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A empresa catalá GPE Vendors é a única en España 

especializada na fabricación de expendedoras de leite 

e está certificada por laboratorio oficial. No mes de 

febreiro montou a súa primeira máquina en Galicia, 

concretamente na cidade da Coruña. 

e caudalímetro con homologación NSF 

para a entrega exacta do produto. Ade-

mais, personaliza o aspecto da máquina 

co nome e as fotos da granxa, a petición 

do cliente. 

A expendedora que Milk Start puxo 

en funcionamento na Coruña dispón de 

dous tanques de aceiro inoxidable mó-

biles de 275 litros cada un, fabricados 

en Galicia. Nela, os consumidores po-

den adquirir dende un vaso de leite ata 

cinco litros, ao prezo de 20 céntimos o 

vaso e un euro o litro, e beneficiarse das 

promocións establecidas polo gandeiro. 

Tamén teñen a opción ben de usar os 

seus propios recipientes, ben de mercar 

envases de plástico ou cristal na máqui-

na, que dá cambio e expide unha factura 

con información de contacto do produ-

tor e coa data de caducidade do produto 

(de ata 6 días). 

GPE Vendors conta con profesio-

nais con máis de 20 anos de ex-

periencia na creación de dispen-

sadoras automáticas e posúe un amplo 

catálogo de modelos con diferentes 

tamaños e prestacións e a bos prezos, 

que van dos 15.000 aos 26.000 euros por 

unidade. A empresa xa ten instalados 

actualmente 35 puntos de venda de leite 

por toda a xeografía española.

A firma traballa no deseño continuo 

de novos modelos de expendedoras 

para aumentar a súa funcionalidade 

conforme aos últimos avances técni-

cos. Así, ofrece servizos coma pantalla 

táctil, sistema de pagamento con cam-

bio e entrada de moedas antivandálica, 

tícket de compra, posibilidade de venda 

de máis dun produto, sistema de sub-

ministración dos depósitos programa-

ble, comporta de apertura automática 

MILK STAR INSTALOU A SÚA 
PRIMEIRA MÁQUINA EXPENDEDORA 
DE LEITE EN GALICIA

UNHA INICIATIVA DA 

GANDERÍA FINCA LATA

A idea de instalar a primeira ex-

pendedora de leite na cidade 

herculina proveu de José Antonio 

Sánchez Recouso, propietario da 

gandería Finca Lata, localizada no 

concello coruñés de Mesía. José 

Antonio optou por unha máquina 

Milk Star modelo XL, fabricada en 

España, para comercializar leite 

fresco pasteurizado procedente 

da súa explotación, onte conta con 

50 vacas de produción. A expen-

dedora está colocada nun lugar 

moi concorrido coma é o merca-

do municipal da praza de Lugo. O 

acto de inauguración celebrouse o 

15 de febreiro. 

Finca Lata - Mesía

José Antonio Sánchez Recouso

Tel. 645990621
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A Asociación Europea de Mercados de Gando (AEMB) celebrará a finais de abril, con-
cretamente os días 28 e 29, a súa asemblea xeral na localidade lucense de Castro de 
Ribeiras de Lea (Castro de Rei), cun tema central na axenda dos relatores: o impacto 
da aplicación de bases de datos informáticos nos movementos de animais.

A 
maioría dos relatores chegará 

o 27 de abril a Lugo. Ao día se-

guinte, participarán nunha re-

cepción institucional no Pazo 

de San Marcos, sede da Deputación 

Provincial. Con todo, a xornada dedica-

da á análise e ao debate sobre o tema 

principal desta cita será a do 29, can-

do se celebrarán a reunión do buró da 

AEMB e a asemblea xeral.

Ese mesmo día desenvolveranse na 

Casa da Cultura de Castro os relatorios 

técnicos, abertos ao público (ata com-

pletar o aforamento). Centraranse en 

explicar o papel que xogan as bases de 

datos informáticos na comercialización 

dos animais vivos -tanto de vacún como 

de ovino-, así como na actividade dos 

mercados de gando, no que se refire á 

simplificación dos trámites administra-

tivos. 

CASTRO ACOLLERÁ A FINAIS DE 
ABRIL O CONGRESO EUROPEO DE 
MERCADOS GANDEIROS

Ese tema non foi elixido ao azar, dado 

que se enmarca dentro das actuacións 

para pór en marcha sistemas de iden-

tificación electrónica individual para o 

gando ovino e bovino, que requiren da 

elaboración paralela de bases de datos 

cunha información ampla e pormenori-

zada dos animais comercializados. 

Na xornada de debate, os participan-

tes tratarán de realizar unha radiografía 

da situación actual,  con información 

sobre a aplicación desas bases de datos 

nos diferentes estados membros ou as 

posibilidades de acceso ás mesmas dos 

organismos interesados. 

Tamén se analizará a posibilidade de 

substituír os actuais documentos de 

acompañamento, coma o pasaporte obri-

gatorio dos bovinos, polas citadas bases de 

datos, ademais de definir baixo que condi-

cións podería efectuarse ese cambio. 

Para chegar a conclusións, está pre-

vista a participación, entre outros exper-

tos, do responsable da identificación e 

trazabilidade dos animais na Dirección 

Xeral de Protección dos Consumidores 

e a Saúde da Comisión Europea, Sergio 

Pavón, que actualmente está a preparar 

unha proposta de regulamento para a 

identificación electrónica dos bovinos. 

Na organización desta cita impli-

couse activamente o propio Concello 

de Castro de Rei, que nestes momen-

tos ostenta a presidencia rotatoria 

da Asociación Española de Mercados 

Gandeiros (Asemga). 

Máis información: 

610 529 006

congresoaembcastro@gmail.com
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AS XORNADAS TÉCNICAS DE PRODUCIÓN DE 
LEITE DE AFRICOR LUGO E AFRIGA EXPUXERON 
MODELOS DE TRABALLO FORÁNEOS

COW COMFORT E MUXIDO, ALTERNATIVAS DE ENSILADO E GALICIA NO MERCADO LÁCTEO, TEMAS CLAVE DO PROGRAMA

 O acto de inauguración correu a cargo do director 
xeral de Produción Agropecuaria, José Álvarez Robledo, 
que estivo acompañado polo presidente de Africor Lugo, 
José Manuel López Tellado, e o presidente de Afriga, Juan 
Novo García. 

Na súa intervención, Robledo salientou a creación da 
marca Galega 100%, “destinada a valorizar e dar nome á 
nosa produción”, coma o primeiro paso dado pola Xunta 
no marco dun plan estratéxico de apoio ao sector agro-
gandeiro.  Na súa opinión, para que os produtores poñan 
o leite na cadea de distribución, “hai que facer un labor de 
comunicación, para que quede claro que é o que facemos e 
que pasaría se non existise un produto de calidade”. Refe-

As IV Xornadas Técnicas de Produción de Leite, organizadas conxuntamente por 
Africor Lugo e Afriga, coa colaboración de Xenética Fontao e a compañía Alltech, 
presentáronlles o 10 de marzo na Facultade de Veterinaria a preto de 300 persoas os 
modelos de traballo das explotacións leiteiras do estado americano de Wisconsin e 
as novas técnicas de ensilado que se están probando nunha granxa de Salamanca. O 
acento lucense púxoo o CETAL co retrato da industria galega do leite no mercado. 

ríndose tamén aos desaxustes entre a oferta e a demanda de 
materias primas e aos diferentes prezos aos que dan lugar, 
subliñou que “é clave optimizar o que nós facemos para 
sacar o máximo rendemento e sen perder un céntimo”.

A PRODUCIÓN EN CLAVE AMERICANA
Este ano, as xornadas abriron coas charlas dun relator dos 
Estados Unidos, Tom Lorenzen, especialista en produción 
de leite de Alltech. Lorenzen recomendou atender funda-
mentalmente ao ambiente no que se atopa a vaca e á ruti-
na e ao equipo de muxido para producir máis sen realizar 
investimentos. Sobre todo incidiu en que nas granxas “hai 
que pasar moito tempo mirando e analizando”.

As charlas reuniron un bo número de gandeiros no salón de actos de Veterinaria

CONVOCATORIAS8
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O benestar das vacas (cow comfort)
O benestar da vaca, tamén chamado cow comfort, depen-

de en boa medida do estado dos cubículos do establo e 
Tom fixo especial fincapé nos seguintes aspectos: non ter 
cubículos rotos e dispoñer dun cubículo por vaca; deseñalos 
coa lonxitude suficiente para que as reses poidan tumbarse 
rectas, e co límite do peito da vaca non moi grande para 
que esta poida erguerse cara adiante; e levantar a barra do 
pescozo o que faga falta, para evitar lesións na cruz e que 
a vaca estea con medio corpo fóra do cubículo. “Se hai un 
cubículo mal ou máis vacas que cubículos, haberá superpo-
boación nos corredores e iso sempre vai ter consecuencias 
negativas para a vaca: menor produción de leite, problemas 
reprodutivos ou comida compulsiva”, indicou. 

Segundo o experto, os cubículos proporcionaranlle obri-
gatoriamente á vaca estas 6 liberdades: para estirar as patas 
cara adiante; para tumbarse cara os lados; para repousar a 

cabeza cara os lados sen tropezar cos divisores; para apoiar 
ubres, patas e rabos sobre a superficie do cubículo; para po-
ñerse en pé ou deitarse sen dar coas barras, e para descansar 
nunha cama limpa, seca e branda.

Outro dos elementos determinantes do cow comfort son 
as camas e Lorenzen insistiu na conveniencia de usar as de 
area fronte ás de colchón, posto que nelas o animal pasa máis 
tempo deitado e, daquela, flúe entre un 25 e un 35% máis 
de sangue polo ubre e iso tradúcese nunha maior produción 
de leite. Ademais, resaltou que son moi frescas no verán, moi 
cómodas para as reses, moi boas para a tracción das patas e 
moi hixiénicas, xa que “a area, ao ser inorgánica, non favorece 
o crecemento de bacterias e iso é unha gran vantaxe de cara 
á mastite”. Eles, en Wisconsin, múdanas cada 3 días: “cada 
minuto menos de mantemento [das camas de area] son 28 
minutos menos de descanso das vacas”, afirmou. Esta area 
manéxana con separadores, déixana escorrer durante 2 ou 3 
días e logo reutilízana; deste xeito, nalgunha explotación pa-
saron de usar 22 camións de area a tan só 2. 

De esquerda a dereita, José Manuel Tellado (Africor Lugo), José Álvarez 
Robledo (Consellería do Medio Rural) e Juan Novo (Afriga), na inauguración 
das xornadas 

TOM LORENZEN VINCULOU O COIDADO 
DAS INSTALACIÓNS E UN BO PROCESO 
DE MUXIDO CUN INCREMENTO DA 
PRODUCIÓN LEITEIRA SEN CUSTES PARA 
O GANDEIRO

Domiciliación da PAC

Só por domicilia-la súa PAC en ”la Caixa”, 

levará* esta práctica bolsa de viaxe. 

Ademais, poderá dispoñer do anticipo 

da súa axuda desde o primeiro día e 

AgroCaixa, unha completa gama de produ-

o sector agrario. AgroCaixa, impulso rural.

Falamos?

www.lacaixa.es/agrocaixa

Leve esta 
práctica bolsa 

de viaxe
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www.caixaruralgalega.es

Así mesmo, recomendou facer un mantemento diario 
dos bebedeiros, porque “un 86% do leite é auga, polo que 
as vacas necesitan auga limpa e dispoñible e suficiente es-
pazo para beber”. Concretamente, Lorenzen especificou 
que “debe haber como mínimo 3,6 metros entre as vacas 
que están bebendo e as que están pasando por detrás”. Para 
os lotes de secas suxeriu que o gandeiro reserve 14 metros 
cadrados por vaca, como mínimo. 

O último punto importante que tratou en benestar ani-
mal foi o da necesidade de dispoñer de luz diúrna nos esta-
blos para que as vacas produzan máis leite, e que nas naves 
sen ventás pode solucionarse con sistemas de tubos solares. 

Como innovación aplicable ás instalacións mencionou o 
emprego de nailon en vez de aceiro nas arrobadeiras, algo 
que Tom xa vira 8 ou 9 anos antes en Israel e que agora 
se estila nos Estados Unidos. Ademais, mencionou outras 
novidades coma os sistemas de ventilación cruzada ou as 
salas de muxido rotativas. 

O muxido
Na súa segunda charla, centrada nos beneficios dun bo 

muxido, Tom Lorenzen falou das formas de incrementar a 
calidade do leite do rabaño, o que supón reducir o reconto 
de células somáticas nos tanques de leite ata unha media 
de 100.000. Este obxectivo, segundo Lorenzen, pasa por 
evitar a transmisión habitual de xermes mediante as mans 
(dun ubre a outro), a masificación de vacas, o material de 
lavado (por exemplo, as toallas), a cama, o solo, a auga de 
lavado, o leite contaminado e o equipo de muxido (por un 
sobremuxido que lle pode causar dano á vaca no teto). To-
dos estes elementos poden ser foco de mastites. 

Como medidas útiles neste sentido citou a utilización 
coidadosa de toallas para limpar os tetos, o chamuscado 
dos pelos dos ubres 2 semanas antes do parto e tamén no 
periodo de secado, a colocación do brazo das pezoneiras en 

ángulo de 90 graos co ubre, a limpeza dos filtros da máqui-
na de muxido mesmo cando xa están para tirar, o emprego 
de soportes para a mangueira do leite ou a aliñación equili-
brada das marcas dos recubrimentos das pezoneiras. 

Para Tom, é básico un proceso de muxido mecánico, ba-
seado en quitarlle a sucidade aos tetos, masaxealos despois 
do cepillado, desinfectalos e secalos, e sempre na mesma 
orde: primeiro os dianteiros e a continuación os traseiros. 
“Un bo proceso reduce as células somáticas, causa menos 
contaminacións e, inda así, hai un 15% de risco de mastite”, 
sentenciou. Así mesmo, advertiu do perigo que comporta a 
auga: “se, acabadas de selar as vacas, xa se están salpicando 
de porcallada ao limpar a sala de muxido, está todo o pro-
ceso perdido”. 

Tom Lorenzen, especialista en produción de leite de Alltech nos Estados Unidos

MATILLA E LASO ESTÁN APOSTANDO NO 
ENSILADO POR FEOS DE AVEA, MICROSILOS
DE SILO DE MILLO MESTURADOS CON 
XIRASOL E POR PASTONE

CONVOCATORIAS10
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desde

desde



Jesús Matilla, nutrólogo da cooperativa Leza 
(Zamora), e Pedro Alfonso Laso, de Ensilado Laso 
(Salamanca), á dereita

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

Tamén lle deu moita importancia ao tempo que se tar-
da en colocar a primeira pezoneira, fixando como reto 
facelo en 60-90 segundos: “canto mellor é a preparación, 
máis rápido se muxe a vaca”. Outros dos obxectivos que 
se marca Lorenzen é obter o 50% do leite producido nos 
2 primeiros minutos do muxido e producir 4 litros de lei-
te por minuto.  

Algúns aspectos máis tratados na rutina de muxido foron 
o respecto da “zona de voo” da vaca (é dicir, manter unha 
certa distancia co animal na sala de muxido, non poñerse 
xusto diante) e a erradicación de berros e demais ruídos, 
pois a capacidade auditiva da vaca é 8 veces superior á do 
home. O apuntamento co que rematou a súa intervención 
dedicoullo ao post-dipping polo seu papel fundamental 
para recubrir o filme de leite que queda no teto, coa finali-
dade de evitar que as bacterias teñan acceso a un medio de 
cultivo que lles é favorable. 

ALTERNATIVAS DE ENSILADO
Jesús Matilla, veterinario especialista en ovino de leite do 
grupo OCEVA, e Pedro Alfonso Laso, de Ensilado Laso, 
compartiron co público as novas técnicas de ensilado que 
están levando a cabo na explotación que ten Alfonso en 
Salamanca. Ambos traballan conxuntamente na calidade 
das forraxes dende hai varios anos.

Catro son as alternativas ás forraxes de alfalfa deshidra-
tada polas que apostan neste momento e que lles resultan 
rendibles e asequibles: os feos de avea, os microsilos de silo 
de millo, os microsilos de silo de millo mesturados con xi-
rasol (nunha proporción do 70 e o 30%, respectivamente) 
e o pastone. 

Co pastone están obtendo moi bos resultados e, de feito, 
sinalaron varias vantaxes fronte ao gran de millo, coma que 
ten un 70% de materia seca, que se recolle 40 días antes 
que o gran, que a máquina que usan con acondicionador 
de rodetes de velocidades distintas aplasta pero non moe, 
que ao ser un produto húmido aumenta a palatabilidade, 
que achega máis enerxía que un ensilado, que as perdas 
non son superiores a un 5% (no silo de millo, do 10-12%) 
e que aumenta a dixestibilidade no rume, con niveis un 
20% superiores ao gran de millo. Así mesmo, citaron como 
vantaxe dos microsilos de millo e xirasol o aumento de 
proteína e graxa.

Na súa charla, Matilla repasou as boas prácticas do he-
nificado: cortar a forraxe a primeira hora do día (porque 
aumenta nun 4% os azucres solubles); elixir o momento 
da sega segundo as especies; estender e hilerar ata redu-
cir a humidade por debaixo do 20%, e empacar a primeira 

hora do día. E tamén resumiu as boas prácticas do ensila-
do: elixir o momento de corte segundo as especies; picar 
a forraxe entre 1 e 2 centímetros; cortar para ensilar entre 
30-40% de materia seca; recheo rápido do silo; boa com-
pactación da masa ensilada; bo selado do silo, incluíndo 
paredes; e desfacerse da masa ensilada deteriorada. 

Destes consellos, Matilla recalcou especialmente o mo-
mento da recollida como clave do ensilado. Na súa opi-
nión, é básico facer o corte no momento idóneo e elixir 
este momento segundo a especie: no abotonamento ou no 
10% de floración en leguminosas; no encañado ou espiga-
do (a 40-45 centímetros) en herba; segundo o estado das 
leguminosas en mesturas; cando o gran está pastoso-vítreo 
en millo, e cando é pastoso-brando ou ao principio da flo-
ración en cebada e centeo.   

Silo millo (70%) + Xirasol (30%)
SILO MILLO SILO XIRASOL MESTURA

MS 30 30 30

PB 6,9 12,6 8,47

FAD 28,1 33,2 25

FND 45 45 44

GB 2,1 8,1 3,5

CALCIO 0,21 0,84 0,49

CU 15 4

UFL 0,85 0,73 0,84
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BATIDORES DE PURÍN 
REFORZADOS, RÍGIDOS
O ARTICULADOS DE 4 
A 8 M”

EXTENDEDORES
DE SILO

ESPECIAL
LIMPIEZA DE 
FINCAS

DISTRIBUIDORES
DE TRITURADORAS
PICURSA PARA GALICIA
Y ASTURIAS

CORTASILOS DE 1,6M;
2,0M Y 2,3M. OPCIONAL: 
POTRO DE ELEVACIÓN

ENCAMADORA
DE ARENA, PAJA, 
CASCARILLA, ETC.

LÍDERES EN FABRICACIÓN DE
ASTILLADORAS HIDRÁULICAS
VERTICALES Y HORIZONTALES
DE 8, 12, 15, 20 Y 25T.

CORTABOLAS
DE SILO

 W W W . C O R B A R S L L . C O M

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

VISÍTANOS O 
LLÁMANOS
TE HAREMOS UNA
DEMOSTRACIÓN



982 54 75 05
Crta. LU-633 Km 76
27170  Portomarín - Lugo
Telf: 982 547 505
Fax: 982 545 100
info@aviporto.com

As ponencias destas xornadas poden consultarse ínte-
gras nos servizos de televisión on-line das páxinas web 
www.revistaafriga.com e www.producciondeleche.es, así 
como no do portal de Africor Lugo (www.africorlugo.com). 

GALICIA NO MERCADO LÁCTEO 
Na conferencia da tarde, o director do Centro Tecnolóxi-
co Agroalimentario de Lugo (CETAL), Eduardo Vidal 
Baamonde, recoñeceu durante a súa intervención, despois 
de facer unha análise pormenorizada da situación do mer-
cado lácteo a escala mundial, que as explotacións galegas 
non están realmente preparadas para competir nun esce-
nario libre de cotas de produción e moitas delas serán víti-
mas dun novo proceso de reconversión “brutal” se non son 
capaces de reducir de xeito drástico os custos de produción 
e de darlle maior valor engadido ao leite. 

Nese sentido, lembrou que “a máxima produción nunha 
granxa non é o mesmo que o máximo beneficio” e sinalou 
como principais problemas por parte do sector produtor 
que os gandeiros “non realicen estudos de viabilidade eco-
nómica dos seus investimentos”, que “utilicen demasiado 
penso” para alimentar aos seus animais e que “non profun-
den na cadea de valor”. 

Tamén quixo lembrar que as industrias de capital nacio-
nal se atopan nunha situación “de debilidade” fronte ás súas 
competidoras. De feito, ningunha delas figura entre as 21 
compañías máis importantes do sector no mercado mun-
dial. Entre outros problemas, lamentou que a distribución 
“utilice o leite como reclamo” e que as propias empresas 
centren o seu negocio na comercialización de leite líquido 
e non na elaboración e venda de produtos transformados. 

GALICIA CONCENTRA O 37% DA 
PRODUCIÓN LÁCTEA ESPAÑOLA, CON 
13.000 EXPLOTACIÓNS E UN VOLUME 
DE NEGOCIO QUE SE APROXIMA AOS 
600 MILLÓNS DE EUROS

Vidal Baamonde resumiu o peso da nosa industria en 
cifras, porque só entre o 1 e o 5% das referencias de lei-
te UHT que se poden atopar nos andeis de dúas gran-
des cadeas de distribución de ámbito nacional son galegas, 
mentres que as de iogures a penas aparecen nos lineais. 
Choca esa escasa presenza co feito de que Galicia concen-
tra o 37% da produción española, con 13.000 explotacións 
e un volume de negocio que se aproxima aos 600 millóns 
de euros. 

Ademais, Galicia só aglutina o 5% dos proxectos de in-
vestigación para xerar maior valor engadido que se están 
desenvolvendo en todo o país. A desproporción é evidente, 
segundo Vidal Baamonde, e demostra que os recursos des-
tinados a I+D+i “medran a un ritmo máis lento no sector 
agroalimentario”. De feito, mentres que na Comunidade 
galega están en marcha 81 proxectos en 10 centros, noutras 
rexións, como Cataluña, funcionan 16 instalacións experi-
mentais, que traballan en 349 investigacións.  

