 
ano de avaliación, sendo a fiabilidade destes datos menor.

Non se consideran datos definitivos ata que unha variedade 
acada os dous anos de ensaios. Para que as variedades estuda-
das durante períodos de anos diferentes poidan ser incluídas 
nos resultados, os datos dos diferentes anos integráronse esta-
tisticamente mediante a técnica de mínimos cadrados.

Nos ensaios utilízase un deseño en bloques ao chou con 
tres repeticións, cunha densidade de 90.000 plantas/ha.

Recolleuse cada variedade no momento en que a liña de 
leite estaba a 1/3-1/2 do ápice (gran pastoso-vítreo) e ana-
lizouse a parte verde da planta e as espigas por separado.

RECOMENDACIÓNS
Á hora de elixir unha variedade, o primeiro que temos que 
ter en conta é o ciclo que resulte máis axeitado ao clima 
da zona.

Se sabemos a data de sementeira e sumamos os días que 
aparecen na columna DÍAS S-C, teremos a data probable 
de recollida para unha zona fría do interior. Se é unha zona 
cálida, haberá que restarlle 15 días.

Tamén é importante a dispoñibilidade de maquinaria 
para esa data.

Dentro do ciclo elixido, escolleriamos aquelas variedades 
que reúnan as dúas condicións seguintes ao mesmo tempo: 

1) Un elevado índice produtivo (IP). Canto maior sexa o 
dato da columna IP, mellor. Só no caso de IP moi similares 
deberemos atender a outros parámetros, como poden ser a 
proteína bruta ou a porcentaxe de mazaroca. 

2) Unha elevada calidade (canto maiores sexan os datos 
das columnas ESPIGA, DMO e PB, mellor). 

AVALIACIÓN DE 
VARIEDADES 
COMERCIAIS
DE MILLO 
FORRAXEIRO EN 
GALICIA

AGRICULTURA

AFRIGA ANO XVI - Nº 85

48 DOSSIER: SEMENTEIRA DO MILLO



TÁBOA 1. VARIEDADES CON 2 OU MÁIS ANOS DE AVALIACIÓN
VARIEDADE DÍAS S-C ALTURA ESPIGA RMS RMOD IP DMO PB ANOS COMERCIAL

(días) (cm)  (%MS) (t/ha) (t/ha) (%) (%MS)
CAROLUS 119 293 50,5 21,0 13,3 90 67,9 6,7 2 MAISADOUR Semences

EARLYSTAR 119 255 54,9 18,0 11,5 78 70,6 7,5 2 ARLESA
DK 287 120 267 52,3 23,1 15,9 108 72,0 7,1 2 MONSANTO

LG 32.76 120 281 51,4 23,7 16,8 114 74,2 7,5 2 LG
ABONDANCE 121 265 53,1 19,8 13,8 93 71,9 7,9 4 SYNGENTA
EUROSTAR 121 279 51,4 22,1 15,1 102 71,3 7,4 3 ARLESA
AROBASE 122 277 50,0 22,6 15,1 102 70,1 7,3 2 KOIPESOL
DIXXMO 122 272 51,2 22,3 15,7 106 73,5 7,4 2 R.A.G.T.
FAUNA 122 284 51,6 21,5 14,6 99 71,2 7,3 2 MAISADOUR Semences

SURPRISE 122 274 50,1 21,3 14,7 100 71,9 6,5 2 BATLLE
ES PAROLI 123 281 50,2 22,5 15,5 105 72,2 7,2 3 ARLESA
ISOSTAR 123 276 49,7 19,8 13,3 90 70,5 7,2 2 RUSTICA
LOXXAM 123 287 52,9 21,9 14,8 100 70,8 7,2 2 R.A.G.T.
APOGEE 124 269 52,6 19,0 13,3 90 73,0 7,6 2 CALFENSA
DELITOP 124 277 52,9 20,9 13,3 90 70,1 7,1 2 SYNGENTA
JUSTINA 124 258 54,6 19,1 12,8 87 70,8 7,3 2 PIONEER

MAGELLAN 124 269 52,8 21,2 14,7 99 72,3 7,8 3 SYNGENTA
MAGISTER 124 269 53,1 20,8 14,4 98 72,3 7,5 3 SYNGENTA
MAS 18.C 124 264 53,7 21,5 14,6 99 71,1 7,3 2 MAISADOUR Semences
MAS 24.A 124 274 52,9 22,0 15,1 102 71,6 7,3 2 MAISADOUR Semences
NEXXOS 124 288 53,3 21,1 14,2 96 70,7 7,1 2 R.A.G.T.

RAVENNA 124 269 51,1 19,5 13,2 89 71,1 6,9 2 BATLLE
SECURA 124 275 54,2 21,8 15,1 102 72,5 7,1 2 ADVANTA
COSMIC 125 276 51,7 18,7 12,7 86 70,6 7,5 3 MAISADOUR Semences

EDENSTAR 125 276 48,6 22,3 14,8 100 71,2 8,1 3 ARLESA
ORESTE 125 270 50,6 20,3 13,9 94 71,3 7,4 4 MAISADOUR Semences

PHARAON 125 250 52,6 20,3 14,0 95 71,7 7,2 6 ADVANTA
BONPI 126 276 51,1 22,1 15,4 104 72,7 7,3 2 NUTER FEED
CRAZI 126 289 52,8 23,9 15,9 108 70,0 7,1 2 CODISEM

GAVOTT 126 272 51,8 23,0 15,8 107 71,4 7,3 2 KWS
MADI 126 257 51,2 18,8 12,8 87 71,2 7,6 2 PROSEME

MONCADA 126 265 53,2 20,4 13,5 91 71,6 7,5 2 SYNGENTA
ANJOU 290 127 285 50,6 23,7 16,4 111 72,1 7,0 2 SENASA

DK262 127 269 50,8 19,2 12,6 85 69,8 6,9 2 DELARIVA
FAKIR 127 286 48,8 23,8 15,9 107 70,2 6,8 2 MAISADOUR Semences
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TÁBOA 1. VARIEDADES CON 2 OU MÁIS ANOS DE AVALIACIÓN (CONTINUACIÓN)
VARIEDADE DÍAS S-C ALTURA ESPIGA RMS RMOD IP DMO PB ANOS COMERCIAL

(días) (cm)  (%MS) (t/ha) (t/ha) (%) (%MS)
JENIFFER 127 283 52,3 23,2 15,8 107 71,1 6,9 2 B.C.
ATLÉTICO 128 288 50,2 21,8 15,4 104 73,5 7,2 2 KWS

DELLI 128 275 50,8 22,5 15,8 107 73,5 7,2 2 CODISEM
KABANAS 128 274 53,6 21,7 15,0 101 71,8 7,2 2 KWS

KADDI 128 265 52,2 23,8 16,4 111 71,8 7,4 2 NUTER FEED
TAXXOA 128 285 51,2 22,9 15,8 107 71,9 7,1 2 R.A.G.T.
DUERO 129 254 50,2 19,7 13,6 92 72,2 7,1 2 FITÓ

FRANCISCO 129 278 51,9 23,0 15,8 107 71,5 7,1 2 DELARIVA
TOTEM 129 272 51,7 18,9 13,7 93 72,3 7,0 2 CALFENSA
DK282 130 277 51,2 21,4 14,6 99 71,1 7,4 3 DELARIVA

DKC 3745 130 288 49,9 23,2 16,0 108 70,3 6,9 2 MONSANTO
HAPPI 130 284 53,1 21,6 14,9 101 72,0 6,9 2 BATLLE

BELONIA 131 283 51,7 21,9 14,8 100 70,4 6,7 3 PIONEER
BENICIA 131 285 52,8 22,9 15,4 104 70,2 6,5 5 PIONEER
CLARITI 131 273 52,4 22,8 15,4 104 69,9 6,6 2 CODISEM
STERN 131 282 51,1 24,5 16,7 113 71,2 6,7 2 KOIPESOL
AARLEY 132 281 54,3 23,0 16,0 108 72,6 6,7 2 ADVANTA

AGROSTAR 132 287 50,3 23,3 15,6 105 69,7 7,1 4 ARLESA
ES IMANOL 132 278 52,0 22,2 15,3 104 72,1 7,1 2 ARLESA
GOLDIGEST 132 286 54,4 22,5 15,6 105 72,4 7,3 2 KOIPESOL

JAZZ 132 268 51,0 19,8 13,3 90 71,5 7,0 2 B.C.
JOSQUIN 132 269 52,9 23,2 16,3 110 73,1 6,7 2 ADVANTA
KANADA 132 258 54,3 21,4 14,7 99 72,0 7,4 2 SYNGENTA

NK FORTIUS 132 268 51,6 23,4 16,0 108 71,7 7,1 2 SYNGENTA
PERSEO 132 294 47,3 20,2 13,8 93 70,5 7,2 3 ROCALBA
SUBITO 132 279 51,1 23,9 16,3 111 71,5 6,9 2 FITÓ

TEK 132 266 49,8 21,3 14,4 97 70,9 6,5 2 FITÓ
DK 315 133 279 51,3 22,5 15,8 107 73,1 7,1 2 MONSANTO

GOLDLEO 133 273 52,4 22,4 15,1 102 70,4 6,4 2 KOIPESOL
KUXXAR 133 280 52,4 23,7 16,0 108 70,2 6,3 2 ROCALBA

PROSILAGE 133 291 52,5 21,3 14,7 99 71,9 7,4 3 ROCALBA
ZAMORA 133 260 53,7 21,9 15,1 102 72,0 7,0 2 FITÓ

462B 134 253 48,0 22,2 15,1 102 71,2 6,4 2 B.C.
ANJOU 387 134 274 53,5 25,0 17,1 116 71,4 6,6 2 SENASA
CLARICA 134 268 54,7 21,4 14,6 99 71,7 7,0 5 PIONEER

AZAL 135 289 50,5 23,5 16,1 109 70,9 6,1 2 BATLLE
DUKLA 135 288 51,4 23,8 15,8 107 68,8 6,2 2 ARLESA

BC 292 PANDA 136 269 53,0 21,4 14,8 100 72,6 7,1 2 B.C.
BRANDY 136 292 53,8 23,1 16,0 108 72,7 6,8 2 NUTER FEED
DK440 136 279 53,4 21,4 14,9 101 70,5 6,3 2 DELARIVA

MACHERO 136 281 50,0 21,6 14,6 99 70,8 7,0 3 BATLLE
PUCCINI 136 282 52,7 23,5 15,8 107 70,3 6,7 2 NUTER FEED

ES FORTRESS 137 299 53,6 22,2 15,7 106 74,0 6,9 2 AGROMERA
GOLDIVIN 137 280 52,0 21,0 14,4 97 70,7 7,3 3 KOIPESOL
ORTENSIA 137 285 47,6 23,7 15,8 107 69,7 6,4 2 PROSEME
RIXXER 137 289 54,4 24,9 17,1 116 72,1 6,8 2 ROCALBA
RULEXX 137 280 53,1 25,1 17,5 118 72,8 6,9 2 R.A.G.T.

MANACOR 138 283 51,2 23,1 15,9 107 71,6 6,9 2 FITÓ
ZOLA 138 274 51,6 24,4 17,1 115 71,6 6,4 3 GOLDENWEST

PISUERGA 139 296 49,0 23,3 15,6 105 69,5 6,8 3 ADVANTA
CODIROC 140 290 51,1 23,7 16,1 109 70,9 6,6 2 BATLLE
DKC 4845 140 285 53,3 24,3 17,2 117 73,8 6,9 2 MONSANTO
GOLDARIS 140 292 52,2 22,7 15,5 105 71,5 7,4 4 KOIPESOL

RELAX 140 273 49,2 21,7 15,0 101 71,7 6,9 3 MAISADOUR Semences
STATUS 140 282 50,6 23,5 16,0 108 70,8 6,5 2 GOLDENWEST

NIRVANA 141 275 50,9 21,4 14,6 99 71,1 7,2 3 I.S.
NOVADOUR 141 286 49,8 22,2 15,1 102 70,9 6,9 2 I.S.
EXCELLIS 142 296 46,3 22,7 15,3 103 69,8 7,4 3 ARLESA

NKTHERMO 142 285 52,9 24,2 16,1 109 69,9 7,7 2 SYNGENTA
BAKERO 143 286 51,9 21,6 14,6 99 70,7 6,9 2 BATLLE

CHARRON 143 287 51,6 25,2 17,8 120 72,9 6,7 3 ADVANTA
GOLDFRANK 143 291 52,7 23,2 16,2 110 73,2 7,2 2 KOIPESOL

NKCISCO 143 282 51,4 24,3 16,1 109 69,4 6,6 2 SYNGENTA
DK485 145 274 50,0 21,2 14,3 97 70,5 7,1 2 DELARIVA

ORGANZA 145 299 48,0 26,4 17,8 121 70,4 6,8 2 GOLDENWEST
SPATIAL 145 282 53,9 23,6 16,6 112 72,2 6,6 3 DELARIVA
ALTEZA 147 276 50,3 20,9 14,2 96 70,8 7,1 3 BATLLE

LG 33.85 148 280 52,8 25,1 17,5 118 72,5 6,9 2 LG

CV (%) 2.6 4.0 6,5 7,7 8,4 2,2 5,8
DMS (5%) 7 14 4,0 2,1 1,6 10,8 2,0 0,5

Os resultados presentados obtivéronse en pequenas parcelas 
experimentais, en condicións óptimas de cultivo, polo que os 
rendementos obtidos son moi superiores ós dunha parcela real 

dunha explotación. Polo tanto, os datos de rendemento serven 
para comparar unhas variedades con outras, pero non son apli-
cables para estimar a produción real dunha explotación. 
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TÁBOA 2. VARIEDADES CON 1 ANO DE AVALACIÓN
VARIEDADE DÍAS S-C ALTURA ESPIGA RMS RMOD IP DMO PB COMERCIAL

(días) (cm)  (%MS) (t/ha) (t/ha) (%) (%MS)
AUTOMAT 126 275 52,1 21,4 15,5 105 75,5 7,8 ADVANTA

GLADI 126 278 56,8 21,9 15,3 103 72,7 7,5 NUTER FEED
BC 244 130 280 50,8 20,7 14,2 96 71,8 7,5 BC

ES SIGMA 130 286 50,7 23,9 16,4 111 72,0 7,5 ARLESA
LG 32.55 130 286 54,4 21,8 15,2 103 73,0 7,4 LG
LUCAM 130 251 55,1 21,5 15,3 104 74,4 7,0 EURO ARESPA S.L.

MARCELLO 130 265 55,0 22,0 15,1 102 72,0 7,1 KWS
MAS 23.B 130 279 53,8 22,0 15,1 102 71,6 7,0 MAISADOUR Semences

ALTIUS 133 275 52,5 21,8 15,2 102 72,3 6,5 SYNGENTA
ANJOU 456 133 299 50,5 25,3 16,7 113 69,0 6,6 SENASA

GINKO 133 295 51,3 24,3 16,9 115 72,8 6,8 FITO
LEMORO 137 273 54,2 24,7 16,8 114 71,1 6,4 KOIPESOL

DKC 4888 140 279 53,2 24,8 17,5 118 73,6 7,0 MONSANTO
ES SENSOR 140 291 53,3 24,7 17,2 116 72,2 6,5 ARLESA
MAS 33.A 140 290 52,3 23,9 16,6 112 72,6 6,8 MAISADOUR Semences
ZP 305 140 293 50,6 23,9 16,1 108 70,3 6,8 WAM 

COLUMBIA 144 274 58,5 22,6 15,8 107 73,2 6,9 SYNGENTA

CV (%) 2,6 4,0 6,5 7,7 8,4 2,2 5,8
DMS (5%) 7 14 4,0 2,1 1,6 10,8 2,0 0,5

INTERPRETACIÓN DAS TÁBOAS
ALTURA: Altura total da planta, en centímetros. Unha variedade de 
elevada altura pode ter maior probabilidade de encamado, sobre 
todo nunha zona de fortes ventos.
ANOS: Número de anos nos que a variedade foi ensaiada.
COMERCIAL: Entidade comercializadora da variedade.
DÍAS S-C: Son os días que transcorren entre a sementeira e a colleita 
para ensilar na zona máis fría das estudadas, que é a comarca de Ordes. 
Para a comarca de Sarria débense restar 15 días á cifra da táboa. 
DÍAS S-C é un índice do ciclo de maduración das distintas variedades. 
Este parámetro é o máis importante para a escolla varietal, xa que no 
mercado existen variedades con distintos ciclos que se poden adaptar ó 
período do que dispón o agricultor entre a sementeira e a colleita, condi-
cionados pola climatoloxía e os cultivos implicados na rotación.
DMO: Dixestibilidade in vitro da materia orgánica, determinada 
polo NIRS (sistema de reflectancia no infravermello próximo).

ESPIGA: Porcentaxe que representa a espiga sobre o rendemento 
en materia seca.
IP: Índice produtivo, que é a porcentaxe que representa o rende-
mento de cada variedade en materia orgánica dixestible sobre 
a media do rendemento das testemuñas ‘Agrostar’, ‘Clarica’ e 
‘Pharaon’ (14,8 t/ha MOD), ó que se lle dá o valor 100 para cada 
campaña. Este permite ver de xeito rápido aquelas variedades que 
superan a media das testemuñas, facilitando a elección das máis 
produtivas.
MO: Materia orgánica.
MS: Materia seca.
PB: Proteína bruta, en porcentaxe sobre o rendemento en materia 
seca, determinada polo NIRS. Aínda que o millo non achega todo o 
contido proteico necesario para unha ración, hai diferenzas signi-
ficativas entre as variedades estudadas.
RMOD: Rendemento da planta enteira en toneladas de materia 

orgánica dixestible por hectárea. Dúas variedades poden ter un 
similar RMOD (ben debido a unha alta produción de materia seca 
por hectárea cunha baixa dixestibilidade, ben debido a unha me-
nor produción de materia seca cunha dixestibilidade maior) sen 
que sexan equivalentes as súas producións.
RMS: Rendemento da planta enteira en toneladas de materia seca 
por hectárea.
CV (%): Coeficiente de variación. É un índice de calidade estatís-
tica dos experimentos. Canto máis baixo, mellor.
DMS (5%): É a menor diferenza que debe haber entre dúas va-
riedades para que se poidan considerar diferentes cunha proba-
bilidade do 95%
Rede de ensaios de colaboración:
_Servizo de Transferencia Tecnolóxica, Estatística e Publicacións
_Centro de Investigacións Agrarias de Mabegondo
_Servizo de Sanidade e Produción Vexetal

DISPOÑEMOS DE VARIEDADES

 AUTÓCTONAS NON HÍBRIDAS, VÍTREO, 

ALARANXADO E BRANCO

BORA (Ciclo 200)

ZP409 (Ciclo 260)

ZP305 (Ciclo 300)

DALMAC (Ciclo 400)

S E M P R E C A L I D A D E
G A L E G A D E S E M E N T E S

SOBRE DEMANDA,       
PODEMOS

CONFECCIONAR       
AS MESTURAS QUE 

NOS SOLICITEN 

TOPOLA (Ciclo 450)

ERRIKO (Ciclo 500)

ADRIATICO (Ciclo 600)

PRADO (Ciclo 700)

Instituto de Investigaciones Científicas
ZEMUN POLJE

VARIEDADES:

A MELLOR SELECCIÓN DE VARIEDADES, 
GRAMÍNEAS E LEGUMINOSAS
PARA SEGA, PASTO, ENSILADO E HENIFICADO
ADAPTADAS AO CLIMA E SOLOS DAS ZONAS
HÚMIDAS DA PENÍNSULA IBÉRICA

WAMESTRADA S. L. L. • Zona industrial de Toedo, 36680 A Estrada, Pontevedra, España
Telf. e Fax (0034) 986572445 • info@semillaswam.com • www.semillaswam.com

MILLOS HÍBRIDOS 
PARA SILO E GRAN

PRADEIRAS ANUAIS E PERENNES
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MILLO FORRAXEIRO EN 
ASTURIAS. AVALIACIÓN
DE VARIEDADES Alejandro Argamentería, Antonio Martínez, Adela Martínez, 

Ana B. Soldado, Begoña de la Roza
SERIDA. Estación Experimental de Villaviciosa

Preséntanse neste traballo os resultados agronómicos das avaliacións de variedades 
de millo forraxeiro realizadas polo SERIDA de Asturias. Os ensaios leváronse a cabo en 
catro zonas con solo e clima diferentes e representativas das áreas con maior superficie 
cultivada de millo en Asturias, co obxecto de determinar o comportamento produtivo, 
valor nutritivo e adaptación das variedades a cada zona de traballo.

 Sementáronse as mesmas variedades nas catro zonas e 
cunha metodoloxía de traballo similar en todas elas (dese-
ño experimental, laboreos, densidade de plantas, tratamen-
tos, abonados, controis, etc.). As zonas de estudo foron:

_Costeira occidental: solo franco, de baixa altitude, si-
tuada na rasa costeira.

_Costeira centro–oriental: solo franco–arxiloso con 20 
m de altitude, situada tamén na costa.

_Interior de baixa altitude: solo franco–arxiloso con 
75 m de altitude, situada nun val interior sen influenza do 
mar.

_Interior de media altitude: solo franco–areoso a 650 
m de altitude. 
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Os resultados das variedades que máis frecuentemente 
están sendo ofertadas aos gandeiros relaciónanse nas tá-
boas 1 e 2 de acordo aos seguintes criterios:

_LISTA PRINCIPAL DE VARIEDADES. Recóllense 
as que, cando menos, se  avaliaron durante dous anos e que, 
por tanto, presentan uns resultados máis consolidados.
_LISTA PROVISIONAL DE VARIEDADES. Contén 
as que só se avaliaron durante un ano, sendo conveniente 
realizar novas sementeiras para gañar fiabilidade.

En ambos listados espóñense os datos nos que se deben 
basear os criterios técnicos para a elección da variedade a 
usar en cada caso: axuste dos días de cultivo coas caracte-
rísticas da zona de sementeira, boa resistencia ao encama-
do, alta produción e equilibrado valor nutritivo. 

_DIF DÍAS RECO: Diferenza de días transcorridos 
ata a recolección, con respecto á variedade máis precoz  
(0 días).

_% PL caídas: Porcentaxe de plantas caídas.
_ÍNDICES DE PRODUCIÓN: Porcentaxes de acor-

do á produción conseguida respecto ás testemuñas en cada 
caso. 100 é o valor medio das testemuñas.

_ALMIDÓN (%MS): Porcentaxe de almidón sobre 
materia seca.

_UFL/kg MS: Unidades forraxeiras de leite por quilo de 
materia seca.

_Nº anos: Número de ensaios realizados de cada variedade.
_Casa comercial: Casa comercial.
O SERIDA leva realizando avaliacións de variedades de 

millo forraxeiro ininterrompidamente desde hai 14 anos, 
dispoñendo de resultados dun total de 212 variedades. 
Non todas figuran nos listados comentados anteriormente 
por un tema de espazo e de claridade de lectura dos datos. 
Non obstante, todos estes resultados están dispoñibles para 
todos os interesados. 
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LISTA PRINCIPAL DE VARIEDADES DE MILLO
( Variedades con polo menos 2 anos de avaliación)

RESULTADOS DE 13 ANOS (1996-2008)
DIF ÍNDICES DE PRODUCIÓN

TIPO VARIEDADE DÍAS % PL Costa Interior ALMIDÓN UFL/KG Nº Casa
CICLO RECO caídas TOTAL Occide Oriente Baja Alta (% s MS) MS anos comercial

ES PAOLIS 31 5 126 122 125 133 124 32,35 0,98 3 Arlesa
PANAMA 28 10 126 119 130 128 126 29,99 0,96 2 Maïsadour
FEROUZ 28 6 124 121 127 128 121 29,42 0,97 2 Maïsadour

Largo RIXXER 27 6 120 120 120 121 119 32,04 0,99 2 Rocalba
SILEXX 28 3 117 114 118 117 118 31,69 1,00 2 RAGT
ORENSE 29 2 114 115 113 116 110 28,78 0,97 3 Fitó
LAXXOT 27 4 113 110 114 117 110 32,49 0,99 2 Rocalba
MAS 33 A 26 4 124 122 135 126 114 30,08 0,99 2 Maïsadour
LG 33.85 26 7 124 120 129 123 125 32,07 0,99 2 L G
RULEXX 26 3 124 117 133 125 121 32,32 1,00 2 RAGT
BERGXXON 26 3 122 114 131 124 119 31,05 0,99 2 RAGT
CISKO 26 7 122 114 126 122 124 33,87 0,99 3 Syngenta
ANJOU 387 24 5 121 117 129 119 119 30,31 0,98 3 Senasa
JOSQUIN 24 5 121 115 129 123 115 30,28 0,99 2 Limagrain
CLARITI 26 4 119 117 117 117 126 32,01 0,98 2 Codisem

Medio DUKLA 23 5 119 114 123 117 119 29,85 0,97 4 Arlesa
CONCA 24 2 117 111 121 118 120 33,45 0,99 6 Monsanto
LG 34.40 25 5 116 111 123 124 106 30,36 0,99 2 L G
SUM 330 22 4 114 105 114 117 121 30,85 0,98 3 Batlle
DKC 4845 26 3 114 106 122 116 111 32,91 1,00 2 Monsanto
DKC 3745 24 4 114 106 113 114 122 32,65 1,00 3 Monsanto
SURTEP 24 6 112 98 118 107 124 32,25 0,98 2 Syngenta
ZAMORA 22 3 107 103 109 107 109 32,18 1,00 4 Fitó
OPTI 20 4 104 106 106 102 101 29,03 0,97 2 Fitó
SUBITO 15 8 120 118 122 118 123 29,09 0,97 2 Fitó
SEIDI 19 14 120 120 123 113 124 28,84 0,98 2 Caussade
TAXXOA 18 3 116 113 116 118 118 29,40 0,97 2 RAGT
ANJOU 290 14 9 117 107 129 109 121 27,70 0,98 2 Senasa
FANGIO 19 4 115 112 118 111 120 31,53 0,99 3 Maïsadour
LG 32.76 13 4 115 106 120 109 125 28,37 0,99 2 L G
AARLEY 17 4 115 111 125 113 110 27,88 0,98 2 Advanta
CERGI 16 3 115 114 114 111 121 27,20 0,95 4 Caussade
LG 33.03 15 4 114 107 120 108 123 27,82 0,98 2 L G
CICLIXX 15 2 114 113 116 113 114 29,01 0,97 2 RAGT
CRAZI 14 4 113 104 118 111 118 29,37 0,98 2 Codisem
KABANAS 13 3 113 108 115 115 112 29,80 0,98 2 KWS

Corto DK 315 18 2 112 106 115 113 114 31,01 0,99 2 Monsanto
ADNET 11 4 112 105 116 107 121 26,94 0,98 2 Nickerson
TECK 18 5 111 117 104 110 113 27,68 0,96 4 Fitó
ES IMANOL 17 2 111 104 116 111 113 30,44 0,98 2 Arlesa
DK 287 15 2 111 108 113 110 113 30,55 0,98 4 Monsanto
SECURA 13 3 111 107 116 107 113 29,26 0,99 2 Advanta
ANJOU 249 13 3 110 107 115 103 115 27,66 0,97 2 Senasa
ANJOU 304 12 3 110 106 114 105 115 28,93 1,01 4 Senasa
KROKUS 14 2 109 102 115 106 113 28,54 0,97 2 KWS
ANNABELLE 7 4 105 104 108 96 111 29,40 1,00 2 Nickerson
NATHAN 5 3 105 97 106 102 114 29,16 0,97 2 KWS
SURPRISE 8 3 103 96 106 104 104 28,09 0,99 2 Batlle
DUERO 15 2 102 100 106 101 102 29,00 0,99 5 Fitó
RAVENNA 8 2 90 82 95 91 93 30,55 0,99 2 Batlle
MEDIA 19 4 114 110 118 114 116 30,11 0,98

100=Produción en t MS/ha 15,9 15,3 16,9 16,1 15,1
0 dias entre sementeira - recollida 117 113 101 155

DMS 5% 2 5 7 6 7 7 3,62 0,04
C.V.(%) 1,8 4,3 6,8 5,6 6,6 6,2 6,9 4,9
MJ/kg MS: Megaxulios por kg de materia seca UFL/kg MS: Unidades forraxeiras leite por kg de materia seca
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LISTA PROVISIONAL DE VARIEDADES DE MILLO
(Variedades con só 1 ano de avaliación. Conveñen novas contrastacións dos seus resultados)

RESULTADOS DE 13 ANOS (1996-2008)
DIF ÍNDICES DE PRODUCIÓN

TIPO VARIEDADE DÍAS % PL Costa Interior ALMIDÓN UFL/KG Nº Casa
CICLO RECO caídas TOTAL Occide Oriente Baja Alta (% s MS) MS ano comercial

PARDI 27 4 131 123 137 134 129 29,88 0,98 1 Codisem
ANJOU 456 33 9 127 124 136 123 125 29,99 0,97 1 Nickerson
AMBASSAD 35 4 126 115 135 129 124 28,99 0,95 1 Nickerson

Largo MAS 44 A 31 4 126 126 130 129 118 29,86 0,98 1 Maïsadour
NKGALACTIC 35 3 123 115 132 122 121 31,82 0,98 1 Syngenta
NKTIMIC 30 2 121 114 128 122 120 30,39 0,97 1 Syngenta
SALSA 34 1 114 109 117 116 113 33,51 0,99 1 Maïsadour
PR 35 P 12 22 10 119 108 127 120 120 31,14 0,98 1 Pioneer
KURSUS 26 3 118 112 133 113 112 32,64 1,00 1 KWS
BAXTER 23 9 118 114 122 114 120 30,36 0,98 1 Syngenta
NK FORTIUS 21 3 117 109 117 125 118 29,72 0,98 1 Syngenta

Medio POLLEN 22 5 116 111 118 125 108 32,02 0,99 1 Maïsadour
JOKARI 21 3 115 109 121 113 119 29,22 0,99 1 Caussade
DELLI 21 2 115 110 125 114 112 32,35 0,99 1 Codisem
NK ALTIUS 23 2 114 112 118 114 112 31,48 0,99 1 Syngenta
NEXXOS 16 5 114 115 108 120 111 29,75 0,97 1 Rocalba
LATIZANA 23 4 113 108 122 111 112 30,51 0,98 1 Nickerson
ATLETICO 17 3 123 114 127 130 122 28,59 0,98 1 KWS
BONPI 14 5 121 115 125 122 120 29,12 0,97 1 Caussade
LG 32.64 14 3 117 114 118 116 119 26,51 0,99 1 Nickerson

Corto MUZI 19 2 114 107 117 118 113 29,44 0,98 1 Caussade
HAPPI 14 3 113 108 116 111 117 28,82 0,97 1 Batlle
MONCADA 15 5 106 102 114 99 108 31,36 1,00 1 Syngenta
AURELIA 5 5 103 99 103 109 99 27,45 0,98 1 Advanta
LG 22.75 8 5 101 98 97 96 113 28,87 0,98 1 L G
MEDIA 22 4 117 112 122 118 116 30,15 0,98

100=Produción en t MS/ha 15,9 15,3 16,9 16,1 15,1

0 días entre sementeira-recollida 117 113 101 155
DMS 5% 2 5 7 6 7 7 3,62 0,04
C.V.(%) 1,8 4,3 6,8 5,6 6,6 6,2 6,9 4,9
MJ/kg MS: Megaxulios por kg de materia seca UFL/kg MS: Unidades forraxeiras leite por kg de materia seca

Mas 20.F Ciclo Corto “Más producción, más verdor a madurez”

Mas 22.D Ciclo Medio “Volumen y producción”

Mas 37.V Ciclo Largo “Productiva y segura”

NOVEDAD

Variedad Ciclo Tierras Tierras Tolerancia Observaciones

buenas medias a enfermedades
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Félix Corredera González
Responsable de Expansión de Cultivos Extensivos de RocalbaGarantir unha boa colleita de millo para 

ensilado require en primeiro lugar a 
elección da variedade a sementar e aplicar 

as boas técnicas do cultivo: preparación 
do terreo, fertilización, tratamentos 
fitosanitarios, data de sementeira, 

execución da sementeira e técnicas 
complementarias.

PREPARACIÓN DO TERREO
Enténdese por preparación do terreo o conxunto de labo-
res que é preciso realizar antes de sementar. 

O millo necesita un laboreo profundo (de arado de ver-
tedeira ou de cultivadores chisel) para eliminar as malas 
herbas, incorporar os restos do cultivo anterior e osixenar 
o terreo, romper as zonas compactadas e garantir unha 
boa drenaxe. Este labor profundo lévase a cabo a unha 
fondura duns 30-40 centímetros. Estes traballos deben 
realizarse canto antes, sempre que as condicións do solo 
o permitan.

Deben realizarse de dous a tres laboreos máis superfi-
ciais para mesturar os restos vexetais, incorporar o abono, 
herbicidas, etc., preparar un bo leito de sementeira e ele-
var a temperatura do solo. O obxectivo é conseguir pre-
parar para a semente un bo medio de xerminación. Estes 
labores deben levarse a cabo a unha fondura de entre 12 
e 15 centímetros.  

A SEMENTEIRA DO MILLO: 
CONSELLOS PRÁCTICOS

Volteo do terreo para a sementeira

AGRICULTURA
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Sementeira profunda

O exceso de laboreo provoca un esmiuzamento demasia-
do fino, favorecendo a formación de costra. Isto dificultará 
a nascencia e a penetración da auga. Por outra banda, o 
paso de maquinaria producirá un amazocamento do terreo, 
ademais de xerar máis custos.

Os labores en terreo húmido non son nunca recomen-
dables.

DATA DE SEMENTEIRA
A data de sementeira é unha das decisións importantes que 
se deben tomar no cultivo do millo. 

En primeiro lugar, cómpre dicir que non hai unha data 
concreta de sementeira, sexa por circunstancias climáticas 
adversas (temperaturas baixas, chuvias, etc.), sexa por cir-
cunstancias propias de cada explotación.

Para que o millo poida xermolar e teña unha boa nascen-
cia é necesario que o solo teña unha temperatura superior 
a 10 ºC e que a temperatura ambiente sexa suave. A tem-
peraturas inferiores, a semente pode ter máis dificultades 
para xermolar. Ao permanecer máis tempo baixo terra, está 
a expensas da acción dos parásitos e outras pragas que po-
den prexudicar a xerminación , nascencia e primeiros esta-
dios do desenvolvemento das plántulas.

Se buscamos obter millo para ensilado, as sementeiras 
excesivamente temperás non son convenientes, aínda que 
sementemos variedades de ciclos máis longos. A pesar de 
que a semente é capaz de aguantar temperaturas de ata 
-2ºC na terra, se a sometemos a estas condicións a plan-
ta terá menor altura, o que significa recortar produción. 
Cómpre lembrar que para o ensilado necesitamos plantas 
altas e boas mazarocas (gran).

ELECCIÓN DA VARIEDADE
A variedade a sementar é a decisión máis importante que 

ten que tomar un agricultor, e ademais a máis difícil. 

DEBEN REALIZARSE DOUS OU TRES 
LABOREOS SUPERFICIAIS PARA PREPARAR 
UN BO LEITO DE SEMENTEIRA E ELEVAR A 
TEMPERATURA DO SOLO
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A máis importante, porque a variedade é o que máis in-
flúe na colleita final. A máis difícil, porque son moitos os 
factores que hai que analizar: condicións medias e normais 
que se dan na explotación, tipos de solo, fertilización, fac-
tores climatolóxicos, posible presenza de enfermidades e 
pragas e outras condicións adversas.

Debemos sementar unha variedade que posúa as carac-
terísticas máis axeitadas, que sexa capaz de dar a máxima 
produción nas condicións de cada explotación. 

As características máis importantes que debemos consi-
derar á hora de elixir variedade son:

• Precocidade
• Capacidade produtiva, tanto de materia verde coma 

de gran, e adaptabilidade
• Vigor de nascencia
• Un bo stay green, a capacidade de manter a planta 

verde mesmo nos estadios próximos á madurez.
• Resistencia a pragas e enfermidades (helminthospo-

rium, carbón, virose, etc.)
• Resistencia ás condicións climáticas da zona

A mellor variedade en sentido absoluto non existe. Cada 
variedade ten as súas propias características, unhas ven-
taxosas e outras non en relación con certas condicións am-
bientais. Isto hai que valoralo: a relación da variedade co 
medio no que se vai desenvolver.

As mellores variedades para ensilado son tamén as me-
llores para gran. Isto débese a que para ensilar buscamos 
plantas altas, pero tamén abundancia de gran. Pola contra, 
as mellores variedades para gran ás veces non son as mello-
res para ensilado, xa que producen plantas máis baixas e o 
secado é máis rápido.

DENSIDADE DE PLANTACION
A densidade de plantación do millo depende do tipo de 
solo, abonado, auga, preparación do terreo, fertilidade do 
solo, clima e, en gran parte, da variedade a sementar (ca-
racterísticas e ciclo).

Non existe unha regra xeral de plantación. Non obstante, 
pódese dicir que canto máis curto é o ciclo, maior densida-
de se pode sementar.

Na práctica, a densidade máis normal é de 85.000 semen-
tes/hectárea en ciclos longos, de 90.000 sementes en ciclos 
medios e de 95.000-100.000 sementes en ciclos curtos.

A razón disto é que en ciclos longos os talos adoitan ser 
máis grosos e as follas máis grandes ca en ciclos curtos, 
polo cal as plantas necesitan máis espazo entre si para des-
envolverse axeitadamente e non competir polos recursos.