Eduardo Vidal Baamonde, presidente do CETAL
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SARRIA, 7-8 DE MAIO DE 2011

DEPUTACIÓN 
PROVINCIAL DE 

LUGO

ORGANIZAN: PATROCINA: COLABORAN:

IV CONCURSO DE CRIADORESE II POXA SAN ISIDRO LABRADOR



distribución material gandeiro

Gomas y Camas para Vacas

Limpiezas Automáticas

Estabulaciones Libres

CUBÍCULOS
POSTE OCTOGONAL  
DE 102 X 102 CON 
ABRAZADERAS 
GALVANIZADAS DE 
6 MM

CORNADIZAS

Gomas y Camas 
para Vacas

Tubular 
Bovino

Limpiezas
Automáticas

NOVEDADES



CABRESTANTE REDUCTOR GIGANTE

PALA DE LIMPIEZA PLEGABLE

POSICIÓN LIMPIEZA

POSICIÓN RECOGIDA

Polígono Industrial do Corgo, parcela 3, 27163 O Corgo (Lugo)

E-mail: toni@dismagan.es // Web: www. dismagan.es

Distribuidor en Asturias:

distribución material ganadero

NOVEDADES

BEBEDEROS
NUEVOS BEBEDEROS INOX CON VOLTEO SIN NECESIDAD DE LATIGUILLO

ROBOT DE LIMPIEZA PARA PARRILLAS
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ECONOMÍA E INDUSTRIA DESTINA PRETO DE 
500.000 EUROS Á RENOVACIÓN DE EQUIPOS DE 
ILUMINACIÓN INTERIOR
O director do Instituto Enerxético de Galicia (Inega) presentou a primeira edición 

desta nova liña de axudas, o Plan Renove de Iluminación Interior, coa que se 

pretende mellorar a eficiencia enerxética a través da substitución das instala-

cións lumínicas existentes por outras máis eficientes, reducindo así o consumo 

de enerxía. As axudas, que serán dun 25% do custo e de ata 1.500 euros por vi-

venda, xerarán 2 millóns de euros de investimento asociado. O prazo para solici-

talas ábrese o 6 de abril.

O 
Inega, adscrito á Consellería de Economía e Industria, 

destina 493.409 euros á posta en marcha da primei-

ra edición do Plan Renove de Equipos de Iluminación 

Interior, un plan que xerará un aforro de enerxía pri-

maria eléctrica estimado en 1.193.570 kWh/ano e a redución de 

emisións de máis de 180 toneladas de CO
2
 á atmosfera. Con esta 

actuación, enmarcada na aposta estratéxica da Xunta de Galicia 

pola potenciación do aforro e da eficiencia enerxética, prevese 

chegar a máis de 350 vivendas e edificios do sector terciario.

A campaña entrou en vigor ao día seguinte da súa publicación 

no Diario Oficial de Galicia (DOG de 19 xaneiro de 2011) e rema-

tará o 30 de xullo deste ano, ou ben cando se esgoten os fondos 

correspondentes. A solicitude de axudas pode facerse dende o 

6 de abril. 

Subvencionarase o cambio de luminarias, lámpadas ou reac-

tancias existentes por luminarias de maior rendemento, cando 

permitan reducir a potencia instalada nun 30%, así como a ins-

talación de sistemas de control por presenza e regulación do 

nivel de iluminación, sempre que posibiliten conseguir un aforro 

enerxético de cando menos un 20% anual. 

O investimento mínimo subvencionable é de 500 euros e a contía 

máxima da subvención é do 25% do custo elixible da nova instala-

ción de iluminación, cun límite de 1.500 euros por vivenda unifami-

liar, 10.000 por edificio de vivendas en bloque e 25.000 euros por 

edificio destinado a outros usos diferentes ao da vivenda. 

Simulador on-line de iluminación 

O Inega habilitou varias ferramen-

tas web como apoio para o coñe-

cemento do consumo enerxético e 

das posibilidades de aforro ener-

xético nos fogares galegos, facen-

do fincapé nos principais equipos 

dor e 8 nas habitacións, onde ta-

mén hai 3 lámpadas pequenas), e 

un tempo medio de uso de 3 horas 

diarias, o custo anual ascende a 

218,47 euros. Simplemente cam-

biándoas por lámpadas de baixo 

consumo, este custo redúcese a 

68,52 euros ao ano, é dicir, a moito 

máis da metade. Se o caso desta 

vivenda se extrapolase ás máis de 

900.000 vivendas de Galicia e aos 

789 millóns de lámpadas, o aforro 

económico anual excedería os 135 

millóns de euros.

Este simulador está en http://

www.inega.es/simuladores/lampa-

das.htm.

consumidores de electricidade. 

Coa aplicación denominada “Si-

muladores de iluminación” poden 

compararse distintos parámetros 

eléctricos dos principais sistemas 

de iluminación (incandescentes, 

de baixo consumo, tubos fluores-

centes e halóxenos) e, ademais, 

calcular o aforro económico e 

medioambiental ao cambiar lám-

padas convencionais por outras 

máis eficientes. 

Por exemplo, segundo o simula-

dor, nunha vivenda con 25 lámpa-

das en total (2 barras na cociña e 

outras 2 barras no cuarto de baño, 

6 halóxenos no salón, 4 no corre-
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POXA DE CASTRO RIBEIRAS DO LEA. 19 DE FEBREIRO

Frontón SAT
Frontón, Pantón 
27437 Lugo (Galicia)
(+34) 673 828 844
www.frontonsat.com
info@frontonsat.com

 Os animais presentados eran vacas recén paridas e 
xovencas próximas ao parto. Todas melloraron o seu valor 
de saída, acadando un prezo medio de 2.212 euros. Rexis-
trouse un volume total de vendas de 37.600 euros.

A vaca pola que se pagou máis (2.700 euros) foi Outeiro 
Howie Bolonia, da gandería Outeiro, de Chantada. Parida 
de xaneiro, é filla dunha Lheros cualificada MB-87, con 
máis de 44.000 quilos de leite en tres lactacións. 

A PRIMEIRA POXA DO ANO SUPEROU  
OS 37.000 EUROS EN VENDAS

A primeira poxa de frisón do 2011 celebrouse o 19 de 
febreiro no mercado gandeiro de Castro Ribeiras do 
Lea (Castro de Rei), con 17 reses ofertadas e vendidas 
e gran concorrencia de público e de compradores de 
Lugo, A Coruña e Pontevedra.

Entre as xovencas destacou pola alta cotización Chus-
co Dolman Gañana, da gandería ribadense Chusco SC, 
adxudicada por 2.450 euros. Preñada de finais de maio 
con Xacobeo, ten unha nai Inquirer BB-80 e 62.750 quilos 
producidos en cinco lactacións.

A poxa foi organizada por Africor Lugo e o Concello de 
Castro de Rei, coa colaboración da Consellería do Medio 
Rural e do Inludes. 
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Outeiro Howie Bolonia

Vista da pista
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XX CONCURSO DE GANDO FRISÓN. CHANTADA, 12-13 DE MARZO

 A gran campiona deste ano, no xulgamento de xatas e 
xovencas, foi a xata Cid Spirte Orfa, da gandería Cid (Ba-
rreiros), un animal de nove meses con moita expresividade, 
limpeza de pescozo, moi unido e coa costela ben marcada. 

No apartado de reses en lactación, Rego Airraid Claudi-
na, da gandería Rego (Láncara), foi elexida como a mellor 
vaca nova, e Rei Diana Igniter, da gandería Rei de Miño-
telo (A Pastoriza), como a mellor vaca intermedia. A vaca 
Cid Roy Muesle foi a gañadora na categoría de adultas e, 
ademais, conseguiu a distinción de gran campiona.

Como mellor criador situouse Rei de Miñotelo, por pre-
sentar un grupo de animais moi uniformes e con bos ubres.

POXA E CONCURSO DE MANEXADORES
O concurso de manexadores, organizado polo Clube de 
Xóvenes Gandeiros de Galicia, nomeou campión absoluto 
a José Alberto Iglesias Vila, da gandería Rei de Miñotelo.

O domingo 13 tivo lugar a tradicional poxa de gando 
frisón. Vendéronse as 6 reses presentadas, a un prezo me-
dio moi alto, de 2.558 euros. Os animais máis caros, adxu-
dicados por 3.000 euros cada un, foron a xovenca Perrelos 
Elayo Red María, da gandería Perrelos (Taboada), e a pri-
meiriza Outeiro Final Cut Bayona, da gandería Outeiro 
(Chantada). 

O CERTAME CHANTADINO XUNTOU 84 RESES
PRESENTADAS POR 21 EXPLOTACIÓNS

O Concurso de Gando Frisón de Chantada, 
que se celebrou entre os días 12 e 13 de 
marzo, xuntou na súa vixésima edición 21 
explotacións, todas elas procedentes de 
Lugo, agás unha, que veu da provincia de 
Pontevedra. Presentaron ao certame 84 
reses, que foron avaliadas polo catalán Jordi 
Juanola Codina, xuíz nacional de Conafe.
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Cid Spirte Orfa, xata 
campiona e gran 
campiona

Unha das seccións de xatas do concurso

PALMARÉS GANDERÍA
XATAS ATA 8 MESES
Carteiro Spirte Letizia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Carteiro
XATAS 8-10 MESES, XATA CAMPIONA 
E GRAN CAMPIONA
Cid Spirte Orfa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Cid
XATAS 11-13 MESES
Cid Laurin Marca. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Cid
XATAS 14-16 MESES
Carteiro Dolman Pantoja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Carteiro
XOVENCAS 17-19 MESES
Pozosaa Jasper Paula . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Pozo
XOVENCAS 20-22 MESES E XOVENCA CAMPIONA
Manteiga Goldwyn Valentine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Manteiga
XOVENCAS 23-26 MESES
Rey 480 Juli Jasper . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rei de Miñotelo 
VACAS ATA 30 MESES
Cid Rampage Red Macira Roja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Cid
VACAS 31-35 MESES E VACA NOVA CAMPIONA
Rego Airraid Claudina 2485 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rego
VACAS 36-41 MESES
Rey 454 Rosita Goldwyn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rei de Miñotelo 
VACAS 42-47 MESES E VACA 
INTERMEDIA CAMPIONA
Rey 435 Diana Igniter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rei de Miñotelo 
VACAS DE 4 ANOS
Cid Gibson Forxa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Cid
VACAS DE 5 ANOS OU MÁIS, 
VACA ADULTA CAMPIONA E GRAN CAMPIONA
Cid Roy Muesle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Cid
MELLOR CRIADOR
Rei de Miñotelo (A Pastoriza)
MELLOR RABAÑO
Pozo (88 puntos)
MELLOR DESCENDENCIA DE VACA
Capon-Holstein Final Lori
MELLOR GANDERÍA DE NOVA PARTICIPACIÓN
Manteiga (Vila de Cruces)
MELLOR CONCELLO
Chantada (9 ganderías, 226 puntos)
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Camiño vello de Mourelle, s/n – 15840 Santa Comba (A Coruña) – ESPAÑA
Consulte prezos sen compromiso

COMA SEMPRE, OS PRIMEIROS 
DENDE 1975

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

SERVIZO INTEGRAL

ESTRUCTURA GALVANIZADA
E EQUIPAMENTO

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

Tamén para vacas 
con cornos



I CONCURSO DA RAZA FRISONA. ARZÚA, 19-20 DE MARZO

 O I Concurso da Raza Frisona de Arzúa estruturouse 
nas seccións de xatas e xovencas. Na primeira categoría re-
sultou campiona a xata 633 Calzada Volcan Dolman, da 
gandería Duro de Calzada (Arzúa). Como xovenca cam-
piona e gran campiona situouse Cesares Boeza Dancer, 
de Cesares Holstein S.C. (Lousame). O título de mellor 
criador foi para a gandería Vieites, procedente do concello 
de Trazo. 

No concurso de mozos manexadores, promovido o día 
19 polo Clube de Xóvenes Gandeiros de Galicia, procla-
mouse coma campión absoluto Roi Capón Fernández, 
da gandería Capón (Chantada). Na primeira sección, de 
maiores de 21 anos, gañou Vanesa Carro Iglesias (SAT 
Casa Nova, Mesía); na segunda sección, de 16 a 21 anos, 
venceu Roi Capón Fernández (Capón, Chantada); na 
terceira sección, de 10 a 15 anos, a gañadora foi Cristina 
Carro Iglesias (SAT Casa Nova, Mesía); e entre os meno-
res de 9 anos destacou Xoán Manoel Dono López (Gan-
deiría Dono, Frades). 

O CONCELLO ARZÚAN CELEBROU O PRIMEIRO 
CONCURSO DE GANDO FRISÓN CUNHA ALTA 
CONCORRENCIA DE GANDERÍAS E ANIMAIS

O certame de Arzúa, organizado no pavillón municipal de Santa María os días 19 e 20 de 
marzo pola Asociación de Promoción de Frisona da Coruña (Profrico) e por Africor Coruña, 
estreouse con moita afluencia de público e coa participación de 33 ganderías da provincia 
coruñesa, que levaron un total de 86 reses. O xulgamento estivo a cargo de Jaume Serrabasa 
Vila, xuíz internacional de Conafe. 

Cesares Boeza Dancer, xovenca 
campiona e gran campiona do certame

PALMARÉS GANDERÍA

XATAS 5-7 MESES

O Casal Xarda 7496 Xacobeo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . O Casal

XATAS 8-10 MESES

Ferreiro Pucha Elegant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Chousa-Nova

XATAS 11-13 MESES E XATA CAMPIONA

633 Calzada Volcan Dolman . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Duro de Calzada

XATAS 14-16 MESES

3286 Dalmiña de Riveira. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Riveira

XOVENCAS 17-19 MESES

Casa-Nova Dulce Laramee 740 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Casa Nova

XOVENCAS 20-22 MESES

Caneda Ruta Xacobeo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Casa Caneda

XOVENCAS 23-26 MESES, XOVENCA CAMPIONA E GRAN CAMPIONA

Cesares Boeza Dancer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cesares Holstein

MELLOR CRIADOR

Vieites (Trazo)
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FRIOR, S.L.

Agricola Olveira

Serviagricola, S.L.

Agrícola de Meira

Leiva y Lorenzo, S.C.

Distribuidores en Galicia

Provincia de A Coruña

Provincia de Lugo

Provincia de Pontevedra

“La nueva  referencia en ordeño”

Ligero y ergonómico

Entradas cruzadas y tangenciales

Más resistente que el acero

Le damos 
150€ por 

su colector 
usado

Flo-Star MAX

XPRESSWAY2x12
instalada en 
SAT Fonteboa
Frades- A Coruña
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O INLUDES DESTINA 600.000 
EUROS Á EXECUCIÓN DE OBRAS 
QUE IMPULSEN O MEDIO RURAL 
E O SECTOR PRIMARIO
Con estas subvencións, ás que se puido acoller cal-

quera asociación ou agrupación de gandeiros sen 

ánimo de lucro, a Deputación Provincial de Lugo exe-

cutará unhas 100 actuacións coas que, como mínimo, 

lles dará traballo a 300 persoas. Ademais, convértese 

na primeira Deputación de Galicia que desenvolve 

unha iniciativa semellante coa que pretende mellorar 

a calidade de vida no rural, conseguir que as explo-

tacións sexan máis competitivas e frear o despo-

boamento poboacional.

O presidente da Deputación, José Ra-

món Gómez Besteiro, e a vicepresidenta 

segunda, Lara Méndez, presentaron no 

mes de febreiro o plan de axudas que 

aprobou o Instituto Lucense de Desen-

volvemento Económico e Social (INLU-

DES) para seguir apoiando o medio ru-

ral e o sector primario. 

A través desta iniciativa, dotada con 

600.000 euros, a Deputación executará 

100 actuacións nos núcleos rurais da 

provincia, polo que non só aumentará 

o investimento en obra pública, senón 

que contribuirá a manter os postos de 

O presidente da 
Deputación, José 
Ramón Gómez Besteiro, 
e a vicepresidenta 
segunda, Lara Méndez, 
presentaron o plan de 
axudas en febreiro
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traballo existentes. Neste senso, Gómez 

Besteiro subliñou que iniciativas coma 

esta cobran máis importancia agora, 

“xa que nun momento no que o rural 

está a atravesar un proceso complicado, 

ante a despreocupación de determina-

das administracións, con noticias como 

que se reducen e se retrasan as axudas 

no campo, as explotacións non poden 

acceder a fondos europeos porque se 

perderon por non telos investidos a Xun-

ta de Galicia, se reduce a política contra 

o lume en preto de 9 millóns de euros... 

Cando quen ten responsabilidades en 

medio rural só dá noticias negativas, 

eu creo que outros temos que trasladar 

unha mensaxe esperanzadora. De aí a 

creación destas axudas que poñeremos 

ao servizo do medio rural e das explota-

cións gandeiras”.  

O máximo mandatario provincial ex-

plicou que non só se trata dunha inicia-

tiva sen precedentes na provincia, senón 

que a de Lugo é a primeira Deputación 

de Galicia que pon en marcha unha ini-

ciativa destas características, destinada 

única e exclusivamente a impulsar o ru-

ral e o sector agrogandeiro. 

OBXECTIVOS DAS AXUDAS

Os obxectivos destas axudas, das que se 

beneficiarán asociacións e agrupacións 

de gandeiros ou de cidadáns sen ánimo 

de lucro, son tres:

1. Mellorar a calidade de vida no 

medio rural e facer máis competitivas 

as explotacións da provincia. Na ac-

tualidade, na provincia existen máis de 

8.000 explotacións gandeiras, polo que 

este sector é un dos piares principais 

da base da economía de Lugo. Precisa-

mente, para facer que estas sexan máis 

rendibles, as axudas destinaranse ao 

acondicionamento dos accesos ás ex-

plotacións e á mellora do saneamento 

dos núcleos rurais, dotándoos de equi-

pamento e servizos básicos dos que ata 

o de agora non dispoñían, coma bebe-

doiros ou sumidoiros.

2. Frear o despoboamento po-

boacional. Segundo datos do Institu-

to Nacional de Estatística, a provincia 

encabezou en 2010 o retroceso demo-

gráfico ao perder case 3.000 habitan-

tes. “Unha das grandes obsesións que 

ten a Deputación este ano é intentar 

concienciar do problema de despo-

boamento desta provincia. Con estas 

obras conseguiremos que haxa unha 

actividade constante no medio rural”, 

indicou Besteiro.

3. Crear postos de traballo. A través 

destas axudas executaranse un cento de 

obras. Como mínimo, en cada unha delas 

traballarán tres persoas, polo que a De-

putación darálle emprego a 300 persoas. 

A convocatoria destas axudas fíxose 

pública o 21 de febreiro no Boletín Oficial 

da Provincia e o prazo de solicitudes para 

gandeiros e agrupacións de veciños do 

rural mantívose aberto ata o 10 de mar-

zo. A partir desa data, o INLUDES ten tres 

meses para a resolución das solicitudes 

de axuda. A contía de cada subvención 

non poderá superar a cantidade de 6.000 

euros, nin exceder o 75% do importe do 

proxecto subvencionable. O 25% restante 

será achegado polos solicitantes. 

As subvencións destinaranse ao acondicionamento dos 

accesos ás explotacións e á mellora do saneamento dos 

núcleos rurais

PUBLIRREPORTAXE 25



 De xira por España, Juan Quezada achegouse a Lugo 
para concienciar da necesidade de velar pola seguridade 
laboral nas explotacións, un tema que se atopa no punto 
de mira nos Estados Unidos porque o sector agrogandei-
ro está á cabeza en número de accidentes mortais. Tamén 
porque canto máis seguro sexa o traballo, máis leite se pro-
duce. 

Milk Source é unha macroexplotación de Wisconsin 
moi diferente ás explotacións galegas en tamaño. Engloba 
6 granxas: Tidy View Dairy, Omro Dairy, Milk Source 
Genetics, Rosendale Dairy, New Chester Dairy e Calf 
Source. Suma en total 16.000 vacas, cunha produción dia-
ria de 600.000 litros de leite. E o número de empregados 
ascende a 260. 

As súas instalacións tamén distan das de aquí en aspec-
tos coma os 2 carruseis de 80 vacas cada un da sala de 
muxido, os talleres mecánicos propios dos que dispoñen en 
cada granxa con especialistas en maquinaria agrícola, ou os 
sistemas de ventilación cruzada e automática dos establos. 

Con estas dimensións, a organización do persoal resól-

INATEGA ORGANIZOU UNHA XORNADA 
SOBRE A IMPORTANCIA DA SEGURIDADE 
NAS EXPLOTACIÓNS LÁCTEAS

O Grupo Inatega, CRI e Escolmo trouxeron o 3 de marzo ata o Pazo de Feiras e Congresos 
de Lugo ao mexicano Juan Quezada, director de seguridade de Milk Source, unha gran 
compañía estadounidense que produce 600.000 litros de leite ao día e que aplica un 
estrito programa de protocolos nas granxas para garantir a seguridade no traballo 
diario e mellorar de paso o rendemento produtivo. A súa intervención foi seguida por 
preto de 300 gandeiros e técnicos da provincia. 

vese coma nunha grande empresa. A directiva confórmana 
un “cowman” ou vaqueiro, unha persoa encargada das finan-
zas e un arquitecto que se responsabiliza do mantemento 
das instalacións, así como da agricultura. Juan Quezada é 
o “cowman” e director de seguridade das explotacións e ao 
seu mando están uns 4 ou 5 supervisores por granxa e os 

Un momento da 
presentación de 
Milk Source 

Juan Quezada, director de seguridade de Milk Source
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máis de 200 operarios. Este despregamento permítelles 
contratar persoas que se dedican exclusivamente a tare-
fas moi concretas, coma camiñar pola granxa e observar; 
estar pendente as 24 horas das vacas no preparto e parto; 
examinar atentamente ubres, ollos e alimentación durante 
as distintas rondas; proporcionarlle comida ao gando; re-
poñer area fresca nas camas; limpar os corredores do es-
tablo; despezuñar (hai 5 despezuñadores por granxa) ou 
palpar as vacas (hai 5 palpadores por explotación).  