MARCO DE SEMENTEIRA
O marco de sementeira é a distancia que hai entre as liñas 
de sementeira. Está en función da maquinaria de que se 
dispoña na explotación.

 O marco de sementeira máis normal é de entre 70 e 75 
centímetros. Esta separación garantirá unha correcta airea-
ción das plantas e o paso dos raios solares.

A maioría das máquinas de sementeira están reguladas 
na actualidade para traballar en diferentes marcos. 

EN MILLO PARA ENSILADO, AS 
SEMENTEIRAS TEMPERÁS NON SON 
CONVENIENTES. A PLANTA TERÁ MENOR
ALTURA, O QUE SIGNIFICA RECORTAR 
PRODUCIÓN

A DISTANCIA ENTRE AS LIÑAS DE
SEMENTEIRA DEBE SER DE ENTRE 70 
E 75 CENTÍMETROS. ESTA SEPARACIÓN 
GARANTIRÁ UNHA CORRECTA AIREACIÓN
DAS PLANTAS

Vigorosa nascencia do cultivo

Da execución 
da sementeira 
vai depender 
despois o vigor 
da colleita

Terreo 
excesivamente 
amazocado

Exemplo dunha sementeira á profundidade correcta
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O ensilado 
require un millo 
de plantas 
altas e boas 
mazarocas

Mas 24.A Ciclo Corto “El todo terreno de la cornisa Cantábrica”

Cultura Ciclo Medio “Sanidad, calidad, precocidad”

Mas 53.B Ciclo Largo “Producción y belleza”

Variedad Ciclo Tierras Tierras Tolerancia Observaciones

buenas medias a enfermedades

AS DENSIDADES DE SEMENTEIRA
NORMAIS SON DE 85.000 SEMENTES/HA
EN CICLOS LONGOS, 90.000 NOS MEDIOS 
E 95.000-100.000 NOS CURTOS

PROFUNDIDADE DE SEMENTEIRA
A profundidade de sementeira depende de varios facto-
res: textura e estrutura do solo, humidade e temperatura 
do mesmo e condicións climáticas no momento da semen-
teira. Ante todo, é necesario que a semente quede cuberta 
pola terra.

É importante considerar se o terreo está seco ou húmido. 
En función disto, sementarase a maior ou menor fondura. 
Cuanto menos húmido estea o terreo, máis profunda habe-
rá que colocar a semente, buscando a humidade.

Sementeiras moi superficiais favorecen a aparición de 
gromos (pequeños talos que abrollan da raíz).  

Sementeiras moi profundas ocasionan perdas de plántu-
las e plantas máis débiles. Se poñemos a semente a unha 
profundidade excesiva, a plántula terá máis dificultades 
para saír á luz.

A profundidade idónea de sementeira debe oscilar entre 
3 e 5 centímetros. A esta profundidade, a semente queda 
ben cuberta, cunha capa axeitada de terra por riba, e ade-
mais está a unha distancia non excesiva da superficie, o que 
permite que a plántula saia á luz con máis vigor.

VELOCIDADE DE SEMENTEIRA
A velocidade de sementeira debe axustarse ás caracterís-
ticas da maquinaria e do terreo. A máis conveniente os-
cila entre 8 e 10 kms/hora. É dicir, o paso normal dunha 
persoa. A esta velocidade, os grans caen á distancia e na 
cantidade desexables. 

A unha velocidade de sementeira maior, é fácil non con-
trolar nin a profundidade nin a distancia entre plantas. Isto 
pode ocasionar que botemos menos sementes por hectárea 
das desexadas e peor distribuídas.

CONCLUSION
Da execución da sementeira depende en gran medida o 
futuro do cultivo. Unha boa nascencia e implantación do 
cultivo sempre será garantía de obter unha boa colleita. 
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OS PRODUCTOS 
GALICAL FAVORECEN O 
RENDEMENTO DO MILLO

A acidez dos solos é unha das limitacións para a se-
menteira do millo. Para reducir o efecto limitante do 
pH e controlar o aluminio cómpre aplicar emendas 
cálcias ou magnésicas nas terras de cultivo. 

Os produtos Galical reducen rapidamente a 
acidez dos solos grazas aos seus altos índices de 
neutralización debidos ao alto contido en calcio 
e magnesio.

Ademais, o calcio e o magnesio son elementos es-
enciais para o bo desenvolvemento da planta.

As emendas cálcicas melloran as condicións quími-
cas, físicas e biolóxicas do solo. Favorecen a mobili-
dade e permanencia da auga, o aire e os nutrientes 
no solo. Deste xeito, favorécese a penetración das 
raíces no solo e a mellor absorción dos nutrientes.

As cales vivas e apagadas son produtos de ac-
tuación rápida. Prácticamente nun mes reaccionan 
co solo e realizan a súa acción neutralizante.

As calizas ou carbonato cálcico son produtos de 
actuación lenta e córrese o risco de que as chuvias 
provoquen perdas da emenda, xa que durante 
o primeiro mes só reacciona o 50% Precísanse 
seis meses ou máis para que se complete a acción 
neutralizante.

O millo pide un pH de 
entre 6.0 e 7.5, pero cun 
manexo axeitado pode 
dar boa colleira en terra 
máis alcalina

O millo adáptase moi ben en solos 
de pH entre 6 e 7. Require solos 
profundos ricos en materia orgánica, 
con boa circulación da drenaxe para 
non producir encharcamentos que 
asfixien as raíces



GALICAL
CALES E CARBONATOS AGRÍCOLAS

Reducen rapidamente 
a acidez dos solos

Aumentan a 
produtividade das 
colleitas

SERVIZO EN CAMIÓNS A 
CALQUERA PUNTO DE GALICIA

INCLÚESE APLICACIÓN SOBRE O TERREO

O S  S O L O S  G A L E G O S  S O N  A C E D O S

NON LEVANTA PO

GALICAL, S.L.L.
CALES Y DOLOMIAS AGRICOLAS

Arieiras s/n P.I. Louzaneta, 27294 LUGO • Teléfono 982 22.14.84 • Fax 982 22.14.08
E-mail: info@galical.es • Web: www.galical.es 

EMENDA DE CAL VIVA GRANULADA (98% CaO)

Alta porcentaxe en calcio. Valor neutralizante: 90% 
Sacos de 35 quilos, big bag de 1.100 quilos, camión 

EMENDA DE CAL VIVA GRANULADA DOLOMÍTICA 
(35% MgO) (60% CaO)

Alta porcentaxe de magnesio. Valor neutralizante: 90%
Big bag de 1.100 quilos, camión cisterna, camión 

EMENDA DE CAL VIVA (88% CaO)

Gran poder de neutralización. Valor neutralizante: 77% 
Sacos de 35 quilos, big bag de 1.100 quilos, camión 

EMENDA DE CAL APAGADA (70% CaO)

Potencia o rendemento agrícola. De fácil asimilación. 
Valor neutralizante: 58% - Big bag de 1.100 quilos, 

EMENDA DE CAL APAGADA MÁIS DOLOMÍA
(61% CaO)(20% MgO)

Aporta magnesio. Favorece a actividade clorofílica da 
planta. Valor neutralizante: 85% - Sacos de 35 quilos, Big
bag de 1.100 quilos, camión cisterna, camión volquete, 

EMENDA CALIZA, CARBONATO (56% CaO)

ambientais e dermatites. Apropiado para a produción de 
todo tipo de pensos. Valor neutralizante: 48% - Big bag 
de 1.100 quilos, produto a granel en camión volquete

   FANSE ANALÍTICAS DE TERRAS PARA APLICAR A 
VARIEDADE MÁIS ACONSELLABLE EN CADA CASO

GRAN PODER DE 
NEUTRALIZACIÓN



Ata mediados do século XIX, a 
produtividade das colleitas estivo 

estreitamente relacionada coa aportación 
de nutrientes en forma de esterco. A 

partir dese momento incrementouse o 
uso dos fertilizantes minerais, sobre 

todo na segunda metade do século XX. 
As aplicacións de estercos e xurros 

procedentes das explotacións gandeiras 
continuou, pero a súa importancia como 

fonte de nutrientes declinou respecto aos 
fertilizantes minerais.

INTRODUCIÓN
A intensificación da produción gandeira das últimas dé-
cadas incrementou a produción de estercos e xurros e di-
minuíu o uso que fai o gando dos nutrientes inxeridos nos 
concentrados e nas forraxes. Aproximadamente o 75% do 
nitróxeno (N), o 70% do fósforo (P) e o 85% do potasio 
(K) consumidos cos alimentos son excretados nas feces e 
na mexa (Klausner, 1989). É dicir, o contido en nutrientes 
dos estercos e xurros incrementouse.

No proxecto europeo Green Dairy (Interreg IIIB nº 
100) finalizado no ano 2006, no que  participaron 139 ex-
plotacións gandeiras de vacún de leite representativas de 
once rexións do Arco Atlántico (Irlanda do Norte, Escocia, 
Irlanda, Gales, Inglaterra, Bretaña, País do Loira, Aqui-
tania, País Vasco, Galicia e Norte de Portugal), o grupo 
das 18  explotacións galegas estudadas polo CIAM tiña 
os maiores custos de produción en alimentación do gando, 
ademais de realizar gastos innecesarios en adubado. Nas 
explotacións galegas constatáronse os maiores excesos de 
fósforo, con 156 kg/ha de P

2
O

5
, e os segundos maiores ex-

cesos no balance de nitróxeno, con 349 kg/ha (Raison et
al., 2006).  

DIRECTRICES
PARA FERTILIZAR 
CON XURROS
O MILLO 
FORRAXEIRO
M.I. García Pomar, J. Castro Insua, D. Báez Bernal, J. Camba Carballeira, J. López Díaz
Centro de Investigacións Agrarias de Mabegondo - INGACAL
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Os balances de nutrientes das nosas explotacións permi-
ten afirmar que poden chegar a ter, xunto ás explotacións 
do Norte de Portugal, o maior grao de autosuficiencia na 
fertilización de todo o Arco Atlántico, se se fixera unha cor-
recta valorización e un bo uso do xurro como abono dos 
cultivos forraxeiros (Green Dairy, 2006). Isto contribuiría 
a unha mellora da marxe económica e da sustentabilidade 
das explotacións leiteiras, un sector que en Galicia ten unha 
grande importancia, cun valor total da produción no 2005 de 
661 millóns de euros, o 47 % da produción final gandeira e o 
32% da produción final agraria (Xunta de Galicia, 2005). 

O XURRO COMO FERTILIZANTE
O xurro é o conxunto de dexeccións sólidas e líquidas do 
gando xunto a restos de materiais empregados na alimen-
tación e, segundo os casos, material de camas, efluentes 
de ensilados, etc. Todo isto, máis ou menos diluído cunha 
cantidade variable de auga procedente da limpeza das ins-
talacións gandeiras e da choiva (fosas descubertas).

Nas explotacións leiteiras galegas onde a produción lei-
teira está asociada coa produción de forraxes, pradeira e 
millo forraxeiro fundamentalmente, o mellor aproveita-
mento do xurro é como fertilizante na propia explotación, 
reducindo os custos de produción polo aforro de abonos 
minerais. O seu uso, á parte da achega de nutrientes, ten 
numerosas vantaxes:

_Aporta materia orgánica ó solo. Esa materia orgánica 
beneficia as propiedades físicas do solo (mellora a estrutura, 
a permeabilidade, a capacidade para reter auga, a tempera-
tura….), as propiedades químicas (redúcense as oscilacións 
do pH, incrementa a capacidade de adsorción e intercam-
bio catiónico…) e as propiedades biolóxicas (redúcense os 
asolagamentos, favorécese a actividade da poboación mi-
crobiana aerobia e a súa acción beneficiosa sobre os proce-
sos do solo, exércese un efecto favorable sobre a rizoxénese 
e nutrición mineral das plantas cultivadas…)

_Diminúe a lixiviación de nitratos respecto á que produ-
cen os fertilizantes minerais. 

Nun ensaio feito no CIAM en pradeiras con fertilización 
mineral e con xurros de vacún e de porco, observouse un 
incremento da biomasa microbiana nos tratamentos ferti-
lizados con xurro (Paz-Ferreito et al., 2008) e comprobouse 
que as perdas de nitratos por lixiviación eran maiores con 
abonado mineral ca con xurros ( Báez et al., 2006). 

Cando a produción de xurros é moi elevada, este pasa a 
ser un residuo problemático. É o caso das ganderías sen te-
rra e das explotacións gandeiras moi intensivas, onde exis-
ten unhas limitacións de tempo e momento de aplicación, 
capacidade dos solos e cultivos para absorbelos e degrada-
los, etc. Nestes casos hai que pensar na posibilidade de usar 
o xurro para produción de biogás ou separación de sólidos 
e posterior compostaxe con palla.

DIRECTRICES PARA FERTILIZAR CON XURROS O 
MILLO FORRAXEIRO
Á hora de usar o xurro como fertilizante debemos seguir 
as mesmas directrices que cando fertilizamos cun fer-
tilizante mineral, aínda que hai que ter en conta certas 
consideracións. 
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En xeral, se se desexa manter a fertilidade dos solos é 
necesario devolver todos os elementos nutritivos que por 
calquera causa (extracións dos cultivos, lixiviación, asimi-
labilidade...) poidan perderse. É o que se chama a lei da 
restitución.

O primeiro que debemos considerar é a riqueza do solo 
en nutrientes. Temos solos ricos, onde o nivel elevado de 
nutrientes permite economizar fertilizantes, solos pobres, 
onde é necesario facer abonados de corrección para ir in-
crementando o nivel de nutrientes ata os dun solo medio, e 
solos de riqueza media, onde non é necesario facer un abo-
nado de corrección, pero si un abonado de conservación. 
Un solo cun nivel medio debe alcanzar as 25 ppm (partes 
por millón) de P (fósforo) e as 125 ppm de K (potasio).

O abonado fosfórico e potásico de conservación consis-
tiría en aportar as extraccións que realiza a colleita (tamén 
pode haber pequenas perdas por erosión e lixiviación).

O abonado nitroxenado consistiría en aportar as extrac-
cións que realiza a colleita, o nitróxeno lixiviado e, no caso 
dos xurros, as perdas por volatilización do amoníaco (NH

3
)

cara á atmósfera. En xeral, dado que as perdas por lixivia-
ción varían moito coa choiva, o tipo de solos, etc., adoitan 
obviarse á hora de facer recomendacións de abonado ni-
troxenado e considerar, aínda que poden ser importantes, 
que son compensadas co nitróxeno presente no solo ao ini-
cio do cultivo.

 Verdadeiramente, para facer unha correcta fertilización 
nitroxenada sería necesario coñecer o nitróxeno mineral 
presente no solo ao inicio do cultivo, estimar as lixiviacións 
e coñecer as extraccións feitas polo cultivo. Se o abonado é 
orgánico, deben terse en conta as perdas por volatilización. 
Cando aplicamos os xurros hai que telas en conta, dado 
que poden ser importantes.

Cando fertilizamos cun fertilizante mineral coñecemos 
a súa riqueza en nitróxeno, fósforo e potasio, pero cando 
fertilizamos con xurros é necesario coñecer ou estimar o 
seu contido en nutrientes, pois varía dunhas explotacións 
a outras.

Na fertilización do millo forraxeiro con xurros, temos 
que coñecer:

1) A riqueza en nutrientes do solo.
2) O valor fertilizante  do xurro.
3)  As técnicas, momentos e condicións de aplicación para 

a mellora da eficiencia na utilización do nitróxeno.
4) As extraccións de nutrientes do millo forraxeiro.

1) ANÁLISE DE SOLO
As análises de terra cómpre facelas cada cinco anos, sobre 
todo para coñecer as necesidades de encalado, xa que os 
abonos non serán ben aproveitados polos cultivos se non se 
corrixe a acidez do solo. O aluminio do complexo de cam-
bio do solo é o principal causante do escaso crecemento 
das plantas en solos acedos. Por esta razón, a porcentaxe de 
aluminio presente no complexo de cambio vénse usando 
desde a década dos oitenta do século XX como un bo indi-
cador da acidez en España (Mombiela e Mateo, 1984). O 
contido da porcentaxe de aluminio debe estar por debaixo 
do 10%. Na Táboa 1 (Piñeiro et al., 2009) amósanse as do-
ses de encalante recomendadas para corrixir a acidez. 

Táboa 1. Acidez e doses recomendadas de encalante 
(Piñeiro et al., 2009)

Nivel % Aluminio Kg/ha de caliza (CO3Ca)
Kg/ha de óxido 
de calcio (OCa)

Moi ácido
Ácido
Medio
Pouco
Ácido
Óptimo

>= 60
41-60
21-40
0-20

0

4500
3500
2700
1800

0

2500
2000
1500
1000

0

É importante coñecer o contido de fósforo e potasio do 
solo, para establecer o nivel de riqueza e, se é necesario, fa-
cer un abonado de corrección, como vimos anteriormente. 

 As análises de terras de explotacións de vacún de leite 
feitas no CIAM  amosan polo xeral acidez do solo e niveis 
altos de fósforo e potasio (Táboa 2), o que demostra unha 
falta de encalado e un exceso de abonado fosfórico e po-
tásico (Castro et al., 2007; García et al., 2007). Obsérvase 
que a acidez do solo está incrementándose, o que indica 
que está descoidándose o encalado. Os niveis de fósforo e 
potasio, que estaban moi por riba dos niveis medios, están a 
baixar, o que nos indica que o agricultor está aproveitando 
ese exceso e está comezando a rebaixar as achegas innece-
sarias de fertilizantes fosfóricos e potásicos. 

Táboa 2. Valores medios de análises de terras de 
explotacións de vacún de leite en Galicia 
Período Nº de parcelas pH Al (%) P (ppm)1 K (ppm)2

1999-2004 740 5,77 15 57 221

2005-2009 1941 5,57 18 48 201

1 Método de Olsen (extracción en CO
3
HNa).

2 Extracción en NO
3
NH

4
.

A mostraxe das terras farase do seguinte xeito: deben to-
marse dúas mostras medias duns 500 gramos de cada par-
cela homoxénea. Esas mostras serán a mestura de volumes 
de terra pequenos, unha nos primeiros 20 centímetros en 
15 ou 25 lugares diferentes uniformemente repartidos (ir 
mostreando en zig-zag) e outra nunha fondura de 20 a 40 
centímetros nun mínimo de cinco sitios diferentes unifor-
memente repartidos.

A toma de mostras debe facerse sempre antes de abonar.