Deste xeito resúltalles máis sinxelo protocolizar o siste-
ma de traballo e obter del a máxima eficiencia. Funcionan 
con protocolos de actuación en todas as fases: vacas secas, 
preparto, parto, posparto, lactación, alimentación, podo-
loxía, reprodución e tratamentos. Daquela, por exemplo, 
muxen 3 veces ao día, ás cinco da mañá, á unha do me-
diodía e ás nove da noite; empuxan a comida cada hora e 
limpan os comedeiros a diario; repoñen a area 6 veces por 
semana e limpan as camas 3 veces ao día; limpan os corre-
dores dos establos 3 veces ao día; despezuñan cada animal 
2 veces ao ano e cambian o baño de patas dende que pasan 
por el 700 vacas, entre outras rutinas. 

Non obstante, a implantación de medidas de seguridade 
de todo tipo en Milk Source si que é un modelo facil-
mente importable ás explotacións pequenas e medianas. 

ALGUNHAS MEDIDAS 
Na charla, Juan Quezada insistiu na importancia de que o 
gandeiro se deteña a revisar o estado dos animais e das ins-
talacións. Ademais, recomendou que haxa comunicación 
entre os traballadores sobre calquera novidade na granxa. 
Eles usan chips, audífonos e computadoras de man, coma 
poden ser as PDA; contan con 3 ou 4 computadoras por 
explotación. Con todo, indicou que o parte de inciden-
cias pode facerse nun simple caderno; en Milk Source son 
varias granxas localizadas en distintos puntos e precisan 
informar das alertas coa maior rapidez posible. 

O uso desas computadoras é moi útil para o control da 
seguridade sanitaria dos animais. Así asegúranse da co-
rrecta aplicación das vacinas e medicinas; neste sentido ta-
mén resulta práctico o carro que teñen nos establos equi-
pado con todas as necesarias. Outras das súas prácticas é 
a etiquetaxe das vacas co nome da medicina que lles hai 
que subministrar, a data na que hai que facelo e a parte 
tratada, así como a marcaxe dos animais con pinturas ou 
cintas de cores para distinguir os que están enfermos ou 
en tratamento. Quezada confesou que lles fai “pequeñas 
trampas al personal para averiguar si trabaja y se fija”. Se 
fallan desvíanos a outras tarefas ou sanciónanos con días 
de inactividade. “Si creemos que el trabajador es irrespon-
sable y puede causar un accidente grave, no vamos a espe-
rar a que pase”. 

En canto á seguridade cos equipos eléctricos, fixo fin-
capé no peche do cadro eléctrico con candados e letreiros 

“TENEMOS CONTRATADO PERSONAL SÓLO 
PARA CAMINAR Y OBSERVAR DURANTE LA 
MAÑANA, TODOS LOS DÍAS”

.
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de aviso para evitar despistes e descargas de corrente. Xa 
por último suxeriu, como medida xeral, a colocación á vista 
de todos dunha folla de resultados e de obxectivos da ex-
plotación, para implicar ao persoal.

O MÉTODO DE JUAN QUEZADA
Juan chegou aos Estados Unidos con 21 anos, sen ter visto 
vaca ningunha. Pasou por varios traballos típicos das ex-
plotacións gandeiras, coma o muxido ou a inseminación, 
ata que ingresou en Milk Source, onde leva 13 anos. El 
mesmo se presenta: “No soy veterinario, ni especialista, 
pero me gustan mucho las lecherías, me fascinan”. Recoñe-
ceu que hai anos non se lle prestaba atención á seguridade 
e o feito de que non houbera accidentes era cuestión de 
sorte, pero a situación cambiou e hoxe en día ensínalles a 
facer as cousas ben aos novos gandeiros.

_¿Cómo organiza la formación que imparte en Milk 
Source? 

_Si tú entras a la granja y quieres ordeñar, o hacer lo que 
sea, tienes que pasar por un curso en el cual yo te certifico. 
Te informo de lo que te espera en el trabajo y de los peli-
gros que puedes correr. Desde que empieza, al trabajador 
se le entrena en el ramo en el que va a iniciarse. En muchas 
granjas se prepara a un trabajador y no se le vuelve a prestar 
atención hasta pasado un año, o incluso dos. Nosotros no. 

_Realiza un seguimiento…
_Estoy manejando todos los días. Miro cada granja por 

lo menos cada 2 días. Muchas veces los accidentes son 
ocasionados por errores mecánicos y muchas por errores 
humanos. Mi trabajo es enseñarles cómo cuidarse. Les doy 
clases de electricidad, de cómo coger el ganado, de cómo 
manejar un tractor... para todo hay protocolos y para todo 
tienen que pasar por cursos intensivos. Así los capacitamos. 
Y tienen que certificarse otra vez cada 6 meses o cada año. 
Eso no quiere decir que no los observemos, lo hacemos 
constantemente. Hay situaciones en las que un error cuesta 

la muerte o un accidente. Vamos a tratar de prevenirlo. Es 
muy muy importante la prevención en las granjas. 

_¿Cuántos capacitadores son? 
_Todo lo hago yo. Después, las instrucciones llegan a 

cada supervisor o mánager de cada granja. Tenemos hasta 
5 por granja, con los que siempre estoy en comunicación. 
De esa manera podemos actuar inmediatamente. 

_¿En qué consisten las certificaciones? 
_Explicamos el tipo de trabajo que se va a desarrollar y 

usamos vídeos sobre seguridad creados por mí y los que 
compramos o nos proporcionan compañías profesionales. 
Después les hacemos pruebas prácticas. Todo esto es lo 
que certificamos, de manera que en el futuro no hay ex-
cusa para los errores. Además, doy las clases en inglés y 
en español. 

_¿Destacaría alguna innovación en la implantación 
de medidas de seguridad?

_Yo creo que la más importante es la transmisión de 
información al trabajador. Antes, al trabajador, cuando 
entraba en la granja, no se le informaba de nada. No sabía 
que tenía que trabajar con químicos, que la vaca lo podía 
patear... Ahora lo tenemos informado de qué es lo que 
puede pasar.

_¿Cuál es el método más eficaz para hacer llegar esa 
información a los ganaderos?

_No sé cómo se trabaja aquí pero en América hay mu-
chas cooperativas que preparan y certifican a sus emplea-
dos en seguridad. Si tú como cooperativa tienes personal 
cualificado en este ramo, vas a ofrecerle ese servicio a las 
granjas. Y ser constante es la clave: si voy a dar una clase a 
otra granja y no vuelvo jamás allí no creo que el personal 
vaya a seguir haciendo lo mismo. Las reuniones también 
son importantes. Muchas veces falla la mentalidad del 
ganadero: “No tengo tiempo para seguridad, estoy muy 
ocupado, tengo que terminar la jornada de trabajo”. Lo 
más importante es cambiar esa mentalidad. 

“HAY SITUACIONES 
EN LAS QUE UN 
ERROR CUESTA 
LA MUERTE O UN 
ACCIDENTE. VAMOS 
A TRATAR DE 
PREVENIRLO”

Público asistente ás xornadas
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Nº 2 en TPI

“EL SUPER TPI DISPONIBLE EN ESPAÑA”

...y en Galicia, consulta con nuestro equipo de ventas o Escolmo.

Nº 2 en TPI

“EL SUPER TPI DISPONIBLE EN ESPAÑA”

...y en Galicia, consulta con nuestro equipo de ventas o Escolmo.



 SISTEMA DE TRABALLO
O sistema de traballo baséase no coñecemento dos índices 
técnicos da explotación, así como na súa análise e interpre-
tación. A optimización destes índices é o que aumenta a 
eficiencia produtiva dunha explotación e, polo tanto, eleva 
o seu resultado económico final. Para tomar decisións acer-
tadas é preciso coñecer todos os datos posibles do día a día 
da granxa, as súas orixes e consecuencias. 

As distintas áreas sobre as que se desenvolverán os estu-
dos son a nutrición, a reprodución, o cow comfort, o manexo, 
a sanidade, a calidade do leite e a bioseguridade. Cunha 
visión global identificaremos os puntos débiles do sistema 
para optimizar o traballo cunha formulación conxunta. O 
que se pretende con este proxecto é que a granxa, coma cal-
quera outra empresa, saiba en cada momento cal é o seu 
estado produtivo, onde está e cara onde vai. 

A periodicidade das visitas establécese en función das 
necesidades da explotación, realizándose normalmente de 
forma quincenal ou mensual. A avaliación dos índices faise 
co programa norteamericano Dairy Comp 305, que destaca 

AFRIGA APOIA UN NOVO PROXECTO 
PARA MELLORAR A PRODUTIVIDADE DAS 
EXPLOTACIÓNS LEITEIRAS

AFRIGA, mantendo a súa filosofía de apoio aos novos sistemas que impliquen un avance 
nas condicións produtivas e na modernización da gandería de leite da nosa comunidade, 
iniciou no 2009 un proxecto para implantar un sistema de xestión técnica e asesoramento 
nas explotacións leiteiras. É unha iniciativa que ten como finalidade aumentar a eficiencia 
produtiva e a competitividade no mercado das granxas a través da avaliación técnica dos 
seus parámetros produtivos e dos sistemas de traballo empregados.

pola súa versatilidade e capacidade para adaptarse aos dife-
rentes modelos de granxa. Tras o tratamento dos datos reco-
llidos na explotación, os informes presentan os índices téc-
nicos valorados en conxunto para poder sacar as conclusións 
máis axeitadas. A avaliación dun só índice, ou de varios non 
relacionados entre si, pódenos facer caer en erros de cálculo 
que impidan a maximización dos recursos. 

O cow comfort é unha das áreas de estudo
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¡EL HIJO DE OMAN QUE TODOS 
ESTÁBAMOS ESPERANDO!

AltaIOTA
011HO09647 REGANCREST ALTAIOTA-ET TV TL O Man x Ito x Emory

DISTRIBUIDO EN GALICIA POR
LUIS CARRO, TELF. 636.496.238

+807 Leche
+0.06% Proteina
+2.32 en TIPO
+2.11 en Ubres

124 hijas en USA
GENOMIC USDA PRUEBA 12/2010

TPI
+2127

Parkview Iota 4009
Parkview Dairy; Delhi - CA

Excelente producción y calidad de leche
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

Create Value  Build Trust  Deliver Results

  Lineal 12/2010 -2 -1 1 2

 Estatura  +2.39 Alta
 Fortaleza  +2.34  Fuerte
 Prof. corporal   +2.32  Gran prof. 
 Carac. lechero   +1.54  Anguloso 
 Angulo de Grupa sotla.qsI24.0-
 Ancho de grupa  +2.27  Ancha
 Patas lateral satceR41.0-
 Patas posterior  +0.96  Rectas
 Angulo del pie   +1.24  Alto 
 Score Patas   +1.53  Alto 
 Ubre Anterior   +2.58 Bien sujeta
 Alt. ubre post.   +3.14  Alta 
 Ancho ubre post.   +4.08  Ancha
 Soporte central   +2.19  Fuerte
 Prof. de ubre +1.30 Poco prof. 
 Coloc. pezones   +2.34  Correcta 
 Colocación Pezón Trasero   +1.88  Correcta 
 Largo pezones sotroC16.0-



Un elemento fundamental será o seguimento dos pro-
gramas de alimentación. A través dese control pódense 
avaliar aspectos tan importantes coma a eficacia de picado 
e mesturado nos carros unifeed, a evolución das forraxes 
ensiladas ou a conversión real de materia seca a leite que 
ten o rabaño; este último punto é, sen dúbida, un dos máis 
relevantes a nivel económico para cada explotación.

En todos os estudos que se fan nas explotacións comé-
zase por establecer obxectivos a curto prazo que nos per-
mitan salvar os puntos críticos do sistema de produción 
sobre os que non existía unha valoración previa, e que en 
moitos casos non precisan de investimento económico 
para a súa corrección. A partir dos primeiros cambios in-
troducidos, o gandeiro comeza a familiarizarse co sistema, 
de xeito que pode asumir novos obxectivos a longo prazo e 
avaliar a viabilidade económica de calquera medida adop-
tada ou investimento realizado na explotación.

RESULTADOS OBTIDOS DURANTE O PRIMEIRO ANO 
Tras o primeiro ano con este proxecto, xa comezan a verse 
os primeiros resultados sólidos. As granxas que integran 
este grupo de traballo teñen a día de hoxe unha boa base 
de coñecemento sobre a realidade do seu sistema. 

A avaliación da tendencia dos índices técnicos permi-
tiu que sexan mellorados nelas  aspectos tan importantes 
coma as pautas de manexo reprodutivo e os protocolos 
de inseminación. Isto consegue reducir drasticamente os 
intervalos improdutivos dos animais a través da optimi-
zación dos días abertos do rabaño e do aumento da taxa 
de concepción, moitas veces desviados a consecuencia dun 
mal manexo ou dunha planificación errónea. 

Outro aspecto destacable é que a nivel nutricional as 
granxas son grandes coñecedoras do manexo alimenticio 
diario nas súas instalacións. Mellorouse o manexo do pese-
bre, con avances no picado das racións unifeed e cun maior 
control sobre a evolución das forraxes ensiladas. De feito, 
no punto no que se atopan poden controlar a conversión 
de materia seca a leite de forma máis rigorosa, avaliando 
os cambios nutricionais e buscando novas alternativas que 
lles permitan optimizar este parámetro.

Tamén se lograron grandes melloras no manexo e na 
alimentación dos animais en período de transición e na re-
cría; eses estratos do rabaño son as partes ás que menos es-
forzo se lles dedica nas explotacións, aínda que son a base 
das futuras lactacións. Isto, unido ao manexo nutricional e 
á evolución dos índices técnicos comentados anteriormen-
te, permite elevar o teito produtivo da granxa.

O QUE SE PRETENDE CO PROXECTO É 
QUE A GRANXA, COMA CALQUERA OUTRA
EMPRESA, SAIBA EN CADA MOMENTO CAL 
É O SEU ESTADO PRODUTIVO

Os informes 
presentan os 
índices técnicos 
da granxa en 
conxunto

A granxa é un sistema en continuo cambio, onde pa-
rámetros coma a concentración de partos ou o aumento 
e diminución de días en leite ocasionan que a realidade 
diaria cambie e sexa preciso adaptar o traballo para conse-
guir sempre a máxima eficiencia. A posibilidade de contar 
cun histórico de datos, que medra visita tras visita, permite 
unha anticipación aos devanditos cambios, co cal o sistema 
adáptase continuamente.

Aínda queda camiño por percorrer neste proxecto, pero 
as primeiras impresións parecen boas. Unha das maiores 
incógnitas que se plantexaba era a do seu financiamento, 
pero quedou despexada durante este primeiro ano, porque 
o proxecto autofinánciase. É dicir, que o retorno de bene-
ficios é sempre moi superior ao custo do programa de ase-
soramento. E iso xa é moito nos tempos que nos tocaron 
vivir neste sector.

Este proxecto desenvólvese en colaboración con Roberto C. 
Fernández, veterinario asesor de explotacións leiteiras, con máis 
dunha década de experiencia neste eido e responsable de proxectos 
nalgunhas das granxas de maior tamaño de España. 

Poden solicitar máis información sobre este proxecto dirixíndose a:

José Luís Junquera
jose.junquera@ager.com.es

Roberto C. Fernández
vetrc00@hotmail.com
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www.aberekin.com

TALENT x BW MARSHALL (EX-92) x WADE (VG-87) x MASCOT (EX-92)

C.V. LARRI TALON ROJA (BB-82)
S.A.T. Cuatrovientos – Cantabria

FT 38 TALON 1893 (BB-82)
Ramaderia Mari - Lleida

ET RC

TEJOS HAVADU TALON

factor 
rojo
factor 
rojo

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

ABEREKIN, S.A.
Centro de Inseminación



 A planificación consiste no deseño e xestión da alter-
nativa forraxeira máis axeitada segundo as necesidades do 
rabaño e tendo en conta as características agroclimáticas 
da zona. O obxectivo será, ao mesmo tempo, maximizar o 
rendemento por unidade de superficie e conseguir o máxi-
mo valor nutritivo por quilogramo de materia seca obtida. 
Polo tanto, ten que definir non só as hectáreas dedicadas 
a cada cultivo senón tamén o calendario de aproveitamen-
tos, adubados, tratamentos, etc. A ferramenta informática 
milk2006, desenvolvida pola universidade de Wisconsin 
para o cálculo dos litros teóricos que poden chegar a pro-

O CULTIVO DA ALFALFA COMO 
ALTERNATIVA NA PLANIFICACIÓN DA 
PRODUCIÓN FORRAXEIRA
Para garantir a rendibilidade das explotacións de vacún ao longo do tempo, cómpre 
optimizar a planificación dos recursos forraxeiros dispoñibles. Nesta época de 
gran volatilidade das materias primas para a alimentación, de encarecemento das 
fontes de enerxía e das maiores esixencias medioambientais, o bo uso da base 
territorial preséntase como o mellor aliado para o produtor. En Galicia, a alfalfa 
como alternativa forraxeira é novidosa, pero ten grandes posibilidades. 

ducir as nosas forraxes en función dos seus rendementos e 
a súa calidade, está dispoñible en Internet (www.uwex.edu)
e pode ser de grande axuda neste eido.

Na última década, a meirande parte das explotacións ga-
legas apostaron polo cultivo do millo como forraxe principal 
en detrimento da herba. A falla de base territorial é, ben 
seguro, unha das razóns desa evolución, xa que o rendemen-
to do millo é maior por unidade de superficie e permite o 
mantemento de máis altas cargas gandeiras. Pero tamén a 
seguridade de que co millo ensilado podemos dispor dunha 
forraxe cunha calidade nutritiva media-alta.

Henrique Prado
Enxeñeiro agrónomo. Alltech Spain
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NOVEDOSO
SISTEMA DE ENSILADO

OTROS PRODUCTOS:
ALFALFA, AVENA Y RAIGRÁS EN MICROSILOS. FORRAJE 
DE AVENA HENIFICADO EN PAQUETÓN. VENTA DE PAJAENSILADOS Y PASTONE

Tels: 629558710 - 618742195

NO ES 
HIERBA, 
ES MAÍZ

POSIBILIDAD DE 
MEZCLAS HÚMEDAS 
A LA CARTA. MEZCLA 
DESTACADA: SILO DE 
GIRASOL Y MAÍZ (20% 
GIRASOL - 80% MAÍZ)

VENTAJAS DEL 
MICROSILO

Disponibilidad del producto 
en las cantidades deseadas
Fácil y cómodo de transportar
Puede utilizarse directamente 
como comedero ad libitum
Puede estar al aire libre
Larga conservación: hasta 
24 meses

TRATADO CON 
INOCULANTES

ENSILADO DE MAÍZ 
EN MICROSILOS

En efecto, se analizamos os valores medios dos paráme-
tros de calidade nutricional dos ensilados de herba en Ga-
licia no período 2003-2008 (Hermida, M. 2008), estuda-
dos no laboratorio de Mouriscade, advírtese unha calidade 
nutricional das herbas ensiladas moi mellorable, definida 
por altos contidos en Fibra Neutro Deterxente (FND) e 
valores baixos en proteína (PB) en todo o tempo de análise. 
Estes valores limitan a súa inclusión en dietas dirixidas a 
vacas de altas esixencias nutricionais e fan que haxa unha 
forte dependencia do uso de concentrados.

Tabla 8. Valores medios e coeficientes de variación 
dos ensilados de herba en Galicia 2003-2008. Hermida, M. (2008)

Pará -
metros

Anos Nº
mostras

2003
(n=4958)

2004
(n=6406)

2005
(n=5610)

2006
(n=5800)

2007
(n=6662)

2008
(n=4672)

pH
Media 4,7 4,4 4,3 4,3 4,3 4,2
CV % 8,7 9,2 12, 6 8,6 9,0 8,8

MS%
32, 3 33, 6 32, 1 34, 3 33, 3 32, 2

CV % 31, 6 30, 2 32, 5 29, 4 29, 7 30, 5

PB%
14, 3 13, 7 14, 2 13, 8 13, 2 11, 9

CV % 18, 5 20, 9 19, 6 21, 0 22, 1 21, 9

FB%
29, 1 29, 2 29, 7 29, 2 29, 5 31, 6

CV % 14, 1 14, 3 13, 3 12, 5 12, 3 12, 8

FAD %
34, 5 33, 2 34, 2 33, 6 34, 1 36, 0

CV % 11, 3 14, 2 14, 0 11, 9 11, 4 12, 2

FND %
52, 6 51, 4 52, 0 51, 2 52, 0 57, 0

CV % 10, 8 13, 0 12, 4 11, 9 12, 0 11, 8

C EN%
9,9 9,8 10, 3 10, 1 10, 0 8,9

CV % 31, 4 32, 4 32, 6 34, 4 36, 5 33, 2

Media

Media

Media

Media

Media

Media

Ademais, os coeficientes de variación nestes valores 
son moi elevados (máis do 10% na FND e no entorno 

do 20% na PB). É salientable tamén o gran coeficiente 
de variación do contido en materia seca (MS), malia que 
son axeitados os valores medios. Lembremos que a MS 
é un parámetro fundamental do que depende, en gran 
medida, a calidade de conservación da herba e o nivel de 
consumo voluntario.

En resumo, as análises amosan non só a dificultade 
de conseguir calidades nutritivas axeitadas ás necesida-
des dos nosos rabaños, senón tamén unha gran variabi-
lidade nos resultados, o que nos fai pensar que factores 
que escapan á nosa capacidade de decisión (estrutura 
da propiedade, dispoñibilidade de maquinaria axeitada 
ou meteoroloxía, entre outros) afástannos dos nosos 
obxectivos.

Porén, a realidade actual, con altos graos de inclusión de 
ensilado de millo, obriga á dependencia de proteína esóxe-
na para o equilibrio das racións, polo que as explotacións 
quedan sometidas á volatilidade dos prezos das fontes de 
proteína compradas. Neste contexto, o cultivo da alfalfa 
pode representar unha opción interesante para incluír na 
nosa alternativa forraxeira.

VANTAXES NUTRICIONAIS 
Na táboa adxunta compáranse as diferenzas de composi-
ción nutricional de ensilados de leguminosas e gramíneas 
segundo o seu estado fenolóxico. O máis destacable, e o 
que define as leguminosas, é o seu alto contido en Proteína 
Bruta (PB) en tódolos seus estados fenolóxicos.
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Cambios na composición nutricional de ensilados de leguminosas e
gramíneas segundo avanza a súa maduración.

MS PB ENl  FND  FAD Lignina
Maduración   % % Mcal/kg    %    % %
Leguminosas
Precoz 41.2 23.3 1.36  36.7 30.2 6.2
Inicio Floración 42.9 21.9 1.22 43.2 35.2 7.3
Floración 42.6 20.3 1.11 50.0 40.9 8.4
Gramíneas
Vexetativo 36.2 16.8 1.31 51.0 32.9 4.8
Inicio Espigado 42.0 16.8 1.18 58.2 35.2 6.8
Floración 38.7 12.7 1.07 66.6 41.1 7.4

Fonte: Nutrient Requirements of Dairy Cattle. 2001

En todo caso, ao mellor o que máis diferenza ás legumi-
nosas das gramíneas é o seu comportamento a nivel rumi-
nal. As leguminosas teñen menor contido en FND e maior 
grao de lignificación. Isto tradúcese nun menor potencial 
de fibra fermentable. En efecto, mentres que das gramí-
neas obtemos a enerxía das paredes celulares (50-80%), 
a enerxía das leguminosas procede maioritariamente dos 
seus contidos celulares (60-80%). Ademais, as leguminosas 
teñen menos capacidade de “flotar” no rumen, o que ten 
como consecuencia un menor tempo de retención.

Esa característica, xunto coas diferenzas de composición 
nutricional, permiten inxestas voluntarias maiores, sobre 
todo naquelas racións onde a inxesta é crítica. A gráfica 
que acompaña ao texto vén a ilustrar o que estamos a dicir: 
con tempos reducidos de permanencia no rumen, a dixes-
tibilidade da FND da alfalfa é superior á das gramíneas.

DIXESTIBILIDADE DA FND
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Gramíneas Alfalfa

Máis rápida dixestión FND en alfalfa

O feito de que a enerxía que obtemos das leguminosas 
dependa máis dos contidos celulares e non das súas pare-
des, como ocorre coas gramíneas, e que se manteñan moi 
altos os contidos de proteína, fai que o seu valor nutriti-
vo non estea tan condicionado polo momento da colleita. 
Dito doutro xeito, é máis fácil conseguir coas leguminosas 
altas calidades nutricionais aínda que non sexamos capaces 
de recollelas no seu momento óptimo.

VARIACIÓN DA DIXESTIBILIDADE DA FIBRA (DFND)

Silo ou feo de alfalfa

Silo ou feo de raigrás

Silo millo

Poor Fair Average Good Excellent
20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75

dFND in vivo ás 48h, % de FND
Fonte: Univ. Wisconsin-MARS FTL

VANTAXES AGRONÓMICAS E DE MANEXO 
A alfalfa é un cultivo forraxeiro que se desenvolve, coas 
nosas condicións, entre os meses de maio e outubro. Trá-
tase polo tanto dun cultivo de verán, de xeito que os seus 
aproveitamentos teñen máis probabilidade de facerse con 
condicións meteorolóxicas favorables, que garanten a súa 
conservación tanto para ensilado como para feo. As súas 
características fundamentais son a súa capacidade de fixa-
ción de nitróxeno atmosférico e o seu sistema radicular pi-
votante de gran profundidade.

A alfalfa desenvólvese entre maio e outubro

Para as nosas condicións de secaños frescos, este último 
aspecto ten moita importancia. Unha das grandes limita-
cións que ten a produción de herba, sobre todo en bisbarras 
do interior, é a persistencia das gramíneas. A alfalfa garante 
unha persistencia maior cando se cultiva en terreos de pro-
fundidade, aínda que non sexan de gran calidade, porque 
o seu sistema radicular permítelle buscar nutrientes e auga 
en horizontes onde outras especies non chegan.

Grazas ao seu sistema radicular mellórase tamén a in-
filtración de auga e a estrutura do solo. No debuxo anexo 
pódese comparar o sistema radicular da alfalfa con outro 
cultivo de verán como é o millo.

CON TEMPOS REDUCIDOS DE PERMANENCIA NO RUME, A DIXESTIBILIDADE DA FIBRA 
NEUTRO DETERXENTE DA ALFALFA É SUPERIOR Á DAS GRAMÍNEAS

Tempo de retención en rume (horas)
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As necesidades de nitróxeno da alfalfa quedan cubertas 
pola fixación do N atmosférico do rizhobium, que vive en 
simbiose no seu sistema radicular. O nitróxeno fixado pode 
ser aproveitado tamén polo cultivo posterior na rotación. 
No cultivo de millo para gran, despois da alfalfa, están 
documentadas diferenzas de máis de 1.000 kg/ha de gran 
con respecto ao mesmo híbrido que se sementa despois de 
pradería de gramíneas.

En definitiva, a inclusión da alfalfa como alternativa 
forraxeira en Galicia presenta vantaxes desde o punto 
de vista nutricional e agronómico e, ademais, nas nosas 
condicións contribúe á obtención de forraxes de maior 
calidade. 

A ALFALFA GARANTE UNHA
PERSISTENCIA MAIOR CANDO
SE CULTIVA EN TERREOS DE 
PROFUNDIDADE, AÍNDA QUE NON 
SEXAN DE GRAN CALIDADE

Menos es 
más con 

Menos pérdidas de materia seca
+

Menos degradación proteica 
=

Más alimento disponible
+

SISTEMAS RADICULARES DO MILLO E A ALFALFA. COMPARATIVA
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Cosas Prácticas. 2

2. Hablar en público. Preparar el discurso 

Cuando preparamos una charla todo nos parece importante, y contar con mucha información es bueno

pero debemos saber sintetizar, de lo contrario corremos el peligro de aburrir al público o no conseguir que

retenga la información esencial.

En la fase de preparación, intenta responderte a estas

preguntas: ¿Cuál es el tema? ¿Cuál es la finalidad de

la presentación? ¿A quién va dirigido? ¿Cuánto

tiempo va a durar la intervención? ¿Con qué recursos

cuento?

EstructuraPara que el mensaje se comunique con claridad es

imprescindible decidir cómo se repartirá la información y

elaborar un guión, es decir, debe plantearse la estructura,

un factor clave para que la charla tenga éxito. Hay diversos

tipos de estructura que permiten exponer la información de

un modo u otro en función de los aspectos que se quieren

destacar: – Problema/Solución: describir el problema, examinarlo

y presentar soluciones.

– Cronológica: origen, desarrollo y situación actual.

– Temática: enumeración de los puntos clave del tema

de más a menos importancia. 

– Teoría/Práctica: primero explicamos la teoría, y

después, se demuestra cómo se aplica en la práctica.

Para que las exposiciones cumplan el objetivo de ser

claras y ordenadas, sería recomendable que constaran de

las siguientes partes:
AperturaLa primera impresión es la que queda, es muy difícil

cambiarla y por tanto constituye un importante factor en la

elaboración del discurso. Si consigues ganar la atención

del público en los primeros 7-8 segundos ya no tendrás

que luchar para captarla. 

Pasos previos

Antes de elaborar la charla

conviene que conozcas ciertos

aspectos que influyen en el éxito

de la misma:
si conoces tu exposición no

podrán cogerte por ningún

sitio. Hay que estar bien

documentado.
Conocer el público: es

necesario saber a quién se va

a hablar y adecuar el discurso;

no es lo mismo hablar hacia 

un público joven que dirigirse 

a un grupo de personas

maduras con una experiencia

profesional relevante. 

Sus objetivos en la escucha

van a ser distintos.

Captar la atención: antes 

de empezar es conveniente

centrar el debate en tu

persona, una buena táctica 

es mantener el contacto visual

con el público.
Ordenar y estructurar el

discurso: la exposición debe

ser clara, con introducción,

desarrollo y conclusión. 

Brevedad y claridad: utiliza

palabras adecuadas y no 

te extiendas demasiado.

Vocalizar y entonar: habla

claro y despacio para que 

se entienda todo lo que dices

y mantén un tono de voz que

muestre tu ilusión por lo 

que expones.
Sonríe y relájate: tu exposición

es sobre algo que conoces,

transmítelo…

Co
sa

s P
rác

tic
as 4.- Animales sueltos

Circulando por carreteras comarcales, conlleva el riesgo añadido de la invasión de la calzada por

animales tanto domésticos como salvajes.

Cosas Prácticas. 4

Preste especial atención en conducción nocturna.

Entre el 60% y el 70% de los atropellos de animales

se producen durante la noche.

Preste especial atención en cercanías de núcleos

rurales y en zonas señalizadas como cotos de caza

privados.

Si se cruza con un animal suelto en la vía:

Preste atención a los laterales de la vía, el

alumbrado de su vehículo se reflejará en los ojos del animal, haciéndolo visible desde una mayor

distanciaPonga el alumbrado de cruce para evitar el deslumbramiento del animal

Reduzca la velocidad
Si el animal es pequeño (gato, ardilla, etc) trate de evitar el atropello sin frenar bruscamente y

manejando el volante con suavidad. Si no fuera posible, reduciendo la velocidad lo máximo

posible, sujete firmemente el volante y continúe en línea recta, soltando el freno justo antes de

atropellar al animal
Si el animal es grande, trate de esquivarlo.

Evite golpear al animal de frente para evitar que penetre a través del parabrisas.

Si su vehículo dispone de ABS, mantenga freno y embrague pisados y maneje el volante con

suavidad para realizar la esquiva manteniendo la vista fija en la escapatoria.

SOLOMAMITIS, DEZ ANOS 
AO SERVIZO DE GANDEIROS 
E VETERINARIOS

A páxina web de consulta e formación sobre mamite 

www.solomamitis.com naceu da man de Boehrin-

ger Ingelheim no 2001. Este ano celebra o seu dé-

cimo aniversario xa consolidada como un referente 

nos sectores da gandería e a veterinaria.

A
compañía farmacéutica 

Boehringer Ingelheim, ins-

talada en España dende 

principios dos 50, impulsou 

hai unha década a platafor-

ma web de Solomamitis, unha iniciativa 

tecnolóxica e divulgativa moi innovadora 

coa que buscaba mellorar a calidade do 

leite en España compartindo coñece-

mento, novas prácticas e ferramentas. 

Dende entón continúa ofrecendo en In-

ternet información e formación sobre a 

mamite e todo o que a rodea e resolven-

do as consultas dos profesionais.

CONTIDOS TÉCNICOS AVALADOS 

POR ESPECIALISTAS

A web de Solomamitis está estruturada 

en catro grandes apartados: consultas, 

formación, actualidade e directorio. 

Polo tanto, nela poden atoparse artigos 

técnicos imprescindibles para o des-

envolvemento práctico dos programas 

de calidade do leite; unha relación de 

casos reais prácticos reais, clínicos e 

de explotación; programas on-line de 

formación continuada e especializada; 

unha selección das últimas noticias do 

sector e unha axenda cos eventos máis 

importantes; bibliografía, e mais un di-

rectorio de organismos relacionados 

coa mamite e a calidade do leite.

Estes contidos teñen o respaldo, den-

de a posta en marcha da plataforma, 

dun comité asesor conformado por seis 

dos mellores especialistas españois en 

calidade do leite: Juan Miguel Eche-

verria (Sergasi), Luis Miguel Jiménez 

(Servet Talavera S.C.L.), Anna Jubert 

(ALLIC. Laboratori Interprofessional 

Lleter de Cataluña), Rafael Ortega (Cen-

tro Técnico Veterinario La Espina), Anto-

nio Palomino (Palomino Bazaga S.L.U.) 

e Emili Calvet (Veterinaris Assesors de 

la Producció Lletera). 

Isto, unido ao dinamismo de Soloma-

mitis, que tamén organiza sesións for-

mativas, charlas, consultas de usuarios 

e protocolos de actuación, entre outras 

actividades, favorece a boa acollida de 

www.solomamitis.com. Actualmente 

ten máis de 1.700 persoas inscritas e 

máis de 5.000 visitas. 

Presentaciones en Power Point. El poder de las imágenes (I)Las presentaciones tienen un objetivo claro: apoyar a un orador en su charla. Sea cual sea el tipo 

de conferencia –meros datos numéricos, casos clínicos, presentación de un plan sanitario o la pre-

sentación de un producto– se consigue un mayor impacto y se consigue mejorar el mensaje si se 

presenta de una forma visual. Lo más visual posible.Las palabras deben convertirse en imágenes.

Cosas Prácticas

Figura 1

Figura 2
Mira la Figura 1. Se trata de una típica diapositiva de texto con un título y viñetas (en Power Point 

llamamos viñetas a cada una de las líneas de texto precedidas por un bolito, estrella, rombo o 

cualquier otro símbolo).

En este caso estamos empleando el programa de presentaciones como si se tratara de un artículo. 

Tenemos muchas posibilidades de aburrir a nuestro auditorio si nos limitamos a leer las viñetas (a 

veces olvidamos que nuestros oyentes podrían leerlas ellos solos).¿Por qué no presentar estos datos de una forma más creativa e impactante? Intentemos que el

oyente resulte sorprendido y desee que el ponente acabe de completar la información que se está

proyectando. 

Podríamos realizar una diapositiva como la que presentamos en la Figura 2. El único inconveniente 

que tiene el empleo de este tipo de técnicas es que si pretendemos facilitarle a los oyentes la pre-

sentación, deberemos completarla con las explicaciones, ya que en las diapositivas diseñadas de 

forma visual la información no se presenta de forma explícita.Truco para expertos: Para copiar rápidamente una forma, texto u objeto basta con selec-

cionarlo y pulsar la tecla control mientras se arrastra. Veremos cómo aparecen clones en la 

diapositiva. Luego basta usar los comandos alinear, distribuir y rotar para organizar todos lo 

elementos gráficos.
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Aún no eres 
uno de los 
nuestros

¿ ¿

Únete a la nueva fuerza antimamítica

Ubrolexin® Suspensión intramamaria. Composición: Cada jeringa intramamaria de 10 g (12 ml) contiene: Cefalexina (como monohidrato) 200 mg; Kanamicina (como 
monosulfato) 100.000 U.I. Indicaciones: Tratamiento de mastitis clínicas en vacas lecheras en lactación causadas por bacterias susceptibles a la asociación de cefalexina 
y kanamicina como Staphylococcus aureus,  Streptococcus dysgalactiae, Streptococcus uberis y Escherichia coli. Especies a las que va destinado: Bovino (vacas lecheras 
en lactación). Dosificación: Para uso intramamario. Tratar el/los cuarto(s) infectado(s) dos veces, con un intervalo de 24 horas entre tratamientos. Utilizar el contenido 
de una jeringa por cuarto y tratamiento. Cada jeringa es de un solo uso. Recomendación para una correcta administración:  Antes de la infusión, la ubre debe ordeñarse 
completamente, el pezón debe limpiarse y desinfectarse por completo y deben adoptarse precauciones para evitar que la cánula de la jeringa se contamine. Contraindi-
caciones: No usar en vacas lecheras en lactación con hipersensibilidad conocida a la cefalexina y/o kanamicina. No usar 
en bovino fuera del período de lactación. No usar si se conoce que hay resistencia. Tiempo de espera: Carne: 10 días. 
Leche: 5 días. Uso durante la gestación y la lactancia: Gestación: Los estudios de laboratorio efectuados en animales no 
han demostrado evidencias de efectos teratogénicos. Los estudios de campo efectuados en vacas lecheras no han de-
mostrado evidencias de efectos teratogénicos, tóxicos para el feto, ni tóxicos para la madre. El producto puede usarse en 
vacas gestantes. Lactancia: El producto está indicado para el uso en lactación. Presentación: 20 jeringas intramamarias 
de 10 g (12 ml), incluyendo 20 toallitas para pezón. Registro nº.: 1917 ESP. Sólo para el tratamiento de animales. Para ser 
suministrado únicamente bajo prescripción del veterinario. Titular: Boehringer Ingelheim España, S.A. Prat de la Riba, 
s/n. Sector Turó de Can Matas. 08173 - Sant Cugat del Vallès (Barcelona).



A explotación gandeira que abastece de leite á indus-
tria artesanal Queixos Pacita está situada na parroquia 
friolense de Vilafiz, no lugar de Laxes. Os titulares desta 
granxa son o enxeñeiro agrícola Jesús Castro Pena e a súa 
nai, María Paz Pena Corral, que tamén se ocupa da produ-
ción de queixos e dos aspectos relacionados coa actividade 
comercial. 

Actualmente, esta granxa friolense ten unhas 55 vacas 
en produción e xestiona uns 240.000 quilos de cota. Aínda 
que tamén vende leite, dado que a explotación foi certi-
ficada pola cooperativa Agris, un 60% do que muxe vai 
destinado a abastecer á queixería, que elabora unhas 90 
unidades ao día. Todo o traballo repártese entre a nai, o 
fillo e un empregado a xornada completa.

A media de produción por vaca sitúase entre 27 e 28 li-
tros por día, cun índice de graxa -segundo datos do control 
leiteiro- do 4,30%, mentres que o de proteína oscila entre 
o 3,30 e o 3,40%. O reconto de células somáticas móvese 
habitualmente ao redor das 180.000.

PRODUCIÓN E ALTO CONTROL SANITARIO 
AO SERVIZO DA TRANSFORMACIÓN
A explotación de María Paz Pena e Jesús Castro, no municipio de Friol, alcanza unha 
produción media que chega aos 28 litros por vaca e día. Cunha cota de 240.000 quilos, 
a industria familiar Queixos Pacita absorbe o 60% do leite que é muxido na granxa.

María Paz Pena leva máis de trinta anos dedicándose á 
elaboración artesanal de queixos, pero a granxa foi reorien-
tada cara á produción exclusiva de leite en 1990, cando 
a súa cabana pasou a estar formada maioritariamente por 
frisonas. Ademais, dende a incorporación do seu fillo Jesús 
á explotación familiar tamén se lle presta máis atención á 
alimentación dos animais, para conseguir un mellor ren-
demento.

ALIMENTACIÓN
As racións están compostas por silo de herba, feo ou palla. 
A mestura realízase a medida e repártese manualmente. 
Desa forma, as persoas que se ocupan do coidado das reses 
están sempre pendentes de engadir máis ou menos canti-
dade de comida en función das necesidades de cada exem-
plar, de acordo coa súa produción. Ademais, aclara Jesús 
Castro, as vacas saen pastar a diario, salvo que o tempo non 
o permita, e no propio establo as que están en produción 
teñen continuamente á súa disposición herba seca.

GANDERÍA QUEIXOS PACITA. VILAFIZ (FRIOL) 

A queixería saca ao 
mercado uns 30.000 
queixos ao ano
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Na repartición das racións existen notables diferenzas 
entre as vacas en produción, as xovencas, as secas ou os 
animais de recría, de forma que os responsables do seu 
manexo tentan adaptar a alimentación ás distintas necesi-
dades que teñen as reses durante os seus ciclos vitais. Así, 
as vacas en produción son alimentadas con mesturas que 
levan unha maior cantidade de millo, para que lles forneza 
máis enerxía, mentres que na comida das xovencas e uni-
dades de recría faise maior fincapé na subministración de 
proteínas. As cabezas que están no período de seca reciben 
unha menor cantidade de calcio, xa que logo, explica Jesús 

Castro, o seu organismo afaríase á achega externa e deixa-
ría de producilo na cantidade necesaria.

Aínda que a granxa produce parte da súa forraxe, os seus 
propietarios optaron por non facer silo de millo, porque a 
maioría das leiras atópanse situadas a máis de 700 metros 
de altitude e, aínda que realizaron varias probas con dis-
tintos cultivos, recoñecen que nunca conseguiron o ren-
demento desexado. Por outra banda, cando a herba que 
ensilan ou secan non é suficiente para alimentar ao gando, 
a explotación compra palla de Castela para completar as 
racións. 

As instalacións da granxa suman máis de 1.100 metros 
cadrados construídos e albergan unha queixería artesanal

María Paz Pena leva a explotación 
coa axuda do seu fillo, Jesús 
Castro, e dun empregado a xornada 
completa

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
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A explotación dispón en total dunhas 113 hectáreas de 
terreo, das que 60 están dedicadas ao cultivo de herba para 
corte e as demais ao pastoreo. Esa superficie está dividida 
nunhas 20 leiras, separadas entre si por menos dun quiló-
metro, o que facilita o desprazamento entre unhas e outras. 

MANEXO
As vacas que están en produción están separadas do resto 
do rabaño. De feito, nesta explotación os animais están di-
vididos por idade: con boxes para as de 0-2 meses, de 2-6 
meses, de 6-14 meses e de 14 meses ao parto. Mentres que 
as reses en produción e as paridas están no establo princi-
pal -aínda que son pastoreadas a diario-, as secas e as que 
van de 14 meses ao parto están sempre fóra, nunha leira 
anexa, e só se achegan ás instalacións da granxa para comer. 

Como a granxa carece de robot, as vacas pasan dúas veces 
ao día pola sala de muxido, que dispón de 8 puntos -unha 
espiña de peixe de 2x4-. Con respecto ás camas, están feitas 
dunha manta flexible, de carbonato cálcico, e son limpadas 
a diario. Ademais, para que a temperatura dentro do corte-
llo nunca suba demasiado, as instalacións están dotadas de 
dous grandes ventiladores, que se activan automaticamente 
cando o termostato sobe dos 25 graos -en realidade, dos 20 
graos a temperatura ambiente na corte-.

No que se refire aos apartados de reprodución e xenética, 
aos que Jesús Castro afirma darlles “moita importancia”, 
a taxa de inseminación por preñez é de 2,5 para as vacas 
adultas. Adoita empregar semente de procedencia nacio-
nal, sempre “probada en vacas boas”, precisa, pero non uti-
liza o implante de embrións.

Os bebedoiros son de aceiro inoxidable e volteables e 
están colocados por fóra do establo para gañar espazo

As xovencas e as vacas secas saen pastar a diario 
a unha leira que posúen ao pé da palleira
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INSTALACIÓNS E MAQUINARIA
No establo das vacas en produción dormen entre cincuenta 
e sesenta reses, mentres que as novillas e as secas que están 
fóra suman entre vinte e corenta. A explotación tamén dis-
pón dunha sala de partos, que normalmente está ocupada 
por un único exemplar -aínda que poden coincidir dous-, 
e por un lazareto, para vacas que están enfermas. En total, 
conta con 62 cubículos. 