As producións de millo fertilizado con xurro son 
semellantes ás obtidas con fertilizante mineral
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CALFENSA, A CALIZA DA TÚA TERRA
C A L I Z A  A G R I C O L A  -  C A L I Z A  M A G N E S I A N A

FÁBRICA:
OURAL-LUGO
Teléfono: 982 54 66 23

OFICINAS:
27161 SANTA COMBA-LUGO 
Teléfono: 982 30 59 02

MODALIDADES DE SERVIZO: 
• APLICADO SOBRE O TERREO
• ENVASADO. Saco de 40 Kg.- Big Bag de 1.000 Kg.
• A GRANEL



PIENSOS ARA
• Fabricación personalizada de todo tipo de pensos: mesturas, 

pensos simples, compostos, en fariña ou granulados

• Servizo de racionamentos para calquera especie animal

• Asesoramento técnico

• Servizo de menos de 24 horas para pedidos de calquera 
volume e a calquera lugar

• Venta de forraxes (alfalfa, palla, reigrás). 
Cantidade mínima, unha paca

• Venta de fertilizantes

Praza Maior, s/n - 27377 Muimenta (Lugo) - Telf.: 982.52.81.03 - Fax: 982.52.81.33 - Mail: poehisl@infonegocio.com



2) ANÁLISE DE XURRO
O contido en nutrientes do xurro presenta variabilidade 
duhas explotacións a outras, sendo o principal factor de 
variación no xurro de vacún a dilución,  que depende de 
que a fosa estea ou non cuberta e das augas e efluentes que 
vaian parar a ela. A segunda fonte de variación é a diferente 
composición da ración e a terceira o animal (Castro, 2000). 
Estes mesmos factores afectan tamén á variabilidade esta-
cional dentro dunha mesma explotación (Acea et al., 1990). 
Debido a esta variabilidade é conveniente caracterizar o 
xurro en cada explotación nos momentos da súa aplica-
ción, mediante unha análise ou mediante unha estimación 
a partir de medidas indirectas (densímetro). 

Na Táboa 3 aparecen os contidos de nutrientes e o seu 
valor fertilizante expresado por 1000 kg de purín (apro-
ximadamente 1 m3) de 218 mostras de xurro de vacún 
analizadas nos últimos cinco anos (2005-2009) no Centro 
de Investigacións Agrarias de Mabegondo. Se compara-
mos os datos cos publicados en 1983 por Leirós et al. (126 
mostras), podemos observar que ao longo do tempo a por-
centaxe de materia seca incrementouse, o valor fertilizante 
nitroxenado e fosfórico de 1000 kg de xurro aumentou e o 
valor fertilizante potásico diminuíu.

 O incremento do nitróxeno é debido  ao uso de dietas 
de alto contido proteico. O incremento en fósforo é debido 
a que desde o ano 1983 as explotacións son máis intensi-
vas, cun uso maior dos concentrados que teñen un elevado 
contido en fósforo e, por outra banda, o maior contido en 
fósforo dos solos fai que as forraxes teñan tamén un maior 
contido neste elemento. A diminución de potasio é debida a 
un menor consumo de forraxes, que teñen un elevado con-
tido en potasio.

Táboa 3. Contido de nutrientes no xurro
Leirós et al. (1983) CIAM (2009)

% Materia seca
% N total (% sobre m.s.)
% P total (% sobre m.s.)
% K total (% sobre m.s.)

6,08
4,49
0,75
5,02

7,73
3,89
0,83
3,85

Kg N /1000 kg xurro
kg de P2O5/1000 kg xurro
kg de K2O/1000 kg xurro

2,73
1,04
3,66

3,01
1,47
3,58

Para estes valores medios, se aplicamos 10 m3 de xurro 
cunha densidade de 1,05 kg/l estariamos aplicando 32 kg 
de N, 15 kg de P

2
O

5
e 37 kg de K

2
O, o que sería equivalen-

te á aplicación  de 125 kg dun abono complexo 12-12-24, 
máis 35 kg de urea.

A mostra de xurro para análise química debe tomarse 
da fosa, removendo previamente o xurro, ou da cisterna. 
A cantidade de mostraxe estará en torno a medio litro, o 
envase será de plástico e non se encherá na súa totalidade. 
A almacenaxe antes de enviala ao laboratorio será en lugar 
fresco e durante non máis de tres días.

Outro xeito de estimar a composición química do xurro 
é coñecendo a densidade, a cal relaciónase coa materia seca 
e coa composición química (Táboa 4). A toma de mostras 
será igual que para a análise química: deposítase o xurro 
recollido nunha probeta ou nun balde coa suficiente pro-
fundidade, remóvese o xurro e deposítase o densímetro, 
facendo a lectura aos cinco minutos. 
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Táboa 4. Estimacións feitas no CIAM sobre cantidade de 
nitróxeno, fósforo e potasio aportados por 10 m3 de xurro 
en función da densidade.
Densidade
(kg/l)

Materia
seca (%)

N
(kg/10m3)

P2O5 (*)  
(kg/10m3)

K2O(*)
(kg/10m3)

1,02
1,06
1,10
1,14
1,18
1,22
1,26
1,30
1,34
1,38
1,42
1,46
1,50

5,9
6,2
6,6
6,9
7,2
7,6
7,9
8,3
8,6
8,9
9,3
9,6

10,0

23·E(**)
26·E
28·E
31·E
33·E
36·E
38·E
41·E
43·E
46·E
48·E
51·E
53·E

11
12
13
15
16
18
19
20
22
23
24
26
27

27
30
33
36
39
42
45
48
50
53
56
59
62

(*) Contabilizárase o xurro aplicado nos anteriores 6 meses.
(**) Eficiencia de utilización do nitrógeno do xurro

3) EFICIENCIA DE UTILIZACIÓN DO NITRÓXENO DOS XURROS
Un factor moi importante a ter en conta para mellorar o 
aproveitamento do nitróxeno é soterrar o xurro para evi-
tar as perdas do nitróxeno amoniacal cara á atmósfera. Se 
o xurro non se enterra, pode volatilizarse a totalidade do 
nitróxeno amoniacal, que representa aproximadamente 
entre un 50% e un 75% do nitróxeno no xurro de vacún e 
porcino, respectivamente. O 50% das perdas de amoníaco 
ocorren dentro das 4-12 horas seguintes á aplicación dos 
xurros. A incorporación con grades pode rebaixar as perdas 
arredor dun 80% e a inxección en profundidade, eliminalas 
totalmente (Oenema et al., 2008). 

As perdas de nitróxeno amoniacal serán maiores can-
to maior sexa a materia seca do xurro (xurros espesos), e 
menores en xurros diluídos, debido á maior facilidade de 
infiltración no terreo destes últimos.

Se o terreo está labrado antes de botar o xurro, a infiltra-
ción será mellor e, polo tanto, as perdas serán menores.

Nesta volatilización tamén inflúen outros factores como 
son a temperatura, a humidade e o vento (Táboa 6). 

Táboa 6. Eficiencia de uso do nitróxeno do xurro en 
función das condicións de aplicación
Forma de 
aplicación

Momento de 
aplicación

Condicións de aplicación 
Óptimas(*) Regulares Malas(**)

Coberteira
Finais de inverno
Primavera
Outono

0,7
0,5
0,4

0,6
0,5
0,3

0,6
0,4
0,3

Enterrado
Inmediatamente
Menos de 4 horas
O mesmo día

0,9
0,8
0,7

0,8
0,7
0,6

0,7
0,6
0,5

(*) Condicións óptimas: 
-Elevada humidade relativa do aire: orballo, ao mencer ou ao atardecer
-Vento en calma.
-Baixas temperaturas.

 (**) Condicións malas:
-Tempo seco, mediodía.
-Forte vento.
-Altas temperaturas.

Para mellorar o emprego do nitróxeno tamén convén redu-
cir ao mínimo as perdas por lixiviación. Se é posible, den-
de un punto de vista práctico, deben evitarse aplicacións a 

finais de outono e no inverno (período de precipitacións 
elevadas), dado que a choiva pode lavar os nitratos antes 
de que sexan asimilados polos cultivos. O retraso das apli-
cacións do xurro para o millo forraxeiro a finais de inverno 
e comezos da primavera incrementará a utilización do ni-
tróxeno.

4) NECESIDADES DE NUTRIENTES  DO MILLO FORRAXEIRO
Para unha produción estimada de 15 t/ha de materia seca 
de millo deben aplicarse 190 kg/ha de N,  90 kg/ha de 
P

2
O

5
 e 220 kg/ha de K

2
O (Piñeiro et al., 2009).  

O nitróxeno no millo convén distribuílo en dúas me-
tades, unha en fondo e outra en coberteira, aínda que co 
xurro pode aplicarse todo en fondo, pois é un abono or-
gánico cunha liberación progresiva do nitróxeno ao longo 
do tempo. 

RESUMO
Para un bo uso do xurro como fertilizante é necesario facer 
análises das terras e do xurro, e a súa aplicación debe ser o 
máis próxima posible á sementeira do millo forraxeiro para 
evitar as perdas por lixiviación, e con condicións climáticas 
favorables: elevada humidade relativa do aire (orballo, ao 
mencer ou ao atardecer), vento en calma e baixas tempera-
turas, e a ser posible inxectando o xurro no solo ou  ente-
rrándoo inmediatamente trala súa aplicación.

Para fertilizar unha hectárea de millo forraxeiro nunha 
parcela, cunha riqueza media de fósforo e de potasio, usan-
do un xurro cun valor fertilizante por m3 de 3,2-1,5-3,7 
aplicado en condicións óptimas e enterrado inmediata-
mente, serían necesarios 60 m3 para satisfacer as necesida-
des fosfóricas e potásicas e 66 m3 para satisfacer as necesi-
dades nitroxenadas. 

Inxección do xurro en profundidade

AS ANÁLISES DE TERRA
CÓMPRE FACELAS CADA
CINCO ANOS, SOBRE 
TODO PARA COÑECER 
AS NECESIDADES DE 
ENCALADO, FÓSFORO E
POTASIO

Sonda para 
toma de 
mostras 
superficial 
de solo

Estimación da 
composición 
química do 
xurro co uso do 
densímetro

É CONVENIENTE 
CARACTERIZAR O XURRO 
EN CADA EXPLOTACIÓN
NOS MOMENTOS DA SÚA
APLICACIÓN
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_Cantidade de xurro que o gandeiro estima que vai apli-
car por hectárea de superficie. 

_A analítica de solo da parcela: Al(%), P(ppm) e K(ppm).
_O xeito de aplicación dos xurros (aplicación en cober-

teira ou enterrado, época de aplicación, momento de ente-
rrado e condicións climáticas), para estimar a eficiencia na 
utilización do N.

As saídas que nos mostra o programa son:
_O valor fertilizante de 1 m3 de purín, expresado en uni-

dades fertilizantes de N, P
2
O

5
 e K

2
O.

_A equivalencia de 10 m3 dese xurro en fertilizantes 
simples.

_O abonado de corrección expresado como  m3 de xurro 
necesarios para satisfacer as necesidades de P e de K.  

_O abonado necesario para satisfacer as necesidades de 
N, P e K do millo forraxeiro, expresado como m3 de xurro.

_O fertilizante mineral a aportar no caso de aplicar unha 
determinada dose de xurro (no caso de non introducir nin-
gunha cantidade, o programa fará os cálculos para unha 
aplicación de 50 m3 de xurro/ha).

_Necesidades de encalado.
A aplicación vai dirixida a técnicos e gandeiros. É moi 

doada de usar, polo que é de esperar que sexa unha boa fe-
rramenta para o aumento e mellora do uso do xurro como 
abono nas explotacións leiteiras galegas, coas conseguintes 
vantaxes económicas e medioambientais. 

PROGRAMA DE RECOMENDACIÓN DE ABONADO 
CON XURRO NO MILLO FORRAXEIRO
Como resultado do proxecto FEADER 2007-2009 Re-
dución do consumo de fertilizantes minerais sintéticos nas ex-
plotacións de vacún de leite mediante a valorización do xurro 
como abono, realizado pola Cooperativa Agraria Provincial 
de A Coruña en colaboración co CIAM, desenvolveuse un 
programa de recomendación de abonado con xurros. Este 
programa, que está colgado na páxina web do CIAM, ten 
a gran vantaxe de integrar e valorizar os nutrientes pro-
ducidos nas explotacions, xa que os programas existentes 
limítanse a dar unha dose de abono mineral sintético en 
función das extraccións dos cultivos e das análises de terra, 
sen ter en conta que a principal fonte de nutrientes nas 
explotacións de gando vacún leiteiro está na reciclaxe do 
xurro como abono orgánico.

A recomendación faise para cada parcela, e os datos que 
hai que introducir son:

_A composición química do xurro: % de materia seca, 
nitróxeno (% sobre materia seca), fósforo (% sobre mate-
ria seca), potasio (% sobre materia seca) e densidade (kg/
l). Estes valores, no caso de xurro de vacas leiteiras, pode 
estimalos o programa a partir da densidade. No caso de 
non introducirse a densidade, o programa  toma un va-
lor medio (media de 217 mostras analizadas de xurro de 
vacas leiteiras).

SIEMBRA DIRECTA
_Ahorro del gasto en laboreo

_Reducción del 50% del gasto en fertilizantes 

_Se evitan los efectos de la erosión

_Se controla la multiplicación de malas hierbas

_Con la siembra directa se retrasa el efecto de la sequía

AHORRAR
EN TIEMPOS 
DE CRISIS

15 años de experiencia en Galicia y la Cornisa Cantábrica
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casteou@hotmail.com



casteou@hotmail.com

FAO 220 Semi-precoz

FAO 220 Semi-precoz



Emilio José Lemos Rubinos
Responsable do departamento de sanidade vexetal de Soaga

O correcto desenvolvemento do cultivo do millo 
pasa por combater de xeito efectivo as pragas e 
enfermidades que o atacan. Cómpre lembrar que 
cando nos referimos a enfermidades estamos 
a falar basicamente de fungos no caso dos 
vexetais e, no caso particular do millo, de fungos 
ou enfermidades que lles afectan ás follas. 
Este tema centrou unha das conferencias das 
xornadas técnicas do millo organizadas en Lugo 
por Arlesa e Coluga o pasado 4 de febreiro.

 O tratamento en campo das enfermidades do 
millo é practicamente inviable,  xa que cando se 
observan os síntomas normalmente  a planta xa 
ten un tamaño importante, o que impide realizar  
calquera intervencion sen danar o cultivo. Isto 
obríganos a que, á hora de elixir unha determina-
da variedade para sementar,  teñamos en conta un 
parámetro que cada vez cobra máis importancia á  
hora de decantarnos por unha ou outra, como é a 
tolerancia ou resistencia ás enfermidades ou fun-
gos: fusarium, helminthosporium, etc. 

Onde nós podemos e debemos  intervir é 
cando non lle producimos danos físicos ao cul-
tivo coa nosa entrada na parcela, que ademais 
coincide que é o momento máis importante e 
crítico para protexer  as plantas, onde estas son 
máis susceptibles de sufir danos producidos po-
las pragas típicas e habituais,  xa sexan insectos 
ou malas herbas. Para iso é preciso facer un uso 
adecuado e responsable dos praguicidas. 

TRATAMENTO 
FITOSANITARIO
DO MILLO

Emilio Lemos, 
durante a 
conferencia, 
celebrada na Casa 
Grande de Nadela 
(Lugo)
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SOCIEDAD AGRÍCOLA GALLEGA, S.L.

SANIDAD VEGETAL

LA SANIDAD DE LAS PRADERAS

DURSBAN 75 WG = EL FUTURO

Registro en pastizales.

Formulación cómoda y segura 
para los usuarios.

Óptima gestión de envases 
vacíos.

Registro también en:
Maíz, patata, hortícolas, etc.

1 bolsa hidrosoluble

de 500 grs. 

400 l. / Agua

CONTROL DE PLAGAS
DURSBAN 75 WG 

ELIMINACIÓN MALAS HIERBAS
STARANE 20

TRATAMIENTO INTEGRAL

+



Empezaremos por lembrar o esquema dunha planta 
de millo.
 A planta de millo consta dunha parte aérea, que é a que 
vemos ao longo de todo o cultivo e á que lle prestamos 
maior atención. Sen embargo, a parte subterránea ou sote-
rrada é clave na produción de gran e resulta pouco visible. 
É fácil que nos esquezamos dela.

Na estrutura desa parte soterrada é fundamental a raíz. 
Esta ten tres partes : as raíces seminais (que son moi fráxi-
les e resultan fundamentais no establecemento do cultivo), 
a cariópside e o sistema radicular definitivo.

Esquema da raíz do millo

A parte subterránea da planta é a principal vía de entrada 
dos recursos alimenticios e require un estado sanitario de 
primeira se queremos ter unha colleita acorde co potencial 
das sementes usadas.

OS INSECTOS
A ameaza principal para a planta do millo procede dunha 
serie de insectos, tanto miriápodos como  nematodos. Al-
gúns viven na terra e comen debaixo da terra, pero outros 
viven na terra e comen na parte aérea.

Debemos lembrar os insectos máis habituais que ato-
pamos debaixo da terra e que son enemigos potenciais da 
semente e de todo o sistema radicular : os vermes de arame 
e os vermes brancos.

Os vermes de arame son coleópteros de ciclo pluri-
anual, son os que causan danos máis importantes. Po-
den permanecer no solo en forma de larvas en ciclos 
variables, dependendo da dispoñibilidade de alimento e 
outras condicións.

Vermes de arame

Na mesma zona atopamos os vermes brancos, que son ta-
mén coleópteros de ciclo plurianual moi polífagos. Teñen 
ciclos xeralmente de tres anos, bastante sincronizados, e os 
danos máis importantes cáusanos no segundo ano, que é 
cando as larvas medran de maneira máis intensa. A Anoxia 
villosa e o Melolontha sp. son os máis comúns.

Os vermes brancos causan os peores danos en fincas que 
estiveron previamente sementadas de alfalfa. Debido ao 
costume que teñen de soterrarse a moita fondura, é posible 
que as larvas non se vexan no momento do laboreo, pero 
despois causan grandes danos no momento da nascencia 
do millo. 

A PARTE SUBTERRÁNEA DA PLANTA
É A PRINCIPAL VÍA DE ENTRADA DOS 
RECURSOS ALIMENTICIOS E REQUIRE UN 
ESTADO SANITARIO DE PRIMEIRA

Verme branco
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Os miriápodos , grilos e caracois son outras pragas que ás 
veces causan danos no momento da nascencia do millo. 
Estes problemas son menos frecuentes, pero non por iso 
menos importantes. Tamén os paxaros poden causar danos 
importantes.

Ás veces os problemas secundarios pasan desapercibidos 
porque se controlan cos tratamentos aplicados para as pra-
gas principais.

PROTECCIÓN CONTRA AS PRAGAS
A protección contra as pragas que atacan a plántula na 
parte subterránea hai que facela dende o principio. Pódese 
optar por tres tipos de tratamento:

1. Tratamento a todo  o terreo. Normalmente faise em-
pregando insecticidas granulados aplicados a toda a 
parcela. 

2. Tratamento na liña de sementeira xunto á semente.
Habitualmente ponse o insecticida granulado ao lado 
da semente co obxectivo de protexela dos ataques dos 
vermes.

Estas dúas formas de aplicación adoitan levarse a cabo con 
insecticidas en forma de gránulos, cuxo principio activo máis 
habitual é o clorpirifos ao 5%. Cómpre considerar que o 
produto comercial que se elixa debe ter unha granulometría 
homoxénea para unha mellor distribución por parte das má-
quinas aplicadoras, ademais de que non merme a súa con-
centración de substancia activa no almacenamento,  o que 
repercutirá nunha menor toxicidade para o aplicador.

3. Tratamento na semente. Neste caso podemos optar 
por usar semente previamente tratada ou ben tratala 
nós con produtos autorizados para ese cometido, desta-
cando de maneira significativa o principio activo imi-
dacloprid ao 35%

Ata agora vimos o tratamento que debemos levar a cabo 
para protexer a semente , ou o que é o mesmo, a protección 
da parte subterránea da plántula. Pero temos que dicir que 
isto, por desgraza, non é definitivo. Non asegura que xa 
non imos ter máis problemas de insectos durante o ciclo 
do cultivo.

Polo tanto, debemos facer un seguimento do cultivo par-
cela por parcela co obxectivo de visualizar minuciosamente 
o estado sanitario e evitar o ataque doutras pragas típicas e 
habituais do millo.

Falamos de pragas que afectan na zona de fronteira co 
solo e causan danos moi importantes e unha perda signifi-
cativa de rendementos de colleitas. Entre estas destacan as 
pragas dos vermes grises (rosquillas) e os taladros.

Os vermes grises (rosquillas) causan os danos na parte 
límite entre o chan e a zona aérea. O Agrostis segetum é o 
mais mencionado. Produce un corte limpo na planta.

Os taladros nas súas primeiras fases, noctuidos e piráli-
dos, causan danos que ás veces se confunden cos dos ver-
mes grises (rosquillas). O noctuido Sesamia nonagroides e o 
pirálido Ostrinia nubialis son os máis frecuentes.

Rosquillas e taladros son pragas de importancia que con-
dicionan fortemente a produtividade do millo. A variabili-
dade destas pragas fai que o agricultor teña que estar moi 
pendente da súa aparición.

A protección contra estas pragas situadas no límite do 
chan debe abordarse realizando un tratamento aéreo no 
momento de aparición da praga, sendo habitual a utiliza-
ción dunha mestura  de dous tipos de insecticidas con dis-
tinto modo de acción, un piretroide e un organofosforado.

No caso do piretroide, podemos decantarnos polo em-
prego de deltametrina. O máis comunmente empregado é 
a deltametrina ao 2,5%.

DEBAIXO DA TERRA, OS VERMES DE
ARAME SON OS INSECTOS QUE CAUSAN 
DANOS MÁIS IMPORTANTES NA PLANTA 
DE MILLO

Verme gris ou rosquilla

Plantas atacadas pola rosquilla e o taladro
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No caso dos organofosforados é habitual o uso do prin-
cipio activo clorpirifos, dentro do cal podemos decidirnos 
por distintas concentracións existentes no mercado ao 
25%, 48% e 75%.

Para esta mesma finalidade, podemos contemplar a posi-
bilidade de usar outro principio activo, o metil-clorpirifos 
ao 22,4%, autorizado para o control destas pragas no mi-
llo, e que ademais presenta a vantaxe de evitar a mestu-
ra das dúas materias activas anteriormente mencionadas, 
manténdose a eficacia no tratamento co emprego dun só 
produto.

CONTROL DE MALAS HERBAS
Por último, temos que referirnos á intervención que debe-
mos facer no control das malas herbas. Debido ás restri-
cións dalguhas das substancias activas que se usaban habi-
tualmente, cómpre lembrar as armas das que dispoñemos 
agora mesmo para realizar o citado labor.

En primeiro lugar, distinguiremos dúas formas de utili-
zación:
a) Preemerxencia ou postemerxencia precoz do cul-

tivo e das malas herbas. Neste caso atopamos pro-
dutos comerciais cunha composición na que entran a 
formar parte normalmente dúas materias activas, que 
adoitan ser por un lado terbutilazina e polo outro 
acetocloro. Cómpre fixarse na concentración desas 
substancias activas que posúen os produtos comer-
ciais, xa que a dose variará en función diso. 
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b) Postemerxencia do cultivo e das malas herbas.
Neste caso debemos cerciorarnos do tipo de flora 
indesexada que debemos controlar co obxectivo de 
elixir a mellor solución do problema. Poderiamos se-
parar dúas situacións, como son o caso de que as malas 
herbas a controlar sexan de folla ancha ou, pola contra, 
de folla estreita.

No caso de que as malas herbas sexan de folla ancha, des-
tacan os principios activos fluroxipir ao 20% e bromoxinil 
ao 20% ou 24%, sendo máis conveniente a formulación 

do 20% en presentación sólida, dado que esta é moito 
máis selectiva para o cultivo que a do 24%, que habitual-
mente é en formulación líquida.

No caso de que as malas herbas a controlar sexan de folla 
estreita,  debemos facer a distinción de se se trata de xuncia 
(Cyperus) ou das vulgarmente coñecidas como millas. Se 
se trata de xuncia, o máis habitual é a utilización de sulco-
triona ao 30%. No caso que foran malas herbas de folla es-
treita distintas á xuncia, deberiamos decantarnos polo uso 
de formulados que levan na súa composición nicosulfuron, 
normalmente ao 4%.

MANEXO SEGURO DE FITOSANITARIOS
Para finalizar, deberiamos facer un recordatorio dos con-
sellos para o emprego e manexo de fitosanitarios de forma 
segura e responsable.

Para o correcto emprego de axentes agroquímicos, débe-
se ler a etiqueta do produto e seguir as súas instrucións. Se 
non se dispón de etiqueta, hai que consultar co fabricante 
ou cun técnico competente.

Para a seguridade propia:
_Mentres se emprega ou manexa un produto fitosanita-

rio, non fumar nin tomar bebidas alcohólicas.
_Usar luvas.
_Aplicar o tratamento na dirección do vento.
_Ducharse e cambiarse de roupa despois do traballo.
_Usar cada día roupa de traballo recentemente lavada.
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Para a seguridade dos demais:
_Nunca almacenar un produto fitosanitario en envases 

distintos do orixinal.
_Non usar os envases para gardar produtos alimenticios.
_Non almacenar os produtos fitosanitarios xunto a pro-

dutos empregados para alimento humano ou do gando.
_Non deixar os produtos fitosanitarios ao alcance de ne-

nos ou de persoas que non estean ben informadas sobre as 
súas características e perigo.
Para a seguridade doutros cultivos e do medio ambiente:

_Non aplicar tratamentos cando o vento revolva as follas 
das árbores ou case levante papeis do chan. 

_Non seguir un calendario de tratamentos preestableci-
do. Guiarse pola fenoloxía ou, mellor, polas indicacións na 
estación de avisos máis próxima á explotación.

Para a correcta xestión de envases:
_Realizar o triple enxaugado.
_Seguir o sistema específico para recoller e xestionar os 

envases de fitosanitarios (SIGFITO). Deben facerse todos 
os esforzos necesarios para colaborar na recuperación des-
tes envases, entregándoos baleiros e secos nos puntos de-
signados polo sistema. Para coñecer o punto máis próximo 
pódese consultar a web www.sigfito.es

En caso de intoxicación hai dispoñible un teléfono de 
emerxencia que funciona as 24 horas, no Servicio de In-
formación Toxicológica: 91.562.04.20.

Para mellorar a eficiencia dun tratamento líquido:
_Comprobar que as boquiñas están en perfecto estado. 

En caso de dúbida, cambialas todas.
_Asegurarse de que o manómetro funciona correcta-

mente.
_Cando se emprega unha barra con varias boquiñas, 

comprobar que a distancia dende as boquiñas ó chan é 
igual para todas e que o gasto é igual en todas. E que, 
tendo en conta a anchura da banda tratada e a velocidade 
do tractor, o gasto resultante por hectárea é axeitado.

É moi importante:
_Ler e conservar a etiqueta, caixa ou envase do produto 

e seguir as súas instrucións.
_En caso de intoxicación, amosarlle ao médico a eti-

queta, caixa ou envase do produto.
_No caso de chamar ao Servicio de Información Toxi-

cológica, cómpre ter a man a etiqueta, caixa ou envase do 
produto para poder ler os datos que nos soliciten.

A Directiva 91/676/CEE sobre a protección das augas 
contra a contaminación de orixe agraria establece a obri-
ga dos países membros de elaborar unhas normas de boas 
prácticas agrarias, que serán voluntarias en tanto que a 
contaminación non supere uns límites establecidos. En 
Galicia non se superan eses límites, pero cómpre asegu-
rarse de non superalos facendo uso do Código galego de 
boas prácticas agrarias. 
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BENEFICIOS DO ABONO ORGÁNICO
Galicia, pola súa climatoloxía e tipo 

de solos, precisa fertilizantes orgáni-

cos para a súa produción forraxeira. 

Os abonos orgánicos, ademais de 

ter elementos nutritivos asimilables 

polas plantas, producen numerosos 

beneficios para o solo:

_Melloran as súas propiedades 

físicas (estrutura, capacidade de re-

tención de auga...)

_Melloran as súas propiedades 

químicas (aportando elementos nu-

tritivos, axudando a regular a nu-

trición das plantas, estimulando o 

desenvolvemento do sistema radi-

cular, favorecendo a asimilación do 

fósforo).

_Melloran as súas propiedade bio-

lóxicas (favorecendo a proliferación 

de microorganismos, aumentando a 

fauna do solo, favorecendo a circula-

ción do aire e a auga e mellorando a 

respiración das raíces).

Por todo isto, interesa que os re-

siduos orgánicos procedentes de 

explotacións gandeiras e industrias 

agroalimentarias teñan como desti-

no preferente a fertilización de solos 

agrícolas.

 Agroamb consegue que os lodos 

e residuos orgánicos deixen de ser un 

residuo para transformarse en recurso 

aproveitable para a agricultura. A em-

presa aplica un procedemento de valo-

rización recollido na normativa vixente, 

totalmente respetuoso co medio am-

biente.

Agroamb xestiona na actualidade 

150.000 toneladas de residuos orgánicos 

ao ano. Este material atopa un aprovei-

tamento como fertilizante ou emenda 

para diversos cultivos agrícolas, como, 

por exemplo, o millo forraxeiro.

A empresa participa en diversas ac-

tividades de investigación, en colabo-

ración coas universidades galegas, co 

obxecto de maximizar a eficacia fertili-

zante dos seus produtos, adaptándose 

aos distintos tipos de solo e de cultivo.

Antes de proceder á aplicación, os 

técnicos da empresa analizan tanto o 

fertilizante coma o solo e elaboran un 

plan agronómico en función das nece-

sidades de cada cultivo. Este plan faise 

parcela a parcela, cumprindo estrita-

mente a lexislación, as recomendacións 

da Consellería do Medio Rural e o Códi-
go de boas prácticas agrarias.

Máis alá dos beneficios que a activi-

dade da empresa lle reporta aos dous 

extremos da cadea produtiva (o produ-

tor de residuos e o usuario de fertilizan-

tes), cómpre destacar o beneficio social 

xeral, pola posta en valor de milleiros de 

toneladas de residuos que doutro xei-

to acabarían nos vertedoiros, xerando 

grandes custos económicos e ambien-

tais ás administracións públicas e ao 

conxunto da sociedade.

Teléfonos: 982 23 13 65 / 639 10 57 78  - Fax: 982 24 05 34 - E-mail: agroamb@agroamb.com - Web: www.agroamb.com

AGROAMB, ESPECIALISTAS NA 
ELABORACIÓN E APLICACIÓN DE 
FERTILIZANTES ORGÁNICOS

Agroamb, grupo empresarial de capital integramente 

galego, leva máis de dez anos elaborando e aplicando 

fertilizantes orgánicos. En Galicia existe moita super-

ficie agraria necesitada dun abonado orgánico contro-

lado, un servizo no que Agroamb é especialista.
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AFRIGA ANO XV - Nº 85

O convenio entre a Deputación de Ponteve-

dra e Limagrain Ibérica, comercializadora 

das marcas LG, Advanta e Senasa, comeza 

a dar os seus primeiros resultados. Despois 

de dous anos de traballo, os primeiros datos 

xa saen á luz.

 Como xa se comentou nunha reportaxe no nº 83 desta mesma 

revista, Limagrain Ibérica leva dous anos traballando conxuntamen-

te co laboratorio de Mouriscade, pertencente á Deputación de Pon-

tevedra, para a selección de novas variedades que poidan mellorar 

a rendibilidade das explotacións de leite galegas, tan necesitadas 

neste momento debido aos baixos prezos do leite.

Por iso esta necesidade de obter novas variedades máis produtivas 

e, ao mesmo tempo, que aporten outras características igualmente 

importantes, tales coma a rusticidade (capacidade de obter altos 

rendementos en situacións difíciles), a tolerancia a enfermidades 

e, sobre todo, a dixestibilidade de fibras, parámetro que se ten de 

momento moi pouco en conta en Galicia para análise de forraxes.

Nunha das parcelas da Finca Mouriscade realizouse un ensaio 

con máis de 70 variedades, con tres repeticións de cada unha de-

las para obter maior fiabilidade. Este ensaio complementouse con 

outros dous realizados en Mazaricos e Laracha, coas mesmas va-

riedades e un deseño similar, buscando así unha maior adaptación 

a todas as zonas de Galicia, e unha avaliación máis ampla no refe-

rente á tolerancia a enfermidades, principalmente Fusarium e Hel-

minthosporium, esta última moi virulenta e con moita presenza en 

zonas de Galicia coma a comarca do Xallas e nas costas de Lugo e 

Asturias.

Destes campos obtivéronse os datos de rendemento (kg/ha) e to-

máronse mostras que o Laboratorio de Mouriscade encargouse de 

analizar. A maiores dos parámetros habituais das análises  tamén 

se obtiveron datos de D-FND, dixestibilidade da fibra neutro deter-

xente, característica tan importante para a avaliación da calidade 

dos millos que xa noutros países coma Francia se avalía oficialmen-

te mediante o DINAG. Este parámetro indícanos a dixestibilidade de 

fibras dun millo e está directamente relacionado co aproveitamento 

e a capacidade de inxestión do silo de millo polo animal e, por tanto, 

coa produción de leite que se pode obter con cada híbrido de millo.

De todos estes datos estanse a ver diferenzas entre as diferentes 

variedades, tanto en produción coma en dixestibilidade (D-FND) e 

enerxía metabolizante (UFL), onde se observan as maiores dife-

renzas.

PRIMEIROS RESULTADOS DO 
CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE 
A DEPUTACIÓN DE PONTEVEDRA E 
LIMAGRAIN IBÉRICA

Neste primeiro gráfico podemos observar que hai unha maior 

amplitude de variación entre a dixestibilidade das fibras (D-FND) 

que entre a produción dos diferentes híbridos de millo ensaia-

dos, habendo ata un 33% que reúnen ambas características nun 

nivel superior á media.

Neste segundo gráfico tamén se observa que a diferenza de 

concentración enerxética (UFL) entre os diferentes híbridos é 

importante, podéndose atopar un 25% de entre eles que amosan 

alta produtividade e alta calidade.

Finalmente, podemos constatar que a maior parte dos híbri-

dos sinalados nas dúas zonas de selección de ambos gráficos 

son coindidentes.

Tamén estes datos nos amosaron cómo algunhas variedades 

comerciais que ano tras ano confirman os seus datos no campo 

e nos ensaios realizados por Serida e Mabegondo tamén desta-

caron aquí. 

O laboratorio de Mouriscade segue a traballar na procura 

destes e outros parámetros que lles poidan axudar a todos os 

gandeiros a mellorar a calidade das súas forraxes e facilitarlles a 

alimentación do seu gando.

Limagrain segue a traballar coa Finca Mouriscade na procura 

de mellores variedades de millo adaptadas á zona e coa mellor 

calidade. Tamén se están a facer ensaios de praderías e outros 

cultivos alternativos que permitan aos gandeiros realizar unha 

ración completa para os seus animais baseada en forraxes pro-

ducidas na propia explotación. Nesta liña estanse a ensaiar no-

vas especies coma o festulolium e novas variedades de raigrás e 

mesturas forraxeiras que aportan máis produción, máis calida-

de e máis tolerancia a enfermidades. 
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A Sociedade Española de Malherboloxía 
celebrou unhas xornadas técnicas sobre 
o millo na Escola de Enxeñería Agraria 
da Universidade de León. Máis de 150 
técnicos xuntáronse o pasado 11 de 
febreiro para analizar aspectos coma os 
cambios de flora no cultivo, as estratexias 
de control de malas herbas e a boa 
aplicación dos herbicidas

 A Sociedade Española de Malherboloxía (SEMh) é 
unha entidade creada por investigadores, científicos e exper-
tos que ten como finalidade o fomento da investigación no 
eido das malas herbas, así como facilitar o intercambio de 
información entre todos os estamentos da produción agraria 
(científicos, técnicos, empresas, institucións, etc.).

José Dorado, do Centro de Ciencias Medioambientais 
do CSIC, fixo nas xornadas de León unha exposición sobre 
a evolución da flora no cultivo do millo. As malas herbas 
dificultan o desenvolvemento da planta, compiten con ela, 
diminúen a calidade da semente e da colleita e hospedan 
pragas e enfermidades.

Dorado explicou que existen moitas malas herbas poten-
ciais no millo, pero basicamente a problemática redúcese a 
un número reducido de especies, tanto de folla ancha coma 
de folla estreita. As máis prexudiciais poden presentar un 
metabolismo C4 (característico de especies de clima cáli-
do): teñen alta capacidade de producir sementes duradei-
ras, xermolan de maneira discontinua, nalgúns casos son 
capaces de tolerar os herbicidas e, se son perennes, aprovei-
tan os labores para dispersarse.

O técnico explicou os factores que producen cambios de 
flora no cultivo do millo. O emprego reiterado dunha mes-
ma materia activa de herbicida provoca unha inversión de 

flora, seleccionando as especies insensibles a ese herbicida. 
Tamén a transformación dun sistema de laboreo conven-
cional cara a un sistema de sementeira directa; a rotación 
de cultivos e, aínda que non están autorizadas no noso país, 
a introdución de variedades xeneticamente modificadas 
(sempre dependendo do manexo).

Outro aspecto importante destacado por Dorado foi a 
atención ás especies invasoras de malas herbas, especies 
alóctonas que acaban naturalizándose nos nosos campos. 
A única medida que funciona contra as especies exóticas é 
a prevención por medio dunha rede de colaboradores sobre 
o terreo que dean a voz de alarma se aparece unha destas 
especies e a rápida actuación coordinada tanto da Admi-
nistración coma dos técnicos en campo e os agricultores.  