As instalacións desta granxa suman máis de 1.100 me-
tros cadrados construídos, repartidos entre o establo para 
as vacas en produción -480 metros cadrados-, a estrutura 
preparada para secas e novillas -270 metros cadrados-, os 
135 metros cadrados que ocupa o habitáculo para os ani-
mais de 6 a 14 meses, 25 metros cadrados para as vacas re-
centemente paridas, 12 do lazareto e 189 da palleira, onde 
se garda parte da forraxe e toda a maquinaria. 

Todos os bebedoiros do establo principal son de aceiro 
inoxidable e volteables. Ao non haber sitio suficiente den-
tro da estrutura para que os animais bebesen comodamen-
te, nin tampouco distancia para cumprir a normativa, os 
propietarios optaron por abrir ocos nas paredes e situalos 
fóra. Con respecto á fosa de xurro, que está protexida por 
un muro e pechada con arame de espiño, ten unha capaci-
dade próxima aos 200.000 litros. 

A GRANXA FOI REORIENTADA CARA Á 
PRODUCIÓN EXCLUSIVA DE LEITE EN 
1990, CANDO A SÚA CABANA PASOU A
ESTAR FORMADA MAIORITARIAMENTE POR 
FRISONAS. QUEIXOS PACITA EMPEZOU A
FUNCIONAR NO 2003

www.bioaktiv-ibera.es

Toda a maquinaria da explotación é propia e inclúe 
dende tractores e cisterna ata henificador, hilerador, 
batedor e empacadora

As racións compóñense de 
silo de herba, feo ou palla e a 
mestura realízase a medida e 
repártese manualmente
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O certo é que as instalacións da granxa, construídas en 
ladrillos de bloque e formigón e con teito de uralita, cam-
biaron radicalmente, recoñece Jesús Castro, para conseguir 
a certificación por parte da cooperativa Agris. Antes dese 
punto de inflexión, as vacas non tiñan camas, non había 
xanelas nos cortellos -as paredes estaban pechadas- e os 
bebedoiros eran de cemento. 

Toda a maquinaria da explotación é propia. Dispón de 
dous tractores de 90 e 100 cabalos de potencia, unha cister-
na de 8.000 litros, un autocargador de 20 metros cúbicos, 
unha rotativa, un henificador, un hilerador, un sulfatador, 
unha grade de discos, un arado de vertedeira, un batedor e 
unha empacadora. 

Ademais, subcontrata servizos agrícolas a través da coo-
perativa, polo que non aluga maquinaria externa. 

QUEIXERÍA ARTESANAL
Cando comezou a elaborar queixos, fai uns trinta anos, 
María Paz Pena preparábaos de forma manual e coa ma-
teria prima procedente de vacas louras, como se facía tra-
dicionalmente na maioría das casas de aldea galegas. Máis 
tarde, conseguiu permiso para elaborar e vender ao amparo 
dun rexistro sanitario uns 20 quilos ao día. Emporiso, todo 
cambiou radicalmente a partir de 2003, coa posta en fun-
cionamento da queixería artesanal Queixos Pacita. Actual-
mente, esta industria familiar absorbe o 60% da produción 
da granxa e saca ao mercado uns 30.000 quilos ao ano. 

Cada día prepáranse nesta queixería unhas 90 pezas das 
variedades fresco, cremoso e curado, elaboradas tanto con 
leite de vaca coma de ovella. Ademais, nalgunha ocasión os 
clientes poden comprar queixo de nabiza, un produto con 
máis de seis meses de curación, aínda que non sempre está 
dispoñible, porque ten unha gran demanda e fanse poucas 
unidades.  

De todas as variedades que ofrece Queixos Pacita aos 
seus clientes, o que máis se vende é o queixo cremoso que 
se elabora con leite de vaca. O proceso de preparación dura 
oito días, pero mantén as súas propiedades durante un mes. 

AS VACAS EN PRODUCIÓN SON 
ALIMENTADAS CON MESTURAS QUE LEVAN
MAIOR CANTIDADE DE MILLO, PARA QUE 
LLES FORNEZA MÁIS ENERXÍA, MENTRES 
QUE NA COMIDA DAS XOVENCAS E 
UNIDADES DE RECRÍA FAISE MÁIS FINCAPÉ 
NA SUBMINISTRACIÓN DE PROTEÍNAS

O proceso de preparación do 
queixo cremoso dura 8 días

O queixo faise con leite cru, de xeito que na cuba só 
alcanza os 35 graos (temperatura de callado)

A granxa ten 55 vacas en produción

Cada día prepáranse unhas 90 
pezas das variedades fresco, 
cremoso e curado, tanto con leite 
de vaca coma de ovella

A sala de muxido dispón de 8 puntos
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Normalmente, pesa entre 1 e 1,2 quilos. O que se comer-
cializa en fresco é un queixo que se fai o mesmo de día da 
venda. Prepárase pola mañá e distribúese pola tarde. María 
Paz Pena explica que é “un queixo tipo Burgos, baixo en 
sal, que se presenta en tarrinas dun quilo”.

Por último, o queixo curado é un produto que ten que 
pasar por uns 60 días de curación, pero a cambio mantén a 
súa calidade durante un ano. As pezas pesan un pouco me-
nos cás das outras variedades, e oscilan entre 800 gramos 
e un quilo. 

A propietaria desta industria familiar lembra que “é un 
queixo totalmente artesanal, que se elabora con leite cru, de 
xeito que na cuba só alcanza os 35 graos, que é a tempera-
tura de callado”. Segundo María Paz Pena, “a vantaxe deste 
proceso é que se obtén un produto moito máis natural e 
cun sabor máis intenso”. O principal inconveniente é que 
“dá moito máis traballo” e que para producir así, a explota-
ción tivo que acreditar ante o Laboratorio Interprofesional 
Galego de Análise do Leite (LIGAL) a ausencia de inci-
dencias -nin células somáticas nin inhibidores- nos cinco 
anos previos  á obtención do permiso, outorgado en xuño 
de 2003.

Con respecto á súa estratexia comercial, Queixos Pacita 
acode cada mes á feira de Friol -tamén á anual- e cada 
quince días a Castroverde. Adoita estar presente tamén en 
Expolugo -feira multisectorial do San Froilán-, na mostra 
de produtos artesanais de San Isidro que se celebra na Mi-
lagrosa e na feira da denominación de orixe de O Cebreiro, 
que ten lugar en Pedrafita.

En todo caso, non son as feiras o principal destino da súa 
produción. Distribúe en pequenas tendas, ultramarinos, 
froiterías, carnicerías e noutros establecementos nos que 
existe un trato persoal e directo co cliente, tanto en Lugo 
coma na Coruña e en Ferrol.

Ademais, por medio dun distribuidor, comezou a vender 
para establecementos de hostalería en Madrid, Illas Cana-
rias e Valencia. 

Queixos Pacita acode cada 
mes á feira de Friol e cada 
quince días á de Castroverde

EXPLOTACIÓN 45

AFRIGA ANO XVII - Nº 91



 A evolución do sistema de produción lácteo galego 
caracterizouse nos últimos anos por unha acusada desapa-
rición de explotacións e polo incremento da carga gandeira 
e da produción de leite por vaca nas que perduran. Este 
proceso foi paralelo a unha maior intensificación forraxei-
ra da Superficie Agraria Útil (SAU) dispoñible debido á 
incapacidade das explotacións para aumentar a súa base 
territorial, sendo o millo forraxeiro o cultivo que destaca 
nas explotacións de maior dimensión. 

Para as explotacións con máis de 300.000 quilos de cota 
láctea, o cultivo de millo forraxeiro ocupaba de media en 
1996 o 11% da SAU e achegaba o 22% da materia seca fo-

A AVALIACIÓN DE VARIEDADES
COMERCIAIS DE MILLO FORRAXEIRO EN 
GALICIA. 12 ANOS DE HISTORIA

O Centro de Investigacións Agrarias de Mabegondo (CIAM) vén facendo dende 1999 
ensaios en catro comarcas rurais galegas para avaliar o millo forraxeiro. O obxectivo é 
facilitarlle ao agricultor a escolla da variedade comercial máis axeitada a cada zona de 
cultivo. Neste traballo preséntanse as táboas desta avaliación do CIAM coas últimas 
actualizacións.

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

rraxeira producida, mentres que en 2006 estas porcentaxes 
aumentaron ao 44% da superficie e ao 63% da materia seca 
(Fernández-Lorenzo et al., 2009).

No ano 2008, a superficie adicada ao cultivo de millo 
forraxeiro en Galicia foi de 61.867 hectáreas (a maio-
ría en secaño), cunha produción en verde de 2.177.664 
toneladas, o que supuxo o 64,4% da superficie cultivada 
no conxunto de España e o 56% da produción española 
Cámbiao por (MARM, 2010). Sobresaíu como a pri-
meira comunidade autónoma tanto por superficie coma 
por produción, directamente ligada á produción de leite 
e carne.
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Maïsadour Semences
Monasterio de Cogullada s/n
50014 Zaragoza Tel: 976 47 06 46
www.maisadour-semences.com/es

La mejor calidad en maíz ensilado empieza por Mas...

Mas 20.F Más producción, Más verdor a madurez

Mas 22.D Más volumen, Más resistencia a sequía

Mas 33.A Más litros de leche, Más rentabilidad

Variedades Distribuidas por

Ciclo medio

Ciclo corto

Ciclo largo

Considerando os elevados custos do cultivo de millo 
para ensilar, unha axeitada elección da variedade comer-
cial, tendo en conta o seu ciclo e a súa produtividade, é moi 
importante para acadar unha boa rendibilidade.

Co obxectivo de avaliar as características produtivas 
e nutricionais das diferentes variedades de millo que se 
comercializan en Galicia, así como doutras que poidan 
resultar de interese, dende o ano 1999 execútase un pro-
tocolo para a avaliación de millo forraxeiro en Galicia. 
Este protocolo aplícase nos campos experimentais se-
mentados en catro comarcas rurais galegas que sobre-
saen na produción e que abranguen zonas xeográficas 
distintas:

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

TÁBOA 1.  RESULTADOS DAS 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)
DK 287 116 266 52,0 22,9 15,8 108 72,0 7,0 2 MONSANTO
LG 32.76 116 281 51,2 23,6 16,7 114 74,2 7,4 2 LG
CAROLUS 116 293 50,2 20,8 13,1 90 67,9 6,6 2 MAISADOUR Semences
EUROSTAR 118 279 51,1 21,9 15,0 103 71,2 7,3 3 ARLESA
FAUNA 119 284 51,3 21,3 14,5 99 71,2 7,2 2 MAISADOUR Semences

RESULTADOS
Dende que se empezou con esta rede de ensaios, os resul-
tados danse a coñecer cada ano nun díptico informativo, 
que se distribúe a oficinas comarcais agrarias, centros de 
formación agraria, cooperativas agrarias e agricultores in-
dividuais, e que tamén está dispoñible na páxina web do 
CIAM: www.ciam.es.

Nas seguintes táboas exponse a información necesaria 
para unha boa escolla da variedade a usar, en función das 
condicións de cada gandeiro para cada sementeira, dándo-
se o caso de que un mesmo gandeiro pode elixir distintas 
variedades para diferentes parcelas.

Os resultados aparecen en dúas táboas: a Táboa 1, na que 
se atopan as variedades que foron avaliadas durante dous 
anos polo menos, o cal indica que se trata de resultados de-
finitivos, e a Táboa 2, na que figuran as variedades cun só 
ano de experimentación na rede, considerándose estes datos 
como provisionais ao non cubrir un periodo o suficiente-
mente significativo para facer unha avaliación concluínte. 
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TÁBOA 1.  RESULTADOS DAS 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)
AROBASE 119 277 49,7 22,4 15,0 103 70,0 7,2 2 KOIPESOL
SURPRISE 119 274 49,8 21,1 14,6 100 71,8 6,4 2 BATLLE
ES PAROLI 119 281 49,9 22,3 15,3 105 72,1 7,1 3 ARLESA
MAS 18.C 120 263 53,4 21,3 14,5 99 71,1 7,2 2 MAISADOUR Semences
MAS 24.A 120 274 52,6 21,8 14,9 102 71,6 7,2 2 MAISADOUR Semences
SECURA 120 275 53,9 21,6 15,0 103 72,5 7,0 2 ADVANTA
ISOSTAR 120 276 49,4 19,7 13,2 91 70,5 7,1 2 RUSTICA
LOXXAM 120 287 52,6 21,7 14,7 100 70,8 7,1 2 R.A.G.T.
DIXXMO 121 271 50,9 22,1 15,6 107 73,5 7,3 2 R.A.G.T.
DELITOP 121 277 52,6 20,7 13,2 90 70,1 7,0 2 SYNGENTA
RAVENNA 121 269 50,8 19,3 13,1 90 71,1 6,8 2 BATLLE
NEXXOS 121 288 53,0 20,9 14,0 96 70,7 7,0 2 R.A.G.T.
PHARAON 122 250 52,3 20,2 13,9 95 71,6 7,1 6 ADVANTA
COSMIC 122 276 51,3 18,5 12,6 86 70,6 7,4 3 MAISADOUR Semences
EDENSTAR 122 276 48,3 22,2 14,6 100 71,1 8,0 3 ARLESA
ORESTE 122 270 50,2 20,1 13,8 94 71,3 7,3 4 MAISADOUR Semences
GLADI 122 270 55,9 20,4 14,1 96 71,9 7,6 2 NUTER FEED
CRAZI 123 289 52,5 23,7 15,8 108 70,0 7,0 2 CODISEM
GAVOTT 123 272 51,5 22,9 15,7 107 71,4 7,2 2 KWS
AUTOMAT 123 278 53,9 21,5 15,4 105 74,5 7,4 2 ADVANTA
MONCADA 123 265 52,9 20,2 13,4 92 71,6 7,4 2 SYNGENTA
LUCAN 123 256 54,6 21,4 15,1 103 73,4 7,0 2 EURO ARESPA
ANJOU 290 123 284 50,3 23,5 16,3 112 72,1 6,9 2 SENASA
DK262 123 269 50,5 19,0 12,4 85 69,8 6,8 2 DELARIVA
TAXXOA 124 285 50,9 22,8 15,7 107 71,9 7,0 2 R.A.G.T.
FAKIR 124 286 48,5 23,6 15,8 108 70,1 6,7 2 MAISADOUR Semences
MAS 23.B 124 274 53,0 21,4 14,7 100 71,6 7,2 2 MAISADOUR Semences
ES SIGMA 124 286 51,5 23,8 16,3 111 71,6 7,2 2 ARLESA
BONPI 124 274 50,8 21,9 15,2 104 72,6 7,2 2 NUTER FEED
HAPPI 125 280 53,5 21,3 14,7 100 71,9 6,9 3 BATLLE
KADDI 125 265 51,9 23,6 16,3 111 71,8 7,3 2 NUTER FEED
FRANCISCO 126 276 51,6 22,8 15,6 107 71,4 7,0 2 DELARIVA
DUERO 126 254 49,9 19,5 13,5 92 72,2 7,0 2 FITÓ
ATLÉTICO 126 286 49,9 21,6 15,3 105 73,4 7,1 2 KWS
DK282 127 277 50,9 21,2 14,5 99 71,1 7,3 3 DELARIVA
DKC 3745 127 288 49,6 23,0 15,8 109 70,3 6,8 2 MONSANTO
DK 315 127 281 51,2 22,3 15,6 107 73,0 7,0 3 MONSANTO
BENICIA 127 285 52,5 22,7 15,3 105 70,2 6,4 5 PIONEER
BC 244 128 267 51,9 19,7 13,6 93 72,4 7,4 2 BC
SUBITO 128 278 50,8 23,7 16,2 111 71,4 6,8 2 FITÓ
AARLEY 128 280 54,1 22,8 15,9 109 72,5 6,6 2 ADVANTA
NK FORTIUS 128 267 51,3 23,2 15,9 109 71,6 7,0 2 SYNGENTA
PERSEO 128 293 47,0 20,0 13,6 93 70,5 7,1 3 ROCALBA
JAZZ 129 268 50,7 19,6 13,2 91 71,5 6,9 2 B.C.
ALTIUS 129 276 51,6 22,2 15,4 105 72,0 6,7 2 SYNGENTA
AGROSTAR 129 287 50,0 23,2 15,5 106 69,7 7,0 4 ARLESA
TEK 129 266 49,5 21,2 14,3 98 70,9 6,4 2 FITÓ
MARCELLO 129 274 53,2 22,3 15,4 105 72,0 7,0 2 KWS
MAS 33.A 129 286 51,8 24,0 16,7 114 72,6 6,6 2 MAISADOUR Semences
STERN 130 285 50,8 24,3 16,6 114 71,4 6,6 3 KOIPESOL
GINKO 130 292 52,1 24,0 16,6 114 72,0 6,6 2 FITO
ZAMORA 130 259 53,4 21,7 14,9 102 71,9 6,9 2 FITÓ
ANJOU 387 130 273 53,2 24,8 17,0 116 71,4 6,5 2 SENASA
JENIFFER 130 281 52,0 23,0 15,6 107 71,0 6,8 2 B.C.
462B 130 252 47,7 22,0 14,9 102 71,1 6,3 2 B.C.
CLARICA 131 267 54,4 21,2 14,5 99 71,6 6,9 5 PIONEER
MANACOR 131 282 51,4 23,2 16,0 109 71,8 6,7 3 FITÓ
ES FORTRESS 132 297 53,3 22,0 15,6 107 73,9 6,8 2 AGROMERA
BC 292 PANDA 132 268 52,7 21,2 14,7 100 72,5 7,0 2 B.C.
BRANDY 132 290 53,5 22,9 15,9 109 72,6 6,7 2 NUTER FEED
ANJOU 456 132 296 51,6 26,0 17,4 119 69,7 6,3 2 SENASA
LG 33.85 132 279 51,5 24,8 17,1 117 71,9 6,7 3 LG
AZAL 132 288 50,2 23,4 16,0 110 70,8 6,0 2 BATLLE
PUCCINI 132 281 52,4 23,3 15,7 107 70,3 6,6 2 NUTER FEED
RULEXX 132 279 52,8 24,9 17,4 119 72,7 6,8 2 R.A.G.T.
DK440 132 279 53,0 21,2 14,8 101 70,5 6,2 2 DELARIVA
MACHERO 133 281 49,6 21,4 14,5 99 70,8 6,9 3 BATLLE
DKC 4888 133 280 52,4 24,8 17,3 119 72,8 6,6 2 MONSANTO
ES SENSOR 135 290 52,8 24,6 17,3 118 73,1 6,5 2 ARLESA
COLUMBIA 135 263 55,3 23,1 16,1 110 73,0 6,8 2 SYNGENTA
ZP 305 135 284 50,0 23,8 16,1 110 70,7 6,8 2 WAM 
ZOLA 135 274 51,3 24,3 16,9 116 71,6 6,3 3 GOLDENWEST
LEMORO 135 267 53,1 23,2 16,0 109 71,8 6,4 2 KOIPESOL
CODIROC 136 289 50,9 23,5 16,0 110 70,8 6,5 2 BATLLE
DKC 4845 136 284 53,1 24,2 17,1 117 73,7 6,8 2 MONSANTO
STATUS 136 281 50,3 23,4 15,9 109 70,8 6,4 2 GOLDENWEST
RELAX 137 273 48,9 21,5 14,8 102 71,7 6,8 3 MAISADOUR Semences
ORGANZA 138 298 47,7 26,2 17,7 121 70,3 6,7 2 GOLDENWEST
NKTHERMO 139 285 52,6 24,0 16,0 110 69,9 7,6 2 SYNGENTA
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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

MILLOS HÍBRIDOS 
PARA SILO E GRAN

PRADEIRAS ANUAIS E PERENNES

Hai que sinalar que estes datos de rendemento publi-
cados se obtiveron en pequenas parcelas experimentais e 
en condicións óptimas de coidados de cultivo, polo que os 
rendementos obtidos son moi superiores aos que poden 
conseguirse nunha explotación. Polo tanto, serven para 
comparar unhas variedades con outras pero non son apli-
cables para estimar a produción real dunha granxa.

ELECCIÓN DAS VARIEDADES
Unha elección acertada da variedade pasa por coñecer a 
data de sementeira e a data prevista de colleita, é dicir, por 
definir os días transcorridos entre a sementeira e a collei-
ta (DÍAS S-C), axustando a duración do cultivo de cada 
unha das variedades ás condicións particulares de cada se-
menteira. Ademais, deberán terse en conta as condicións 

climáticas da zona xeográfica onde se desenvolva o cultivo, 
a alternativa forraxeira, as condicións da explotación e a 
dispoñibilidade de maquinaria para a data de recollida.

Unha vez coñecido o intervalo de precocidade (DÍAS 
S-C) que se pode utilizar na explotación, e se o obxecti-
vo é obter o maior rendemento de alimento aproveitable 
por unidade de superficie, escollerase aquela variedade con 
maior índice produtivo (IP). Soamente no caso de IP moi 
similares haberá que atender a outros parámetros, como 
poden ser a dixestibilidade da materia orgánica, a porcen-
taxe de mazaroca ou a proteína bruta.

Así mesmo, para obter unha boa rendibilidade do cultivo 
de millo forraxeiro consideraranse factores coma a calidade 
da semente, as prácticas de cultivo empregadas e a técnica 
de ensilado.