RESISTENCIAS
Andreu Taberner, do Servizo de Sanidade Vexetal da Gene-
ralitat de Cataluña, falou da resistencia das malas herbas aos 
herbicidas. As primeiras mencións datan de entre os anos 
1954 e 1956, pero ata 1979 non se recoñece a primeira, a de 
Senecio sp. á atrazina. No 1990 creáronse comités de preven-
ción de resistencias e en 1985 creouse a rede de especies con 
resistencias, www.weedscience.com. En 2001 xa se recoñecía 
que a evolución das resistencias pode ser rápida. 

XORNADAS TÉCNICAS
DA SOCIEDADE ESPAÑOLA 
DE MALHERBOLOXÍA
EN LEÓN

Máis de 200 persoas asistiron ás xornadas técnicas 
na Escola de Enxeñería Agraria de León

Todos os relatores 
nas xornadas do 
millo participaron 
nun debate
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Os factores que favorecen a aparición de resistencias son 
as infestacións densas, as grandes superficies tratadas, as 
especies prolíficas, o uso frecuente dun mesmo herbicida 
en sistemas pouco diversificados, os herbicidas cun só me-
canismo de acción e o uso de herbicidas que se degradan 
na planta. Existen resistencias tanto no sitio de acción dos 
herbicidas como fóra do sitio de acción. Neste momento a 
resistencia máis grave que temos en millo (aínda que está 
por confirmar cientificamente) é a de Chenopodium album
a terbutilazina.

A resistencia das malas herbas ten un custo económi-
co para todo o sector, pero tamén supuxo un investimento 
enorme en investigación dos mecanismos de adaptación 
das plantas, algo positivo para o futuro. Para loitar con-
tra as resistencias en malas herbas o método máis eficaz é 
a prevención. O uso sostible dos praguicidas e o manexo 
integrado dos cultivos axudarán sen dúbida ao manexo co-
rrecto das malas herbas e a evitar resistencias. Os grupos de 
prevención de resistencias son básicos de cara ao futuro e 
xa existen tanto a nivel nacional (CPRH) coma en Europa 
(EHRWG) e a nivel mundial (HRAC).

ESTRATEXIAS DE CONTROL
Lorenzo Ortas, técnico especializado en malas herbas, foi 
o encargado de falar de estratexias de control. As malas 
herbas poden producir perdas no cultivo, pero o millo é 
moi competitivo e cando se desenvolveu é máis difícil que 
lle fagan dano, polo que hai que ter coidado sobre todo nos 
primeiros estadios de crecemento das plantas.

Para controlar as malas herbas pódese usar o laboreo, 
herbicidas, variedades resistentes ou rotacións de cultivo. 
O control integrado é a mellor solución, debéndose coñe-
cer ben o problema (mala herba, tipo de solo, zona, etc.) e 
as solucións existentes, e aplicar estas correctamente.

En canto á aplicación, na actualidade o máis habitual é 
realizar dúas aplicacións, en preemerxencia e en postemer-
xencia. Os dous primeiros meses do cultivo son fundamen-
tais para permitir medrar ben o millo. Como recomenda-
cións de aplicación, en tratamentos en presementeira é 
importante incorporar o herbicida cun rego ou uns labores 
axeitados.

En postemerxencia non se deben tratar millos con máis 
de 8 follas. Non hai que aplicar en condicións de estrés 
da planta, nin con temperaturas moi altas ou moi baixas. 
No caso de herbicidas foliares hai que coidar a humidade 
relativa do aire e ter precaución coas chuvias posteriores. 
Sempre hai que ter coidado coas mesturas, ler e seguir as 
instrucións da etiqueta ao pé da letra, respectar as doses e 
regular ben os equipos de aplicación. 

APLICACIÓN DE HERBICIDAS
Juan Antonio Boto, profesor titular de Mecanización Agra-
ria da Universidade de León, tratou a correcta regulación 
e emprego dos equipos de aplicación. Coa nova normativa 
de uso sostible, todos os equipos de aplicación deberán pa-
sar unha ITV antes do 2016, o que suporá un esforzo para 
agricultores e administracións. 

No momento de mercar un equipo novo deben esixir-
se certos aspectos, como que a barra de distribución sexa 
horizontal; que esa barra (se supera os 12 metros) teña un 
sistema de estabilidade que funcione correctamente; que o 
distribuidor permita cando menos un sistema de regula-
ción volumétrica; que non se produzan elevadas perdas de 
presión do líquido entre a ubicación do manómetro de re-
ferencia e as boquiñas e que as boquiñas estean adaptadas 
á superficie a tratar. 

Á hora de aplicar os herbicidas hai datos para calibrar 
unha aplicación que figuran en catálogos de boquiñas e pe-
gatinas dos equipos, relacionándose o volume de aplicación 
(l/ha), o caudal das boquiñas (l/min) ou presión de traballo 
(valor de presión e cor de boquiña), a separación de boqui-
ñas na barra (normalmente, 0,5 metros) e a velocidade de 
avance (km/h), que se obteñen dunha fórmula que relacio-
na os catro parámetros.

Un aspecto importante a ter en conta na aplicación é a 
regulación da máquina, que permitirá un reparto homoxé-
neo na dirección de avance. Para isto é preciso regular o 
distribuidor para axustar os parámetros de calibración e un 
reparto homoxéneo na dirección perpendicular ao avance 
mediante a regulación da altura da barra de tratamento, 
que estará en función do tipo de boquiñas usado. 

Julián Ayala, de AIMCRA, presentou unha novidosa e 
eficaz guía on line de identificación de malas herbas, dis-
poñible na súa páxina web (www.aimcra.com).

José Ignacio Gómez, presidente de Fedisprove, subliñou 
a necesidade de que exista unha transferencia de tecnoloxía 
entre centros de investigación, empresas, técnicos e agri-
cultores. É preciso que sexan os técnicos os que trasladen 
e faciliten sempre a información técnica aos agricultores e 
que se conciencie a todo o sector sobre o uso sostible dos 
produtos e o coidado do medio.

Nas xornadas desenvolveuse un debate sobre temas coma 
a redución de materias activas para loitar contra as malas 
herbas. O uso de poucas materias activas pode ocasionar 
resistencias, aínda que polo momento existen solucións su-
ficientes para o cultivo do millo. 

Falouse tamén sobre o emprego de materias activas pro-
hibidas en Europa en terceiros países que exportan millo 
a España, avogando por un control rigoroso deste tipo de 
importacións.

A xornada técnica estivo patrocinada polas empresas pro-
tectoras da Sociedade Española de Malherboloxía: Agro-
dan, Bayer, Cropscience, Basf, Dow Agrosciences, Dupont, 
Monsanto, Nufarm, Probelte, Sipcam Inagra, Belchim e 
Syngenta Agro.

Pódese atopar máis información sobre as actividades da 
SEMh na súa páxina web, www.semh.net 

A ÚNICA MEDIDA CONTRA AS ESPECIES 
EXÓTICAS É A PREVENCIÓN POR MEDIO 
DUNHA REDE DE COLABORADORES QUE 
DEA A ALARMA SE APARECE ALGUNHA
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Fonte: Consellería do Medio Rural

O uso inadecuado de produtos fitosanitarios e a 
eliminación non controlada dos seus envases unha 
vez utilizados produce consecuencias negativas sobre 
o ambiente. Por iso, unha vez usados, os envases de 
produtos fitosanitarios non se poderán tirar, queimar 
nin soterrar, senón que deben ser retirados e tratados 
axeitadamente.

 A Lei 10/1998 de residuos establece 
que os posuidores dos envases ou resi-
duos de envases están obrigados, sem-
pre que non procedan a xestionalos por 
si mesmos, a entregalos a un xestor de 
residuos para a súa valorización ou eli-
minación, ou a participar nun acordo 
voluntario ou convenio de colaboración 
que comprenda estas operacións. 

Son envases de produtos fitosanitarios 
aqueles recipientes que estiveron en con-
tacto con calquera produto fitosanitario 
(herbicidas, insecticidas e funxicidas). 
Sigfito Agroenvases S.L é a entidade 
autorizada pola Consellería de Medio 
Ambiente para coordinar a recollida e 
xestión dos envases e residuos de enva-
ses de produtos fitosanitarios. Centros 
de agrupamento colaboradores para a 
entrega de envases baleiros existentes en 
Galicia pódense consultar en: http://sir-
ga.medioambiente.xunta.es/resagrarios/
envases.html. 

¿COMO SE DEBE 
XESTIONAR A ELIMINACIÓN DOS 
ENVASES DE FITOSANITARIOS,
ACEITES, CHATARRAS... ETC?
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PLÁSTICOS AGRÍCOLAS 
En canto aos plásticos agrícolas, a cantidade de plástico 
agrícola (plástico e bolsas de silo, plástico de invernadoiro) 
que se xera en Galicia ao longo dun ano é de aproximada-
mente 7.700 toneladas. 

A práctica habitual do vertido ou da incineración de xei-
to incontrolado supón un problema medioambiental que 
orixina un deterioro progresivo e acumulativo da contorna, 
tendo ademais en conta o impacto paisaxístico derivado da 
proliferación de puntos de abandono destes materiais.

Ante esta problemática, a Consellería de Medio Am-
biente e Desenvolvemento Sostible puxo en marcha o 
Programa de Recollida de Plástico Agrícola co obxecto de 
implantar un sistema de recollida dos plásticos agrícolas, 
tanto de silo coma de invernadoiro, e facilitarlles aos agri-
cultores e gandeiros a súa xestión axeitada.

Os agricultores e gandeiros poderán depositar os seus 
plásticos agrícolas no lugar indicado por cada Concello.

Os residuos acumulados deben ser exclusivamente plás-
ticos agrícolas e estes deben estar o máis limpos posible, e 
atados ou recollidos de tal xeito que faciliten a súa recollida.

Unha vez que o punto de acopio teña unha acumulación 
de plásticos superior á metade da súa capacidade, o Con-
cello porase en contacto coa empresa de recollida para que 
proceda a retiralos.

Teléfonos de recollida: 982.284.554 / 669.810.278 
Horarios de recollida: Luns a xoves, 9:00-14:30 e 

16:30-20:00. Venres: 9:00-14:30. 

ACEITES DE MAQUINARIA
En canto aos aceites usados de maquinaria, pódense asimi-
lar a aceites industriais ou residuos urbanos. 

O R.D. 679/2006 establece que “os produtores de aceites 
usados que xeren máis de 500 litros ao ano, así como os 
xestores de aceites usados, deberán levar un rexistro con 

indicacións relativas a cantidades, calidade, orixe, localiza-
ción e datas de entrega e recepción. O mantemento deste 
rexistro, e a súa inscrición na correspondente comunidade 
autónoma, eximirá a estes produtores do cumprimento do 
establecido no artigo 22.1 do Real decreto 833/1988, do 
20 de xullo, polo que se aproba o Regulamento para a exe-
cución da Lei 20/1986, do 14 de maio, básica de residuos 
tóxicos e perigosos”.

Dentro da categoría de residuos urbanos inclúense os 
residuos xerados en: 

_Domicilios particulares. Entre outros: baterías, aceites 
de motor e outros resultantes do mantemento de vehículos 
realizado por particulares.

_Residuos asimilables a urbanos. 
Terán tamén a consideración de urbanos ou municipais 

os residuos que non teñan a cualificación de perigosos e 
que pola súa natureza ou composición poidan asimilarse 
aos producidos nos anteriores lugares ou actividades.

Cando as entidades locais consideren que os residuos ur-
banos presentan características que os fagan perigosos de 
acordo cos informes técnicos emitidos polos organismos 
competentes, ou que dificulten a súa recollida, transporte, 
valorización ou eliminación, poderán obrigar ao produtor 
ou posuidor dos mesmos a que, previamente á súa recolli-
da, adopten as medidas necesarias para eliminar ou reducir, 
na medida do posible, as citadas características, ou a que os 
depositen na forma e lugar axeitados. 

Cando se trate de residuos urbanos distintos aos xerados 
nos domicilios particulares, as entidades locais competen-
tes, por motivos xustificados, poderán obrigar os posui-
dores a xestionalos por si mesmos. (Artigo nº 20 da Lei 
10/1998, do 21 de abril, de residuos)

Non se deberán de considerar como urbanos os residuos 
xerados por actividades que non sexan específicas do sec-
tor de servizos. Por exemplo, nunha empresa de transporte, 
os aceites usados xerados polos vehículos de transporte, ou 
nunha empresa de subministración eléctrica, o dieléctrico 
dos transformadores. 

Recoméndase preguntar nos respectivos concellos sobre 
o tema.

¿HAI QUE REXISTRAR AS APLICACIÓNS DE PURÍN?
¿COMO E ONDE?
Débese levar a cabo un Plan de Abonado por parcelas e 
cultivos, respectando o volume máximo a aplicar segundo 
a  procedencia do mesmo (o contido en nitróxeno e fósforo 
varía en función da especie e tipo de produción), anotando 
as datas de reparto de xurro e/ou esterco ou galiñaza e a 
cantidade aplicada e o cultivo de destino, e respectando en 
todo momento as épocas onde por factores climatolóxicos 
non se poidan aplicar.

Aquelas explotacións que (pola súa dimensión) teñan 
que contar coa Autorización Ambiental Integrada estarán 
obrigadas a levar un plan de xestión de xurros onde se in-
clúa a trazabilidade dos mesmos (data, destino e cantidade 
de xurro entregado, receptor do xurro, parcelas e dedica-
ción de cultivo das mesmas). 
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Laura Campo Ramírez
Centro de Investigacións Agrarias de Mabegondo (CIAM). 
Instituto Galego de Calidade Alimentaria (INGACAL). 
Apartado 10. 15080 A Coruña

A produción de millo ecolóxico en Europa experimentou un grande incremento nos últimos 
anos. En Galicia a implantación do cultivo ecolóxico foi máis serodia, pero cada vez son 
máis as explotacións gandeiras que incorporaron esta actividade. O cultivo de millo 
forraxeiro nun sistema ecolóxico implica o desenvolvemento e a mellora de poboacións con 
capacidade para producir un rendemento aceptable e unha boa calidade en base a unha 
fertilización orgánica e a supresión de herbicidas e de insecticidas.

INTRODUCIÓN
Neste traballo buscouse identificar e mellorar xenotipos 
con bo rendemento e calidade forraxeira e que ademais 
presentaran un bo comportamento en condicións de cul-
tivo ecolóxico.

As modernas variedades de millo, maioritariamente hí-
bridos, selecciónanse en condicións de alta produtividade, 
con elevados custos e sen prestar atención aos prexuízos 
que causan no ambiente nin a sostenibilidade da produ-
ción a longo prazo.

 A agricultura convencional asume que as variedades e as 
técnicas progresarán continuamente para afrontar os novos 
problemas que, en boa medida, causa por si mesma, tales 
coma a erosión do solo, a contaminación e a aparición de 
malas herbas e pragas máis agresivas e persistentes. Pola 
contra, a agricultura ecolóxica supón un compromiso entre 
produción a curto e a longo prazo e emprega técnicas pouco 
agresivas e variedades, fundamentalmente poboacións e va-
riedades locais, máis estables e duradeiras. 

POTENCIAL FORRAXEIRO DE 
VARIEDADES LOCAIS DE MILLO 
EN CULTIVO ECOLÓXICO
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A vantaxe das poboacións e as variedades locais respecto 
dos híbridos comerciais é unha maior estabilidade cando 
as condicións do cultivo son adversas: adaptación á dispo-
ñibilidade de auga, maior resistencia a pragas e enfermida-
des _por estar mellor adaptadas ao medio_ e unha menor 
perda de rendemento cando existe un déficit de nutrientes 
(abonos inorgánicos).

 Ademais, é posible mellorar algunhas poboacións ou 
cruces de poboacións para reducir a diferenza de rende-
mento cos híbridos.

 Por último, o cultivo de poboacións e variedades locais 
permite eliminar ou reducir a dependencia do agricultor 
cara ao produtor de sementes, xa que un agricultor con-
venientemente entrenado podería producir a súa propia 
semente e, en calquera caso, o prezo da semente de po-
boacións e variedades locais tería que ser moi inferior ao 
dos híbridos, dado que a súa tecnoloxía de produción é 
máis sinxela e barata.

En base a estas premisas, no Centro de Investigacións 
Agrarias de Mabegondo (CIAM) desenvolveuse un ensaio 
onde se avaliaron 16 xenotipos de millo en tres sistemas de 
produción (SP): o laboreo convencional (LC), o laboreo 
ecolóxico fertilizado con purín de vacuno (PV) e o laboreo 
ecolóxico fertilizado con purín de porco (PC).

 Trece dos xenotipos eran variedades locais de millo per-
tencentes ao banco de xermoplasma do CIAM e os tres 
restantes eran híbridos, dous deles comerciais e un experi-
mental do CIAM. 

MATERIAL E MÉTODOS
O ensaio realizouse en Mabegondo (A Coruña) no ano 
2009. Sementáronse tres parcelas consecutivas de 32 x 30 
m2 e unha separación entre elas de 4 metros para evitar 
efectos de fertilización e escorrentías na aplicación do pu-
rín e do herbicida.

 Os xenotipos de millo avaliados foron 9 variedades lo-
cais, 2 cruzamentos de variedades locais por liñas puras do 
CIAM, dúas poboacións e tres híbridos testemuñas per-
tencentes aos ciclos 200 e 300. 

Todos os xenotipos foron sementados nos tres sistemas 
de produción: laboreo convencional (LC), laboreo ecolóxi-
co fertilizado con purín de vacún (PV) e laboreo ecolóxico 
fertilizado con purín de porco (PC). 

O cultivo precedente ao ensaio foi unha mestura de gui-
sante-triticale. A preparación do terreo antes da sementei-
ra foi a convencional, incluíndo as operacións de bancada 
de discos e arado de vertedeira. A sementeira realizouse 
cunha sementadora de precisión cunha separación entre 
sucos de 0,8 cm e unha densidade final de 9 plantas/m2.

Sementeira dunha parcela experimental

O abonado na parcela de LC consistiu nun aporte de 125 
kg/ha de N, 150 de P

2
O

5
 e 250 de K

2
0 na preparación do 

terreo para a sementeira e de 75 kg/ha de N en coberteira 
cando as plantas presentaban entre 40 e 50 cm de altura. 
O control de malas herbas realizouse con tratamentos de 
herbicida en preemerxencia cunha dose de 4 l/ha.

As parcelas de laboreo ecolóxico, PV e PC, fertilizáronse 
con dous pases de purín, de tal maneira que a achega final 
de nutrientes foi de 200 kg/ha de N, 103 de P

2
O

5
 e 281 de 

K
2
O, co obxecto de conseguir igualar no posible a achega 

de N na totalidade do ensaio.
 Para o control de malas herbas realizouse un gradeo con 

grada de púas cando a planta de millo tiña unha altura de 
4-5 cm e unha posterior escarda con cultivador cando a 
altura da planta era de 15 a 20 cm. 