TÁBOA 1.  RESULTADOS DAS 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)
CHARRON 140 287 51,3 25,1 17,7 121 72,9 6,6 3 ADVANTA
NKCISCO 140 282 51,1 24,2 16,0 110 69,4 6,5 2 SYNGENTA
BAKERO 141 286 51,6 21,5 14,5 99 70,7 6,8 2 BATLLE
DK485 141 274 49,7 21,0 14,2 97 70,4 7,0 2 DELARIVA
SPATIAL 142 282 53,5 23,5 16,5 113 72,1 6,5 3 DELARIVA
ALTEZA 144 276 50,0 20,7 14,1 96 70,7 7,0 3 BATLLE

CV (%) 2,7 4,0 6,3 7,9 8,5 2,2 5,8
DMS (5%) 6 13 3,8 2,1 1,6 10,8 1,9 0,5
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INTERPRETACIÓN DAS TÁBOAS
ALTURA: Altura total da planta. 
ANOS: Número de anos nos que a variedade foi ensaiada.
COMERCIAL: Entidade comercializadora da variedade.
CV (%): Coeficiente de variación. É un índice da calidade 
estatística dos experimentos. Canto máis baixo, mellor.
DÍAS S-C: Días que transcorren entre a sementeira 
e a colleita para ensilar na zona máis fría das 
estudadas, que é a comarca de Ordes. En zonas con 
maior integral térmica (temperaturas máis altas no 
verán) débese restar 15 días á cifra da táboa. Este 
parámetro é un índice do ciclo de maduración das 
distintas variedades. 
DMO: Dixestibilidade in vitro da materia orgánica. 
DMS (5%): Diferenza Mínima Significativa. É a menor 
diferenza que debe haber entre dúas variedades para que se 
poidan considerar diferentes cunha probabilidade do 95%.
ESPIGA: Porcentaxe que representa a mazaroca (carozo e 
gran) sobre o rendemento en materia seca.
IP: Índice Produtivo, que é a porcentaxe que representa 
o rendemento de cada variedade en materia orgánica 
dixestible sobre a media do rendemento das testemuñas 
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TÁBOA 2.  VARIEDADES CON 1 ANO DE AVALIACIÓN

VARIEDADE DÍAS S-C ALTURA ESPIGA RMS RMOD IP DMO PB COMERCIAL

(días) (cm)  (%MS) (t/ha) (t/ha) (%) (%MS)
GW 480093 124 277 53,3 20,4 13,6 93 69,3 7,1 GOLDENWEST

AMANATIDIS 124 289 52,5 23,7 16,5 113 72,1 6,8 KWS

ZP 409 125 272 50,5 20,6 14,1 97 72,0 8,0 WAM

FORTIM 125 281 51,6 22,6 15,6 107 72,0 7,2 EURO ARESPA

ALEXXANDRA 129 285 50,8 23,8 16,7 114 73,6 6,7 R.A.G.T.

PHILEAXX 129 262 51,8 22,8 16,0 109 73,1 6,5 R.A.G.T.

CASTELLI 130 274 52,3 22,9 16,1 110 73,4 6,6 CAUSSADE

GW 001 130 264 50,8 19,9 13,9 96 73,2 6,9 DELARIVA

JUMBO 48 134 238 50,9 20,0 13,7 94 71,3 6,8 BC

MAMILLA 137 289 52,8 27,5 19,3 132 73,3 6,8 CODISEM

CODISUD 139 279 50,1 23,4 16,2 111 72,0 6,4 NUTER FEED

CV (%) 2,7 4,0 6,3 7,9 8,5 2,2 5,8

DMS (5%) 6 13 3,8 2,1 1,6 10,8 1,9 0,5

“Agrostar”, “Clarica” e “Pharaon” (14,6 t/ha MOD), 
ao que se lle outorga o valor 100 para cada campaña. 
Este permite ver de xeito rápido aquelas variedades que 
superan a media das testemuñas, facilitando a elección 
das variedades máis produtivas. 
MS: Materia seca.
PB: Proteína bruta, en porcentaxe sobre o rendemento 
en materia seca. 
RMOD: Rendemento da planta enteira en toneladas de 
materia orgánica dixestible por hectárea. Considérase 
o dato máis importante para avaliar o rendemento 
dunha variedade, xa que recolle a produción de alimento 
aproveitable polo animal, é dicir, a parte da materia 
seca que o animal dixire efectivamente.
RMS: Rendemento total da planta enteira en toneladas 
de materia seca por hectárea.
Rede de ensaios de colaboración:
_Servizo de Transferencia Tecnolóxica, Estatística e 
Publicacións
_Centro de Investigacións Agrarias de Mabegondo
_Servizo de Sanidade e Produción Vexetal
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 Se ha seguido la misma metodología que en ocasio-
nes anteriores, ante todo en cuanto a la siembra en cuatro 
zonas edafoclimáticas asturianas diferentes: costa occiden-
tal, costa centro-oriental, interior a baja altitud e interior a 
650 metros de altitud. También se ha mantenido el mismo 
método en lo concerniente a diseño, labores, densidad de 
plantas, tratamientos, fertilización y controles de campo y 
de laboratorio. 

La diferencia respecto a otros años estriba en una nueva 
forma de presentación de los resultados, que incluyen la 
siguiente información:

DÍAS S/R: Días desde la siembra hasta la recogida en 
estado de grano pastoso-vítreo.

% PL Caíd: Porcentaje de plantas caídas.
PROD (tMS/ha): Producción de forraje en toneladas 

de materia seca por hectárea.
CEN: cenizas / PB: proteína bruta / FND: fibra neutro 

detergente / ALM: almidón. Todos en porcentaje sobre 
materia seca.

DMO (%): Porcentaje de digestibilidad in vivo de la 
materia orgánica (estimada).

MJ/kg MS: Energía metabolizable en megajulios por 
kilogramo de materia seca (estimada).

MAÍZ FORRAJERO EN ASTURIAS.
EVALUACIÓN DE VARIEDADES

En este trabajo se exponen los resultados de la evaluación de variedades de maíz 
forrajero realizada por el SERIDA de Asturias. Los ensayos se llevaron a cabo en cuatro 
zonas asturianas con suelo y clima diferentes y representativas de las áreas con mayor 
superficie cultivada de maíz. Como novedad, este año se presenta una lista principal de 
variedades específica para cada una de estas cuatro zonas y se amplía la información 
incluida en las tablas con parámetros nuevos.

UFL/kg MS: Energía neta de lactación en unidades fo-
rrajeras leche por kilogramo de materia seca (estimada).

Mcal/kg MS: Energía neta de lactación en megacalorías 
por kilogramo de materia seca (estimada).

A estos datos se añaden los de la casa comercial y el nú-
mero de años de ensayo.

Los resultados siguen presentándose en una LISTA PRIN-
CIPAL DE VARIEDADES (de actualidad y evaluadas al 
menos durante dos años) y en una LISTA PROVISIONAL 
(de actualidad pero con sólo un año de evaluación), a las que 
ahora se suma una LISTA COMPLEMENTARIA con las 
variedades que ya no están el mercado, pero que conservan 
un valor histórico y sirven como punto de referencia; algunas 
fueron muy usadas en años previos. 

Además, este año se elaboraron las tres tablas de for-
ma independiente para cada zona edafoclimática de As-
turias y los datos más importantes a la hora de elegir 
la variedad a sembrar vienen acompañados de una letra 
indicativa del rango (A, B, C, D, E; de mejor a peor). 
En este artículo se muestran las Listas Principales para 
cada una de las cuatro zonas. Las restantes pueden ser 
consultadas en la página web oficial de la revista Afriga: 
www.revistaafriga.com.

Alejandro Argamentería, Alfonso Carballal 
Samalea, Antonio Martínez Martínez, Ana 
Soldado Cabezuelo, Begoña de la Roza 
Delgado, Adela Martínez Fernández
SERIDA de Villaviciosa
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LISTA PRINCIPAL DE VARIEDADES DE MAÍZ. COSTA OCCIDENTAL
(Variedades con por lo menos 2 años de evaluación)
Resultados 1996-2010, Zona: “COSTA OCCIDENTAL”

Casa comercial Años VARIEDAD DÍAS S/R % PL Caíd. PROD (tMS/ha)
(% MS)

DMO (%) MJ/ kg MS UFL/ kg MS Mcal/ kg MS
CEN PB FND ALM

KWS 2 NATHAN 123 B 8 C 14,5 D 3,4 7,2 43,1 29,2 D 75,0 11,6 0,96 C 1,75
Senasa 2 ANNABELLE 123 B 7 C 15,7 C 3,4 7,8 40,8 29,3 D 76,1 11,8 0,98 B 1,78
Batlle 2 RAVENNA 123 B 4 B 12,4 E 3,5 7,0 41,7 32,1 B 75,7 11,7 0,97 B 1,77
L G 2 LG 32,76 125 B 6 C 15,9 C 3,8 8,1 44,1 26,0 E 74,6 11,5 0,95 D 1,73
Batlle 2 SURPRISE 125 B 5 B 14,4 D 3,4 6,7 43,3 29,0 D 74,6 11,5 0,96 D 1,74
Batlle 2 HAPPI 126 B 4 B 15,2 D 3,3 6,6 45,8 28,6 D 73,7 11,4 0,94 D 1,72
KWS 2 AMANATIDIS 127 B 7 C 15,4 C 3,1 6,8 42,5 31,7 C 75,5 11,7 0,97 B 1,77
Advanta 2 AUTOMAT 127 B 8 C 14,1 D 3,1 7,1 40,4 33,2 B 76,8 11,9 0,99 A 1,80
Fitó 2 SUBITO 128 B 12 D 17,6 B 3,6 7,4 45,5 28,4 D 73,9 11,4 0,94 D 1,72
Senasa 2 ADNET 128 B 5 B 15,8 C 3,6 7,9 44,3 26,5 E 74,3 11,5 0,95 D 1,73
Codisem 2 CRAZI 130 B 8 C 16,4 C 3,7 7,8 41,0 30,8 C 76,3 11,8 0,98 B 1,77
Senasa 2 ANJOU 290 130 B 7 C 16,2 C 3,4 7,4 41,0 29,6 D 76,1 11,8 0,98 B 1,78
LG 2 LG 32,64 130 B 3 B 16,8 C 3,4 7,2 42,6 28,0 D 75,6 11,7 0,97 B 1,76
Fitó 5 DUERO 130 B 5 B 14,9 D 3,5 6,9 42,8 30,4 C 75,2 11,6 0,96 C 1,75
Caussade 4 CERGI 131 B 4 B 17,5 B 3,5 6,9 44,1 29,0 D 74,4 11,5 0,95 D 1,73
Senasa 2 ANJOU 249 131 B 8 C 16,0 C 3,5 6,7 44,3 27,7 D 73,6 11,4 0,94 E 1,71
L G 2 LG 33,03 131 B 8 C 16,0 C 3,5 7,4 42,3 29,9 C 75,5 11,7 0,97 C 1,76
Advanta 2 SECURA 131 B 5 B 16,2 C 3,2 7,0 43,5 29,8 C 74,8 11,6 0,96 C 1,75
Monsanto 4 DK 315 131 C 3 B 15,1 D 3,5 7,2 42,2 32,1 B 76,0 11,7 0,97 B 1,77
RAGT 3 TAXXOA 131 C 4 B 16,2 C 3,5 6,8 45,1 29,2 D 73,9 11,4 0,95 D 1,72
RAGT 2 CICLIXX 132 C 3 B 16,7 C 3,2 6,8 43,1 31,8 C 75,1 11,6 0,97 C 1,76
KWS 2 KABANAS 132 C 6 C 16,0 C 3,3 7,4 41,0 31,9 C 76,1 11,8 0,98 B 1,78
KWS 2 KROKUS 132 C 3 A 15,1 D 3,6 7,4 42,8 30,3 C 75,0 11,6 0,96 C 1,75
Advanta 2 AARLEY 132 C 11 D 16,7 C 3,4 6,6 44,9 28,6 D 74,2 11,5 0,95 D 1,73
Monsanto 5 DK 287 133 C 4 B 16,3 C 3,5 6,8 43,5 30,6 C 74,9 11,6 0,96 C 1,75
Caussade 2 SEIDI 133 C 11 D 17,9 B 3,5 7,0 42,3 28,3 D 75,2 11,6 0,96 C 1,75
Syngenta 2 SURTEP 133 C 6 B 15,1 D 3,6 7,6 42,6 30,1 C 75,8 11,7 0,97 B 1,76
Maïsadour 3 FANGIO 134 C 10 D 16,8 C 3,1 6,9 41,7 33,0 B 75,8 11,8 0,98 B 1,77
Caussade 2 BONPI 134 C 8 C 16,5 C 3,7 7,1 45,8 29,8 C 73,9 11,4 0,94 D 1,72
Senasa 2 ANJOU 277 135 C 5 B 16,2 C 3,3 7,2 42,1 32,3 B 75,6 11,7 0,97 B 1,76
Arlesa 2 ES IMANOL 135 C 4 B 15,4 C 3,4 6,4 43,1 32,6 B 75,1 11,6 0,96 C 1,75
Fitó 4 TECK 135 C 8 C 17,8 B 3,6 7,1 43,0 29,0 D 75,1 11,6 0,96 C 1,75
Batlle 3 SUM 330 136 C 6 B 15,9 C 3,4 6,6 43,7 30,6 C 74,4 11,5 0,95 D 1,73
Fitó 2 OPTI 136 C 16 D 16,8 C 3,8 7,5 44,6 28,1 D 74,4 11,5 0,95 D 1,73
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O GRUPO GALEGO AGROAMB 
ELABORA PLANS DE FERTILIZACIÓN 
ORGÁNICA ADAPTADOS AOS 
CULTIVOS DE MILLO
Agroamb ten unha ampla traxectoria na elaboración 

de fertilizantes orgánicos a partir de bioresiduos e 

na súa aplicación planificada en todo tipo de solos e 

cultivos agrícolas, entre eles os de millo forraxeiro. A 

empresa actúa dende a súa planta de tratamento de 

Castro de Rei (Lugo).

O
s lodos de depuradora e os 

residuos biodegradables 

procedentes de explota-

cións gandeiras e de in-

dustrias agroalimentarias, 

coma os restos vexetais ou os puríns, 

son unha importante fonte de nutrientes 

para as terras de labor polo seu contido 

en materia orgánica, nitróxeno e fósforo. 

O grupo empresarial Agroamb empezou 

a transformalos en fertilizantes orgáni-

cos no 2000 e dende entón, probada a 

súa eficacia en diferentes campos de 

cultivo, ofrece un servizo integral de fer-

tilización orgánica para cada agricultor 

e parcela. 

Agroamb xestiona unhas 150.000 

toneladas de bioresiduos ao ano, que  

doutro xeito terminarían nos verte-

doiros. O seu aproveitamento para o 

abonado, autorizado pola Consellería de 

Medio Ambiente, tamén se destina aos 

cultivos de millo forraxeiro, cuxa fertili-

zación require unha coidadosa planifi-

cación, debido á necesidade que teñen 

estas plantas de asimilar moitos nu-

trientes nun curto espazo de tempo. Os 

fertilizantes orgánicos que obtén Agro-

amb favorecen a absorción deses ele-

mentos necesarios para a alimentación 

e o crecemento, ademais de mellorar a 

estrutura do solo. 

O traballo deste grupo galego para op-

timizar os resultados dos seus produtos 

na agricultura é unha carreira de fondo 

baseada na participación en diversos 

proxectos de investigación, en colabora-

ción coas universidades galegas.

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

Agroamb fai análises químicas nun labora-
torio propio para determinar a aptitude dos 
bioresiduos como fertilizantes agrícolas, así 
como análises do terreo para avaliar as ne-
cesidades nutritivas do solo e o rendemento 
do cultivo. 

Logo, hixieniza e trata os residuos, dándolles 
unha textura adecuada para a súa incorpo-
ración ás terras. Este procedemento de valo-
rización cumpre a normativa vixente e as re-
comendacións da Consellería do Medio Rural 
e do Código de boas prácticas agrarias e é 
respectuoso co medio ambiente.

Cos resultados destas analíticas e o novo pro-
duto, os enxeñeiros da empresa deseñan un 
plan de fertilización específico que permitirá 
aplicarlle á superficie cultivada as doses pre-
cisas do fertilizante orgánico. 

O servizo de Agroamb tamén abrangue o 
transporte e a administración do fertili-
zante, para o que utiliza distintos medios 
técnicos, en función das súas propiedades 
(sequidade, pastosidade, esponxosidade...). 
Normalmente aplícao sobre o cultivo de millo 
cun camión esparcidor con tracción total ou 
ben cun remolque esparcidor arrastrado por 
un tractor, pero outras veces practica inxec-
cións no terreo. 

Pasado un tempo, os técnicos retoman as 
análises do terreo fertilizado para asegurar 
uns niveis óptimos de fertilidade. 

UN PLAN AGRONÓMICO COMPLETO
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Resultados 1996-2010, Zona: “COSTA OCCIDENTAL” (continuación)

Casa comercial Años VARIEDAD DÍAS S/R % PL Caíd. PROD (tMS/ha)
(% MS)

DMO (%) MJ/ kg MS UFL/ kg MS Mcal/ kg MS
CEN PB FND ALM

Monsanto 2 DKC 43,72 136 C 3 A 16,3 C 3,4 6,9 42,2 33,6 B 75,7 11,7 0,97 B 1,77
Fitó 4 ZAMORA 137 C 6 C 15,6 C 3,4 7,4 41,1 33,5 B 76,3 11,8 0,98 B 1,78
KWS 2 ATLETICO 137 C 6 B 17,5 B 3,5 7,0 42,6 30,3 C 75,2 11,6 0,96 C 1,75
Codisem 2 DELLI 138 C 2 A 16,4 C 3,4 6,6 42,1 34,2 A 75,5 11,7 0,97 B 1,76
Arlesa 2 ES SIGMA 138 C 6 C 17,8 B 3,2 6,6 42,9 31,5 C 75,1 11,6 0,97 C 1,75
Monsanto 3 DKC 3745 138 C 5 B 16,1 C 3,3 7,0 41,8 32,9 B 75,8 11,7 0,97 B 1,77
Syngenta 3 CISKO 139 D 5 B 17,3 B 3,3 6,8 40,6 35,1 A 76,0 11,8 0,98 B 1,78
Senasa 5 ANJOU 387 140 D 4 B 17,6 B 3,1 6,4 42,9 32,5 B 75,3 11,7 0,97 C 1,76
Maïsadour 2 PANAMA 140 D 24 E 18,1 B 3,7 7,0 46,1 27,6 D 73,5 11,3 0,94 E 1,71
Monsanto 6 CONCA 140 D 6 B 16,9 B 3,2 6,9 42,0 34,5 A 75,6 11,7 0,97 B 1,77
Arlesa 2 ES SENSOR 140 D 3 B 17,0 B 3,5 6,6 42,6 33,9 B 75,3 11,6 0,96 C 1,75
Arlesa 4 DUKLA 141 D 8 C 17,1 B 3,4 6,9 45,9 31,2 C 73,8 11,4 0,94 D 1,72
RAGT 3 RULEXX 141 D 5 B 17,6 B 3,7 7,0 44,8 31,2 C 74,5 11,5 0,95 D 1,73
RAGT 3 BERGXXON 141 D 6 C 16,9 C 3,5 6,9 43,5 32,3 B 75,1 11,6 0,96 C 1,75
Codisem 2 CLARITI 142 D 5 B 17,5 B 3,2 6,2 41,8 34,8 A 75,2 11,7 0,97 C 1,76
Monsanto 3 DKC 4845 143 D 4 B 16,2 C 3,3 6,4 40,3 34,5 A 76,5 11,8 0,98 A 1,79
Maïsadour 3 MAS 33 A 144 D 7 C 18,0 B 3,4 6,9 42,6 31,9 B 75,2 11,6 0,96 C 1,75
L G 2 LG 33.85 144 D 10 C 17,9 B 3,4 6,9 42,5 33,0 B 75,5 11,7 0,97 C 1,76
RAGT 3 SILEXX 144 D 3 A 16,4 C 3,5 6,8 42,2 32,8 B 75,5 11,7 0,97 C 1,76
Monsanto 2 DKC 48.88 144 D 3 A 16,7 C 3,4 6,6 42,5 34,0 B 75,2 11,6 0,97 C 1,75
Fitó 3 ORENSE 145 D 5 B 17,2 B 3,6 7,3 45,1 30,8 C 74,0 11,4 0,95 D 1,72
Maïsadour 2 FEROUZ 145 D 4 B 18,4 A 3,3 7,4 44,0 31,4 C 74,5 11,5 0,95 D 1,74
Rocalba 2 LAXXOT 145 D 4 B 16,7 C 3,3 6,9 41,1 33,4 B 76,0 11,8 0,98 B 1,78
Rocalba 2 RIXXER 145 D 5 B 17,8 B 3,1 6,5 41,2 34,9 A 75,7 11,7 0,98 B 1,77
Arlesa 4 ES PAOLIS 146 D 5 B 17,9 B 3,3 6,6 43,9 33,9 B 74,4 11,5 0,95 D 1,74
Advanta 2 AMBASSAD 147 E 6 C 17,2 B 3,3 6,2 47,5 30,2 C 72,3 11,2 0,92 E 1,69
Senasa 2 ANJOU 456 147 E 14 D 18,1 B 3,4 6,5 44,9 31,9 C 73,5 11,4 0,94 E 1,71

Error estándar (±): 1.84 4,47 0,75 0,15 0,19 1,29 1,24 0,69 0,12 0,011 0,018
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Resultados 1996-2010, Zona: “COSTA ORIENTAL”

Casa comercial Años VARIEDAD DÍAS S/R % PL Caíd. PROD (tMS/ha)
(% MS)

DMO (%) MJ/ kg MS UFL/ kg MS Mcal/ kg MS
CEN PB FND ALM

KWS 2 NATHAN 116 A 4 B 17,7 C 4,1 7,2 44,3 27,4 D 74,5 11,4 0,95 D 1,72
Batlle 2 RAVENNA 116 A 3 B 15,4 E 3,9 7,3 43,0 30,0 C 75,6 11,6 0,96 C 1,75
Senasa 2 ANNABELLE 117 A 3 B 17,8 C 3,8 7,3 42,0 28,8 D 75,8 11,7 0,97 C 1,76
Batlle 2 SURPRISE 118 A 3 A 17,2 D 3,4 6,6 44,0 26,2 E 74,8 11,6 0,96 D 1,74
Senasa 2 ANJOU 249 119 B 4 B 18,8 C 4,0 7,1 43,4 27,5 D 75,2 11,5 0,96 C 1,74
Senasa 2 ADNET 119 B 5 B 18,8 C 3,9 7,7 43,3 26,9 D 75,1 11,5 0,96 C 1,74
KWS 2 KABANAS 120 B 3 B 18,9 C 3,6 6,9 45,5 27,2 D 73,6 11,4 0,94 E 1,71
KWS 2 KROKUS 120 B 2 A 18,9 C 3,8 7,5 44,9 28,0 D 74,4 11,4 0,95 D 1,73
L G 2 LG 32.76 122 B 4 B 19,7 C 4,0 8,3 41,3 28,3 D 76,2 11,7 0,97 C 1,77
Advanta 2 SECURA 122 B 3 A 18,9 C 3,6 7,6 42,4 30,0 C 75,4 11,6 0,96 C 1,75
LG 2 LG 32.64 122 B 12 D 19,5 C 3,7 7,1 43,1 27,8 D 75,5 11,6 0,96 C 1,75
Caussade 2 BONPI 124 B 5 B 20,6 B 3,5 7,1 44,1 30,2 C 74,8 11,6 0,96 D 1,74
Batlle 2 HAPPI 124 B 4 B 19,5 C 3,6 6,8 44,4 28,9 D 74,5 11,5 0,95 D 1,73
RAGT 2 CICLIXX 124 B 2 A 19,0 C 3,1 6,8 44,5 29,5 C 74,3 11,5 0,95 D 1,74
Advanta 2 AUTOMAT 124 B 14 D 16,2 D 3,2 7,3 40,1 33,2 B 77,2 12,0 1,00 A 1,81
L G 2 LG 33.03 125 B 4 B 19,8 B 3,7 7,2 42,9 29,5 C 75,1 11,6 0,96 C 1,74
Senasa 2 ANJOU 290 125 B 3 B 21,3 B 3,8 7,7 41,9 28,2 D 75,6 11,6 0,96 C 1,76
Senasa 2 ANJOU 277 125 B 0 A 20,0 B 3,5 7,4 42,4 32,3 B 75,5 11,7 0,97 C 1,76
Fitó 5 DUERO 125 B 2 A 17,3 D 3,8 7,3 41,9 29,3 C 75,7 11,7 0,97 C 1,76
Fitó 4 TECK 126 B 6 B 17,7 C 4,0 7,4 44,0 27,5 D 75,2 11,6 0,96 D 1,74
Caussade 4 CERGI 126 B 5 B 19,0 C 3,8 7,0 45,0 27,4 D 74,4 11,5 0,95 D 1,73
Monsanto 5 DK 287 126 B 5 B 18,4 C 3,7 6,7 44,1 31,1 C 74,6 11,5 0,95 D 1,73
Arlesa 2 ES IMANOL 126 C 1 A 18,9 C 3,5 6,7 44,7 30,8 C 74,4 11,5 0,95 D 1,73
Codisem 2 CRAZI 126 C 4 B 19,7 B 3,8 7,3 42,5 29,0 D 75,3 11,6 0,96 C 1,75
KWS 2 ATLETICO 127 C 3 A 20,5 B 3,4 6,8 43,3 29,9 C 75,2 11,6 0,96 C 1,75
Arlesa 2 ES SIGMA 127 C 1 A 20,3 B 3,6 6,9 43,5 31,8 B 74,8 11,5 0,95 D 1,74
RAGT 3 TAXXOA 128 C 7 C 19,5 C 3,5 6,6 44,2 31,0 C 74,3 11,5 0,95 D 1,73
Advanta 2 AARLEY 128 C 3 A 20,4 B 3,5 7,0 43,1 28,0 D 75,0 11,6 0,96 C 1,75
KWS 2 AMANATIDIS 128 C 6 C 20,1 B 3,2 6,7 41,0 35,1 A 76,0 11,8 0,98 B 1,78
Maïsadour 3 FANGIO 128 C 3 B 19,5 C 3,4 7,0 42,4 32,0 B 75,5 11,7 0,97 C 1,76
Monsanto 4 DK 315 129 C 0 A 19,3 C 3,5 6,9 43,8 32,3 B 74,9 11,6 0,96 C 1,75
Fitó 2 SUBITO 129 C 12 D 20,1 B 3,5 7,3 44,9 30,2 C 74,1 11,4 0,95 D 1,73
Fitó 2 OPTI 130 C 0 A 18,3 C 4,4 7,9 46,2 25,2 E 74,1 11,3 0,94 E 1,71
Monsanto 3 DKC 3745 131 C 5 B 18,6 C 3,5 7,2 42,2 32,4 B 75,6 11,7 0,97 C 1,76
Fitó 4 ZAMORA 132 C 4 B 18,0 C 3,6 7,5 41,0 32,6 B 76,5 11,8 0,98 B 1,78
Monsanto 2 DKC 43.72 132 C 1 A 18,9 C 3,4 6,8 42,5 34,6 A 75,5 11,7 0,97 C 1,76
Batlle 3 SUM 330 132 C 5 B 18,8 C 3,7 7,1 43,2 31,5 C 74,9 11,5 0,96 D 1,74
Codisem 2 DELLI 133 C 5 B 19,3 C 3,3 6,7 41,8 33,6 B 75,8 11,7 0,97 C 1,77
L G 2 LG 33.85 135 D 12 D 21,1 B 3,3 6,9 43,1 31,9 B 75,2 11,6 0,96 C 1,76
Maïsadour 3 MAS 33 A 135 D 5 B 21,6 B 3,8 7,2 43,8 29,4 C 74,4 11,5 0,95 D 1,73
Senasa 5 ANJOU 387 135 D 9 C 20,7 B 3,5 6,6 43,8 30,2 C 74,7 11,5 0,95 D 1,74
Monsanto 6 CONCA 135 D 5 B 20,1 B 3,3 6,9 40,8 34,6 A 76,4 11,8 0,98 B 1,78
RAGT 3 BERGXXON 135 D 3 B 22,2 A 3,4 6,5 42,5 32,7 B 75,5 11,7 0,97 C 1,76
Codisem 2 CLARITI 136 D 4 B 19,1 C 3,5 6,7 42,0 32,8 B 75,3 11,6 0,96 C 1,75
Arlesa 4 DUKLA 136 D 4 B 20,3 B 3,8 7,4 45,0 30,1 C 74,5 11,5 0,95 D 1,73
Syngenta 2 SURTEP 136 D 8 C 19,6 C 3,6 7,1 41,0 34,0 B 77,0 11,9 0,99 B 1,79
Monsanto 3 DKC 4845 136 D 6 B 19,9 B 3,5 6,7 40,2 34,4 A 76,8 11,9 0,99 B 1,79
Rocalba 2 RIXXER 136 D 3 A 19,8 B 3,7 8,0 41,4 32,1 B 76,3 11,8 0,98 B 1,78
Syngenta 3 CISKO 136 D 3 B 20,9 B 3,4 6,7 41,4 34,3 A 75,9 11,7 0,97 C 1,77
RAGT 3 RULEXX 137 D 4 B 22,0 A 3,5 6,8 41,2 34,1 B 76,2 11,8 0,98 B 1,77
Rocalba 2 LAXXOT 137 D 3 B 18,8 C 3,5 6,9 42,4 32,8 B 75,6 11,7 0,97 C 1,76
Fitó 3 ORENSE 138 D 3 B 18,7 C 3,8 6,9 46,6 28,7 D 73,8 11,4 0,94 E 1,71
Maïsadour 2 PANAMA 138 D 14 D 21,9 A 3,7 6,9 44,7 30,0 C 74,4 11,5 0,95 D 1,73
Arlesa 2 ES SENSOR 138 D 1 A 19,8 B 3,4 6,6 41,5 34,4 A 75,8 11,7 0,97 C 1,77
Maïsadour 2 FEROUZ 138 D 5 B 21,0 B 3,8 7,4 44,2 29,4 C 74,6 11,5 0,95 D 1,73
RAGT 3 SILEXX 138 D 3 B 19,2 C 3,5 6,9 40,8 34,0 B 76,6 11,8 0,98 B 1,79
Monsanto 2 DKC 48.88 140 D 34 E 21,4 B 3,7 6,6 41,9 35,4 A 75,4 11,6 0,96 C 1,75
Arlesa 4 ES PAOLIS 140 D 6 B 20,4 B 3,5 6,6 43,2 32,9 B 74,9 11,6 0,96 D 1,75
Advanta 2 AMBASSAD 142 D 3 A 19,9 B 3,8 6,9 44,8 30,9 C 74,0 11,4 0,94 D 1,72
Senasa 2 ANJOU 456 142 D 4 B 21,4 B 3,8 7,2 43,4 31,3 C 74,8 11,5 0,95 D 1,74

Error estándar (±): 1,84 4,47 0,75 0,15 0,19 1,29 1,24 0,69 0,12 0,011 0,018

LISTA PRINCIPAL DE VARIEDADES DE MAÍZ. COSTA ORIENTAL
(Variedades con por lo menos 2 años de evaluación)
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Resultados 1996-2010, Zona: “INTERIOR BAJA”

Casa comercial Años VARIEDAD DÍAS S/R % PL  Caíd. PROD (tMS/ha)
(% MS)

DMO (%) MJ/ kg MS UFL/ kg MS Mcal/ kg MS
CEN PB FND ALM

KWS 2 NATHAN 108 B 2 A 16,1 D 3,6 6,9 42,0 32,0 C 75,7 11,7 0,97 C 1,76
Senasa 2 ANNABELLE 110 B 0 A 15,1 D 4,0 7,1 44,9 31,5 C 74,9 11,5 0,95 D 1,73
Batlle 2 RAVENNA 111 B 0 A 14,3 E 3,6 7,0 41,2 33,4 B 76,1 11,7 0,98 C 1,77
Batlle 2 SURPRISE 111 B 1 A 16,4 D 3,6 6,6 41,1 32,9 B 76,0 11,7 0,97 C 1,77
Senasa 2 ADNET 111 B 3 B 16,8 C 3,8 7,5 42,9 29,4 D 75,3 11,6 0,96 C 1,75
Advanta 2 SECURA 114 B 1 A 16,8 C 3,4 6,9 42,9 31,8 C 75,1 11,6 0,96 C 1,75
KWS 2 KABANAS 114 B 0 A 18,0 C 3,5 7,1 41,3 31,9 C 75,8 11,7 0,97 C 1,77
KWS 2 KROKUS 114 B 0 A 16,4 C 3,8 7,4 42,6 30,4 C 75,1 11,6 0,96 C 1,74
Fitó 2 SUBITO 115 B 5 B 18,4 C 3,7 7,0 44,4 31,3 C 74,7 11,5 0,95 D 1,73
Caussade 2 BONPI 115 B 1 A 16,4 D 3,6 7,0 44,4 30,6 C 74,8 11,5 0,96 C 1,74
Batlle 2 HAPPI 115 B 1 A 17,9 C 3,7 7,0 44,8 30,5 C 74,3 11,4 0,95 D 1,72
Monsanto 5 DK 287 115 B 1 A 17,3 C 3,8 6,7 45,3 30,5 C 74,2 11,4 0,94 D 1,72
Senasa 2 ANJOU 249 115 B 2 A 16,3 D 3,7 6,8 44,0 29,0 D 74,5 11,5 0,95 D 1,73
L G 2 LG 33.03 115 B 2 A 17,0 C 4,0 6,8 46,1 27,7 D 73,5 11,3 0,93 E 1,70
Senasa 2 ANJOU 290 115 B 25 E 17,2 C 3,7 7,1 44,8 30,4 C 74,6 11,5 0,95 D 1,73
Caussade 4 CERGI 116 B 1 A 17,7 C 3,8 6,8 46,3 27,1 D 73,5 11,3 0,94 D 1,71
KWS 2 ATLETICO 116 B 1 A 18,8 B 3,6 6,8 46,3 29,2 D 73,7 11,3 0,94 D 1,71
LG 2 LG 32.64 116 B 1 A 18,0 C 3,5 7,0 43,1 28,6 D 75,6 11,7 0,97 C 1,76
Senasa 2 ANJOU 277 116 B 1 A 17,0 C 3,5 7,4 43,5 31,5 C 75,2 11,6 0,96 C 1,75
Fitó 5 DUERO 117 B 1 A 15,8 D 3,8 7,1 43,7 29,0 D 74,9 11,5 0,95 D 1,74
RAGT 2 CICLIXX 117 C 1 A 17,5 C 3,3 6,9 42,5 32,4 B 75,2 11,6 0,97 C 1,75
Advanta 2 AARLEY 117 C 0 A 17,8 C 3,5 6,9 42,7 31,2 C 75,2 11,6 0,96 C 1,75
L G 2 LG 32.76 117 C 1 A 17,1 C 3,8 7,5 41,2 30,7 C 76,1 11,7 0,97 C 1,77
RAGT 3 TAXXOA 117 C 1 A 18,5 C 3,6 6,8 46,2 30,1 C 73,6 11,3 0,94 D 1,71
KWS 2 AMANATIDIS 118 C 1 A 17,8 C 3,2 6,9 43,5 32,8 B 74,8 11,6 0,96 C 1,74
Monsanto 4 DK 315 118 C 1 A 16,7 C 3,6 7,0 42,4 33,1 B 75,8 11,7 0,97 C 1,76
Arlesa 2 ES IMANOL 118 C 0 A 17,2 C 3,7 6,7 44,3 32,7 B 74,8 11,5 0,95 D 1,73
Codisem 2 CRAZI 120 C 2 A 17,7 C 3,7 6,9 42,7 30,0 C 75,2 11,6 0,96 C 1,75
Fitó 4 TECK 120 C 7 C 17,9 C 4,0 7,2 43,4 27,5 D 75,2 11,6 0,96 C 1,75
Maïsadour 3 FANGIO 120 C 1 A 17,5 C 3,5 6,8 42,3 33,2 B 75,4 11,6 0,97 C 1,76
Caussade 2 SEIDI 121 C 3 A 18,0 C 3,7 6,9 42,6 29,0 D 75,2 11,6 0,96 C 1,75
Arlesa 2 ES SENSOR 121 C 1 A 17,7 C 4,0 6,9 45,4 32,2 C 74,1 11,4 0,94 D 1,71
Advanta 2 AUTOMAT 122 C 1 A 15,9 D 3,4 7,5 40,6 30,5 C 76,8 11,9 0,99 B 1,79
Arlesa 4 DUKLA 123 C 3 A 18,4 C 3,6 7,0 45,5 31,3 C 74,3 11,4 0,95 D 1,73
Monsanto 2 DKC 43.72 123 C 1 A 18,1 C 3,8 6,7 46,2 31,6 C 73,8 11,3 0,94 D 1,71
Batlle 3 SUM 330 123 C 1 A 18,5 C 3,8 6,9 45,1 28,6 D 73,6 11,3 0,94 D 1,71
Fitó 4 ZAMORA 123 C 1 A 16,8 C 3,5 7,3 39,4 33,0 B 77,1 11,9 0,99 B 1,80
Senasa 5 ANJOU 387 123 C 4 B 18,9 B 3,3 6,5 44,7 30,2 C 74,4 11,5 0,95 D 1,73
Fitó 2 OPTI 125 C 2 A 17,1 C 4,0 7,8 42,3 29,4 D 76,0 11,7 0,97 C 1,76
Monsanto 3 DKC 3745 126 C 1 A 18,2 C 3,4 6,8 42,1 34,7 B 75,4 11,7 0,97 C 1,76
Monsanto 6 CONCA 126 C 0 A 18,8 B 3,5 7,1 41,5 33,3 B 76,2 11,8 0,98 B 1,78
Maïsadour 3 MAS 33 A 126 D 1 A 19,4 B 3,7 7,2 42,6 33,4 B 75,4 11,6 0,96 C 1,75
L G 2 LG 33.85 126 D 3 B 19,3 B 3,5 7,0 42,7 33,2 B 75,6 11,7 0,97 C 1,76
Codisem 2 DELLI 127 D 1 A 18,1 C 3,3 6,7 41,3 35,4 A 76,0 11,7 0,98 C 1,77
Codisem 2 CLARITI 127 D 0 A 18,4 C 3,4 6,4 41,9 33,9 B 75,6 11,7 0,97 C 1,76
RAGT 3 RULEXX 127 D 1 A 19,9 B 3,5 6,8 43,3 34,0 B 75,3 11,6 0,96 C 1,75
Rocalba 2 RIXXER 127 D 10 D 19,1 B 3,6 6,8 43,2 33,3 B 74,9 11,5 0,96 C 1,74
Syngenta 3 CISKO 127 D 0 A 19,3 B 3,3 6,7 40,7 35,2 A 76,2 11,8 0,98 B 1,78
Arlesa 2 ES SIGMA 127 D 1 A 19,3 B 3,5 6,9 42,7 32,5 B 75,3 11,6 0,96 C 1,75
Monsanto 2 DKC 48.88 127 D 1 A 18,0 C 3,8 6,7 44,8 33,9 B 74,5 11,5 0,95 D 1,73
Rocalba 2 LAXXOT 128 D 0 A 18,4 C 3,5 6,8 41,6 35,2 A 76,1 11,7 0,97 C 1,77
RAGT 3 SILEXX 128 D 1 A 18,8 B 3,4 6,7 43,0 34,6 B 75,5 11,7 0,97 C 1,76
Maïsadour 2 FEROUZ 128 D 1 A 20,2 B 3,8 7,2 45,4 30,5 C 73,9 11,4 0,94 D 1,71
RAGT 3 BERGXXON 128 D 1 A 19,1 B 3,4 6,7 42,0 34,3 B 76,0 11,7 0,97 C 1,77
Syngenta 2 SURTEP 129 D 9 C 17,6 C 4,1 7,2 44,5 30,2 C 74,9 11,5 0,95 D 1,74
Maïsadour 2 PANAMA 130 D 11 D 20,8 A 3,8 6,8 44,1 28,8 D 74,4 11,5 0,95 D 1,73
Monsanto 3 DKC 4845 130 D 0 A 18,8 B 3,4 6,6 40,7 35,6 A 76,6 11,8 0,98 B 1,79
Fitó 3 ORENSE 130 D 0 A 18,3 C 3,7 7,4 44,5 29,9 C 74,9 11,5 0,96 C 1,74
Senasa 2 ANJOU 456 131 D 1 A 20,1 B 3,7 6,4 46,2 31,6 C 73,4 11,3 0,93 E 1,70
Arlesa 4 ES PAOLIS 132 D 1 A 21,5 A 3,5 6,7 44,0 33,9 B 74,7 11,5 0,96 C 1,74
Advanta 2 AMBASSAD 134 D 1 A 19,9 B 3,9 6,8 47,4 30,4 C 72,9 11,2 0,93 E 1,69

Error estándar (±): 1,84 4,47 0,75 0,15 0,19 1,29 1,24 0,69 0,12 0,011 0,018

LISTA PRINCIPAL DE VARIEDADES DE MAÍZ. ZONA INTERIOR BAJA
(Variedades con por lo menos 2 años de evaluación)
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CRAZI
- Nº 1 en su ciclo 
- Nº 2 en su ciclo 
- Nº 3 en su ciclo 

DELLI

-   Altísima  digestibilidad y tasa de almidón SERIDA 2008

MAMILLA

27.5 132 73.3 52.8

SERIDA
ASTURIAS

18.4 a 35.6 a 75.5 32.5

23.6 a 34.4 a 74 33.7

21.7 a 31.6 c 74.5 36

19.6 a 25  d 71.8 32.8

En Galicia estos resultados
ninguna variedad lo había conseguido

**FUENTE: SERIDA (A-EL MEJOR,C-INTERMEDIO,D-DESFAVORABLE) 
*** CODISEM SEMENCES RECOMIENDA EN ASTURIAS, POR CICLO, SU SIEMBRA PREFERENTEMENTE EN LA COSTA.
**FUENTE: SERIDA (A-EL MEJOR,C-INTERMEDIO,D-DESFAVORABLE) 
*** CODISEM SEMENCES RECOMIENDA EN ASTURIAS, POR CICLO, SU SIEMBRA PREFERENTEMENTE EN LA COSTA.
**FUENTE: SERIDA (A-EL MEJOR,C-INTERMEDIO,D-DESFAVORABLE) 
*** CODISEM SEMENCES RECOMIENDA EN ASTURIAS, POR CICLO, SU SIEMBRA PREFERENTEMENTE EN LA COSTA.
**FUENTE: SERIDA (A-EL MEJOR,C-INTERMEDIO,D-DESFAVORABLE) 
*** CODISEM SEMENCES RECOMIENDA EN ASTURIAS, POR CICLO, SU SIEMBRA PREFERENTEMENTE EN LA COSTA.
**FUENTE: SERIDA (A-EL MEJOR,C-INTERMEDIO,D-DESFAVORABLE) 
*** CODISEM SEMENCES RECOMIENDA EN ASTURIAS, POR CICLO, SU SIEMBRA PREFERENTEMENTE EN LA COSTA.
**FUENTE: SERIDA (A-EL MEJOR,C-INTERMEDIO,D-DESFAVORABLE) 
*** CODISEM SEMENCES RECOMIENDA EN ASTURIAS, POR CICLO, SU SIEMBRA PREFERENTEMENTE EN LA COSTA.