Aplicación de  purín nunha parcela experimental

A VANTAXE DAS POBOACIÓNS E AS
VARIEDADES LOCAIS RESPECTO DOS 
HÍBRIDOS COMERCIAIS É UNHA MAIOR
ESTABILIDADE CANDO AS CONDICIÓNS DO 
CULTIVO SON ADVERSAS
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Hola soy George  (Landas Francesas) agricultor 
desde niño de maíz, por lo tanto conozco bien 
el cultivo. He sembrado muchas variedades 
de maíz de muchas casas comerciales ,acabe 
harto de tantos cambios, pero un día topé 
con un catálogo de CAUSSADE SEMENCES
como el que tienes  tú en la mano, me llamo la 
atención, su mensaje tan provocativo  “SIEMBRA
CAUSSADE,COSECHA Y HABLAMOS” y
probé ,no me arrepiento ,no volví más a cambiar 
,tengo que decir que tienen unas grandísimas 
variedades,fíjate en CASTELLI CS variedad
que puede ser un referente en Galicia y Norte 
de ESPAÑA, en STARKI CS, SCANDI CS y
MAGGI CS espectacular, tanto en grano (nº 1 
JUNTA DE CASTILLA-LEON 2007-2008) como 
en forraje ,sin olvidarnos de CORETTA CS (ciclo
500 puntero en la red GENVCE)  además posee 
una  red comercial  muy profesional que conoce 
perfectamente su producto.
Todo esto me proporciono TRANQUILIDAD,
TRANQUILIDAD… no hay más que verme a 
mí y a todas estas personas que podras ver 
en este catálogo  muy importante como está 
la ganadería actualmente, por la tanto NO
TE COMPLIQUES Y SIEMBRA CAUSSADE                                       
HAZME CASO



Na fase vexetativa tomáronse datos agronómicos de vi-
gor, floración, altura da planta e encamado _é dicir, a por-
centaxe de plantas caídas no momento da recolección_, e 
tamén se avaliou a presenza de malas herbas no momento 
da colleita. 

A recolección realizouse cando o contido de materia 
seca se atopaba arredor do 35% Na colleita tomáronse os 
datos de peso total da parcela de cada xenotipo en cada 
tratamento mediante unha colleitadora de precisión coa 
finalidade de coñecer a produción de materia seca (PMS, 
Tm/ha). O contido de materia seca determinouse por de-
secación en estufa de aire forzado e a calidade nutritiva da 
planta determinouse mediante a técnica de espectroscopia 
de reflectancia no infravermello cercano (NIRS).

Floración masculina 

RESULTADOS E DISCUSIÓN

CARACTERES AGRONÓMICOS 
O crecemento vexetativo e contido de materia seca (MS) 
en recolección (arredor do 35%) foi similar nos sistemas 
de LC (convencional) e PV (purín de vaca). As plantas 
de millo no sistema PC (purín de porco) foron algo máis 
baixas e o contido de MS maior (39%).

 As maiores diferenzas observadas nos tres sistemas de 
produción atopámolas no encamado e as malas herbas pre-
sentes na parcela. No LC observouse unha menor presenza 
de malas herbas (0,7 kg/ha), pero tamén maior número de 
plantas caídas, un 3,3% fronte a 1,2% e 1,1% dos sistemas 
ecolóxicos, PC e PV, respectivamente.

 O número de plantas recollidas foi lixeiramente inferior 
á dose de sementeira nos tres sistemas, arredor de 8 plan-
tas/m2.

PARÁMETROS DE VALOR NUTRITIVO
No estudo dos parámetros nutritivos, as diferenzas entre os 
tres sistemas de produción son máis notables (ver Táboa 
1).

No caso do contido proteico (PB) e a dixestibilidade da 
materia orgánica (IVMOD), os valores máis altos aparecen 
no laboreo convencional (LC), cun 6% e un 69,2%, respec-
tivamente. Iso supón un 18,3% máis de contido proteico 
e un 2,2 % máis de dixestibilidade cós obtidos nos dous 
sistemas ecolóxicos.

 Pola contra, os valores máis baixos de contido de fibra 
ácido deterxente (FAD) e fibra neutro deterxente (FND) e 
os máis altos de almidón (ALM), atopáronse en produción 
con purín de porco (PC), con valores de 23,2%, 45,7% e 
36,1 %, respectivamente. 

TÁBOA 1. MEDIAS DOS PARÁMETROS DE VALOR NUTRITIVO E DE PRODUCIÓN NOS 
TRES SISTEMAS DE PRODUCIÓN

Sistema de produción Significación
estatística

LC PC PV LSD(5%)

MO 96.34 96.81 96.41 0.35 *

PB 6.00 4.85 4.49 0.41 ***

FND 48.11 45.67 47.97 1.18 **

FAD 24.26 23.16 25.14 1.04 *

IVMOD 69.22 67.66 67.72 0.59 **

CNET 38.81 44.83 42.35 1.92 **

ALM 30.93 36.11 31.60 2.73 *

MS 35.17 38.87 33.95 2.59 *

PMS 14.22 12.10 13.08 0.88 **

PMOD 9.47 7.90 8.54 0.67 **

MO: materia orgánica; PB: proteína bruta; FAD, FND: fibra acedo e neutro de-
terxente; IVMOD: dixestibilidade da materia orgánica in vitro; CNET: carbohidratos 
non estruturais; ALM: almidón. Todos os caracteres en % e estimados mediante 
NIRS. MS: materia seca (%). PMS: produción de materia seca (Tm/ha); PMOD: 
produción de materia orgánica dixestible (Tm/ha). LSD (5%): mínimas diferenzas 
significativas entre sistemas de produción. LC: laboreo convencional; PC: laboreo 
ecolóxico fertilizado con purín de porco; PV: laboreo ecolóxico fertilizado con purín 
de vacún. *, **, *** significativo ao nivel de probabilidade 0,05, 0,01 e 0,001. ns: 
non significativo

Á vista destes resultados, podemos suxerir que o sistema 
de laboreo convencional presenta maior calidade nutricio-
nal cós outros dous sistemas produtivos ecolóxicos, debi-
do seguramente á maior dispoñibilidade de fertilizantes 
no solo. No sistema ecolóxico, a liberación de nutrientes 
é máis lenta pero máis duradeira no tempo. En anos suce-
sivos, estas diferenzas poderían reducirse debido ao efecto 
do purín remanente do ano anterior. 

É POSIBLE MELLORAR ALGUNHAS 
POBOACIÓNS OU CRUCES DE POBOACIÓNS 
PARA REDUCIR A DIFERENZA DE 
RENDEMENTO COS HÍBRIDOS
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Floración feminina

No estudo dos parámetros nutritivos de millo forraxeiro, 
a dixestibilidade da materia orgánica é un parámetro fun-
damental, xa que é unha forma de medir o que o animal é 
capaz de inxerir e, polo tanto, a maior dixestibilidade maior 
será a inxesta por parte do animal.

 Na análise estatística dos resultados atopamos unha in-
teracción entre o sistema de produción e os xenotipos do 
carácter nutritivo de dixestibilidade. Isto amosa que uns 
xenotipos teñen mellor dixestibilidade nuns determinados 
sistemas de produción,  sendo “Covelo” o xenotipo con me-
llor IVMOD en laboreo convencional (71,09%), “Ribadu-
mia” x EC49A en produción con purín de porco (69,77%) 
e SG1S0 en produción con purín de vacún (69,61%). (ver 
Táboa 2).
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Táboa 2: Dixestibilidade da materia orgánica in vitro (IVMOD) dos xenotipos nos 
tres sistemas de produción

PRODUCIÓN DE MATERIA SECA E MATERIA ORGÁNICA DIXESTIBLE
En canto á produción de materia seca (PMS), as diferenzas 
entre os sistemas foron altamente significativas, con valores 
de 14,22 Tm/ha en laboreo convencional fronte ás 13,08 
Tm/ha e 12,10 Tm/ha alcanzadas nos sistemas ecolóxicos 
de xurro de vacún e xurro de porco, respectivamente, o que 
supón unha redución na produción do 8% no primeiro 
caso e do 15% no segundo. A presenza de malas herbas 
parece ter sido un factor importante no desenvolvemento 
do cultivo ecolóxico abonado con purín de porco. 

As variedades locais “Ponteareas” x EC49A, con 16,27 
Tm/ha; “Oia”, con 16,10 Tm/ha; “Ponteareas”, con 14,75 
Tm/ha e “Ribadumia” x EC49A, con 14,71 Tm/ha, conse-
guiron no sistema de produción ecolóxico fertilizado con 
purín de vacún producións de MS superiores ás alcanzadas 
no sistema de laboreo convencional.

 “Covelo” foi a única variedade local que tivo unha pro-
dución de MS superior no sistema de produción ecolóxico 
fertilizado con xurro de porco fronte ao sistema de labo-
reo convencional, 15,04 Tm/ha e 12,77 Tm/ha, respectiva-
mente (ver Táboa 3).

En laboreo convencional, a maior produción alcanzada 
foi para “Mondariz”, con 15,71 Tm/ha, seguido do híbrido 
H1, con 15,61 Tm/ha. As diferenzas entre as producións 
medias de MS das trece variedades locais (13,03 Tm/ha) e 
a media dos tres híbridos testemuñas (13,56 Tm/ha) non 
foron significativas, o que implica que as variedades locais 
estudadas obtiveron unhas producións similares ás dos hí-
bridos comerciais.
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Táboa 3: Produción de materia seca (PMS) dos xenotipos  nos diferentes 
sistemas de produción

A produción de materia orgánica dixestible (PMOD) 
foi superior no sistema convencional (9,47%) ca nos dous 
ecolóxicos (7,9 e 8,54 Tm/ha en xurro de porco e xurro de 
vacún, respectivamente).

 Tanto en produción de materia seca coma de materia 
orgánica dixestible, as diferenzas na interacción entre o 
sistema de produción e os xenotipos foron significativas, o 
que implica que certos xenotipos obteñen maiores produ-
cións nuns sistemas de produción ca noutros. 

O SISTEMA DE LABOREO CONVENCIONAL
PRESENTA MAIOR CALIDADE NUTRICIONAL
CÓS SISTEMAS PRODUTIVOS ECOLÓXICOS,
DEBIDO SEGURAMENTE Á MAIOR
DISPOÑIBILIDADE DE FERTILIZANTES NO
SOLO
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Na Táboa 4 aparecen reflectidas as producións de ma-
teria orgánica dixestible dos diferentes xenotipos nos tres 
sistemas de produción. Aquí podemos ver que “Oia”, “Pon-
teareas”  x  EC49A, “Ribadumia” x EC49A e “Ponteareas” 
alcanzaron unha PMOD en xurro de vacún de 10,66, 
10,57, 9,73 e 9,63 Tm/ha, respectivamente. Estas produ-
cións foron superiores ou iguais  ás alcanzadas en laboreo 
convencional.

 “Covelo” foi a única variedade local cuxa produción de 
materia orgánica dixestible no sistema ecolóxico de xurro 
de porco foi superior ao alcanzado no sistema convencio-
nal, 10,03 Tm/ha fronte ás 8,78 Tm/ha do laboreo con-
vencional.

 En laboreo convencional, as maiores producións de ma-
teria orgánica dixestible foron para os híbridos Anjou 290 
e H1, con valores de 10,32 e 10,25 Tm/ha, respectivamen-
te, seguidos en terceiro lugar pola variedade local “Monda-
riz”, con 10,24 Tm/ha.
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Táboa 4: Produción de materia orgánica dixestible (PMOD) dos
xenotipos nos diferentes sistemas de produción

Variedade local “Mondariz”

O NIVEL DE MALAS HERBAS É SUPERIOR
NOS SISTEMAS ECOLÓXICOS, PERO
OCORRE O CONTRARIO CO ENCAMADO

Variedade local “Ponteareas”

CONCLUSIÓNS
A xeito de resumo e en función dos resultados presentados, 
podemos concluír dicindo que o desenvolvemento vexeta-
tivo das plantas de millo foi similar nos sistemas de laboreo 
convencional (LC) e purín de vacún (PV), xa que as plan-
tas foron igual de altas e as floracións e vigores similares en 
ambos sistemas.

O nivel de malas herbas foi superior nos dous sistemas 
ecolóxicos frente ao convencional, pero o contrario oco-
rreu co encamado, xa que os valores máis altos atopámolos 
en laboreo convencional. Este encamado podería carrexar 
problemas na colleita en anos con maior forza de vento ou 
máis chuviosos na recolección, como é habitual nas nosas 
condicións de cultivo.

No desenvolvemento do cultivo, o sistema produtivo, así 
como o tipo de fertilizante,  influíron significativamente 
na producción e a calidade nutritiva, sendo esta superior 
no laboreo convencional, 14,2 Tm/ha de materia seca, ca 
no ecolóxico; e maior na fertilización con purín de vacún 
(13,1 Tm/ha de materia seca) ca con purín de porco (12,1 
Tm/ha). As causas desta superioridade poden ser debidas 
ao efecto das malas herbas ou, en maior medida, á menor 
dispoñibilidade de nitróxeno cos xurros a curto prazo. Este 
descenso pode verse reducido en sucesivos anos de semen-
teira debido ao efecto residual do nitróxeno do purín apli-
cado o ano anterior. 

Malia a maior produción e calidade nutritiva do laboreo 
convencional fronte o ecolóxico, as variedades locais “Oia”, 
“Ribadumia” x EC49A, “Ponteareas” e “Ponteareas” x 
EC49A obtiveron unha produción de materia seca (PMS) 
e produción de materia orgánica dixestible (PMOD) su-
periores ou iguais en purín de vacún fronte o laboreo con-
vencional, mentres que “Covelo” foi a única variedade local 
cuxa produción e calidade nutritiva foi superior en xurro 
de porco.

 Como conclusión final, podemos engadir que estas va-
riedades locais son moi bos candidatos ao cultivo ecolóxico 
de millo forraxeiro fronte os híbridos comerciais. 

OS XENOTIPOS DE MILLO
ESTUDADOS POLO CIAM OBTIVERON
UNHAS PRODUCIÓNS DE MATERIA 
SECA SIMILARES ÁS DOS HÍBRIDOS
COMERCIAIS
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O Centro de Investigacións Agrarias de 
Mabegondo (CIAM), no concello coruñés de 
Abegondo, é o centro de investigación de todo 
o Estado que conta coas mellores  instalacións 
para traballar no sector do vacún de leite e 
carne. Desde a súa creación nos anos 70, o 
CIAM está especializado no estudo dos sistemas 
sostibles de produción de carne e leite de vacún 
de calidade en base aos recursos propios: millo 
e outros cultivos forraxeiros, pastos, adubos 
orgánicos, etc.

INTRODUCIÓN
O CIAM é un organismo da Consellería do Medio Rural 
que ten a capacidade de realizar investigación aplicada e 
básica,  orientada nas liñas de investigación prioritarias dos 
programas de recursos e tecnoloxías agroalimentarias. 

No marco do Decreto  259/2006, do 28 de decembro, 
polo que se aproba o Regulamento do Instituto Galego da 
Calidade Alimentaria (Ingacal), o CIAM defínese como 
un centro do Ingacal “que desenvolverá actividades de inves-
tigación no eido dos procesos produtivos primarios, con especial 
atención aos aspectos da calidade e seguridade alimentaria, aos 
axentes biolóxicos causantes de enfermidades, principalmen-
te zoonoses, e ao mantemento do ambiente. Ademais, e dado o 
carácter eminentemente aplicado e finalista das actividades de 
investigación, correspóndelle desenvolver as actuacións de for-
mación e transferencia de tecnoloxía nas materias da súa com-
petencia, en colaboración coa subdirección xeral con competencias 
en materia de formación e transferencia tecnológica.”

O CIAM mantén desde a súa orixe unha vocación clara 
de servizo e de apoio tecnolóxico ao sector agrogandeiro 
galego, que se materializa  en diversas accións:

_Proxectos con empresas e cooperativas.
_Accións de transferencia tecnolóxica.
_Organización de xornadas e días de campo.
_Reunións con sectores e grupos específicos (vacún, ovi-

no, matadoiros e carniceiros, transformadores lácteos, etc.)
_Visitas dos agricultores e alumnos de centros de ensino 

técnico ás fincas e laboratorios do CIAM.
_Charlas dos investigadores do CIAM  aos técnicos e 

agricultores das cooperativas ou outras institucións que así 
o demandan. 

O centro de investigacións colabora con empresas de 
alimentación e nutrición, cooperativas de leite e de carne, 

O CIAM, REFERENTE PARA O 
APROVEITAMENTO DO MILLO E OS 
PASTOS NO SECTOR VACÚN

empresas de produción de semente, e tamén coa Universi-
dade de Santiago co obxectivo de desenvolver tecnoloxías 
que poidan ser empregadas e comercializadas directamente 
polas entidades colaboradoras.

No ano 2009 desenvolvéronse no CIAM 38 proxectos 
plurianuais: 2 de ámbito europeo,14 de ámbito nacional e 
24 de ambito autonómico, así como  42 accións de trans-
ferencia ao sector financiadas pola propia Dirección Xeral 
de Investigación Agroforestal e Industrias Agrarias nas 
seguintes áreas de investigación: produción vexetal, produ-
ción animal, tecnoloxía de produtos e procesos, tecnoloxía 
do ambiente en actividades agrarias e seguridade alimen-
taria e economía, socioloxía e política agraria.

Xoán Castro, director do centro de Mabegondo, ex-
plica que “poucos centros teñen a posibilidade de facer 
unha investigación integral desde o principio, a produ-
ción da forraxe, ata a calidade final dos produtos que se 
obteñen, leite e carne de vacún”.  No caso do CIAM, 
isto é posible polas súas instalacións óptimas, que inc-
lúen fincas, gando, maquinaria agrícola, laboratorios e, 
por suposto, un persoal con formación moi específica. 
“A nivel estatal somos o centro de referencia en vacún 
de leite e carne”, engade Castro. 

INFRAESTRUTURA E PERSOAL
As instalacións do CIAM constan dun edificio principal de aproximadamente 
7400  m²  construídos, dos que uns 2.000 m² son laboratorios.  Hai ademais 
instalacións auxiliares situadas no denominado núcleo central, con naves 
de gando, maquinaria agrícola, talleres, silos, etc. Actualmente están a ser 
renovadas despois de máis de 30 anos de actividade.

O CIAM está dividido en tres departamentos: Pastos e Cultivos, Produción 
Animal e Coordinación e Desenvolvemento Tecnolóxico.

No centro traballan ao redor de 120 persoas, entre persoal laboral e funciona-
rio, das cales 35 son investigadores. 

No CIAM traballan 120 persoas, das que 35 son investigadores
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O MILLO
Galicia conta co 64% da superficie de millo forraxeiro e o 
84% da superficie de pradeiras de todo o Estado español. 
A comunidade é tan importante nos cultivos forraxeiros 
debido á súa cabana gandeira, fundamentalmente de vacún 
de leite. A produción de leite de Galicia é a que máis utiliza 
os cultivos forraxeiros de todo o estado. 

O cultivo está naquelas zonas de maior produción de vacún 
de leite, sobre todo nas comarcas coruñesas de Xallas e Ordes, 
na luguesa da Terra Chá e na pontevedresa do Deza. 

 En Galicia seméntase, sobre todo, millo forraxeiro de 
ciclos curtos. As casas comerciais non se dedicaran moito 
aos híbridos de ciclos curtos, pero nos últimos anos produ-
ciuse unha explosión moi grande. As empresas decatáronse 
de que hai un  mercado moi importante en Europa, e tra-
tan de explotalo e facer  híbridos específicos. Establécese 
así unha competencia entre as distintas casas, que tratan de 
sacar cada ano unha variedade mellor.

Por todo isto, é normal que a Galicia acudan as empresas 
comerciais a vender as súas variedades, tanto pratenses coma 
de millo. De aí a importancia que ten avaliar as que saen ao 
mercado, unha tarefa na que o CIAM é todo un referente.

Para o director do centro de Mabegondo,  “a Adminis-
tración cumpre un papel importante á hora de avaliar as 
variedades de millo dunha forma obxectiva, e así poder 
asesorar aos agricultores e técnicos sobre aquelas que se 
adaptan mellor ás condicións de Galicia. Por iso teñen im-
portancia os campos de ensaio do CIAM, tanto de millo 
forraxeiro coma de variedades pratenses”.

Cada vez existen máis demandas por parte das casas co-
merciais de introducir as súas variedades na rede de cam-
pos de ensaio do CIAM. Cada ano dáselle entrada nos 
ensaios a un máximo de dúas novas variedades por cada 
casa comercial. Estes ensaios non se cobran e réxense por 
un protocolo científico rigoroso.

Jesús Moreno explica que “a fiabilidade dos ensaios do 
CIAM débese a que se fan nas mellores condicións téc-
nicas posibles, en condicións próximas á realidade. Hai 
unha boa técnica experimental, que se basea en sementar 
en tempo axeitado, así como unha análise estatística que 
di se realmente hai unha diferencia significativa entre as 
variedades ou non”.

Moreno engade que non se trata só de pesar a masa e o 
conxunto da produción, “senón que tamén hai que facer 
unha análise de calidade, da materia orgánica dixestible, do 
almidón, da proteína... Hai unhas ecuacións desenvolvidas 
para estas calidades en base ao espectrómetro infraverme-
llo de reflexión (NIRS).

O CIAM porá  en marcha un novo campo de ensaio este 
ano, na zona de Xallas, para estudar especificamente cales 
son as variedades máis resistentes ao helminthosporium, 
unha enfermidade que sobre todo se dá nas zonas máis 
húmidas.

¿Por que lle interesa tanto o millo forraxeiro ao produ-
tor de leite galego? Jesús Moreno explica que “é un cultivo 
caro, evidentemente, pero tamén lle compensa ao gandeiro. 
A principal vantaxe é a cantidade de materia seca dixesti-
ble que pode producir por hectárea. Nun lugar no que hai 
pouca terra asociada á gandería, isto supón unha vantaxe”.

Moreno resalta tamén a dixestibilidade da planta, inde-
pendentemente do momento da recollida. Noutras espe-
cies, non facer a recollida no momento xusto supón a per-
da de dixestibilidade. No caso do millo, a dixestibilidade 
mantense a partir da quinta semana despois da floración. 
A recollida normalmente lévase a cabo na novena semana 
despois da floración, pero aínda que se adiante ou retrase 
un pouco non se produce merma apreciable na dixestibi-
lidade. Iso si, a partir da novena-décima semana xa non se 
gaña materia seca, polo que ese momento é o óptimo para 
recoller o millo.

Xoán Castro, pola súa banda, apunta que o territorio gale-
go ofrece boas condicións para o cultivo do millo, polo clima 
e porque se adapta mellor ao uso de maquinaria. “Ten me-
nos pendentes. Isto explica que as superficies sementadas a 
millo sexan menores noutras zonas da cornixa, que se van a 
cultivos coma os pasteiros, que non se labran”.

Jesús Moreno engade outra característica: o millo en Ga-
licia dáse ben en condicións de secano; é dicir, sen necesi-
dade de rego. “O millo demanda auga, así que no verán non 
hai outros lugares en España que poidan producir máis ca 
Galicia sen regar. Con regadío obteríanse maiores produ-
cións en ciclos longos. Noutras partes de España cultívase 
millo para gran, que se pode recoller unha vez que a planta 
estea seca, pero aquí en Galicia quérese toda a planta, por-
que para os rumiantes toda ela é dixestible”. 

Colleitadora de millo 
do CIAM adaptada ás 
pequenas parcelas
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mentes, dado que perden poder xerminativo. Pero é unha 
multiplicación de mera supervivencia. “Dentro do Plan de 
Desenvolvemento Rural 2007-2013 está contemplada a con-
servación dos recursos fitoxenéticos de Galicia”, explica Cas-
tro. “Se no futuro hai interese nesa multiplicación e o posible 
uso comercial, xa tería que ser por parte dalgunha empresa”.

Algúns ensaios recentes amosan boas producións destas 
variedades locais, mesmo en comparación con híbridos co-
merciais. Non obstante, para Jesús Moreno, xefe do depar-
tamento de coordinación e desenvolvemento do CIAM, 
onde estas variedades poden ser especialmente interesantes 
é na agricultura ecolóxica.

No extremo oposto da cadea atopamos as variedades 
transxénicas ¿Son algo preocupante, como denuncian os 
ecoloxistas, ou, pola contra, supoñen unha vía de futuro? 
Castro cre que “aínda non amosaron que son útiles en Ga-
licia desde o punto de vista agronómico”. As variedades de 
millo transxénico autorizadas para a súa comercialización 
presentan como reclamo a resistencia ao taladro, “que non 
é de momento o problema máis grande en Galicia”, engade 
o director do CIAM.

OS XURROS
O CIAM investiga desde hai anos o emprego dos xurros 
como adubo rendible, na liña de aproveitamento dos recur-
sos propios da explotación e agricultura sostible. Xa en 1927 
atopamos un estudo da antiga Granxa Escola sobre mate-
rias fertilizantes empregadas na agricultura, e nel aludíase a 
materias coma o esterco, o compost e as algas, ofrecéndose 
recomendacións de abonado para millo, patacas, nabos, etc. 
O estudo poñía o acento no uso de esterco de vaca.

Nos últimos anos, o CIAM traballa fundamentalmen-
te con xurros. “O que estamos a facer é usar como abono 
principal dos cultivos forraxeiros o purín, para maximizar 
o aproveitamento e utilizar o mínimo de abonos minerais”, 
explica o director do centro. “Diminúese o impacto am-
biental, pola menor lixiviación de nitratos, menor consu-
mo de enerxía fósil ao evitarse a fabricación industrial de 
fertilizantes químicos, e tamén pola  redución de emisións 
de óxido nitroso á atmosfera, derivados da aplicación de 
abonos ricos en nitratos”. As emisións de gases de efecto 
invernadoiro de fertilizantes ao solo son de orde similar a 
todo o metano expulsado polo gando en Galicia. 

AS VARIEDADES LOCAIS
En Galicia, en materia de investigación agropecuaria, em-
pezouse a traballar co millo a principios do século XX. Nos 
anos 30 atopamos estudos escritos sobre o cultivo de millo 
e as primeiras variedades híbridas. Na antiga Granxa Escola 
da Coruña había estación de praticultura e cultivos de veiga 
onde se facían ensaios co millo, a pataca, o trigo, a alfalfa, 
o tabaco, o lúpulo e os cultivos de horta. Tamén funcionou 
unha estación fitopatolóxica para Galicia e Asturias, creada 
no 1927 e mantida, con diferentes nomes, ata os anos 80.

O CIAM desenvolveu desde os seus comezos un pro-
grama de recollida de variedades de millo locais por toda 
Galicia. Este labor levouse a cabo, basicamente, a finais 
dos anos 70 e principios dos 80. As variedades consér-
vanse no banco de xermoplasma do centro. “Temos 750 
variedades e algúns proxectos para caracterizar o seu 
comportamento agronómico. A partir de variedades lo-
cais saíron no seu momento, mediante mellora xenética, 
algúns híbridos comerciais, e tamén estamos a investigar 
nesa liña”, explica  Castro.

O director do CIAM indica que estas variedades “son 
máis resistentes á seca e a certos tipos de enfermidades, 
por ser máis rústicas. Foron seleccionadas por varias xera-
cións de agricultores que ían escollendo as que mellor se 
adaptaban ao medio. Hai un proceso empírico, e aí están 
á espera de que as utilicemos. Son un patrimonio xenético 
moi importante”.

A misión do CIAM neste campo é a conservación, que 
require cada certo tempo a multiplicación en campo das se-

Sementadora nun dos campos de ensaio de millo

Os ensaios 
de millo do 
CIAM son unha 
referencia 
para técnicos 
e casas 
comerciais

O CIAM dispón 
de 2.000 metros 
cadrados de 
laboratorios
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el fertilizante que cuida la tierra



Aínda que non existen estatísticas, os técnicos consta-
tan que hai un maior interese en empregar os xurros como 
abono. Hai unha redución do consumo de fertilizantes 
químicos que as propias empresas recoñecen, debido ta-
mén ao incremento dos prezos dos fertilizantes químicos e 
a situación de crise do sector.

Xoán Castro opina, non obstante, que neste capítulo 
queda bastante camiño por percorrer, sobre todo no que 
respecta á adecuación de fosas de xurro. “É importante a 
cubrición naquelas zonas onde chove máis para non ter 
que estar botando xurro cando o solo está encharcado, 
como sucedeu este inverno, e evitar que reborden as fosas. 
Pero os gandeiros xa coñecen a problemática que existe 
cando os xurros se aplican en épocas e lugares indebidos. 
Vese nas novas explotacións un esforzo inversor por facer 
fosas de xurro, que están subvencionadas pola Consellería 
do Medio Rural”.

Malia que a superficie agraria é limitante en moitas ex-
plotacións, Castro apunta que “mentres se sigan a empre-
gar abonos químicos, iso quere dicir que queda marxe para 
empregar os xurros. Non lle vai pasar nada a terra por botar 
o purín dunha explotación cunha carga de 4-5 UGM por 
hectárea, se se reparte o xurro nas épocas adecuadas e de 
forma uniforme no conxunto das parcelas”.

¿É o biogás un destino interesante para o xurro que non 
se pode aplicar sobre o terreo? En opinión de Xoán Castro, 
“o biogás pode ser unha forma de que as explotacións te-
ñan unha renda complementaria, pero non é unha solución 
á problemática dos xurros, que nestes momentos é de xes-
tión e almacenamento”.  Unha planta de biogás fai a valo-
rización enerxética, pero o nitróxeno, fósforo e potasio non 
se reducen, porque o único que se usa na planta é a materia 
orgánica do xurro. “E tampouco sería desexable que se re-
ducira o valor fertilizante dese xurro”, engade Castro.

AS ROTACIÓNS
Outra liña de investigación importante no CIAM nos úl-
timos anos é a procura dun cultivo ideal para rotar co millo 
en inverno. Castro apunta que “estamos a recomendar a 
mestura de chícharo e triticale polas súas vantaxes agro-
nómicas, como pode ser a non necesidade de fertilizantes 
químicos e a competencia coas malas herbas. Necesítanse 
menos herbicidas e queda  o terreo bastante solto e fácil 
de labrar para a preparación do cultivo do millo despois 
na primavera”. A seguinte especie máis ventaxosa para a 

rotación co millo forraxeiro sería o raigrás italiano.
Jesús Moreno explica as vantaxes da combinación chí-

charo-triticale no sentido de que “a leguminosa, o chícharo, 
vai aportar nitróxeno ao solo, un nitróxeno simbiótico que 
permanece no terreo aínda despois de quitado o cultivo. 
Aquí non temos soia e hai que buscar outras alternativas de 
cultivo de leguminosa. E o triticale pode darse no inverno 
mellor có centeo, é un cruce entre centeo e trigo que aporta 
a rusticidade do centeo e a produción do trigo”. 

A TRANSFERENCIA TECNOLÓXICA
O CIAM é un centro especialmente interesado en aplicar 
a transferencia de tecnoloxía á produción agrogandeira. O 
seu director, Xoán Castro, explica que “estamos en contac-
to cos técnicos das cooperativas, procuramos estar abertos 
a calquera tipo de colaboración, e sen dúbida unha das vías 
máis importantes é a convocatoria de proxectos”. Castro 
refírese, en particular, ás convocatorias do Fondo Europeo 
Agrícola de Desenvolvemento Rural, que veñen desen-
volvéndose desde hai catro anos e que define como “unha 
oportunidade grande de colaboración de cooperativas e in-
dustrias galegas co CIAM”.

Dentro disto, o director do centro destaca un proxec-
to con Leyma para enriquecemento natural do leite con 
Omega 3 mediante o uso de trevo na dieta do vacún de 
leite. Tamén se leva a cabo, dentro da mesma convocatoria, 
un proxecto coa cooperativa de veterinarios Seragro sobre 
a calidade dos silos.

Castro subliña ademais o esforzo que se está a facer de 
difusión, plasmando as diversas investigacións en publica-
cións, libros, revistas e a páxina web do CIAM, “para que 
todo estea ao alcance dos interesados”.

Para o director do CIAM, na mellora da eficiencia agro-
gandeira é clave na actualidade o papel das empresas de 
aconsellamento, “que veñen cubrir o baleiro deixado polo 
servizo de Extensión Agraria”. “O aconsellamento hai que 
tomalo en serio, é unha forma de facer máis rendibles e sos-
tibles as explotacións”, afirma Castro. ““Aí están, por exem-
plo, os froitos da investigación e a transferencia tecnolóxica 
no eido dos cultivos forraxeiros durante máis dun século. 
O efecto dese traballo non se consegue dun ano para outro, 
senón que é un traballo constante que hai que facer, cun 
contacto permanente entre o técnico e o agricultor”. 

Fotos: Arquivos fotográficos do CIAM

UNHA LONGA HISTORIA
O CIAM conta cunha longa tradición investigadora, xa que os seus antecedentes 
remóntanse a 1888, ano en que se crea a Granxa Escola Experimental de Coruña no 
barrio de Monelos (A Coruña), o primeiro centro de experimentación e difusión agraria 
creado polo Estado para Galicia e Asturias. 

A principios dos anos 60, coa construción da nova estrada de acceso a A Coruña, a 
actual Avenida de Alfonso Molina, trasládase a granxa escola a Guísamo (Bergondo). 

Doce anos despois da inaguración das instalacións de Guísamo, e grazas ao convenio 
entre o Goberno Español e o Banco Mundial, prodúcese outro fito histórico na mellora 
das infraestruturas  e do capital humano, ao crearse o Centro Regional de Investigacio-
nes Agronómicas del Norte y Noroeste (CRIDA 01) nunha finca de 300 hectáreas situada 
na parroquia de Mabegondo (Abegondo), no mesmo lugar onde hoxe se sitúa o Centro 
de Investigacións Agrarias de Mabegondo (CIAM). 

Fotos da Granxa Experimental da 
Coruña, a mediados dos anos 30: 
campo de proba de millo, esfoladora 
e sementadora-abonadora
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Para esta campaña cómpre destacar a inclusión de dúas novas coberturas para 
explotacións de aptitude láctea: a morte de cando menos 4 animais maiores de 13 
meses á vez por un mesmo evento e por riscos non incluídos polo resto de garan-
tías opcionais ou adicionais e a compensación pola perda de produción cuando un 
sinistro cuberto polo anterior afecte cando menos a 4 reprodutores.

É importante lembrar que existen tres opcións de aseguramento, A, B e C, e 
que, independentemente da elixida, o gandeiro pode contratar unha serie de 
garantías adicionais xerais en función do sistema de manexo e tipo de animais 
que posúa na súa explotación, como son a síndrome respiratoria bovina, o me-
teorismo, o carbunco, varias enfermidades, saneamento gandeiro, saneamento 
extra, encefalopatía esponxiforme bovina e pastos estivais. Por último, existen 
unhas garantías adicionais exclusivas, de contratación restrinxida, como son a 
morte súpeta e a mamite séptica nun teto. 

Diferéncianse dous tipos de animais: os reprodutores, que inclúen os sementais, 
as femias reprodutoras, bois maiores e xovencas de centros de recría, e os anima-
les de recría, que inclúen os animais de ambos sexos que non son reprodutores 
e os bois menores e xatas de centros de recría. 

Todo sinistro debe ser comunicado a Agroseguro no prazo de 24 horas, pero 
no caso de accidente, operación ou tratamento o asegurado debe comunicarse 
urxentemente empregando o número do Centro de Atención de Chamadas de 
Agroseguro: 900.900.420.

O Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, a través de ENESA, 
subvenciónalle ao gandeiro o custo neto do seguro. Esta subvención obtense 
mediante a suma das distintas porcentaxes e depende, entre outros aspectos, das 
características do asegurado.

TIPO DE SUBVENCIÓN PORCENTAXES

Subvención base aplicable a todos os asegurados 8% -14%*

Subvención por contratación colectiva 5%

Subvención adicional segundo 
as condicións do asegurado

14% -16% **

Subvención por renovación de contrato segundo 
se aseguraran un ou dous anos anteriores

6% ou  9%

As Comunidades Autónomas tamén poden subvencionar este seguro, acumulán-
dose á subvención que achega o Ministerio.

O gandeiro interesado neste seguro pode solicitar máis información á ENTIDAD 
ESTATAL DE SEGUROS AGRARIOS,  c/ Miguel Ángel, 23, 5ª planta, 28010, MA-
DRID, con teléfono 91.347.50.01, fax 91.308.54.46 e correo electrónico seguro.
agrario@marm.es e a través da páxina web www.marm.es. E sobre todo, con-
tactando co seu Tomador do Seguro ou co seu Mediador, xa que estes están 
máis próximos e poden aclararlle todas as dúbidas que se lle presenten antes de 
realizar a póliza, así como asesoramento posteriormente en caso de sinistro.

ENTIDAD ESTATAL DE SEGUROS AGRARIOS (ENESA) INFORMA:

SEGURO DE EXPLOTACIÓN 
DE GANDO VACÚN 
REPRODUTOR E RECRÍA

(*) Dependendo do sistema de manexo, 
a subvención base é do 14% para lácteo, 
bois e recrías de xovencas e do 8% para o 
resto de sistemas de manexo.

(**) No caso dunha moza gandeira, a sub-
vención adicional segundo as condicións 
do asegurado é do 16%.

Desde o 15 de xaneiro e durante todo o ano 2010 está 
aberto o período de contratación do Seguro de Explota-
ción de Gando Vacún Reprodutor e Recría, que presenta 
cambios interesantes con respecto ao  pasado ano, sobre 
todo para as explotacións de gando de leite.
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