ODOD



Resultados 1996-2010, Zona: “INTERIOR ALTA”

Casa comercial Años VARIEDAD DÍAS S/R % PL  Caíd. PROD (tMS/ha)
(% MS)

DMO (%) MJ/ kg MS UFL/ kg MS Mcal/ kg MS
CEN PB FND ALM

KWS 2 NATHAN 141 A 1 A 16,9 C 3,6 6,7 44,5 28,9 B 74,1 11,4 0,94 C 1,72
Batlle 2 SURPRISE 144 B 0 A 15,1 D 3,4 6,5 44,3 28,3 B 74,1 11,4 0,95 C 1,73
Senasa 2 ANNABELLE 144 B 6 C 16,4 C 3,5 7,0 44,4 26,0 C 74,2 11,5 0,95 C 1,73
Batlle 2 RAVENNA 146 B 2 A 13,6 E 3,5 7,1 44,4 30,1 B 74,3 11,5 0,95 C 1,73
Senasa 2 ADNET 148 B 2 A 17,8 B 3,8 7,7 42,7 26,4 C 75,0 11,5 0,96 B 1,74
KWS 2 KABANAS 149 B 8 C 16,3 C 3,3 6,9 46,7 27,3 C 72,9 11,3 0,93 C 1,70
Codisem 2 CRAZI 150 B 3 B 17,7 B 3,7 7,3 47,5 25,2 D 73,0 11,2 0,93 C 1,70
Advanta 2 AUTOMAT 150 B 17 D 14,9 D 3,4 7,0 43,4 27,1 C 75,2 11,6 0,97 B 1,75
Advanta 2 SECURA 150 B 0 A 16,6 C 3,5 7,3 47,0 25,9 C 73,3 11,3 0,94 C 1,70
Senasa 2 ANJOU 290 151 B 2 A 17,8 B 3,7 7,5 46,4 21,7 E 73,6 11,3 0,94 C 1,71
Senasa 2 ANJOU 249 151 B 1 A 17,1 B 4,0 8,0 48,5 22,8 E 73,0 11,2 0,93 D 1,69
KWS 2 ATLETICO 152 B 7 C 16,8 C 3,4 6,7 47,0 25,8 C 73,0 11,3 0,93 C 1,70
Batlle 2 HAPPI 152 B 8 C 15,9 C 3,5 6,8 47,1 26,4 C 72,8 11,2 0,93 D 1,69
LG 2 LG 32.64 152 B 0 A 16,3 C 3,5 7,2 44,2 25,3 D 74,7 11,5 0,96 B 1,74
KWS 2 KROKUS 152 B 1 A 15,7 C 3,6 7,4 46,1 26,8 C 73,5 11,3 0,94 C 1,71
RAGT 2 CICLIXX 152 B 4 B 16,2 C 3,1 6,8 45,5 27,8 C 73,7 11,4 0,95 C 1,72
L G 2 LG 32.76 153 B 2 A 18,4 B 3,6 7,1 44,4 26,1 C 74,2 11,5 0,95 C 1,73
Arlesa 2 ES SIGMA 153 B 19 D 17,5 B 3,2 6,5 44,9 28,4 B 74,2 11,5 0,95 B 1,73
Senasa 2 ANJOU 277 153 B 8 C 17,0 B 3,5 7,2 45,2 29,4 B 73,9 11,4 0,94 C 1,72
Fitó 2 SUBITO 153 C 4 B 18,0 B 3,5 7,1 46,6 26,2 C 73,4 11,3 0,94 C 1,71
Monsanto 5 DK 287 153 C 4 B 16,8 C 3,4 6,7 44,3 29,7 B 74,4 11,5 0,95 B 1,73
KWS 2 AMANATIDIS 154 C 41 E 16,2 C 3,0 6,6 44,5 31,4 A 73,9 11,5 0,95 B 1,73
Advanta 2 AARLEY 154 C 0 A 16,0 C 3,2 6,6 48,1 24,4 D 72,6 11,2 0,93 D 1,69
Fitó 5 DUERO 154 C 2 A 14,7 D 3,6 7,1 44,7 26,4 C 74,5 11,5 0,95 B 1,73
L G 2 LG 33.03 154 C 4 B 18,2 B 3,7 7,1 43,6 26,7 C 74,3 11,4 0,95 B 1,73
Monsanto 4 DK 315 155 C 5 B 15,6 C 3,5 7,2 45,6 28,7 B 74,1 11,4 0,95 C 1,72
Caussade 2 BONPI 155 C 7 C 16,9 C 3,2 6,9 45,6 28,9 B 73,7 11,4 0,95 C 1,72
Arlesa 2 ES IMANOL 156 C 4 B 16,4 C 3,3 6,7 45,0 29,8 B 73,9 11,4 0,95 C 1,73
RAGT 3 TAXXOA 157 C 6 B 17,4 B 3,4 6,8 46,4 26,9 C 73,1 11,3 0,93 C 1,70
Caussade 4 CERGI 157 C 1 A 18,1 B 3,6 6,9 47,3 25,2 D 72,9 11,2 0,93 C 1,70
Fitó 4 ZAMORA 157 C 4 B 16,0 C 3,5 7,4 44,1 29,2 B 74,5 11,5 0,95 B 1,74
Batlle 3 SUM 330 157 C 5 B 17,7 B 3,2 6,7 43,2 31,2 A 74,4 11,5 0,95 B 1,74
Fitó 4 TECK 157 C 4 B 17,1 B 4,0 7,2 47,8 25,3 D 72,8 11,2 0,92 D 1,69
Maïsadour 3 FANGIO 158 C 0 A 17,8 B 3,3 7,1 45,1 27,8 C 73,7 11,4 0,94 C 1,72
Arlesa 4 DUKLA 158 C 9 C 17,4 B 3,6 7,2 49,5 25,7 D 72,2 11,1 0,92 D 1,68
Caussade 2 SEIDI 158 C 43 E 18,4 B 3,6 7,1 44,3 29,9 B 74,2 11,4 0,95 B 1,73
Monsanto 2 DKC 43.72 159 C 0 A 17,6 B 3,2 6,7 45,2 30,7 A 73,5 11,4 0,94 C 1,72
Codisem 2 DELLI 159 C 5 B 17,4 B 3,2 6,9 43,3 32,4 A 74,7 11,6 0,96 B 1,74
Monsanto 3 DKC 3745 159 C 5 B 17,1 B 3,3 7,3 43,4 29,9 B 74,7 11,6 0,96 B 1,74
Senasa 5 ANJOU 387 159 C 6 B 17,4 B 3,3 6,8 47,5 24,9 D 72,8 11,3 0,93 C 1,70
L G 2 LG 33.85 161 C 5 B 18,3 B 3,1 7,0 46,8 27,7 C 73,1 11,3 0,94 C 1,71
Monsanto 3 DKC 4845 161 C 5 B 17,2 B 3,4 6,6 43,5 29,9 B 74,9 11,6 0,96 B 1,75
Monsanto 6 CONCA 162 C 4 B 17,9 B 3,2 6,9 45,3 29,0 B 73,8 11,4 0,95 C 1,73
RAGT 3 RULEXX 162 C 5 B 18,6 A 3,4 6,9 45,8 28,5 B 73,9 11,4 0,95 C 1,72
Fitó 2 OPTI 162 C 7 C 16,3 C 3,7 7,4 46,0 27,3 C 73,9 11,4 0,94 C 1,72
Syngenta 3 CISKO 163 C 18 D 18,3 B 3,4 6,9 43,9 30,5 A 74,2 11,5 0,95 B 1,73
Codisem 2 CLARITI 163 C 7 C 18,6 A 3,4 6,5 45,7 29,0 B 73,1 11,3 0,93 C 1,70
RAGT 3 BERGXXON 163 C 5 B 17,8 B 3,3 6,8 47,4 27,6 C 73,2 11,3 0,94 C 1,71
Maïsadour 3 MAS 33 A 164 D 6 B 16,9 C 3,6 7,3 46,5 25,2 D 73,3 11,3 0,94 C 1,70
Rocalba 2 LAXXOT 164 D 12 D 16,1 C 3,4 7,0 44,5 30,6 A 74,5 11,5 0,95 B 1,74
Arlesa 2 ES SENSOR 165 D 0 A 16,8 C 3,5 6,8 46,6 28,1 B 73,3 11,3 0,94 C 1,70
RAGT 3 SILEXX 165 D 5 B 17,4 B 3,2 6,7 44,4 29,7 B 74,7 11,6 0,96 B 1,74
Rocalba 2 RIXXER 166 D 6 B 17,5 B 3,5 6,8 44,6 29,1 B 74,0 11,4 0,95 C 1,72
Monsanto 2 DKC 48.88 166 D 12 D 17,4 B 3,5 7,0 44,9 29,6 B 74,1 11,4 0,95 C 1,72
Maïsadour 2 FEROUZ 167 D 14 D 17,7 B 3,6 7,2 46,3 27,3 C 73,0 11,3 0,93 C 1,70
Fitó 3 ORENSE 168 D 2 A 16,2 C 3,5 7,3 48,4 24,8 D 72,7 11,2 0,93 D 1,69
Senasa 2 ANJOU 456 170 D 6 C 17,5 B 3,6 7,0 47,2 25,4 D 72,8 11,2 0,93 D 1,69
Arlesa 4 ES PAOLIS 170 D 8 C 18,2 B 3,2 6,4 46,8 28,4 B 72,8 11,3 0,93 D 1,70
Syngenta 2 SURTEP 171 D 9 C 18,9 A 3,7 7,3 44,8 28,4 B 74,8 11,5 0,95 B 1,74
Advanta 2 AMBASSAD 171 D 6 B 17,0 B 3,6 6,9 48,5 25,4 D 72,3 11,2 0,92 D 1,68
Maïsadour 2 PANAMA 173 E 4 B 19,2 A 3,7 6,9 47,2 26,0 C 73,0 11,3 0,93 D 1,70

Error estándar (±): 1,84 4,47 0,75 0,15 0,19 1,29 1,24 0,69 0,12 0,011 0,018

LISTA PRINCIPAL DE VARIEDADES DE MAÍZ. ZONA INTERIOR ALTA
(Variedades con por lo menos 2 años de evaluación)

DISTRIBUCIÓN
A CUALQUIER 
PUNTO DE 
ESPAÑA Y 
PORTUGAL

VENTA DE
CASCARILLA 
DE ARROZ TELEFONO: 647 95 69 08 MAIL: avicolaarribada@hotmail.com

VENTA DE 

ABONO DE 

POLOS
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¿COMO ESCOLLO UN BO 
MILLO PARA ENSILADO?

A 
elección da variedade a se-

mentar é algo moi importante 

nunha explotación gandeira, 

xa que en gran parte das no-

sas granxas o silo de millo é o alimento 

principal da ración.

Millo: sementar variedades de calidade é un 
investimento seguro e rendible

Rendemento:
40.000 kg verde x 0,35 %MS

=
14.000 kg de MS/ha
UFL producidas/ha: 

14.000 kg de MS/ha x 0,95 UFL/kg de ms
=

13.300 UFL/ha
Litros de leite/ha:

13.300 UFL/ha ÷ 0,44 UFL/ litro
=

30.227 litros leite/ha
Diñeiro/ha:

30.227 litros/ha x 0,30 € litros
=

9.068 €/ha
Custo da semente:

85 € saco x 2 sacos/ha
=

170 €/ha
Cun investimento de 170 € obtemos
máis de 9.068 €/ha
Utilizar sementes de calidade é o mellor inves-
timento, o custo da semente é menos do 2% da 
produción obtida

O prezo da semente non debe condi-

cionarnos á hora de escoller as varie-

dades. Temos que pensar nela non coma 

un gasto, senón coma un investimento: 

o custo da semente é menor do 10% dos 

gastos dunha hectárea e menos do 2% 

dos beneficios que pode xerar.

Á hora de escoller a mellor varie-

dade temos que ter varios factores en 

conta. O máis importante é adecuar o 

ciclo do millo a dous factores: a zona e 

o momento da sementeira. Moitas veces  

deixámonos levar pola falsa aparencia 

dos ciclos longos, que en teoría produ-

cen máis, pero moitas veces a materia 

seca obtida é menor que con outras var-

iedades de ciclo máis curto. O que nos 

importa é a cantidade de materia seca 

producida por hectárea, recoller o millo 

antes de que as condicións climatolóxi-

cas nos dificulten os labores e ademais 

nos permitan a implantación doutros 

cultivos, xa que a herba tamén é unha 

importante base das racións.

Outro dos factores a buscar nunha va-

riedade é a tolerancia ás principais en-

fermidades (Helminthosporium, roias, 

fusarium…), xa que, nalgunhas zonas, 

unha baixa tolerancia a estas enfermi-

dades podería estragarnos a colleita. 

O millo é a principal fonte de enerxía 

das racións e, polo tanto, o contido en 

amidón é importante pero non debe ser 

o único dato para decidirnos por unha 

variedade; de feito, con valores altos de 

amidón temos máis risco de acidose 

nas nosas vacas.

Un parámetro moi importante é a 

dixestibilidade das fibras. Estamos a 

falar dun ensilado da planta enteira e o 

gran só representa entre o 40-45% da 

materia seca, polo que o resto son fi-

bras, así que pequenas diferenzas nesta 

dixestibilidade supoñen aforros impor-

tantes e un mellor aproveitamento dos 

recursos propios.

Importancia da dixestibilidade das fibras
Unha diferenza de 2 puntos de Dinag (dixesti-
bilidade de fibras) supón + 0,01UFLs/kg de MS

Produción:
14.000 kg de MS/ha X 0,01 UFLs/kg MS

=
140 UFLs/ha

Litros de leite:
140 UFLs/ha ÷ 0,44 UFLs/litro

=
318 litros leite/ha

Diñeiro/ha:
30.227 litros/ha x 0,30 € litros

=
95 €/ha

Cada diferenza de dous puntos 
de dixestibilidade de fibras 

supón unha ganancia de 95€/ha

Outro valor a considerar, inda que 

sexa menos fundamental, é o contido 

en proteína. O millo é un alimento ba-

sicamente enerxético pero pequenas 

diferenzas en proteína, cos altos con-

sumos de ensilado de millo nas nosas 

explotacións, supoñen un aforro de car-

tos, e nestes momentos de dificultades 

económicas todo aforro é benvido.

Importancia das proteínas
Diferenza ha:

14 kg de MS/ha x 0,2% kg prot/kg Ms
 =

28 kg proteína/ha
1 tonelada de soia achega 480 kg de proteína,

a 350 €/Ton soia           
=

1 kg de proteína custa 0,73 €
Diñeiro/ha:

             28 kg proteína/ha x 0,73 €/kg proteína
 =

20,40 € ha
Cada diferenza de 0,2% de contido 
en proteína entre variedades supón

unha ganancia de 20 €/ha

Debemos escoller unha variedade 

adaptada á nosa zona e ao momento de 

sementeira, que sexa sa e produtiva. A 

mellor variedade non é aquela que ten 

mellor espiga nin a que é máis alta: a 

mellor variedade é a que nos produce 

a maior cantidade de UFLs/ha posible, 

é dicir, a maior cantidade de leite por 

hectárea.

Buscar un bo millo para 

ensilado é moito máis 

que buscar un millo cun-

ha boa espiga. No proce-

so do ensilado picamos 

a planta enteira e por iso 

é preciso buscar unha 

planta equilibrada, con 

moita sanidade e cun ci-

clo adecuado á zona na 

que se vai sementar.
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máis estritos do mercado e os valores 

mínimos que se deben superar son co-

ñecidos publicamente.

testemuñas do mercado.

a aqueles híbridos que satisfagan ao 

mesmo tempo todos os criterios tanto 

animais.

Os criterios agronómicos estuda-

longo de dous anos e as diferentes 

-

-

ao encamado e ás enfermidades máis 

-

thosporium...).

Os valores obtidos por unha variedade 

Radares de Valor Agronómico

criterios nu-

tricionais estudados sobre as colleitas 

-

por unha variedade son representados 

Radares de 

Valor Nutricional.

¿QUE VALORES LLE PROPORCIONA AO 

GANDEIRO A ACREDITACIÓN LGNA?

-

-

mente creada para o gandeiro e a ali-

 identificar 

as mellores variedades para a alimen-

tación do gando

variedades 

cun alto valor agronómico

tranquilidade de saber que ao 

seu rabaño ao garantir o correcto fun-

aumentar o seu 

rendemento lácteo entre 1 e 2 litros por 

-

HDI HYBRIDS

-

mal®

millo HDi®, alta-

mente dixestible.

un mellor aproveitamento de talo e fo-

llas por parte do animal

de varias campañas con estes híbridos 
®

nutritivo.

parte do animal.

leite e a carne.

® porque garanten un 

maior rendemento e produción de 

enerxía

-

® aumentando así a súa produción 

leiteira en 0,5 litros por vaca e día.

SELOS DE CALIDADE DA MARCA 

primeiro programa europeo de ob-

tención de variedades de millo

-

Desde que os híbridos saen destes 

centros ata que entran formar parte 

-

rante varios anos e ao longo de toda 

asegurar os mellores 

resultados

serán sementados polos agricultores e 

gandeiros.

é o único de todo o mundo cunha de-

dicación específica á nutrición animal.

mar-

ca líder no mercado europeo do millo 

para ensilado.

-

-

. Só as me-

llores variedades para as 

explotacións gandeiras e para o seu 

rabaño van identificadas co selo LGNA

tanto nos catálogos coma nos sacos. 

E.O.: Ensaios Oficiais de Rexistro de Variedades 
Comerciais.

¿COMO SE CONCEDE A 

ACREDITACIÓN LGNA? 

-

Buenas prácticas 
científicas -

-

se polo menos durante dous anos.
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 O millo converteuse nunha das forraxes máis impor-
tantes nas explotacións gandeiras actuais, tanto en verde 
coma en ensilado. A forraxe ensilada por excelencia é a 
herba de pradería, aínda que nos últimos anos se produciu 
un incremento da superficie dedicada ao millo forraxei-
ro, particularmente protagonizado polas explotacións de 

O Centro de Investigacións Agrarias de Mabegondo (CIAM) comezou a desenvolver 
nos anos 70 un Plan de Mellora Xenética para millo gran e, posteriormente, para 
o millo forraxeiro. O plan de mellora xenética do millo forraxeiro baséase na 
actualidade no cruzamento entre liñas puras americanas de alta produción e baixo 
encamado e liñas puras galegas ou variedades locais galegas, adaptadas ás 
condicións edafoclimáticas de Galicia e de maior calidade nutritiva.

maiores dimensións. As vantaxes do ensilado de millo 
son o alto rendemento por hectárea -xa que é un alimento 
que proporciona moita enerxía- e a alta palatabilidade por 
parte dos ruminantes, así como a inmediata almacenaxe, 
rápida colleita e baixo custo, cunha mínima porcentaxe de 
perdas, sempre que se faga un correcto ensilado.  

Laura Campo Ramírez e Jesús Moreno-González
Centro de Investigacións Agrarias de Mabegondo (CIAM). 
Instituto Galego de Calidade Alimentaria (INGACAL)

CRUZAMENTOS DE VARIEDADES GALEGAS 
PARA A MELLORA DO MILLO FORRAXEIRO

Ensaios de millo, co CIAM ao fondo
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Ata hai moi poucos anos, todos os híbridos presentes no 
mercado eran seleccionados para alta produción de gran. 
O problema desas variedades de millo é que a súa mellora 
xenética fíxose, precisamente, en base á produción de gran, 
con talos grosos resistentes ao encamado e cunha madu-
ración paralela da mazaroca, talo e follas. Iso implica que 
cando a mazaroca se atopa no momento óptimo de produ-
ción, a planta está demasiado seca, diminuíndo a dixestibi-
lidade da fibra e dificultando a compactación do silo.

Pola contra, o Centro de Investigacións Agrarias de Ma-
begondo leva anos traballando na mellora do millo en base á 
forraxe e á calidade nutritiva do mesmo, co fin de poder ofer-
tar híbridos forraxeiros adaptados ás condicións ambientais 
do norte de España e, de xeito especial, ás de Galicia.

Os programas de mellora xenética do CIAM e da Mi-
sión Biolóxica de Galicia (MBG-CSIC) foron pioneiros 
e permitiron ofertar unha ampla gama de híbridos co-
merciais adaptados ás condicións de Galicia, cando aínda 
non existían no mercado e cando a súa calidade e produ-
ción eran escasas. Os híbridos DMB 5-8 e DMB 7-14 da 
MBG, así como o Horreo 330, Horreo 368, Dominó 440, 
Dominó 450 e XUNCAL, do CIAM, foron pioneiros no 
mercado galego de híbridos precoces, aínda que hoxe en 
día xa foron substituídos por híbridos comerciais de alto 
rendemento de gran. 

PLAN DE MELLORA DO MILLO FORRAXEIRO 
O Banco de Xermoplasma do Centro de Investigacións 
Agrarias de Mabegondo data dos anos comprendidos en-
tre 1973 e 1985, cando se fixeron as primeiras recolleitas 
de variedades autóctonas de millo de Galicia e o norte de 
España. Actualmente, o Banco de Xermoplasma de millo 
conta con máis de 600 entradas de variedades locais e 600 
entradas de liñas puras, que son unha das bases fundamen-
tais da mellora xenética debido á súa adaptación ao medio 
e a súa estabilidade.

Táboa 1: Orixe, tipo e cor do gran das Variedades locais (VL) conservadas no 
Banco de Xermoplasma do CIAM
Lugar de orixe Nº de VL Tipo de gran Nº de VL Cor do gran Nº de VL
Galicia 513 Liso 526 Amarela 387
Asturias 85 Semi-liso 56 Branca 104
Euskadi 52 Semi-dentado 21 Laranxa 49
Cantabria 24 Dentado 8 Marrón 45
Portugal 1 Sen caracterizar 65 Variegada 10
Perú 1 Vermella 7

Moteada 4
Púrpura 3
Negra 1
Rosa 1

Sen caracte-
rizar

65

Nos últimos anos de traballo, o CIAM desenvolveu po-
boacións avanzadas procedentes do cruzamento de liñas 
puras de material americano e material exótico subtropical, 
orixinarias do Centro Internacional de Mellora do Millo e 
do Trigo (CIMMYT-México) adaptado ás zonas tépedas, 
con material autóctono galego. As liñas puras americanas 
achegan características coma maior produción e resistencia 
ao encamado, mentres que as liñas puras galegas propor-
cionan vigor temperán, precocidade e adaptación ao medio. 

En función do pedigrí do material americano e as liñas 

exóticas formáronse dous grupos que amosaban unha alta 
heterose no seu cruzamento. Un grupo heterótico formado 
por liñas puras exóticas cruzouse con material pertencente 
ao grupo heterótico ‘Reid Yelow Dent’, do norte de Amé-
rica, mentres que o outro grupo heterótico cruzouse con 
liñas puras de orixe autóctona pertencente ao grupo ‘Flint’, 
de endospermo liso. Así, obtivéronse retrocruzamentos se-
gregantes e poboacións F2 que posteriormente, e de xeito 
sucesivo, foron autofecundados.

A partir deses dous grupos de poboación, buscábase ob-
ter liñas puras que manifestasen unha alta heterose entre 
ambos. É dicir, ‘Liso europeo x Reid Yelow Dent’, que de-
mostrou ter un bo comportamento para produción e outras 
características favorables para as condicións da zona na que 
se cultivan híbridos precoces en España e Europa. Na se-
lección destas liñas tratábase de fixar os caracteres de pre-
cocidade, resistencia ao encamado, produción e aptitude 
combinatoria. A aptitude combinatoria das liñas próbase 
cruzándoas cun “tester”. A avaliación deses cruzamentos 
realízase en ensaios repetidos en varios ambientes. Ese 
material de mellora levou ao desenvolvemento de novas 
variedades adaptadas a fotoperiodo (temperatura e preco-
cidade), con altas producións e baixo encamado.

OBXECTIVOS DA MELLORA NA SELECCIÓN DE MILLO FORRAXEIRO

   Alto potencial de rendemento

   Resistencia a estreses abióticos

   Adaptación a fotoperiodo

   Estabilidade

   Tolerancia a estreses bióticos

   Mellorar o valor nutritivo

Materia seca

Forraxe

Encamado

Ciclos curtos

Ciclos medios

Ambientes

Anos

Pragas

Enfermidades

Dixestibilidade

PB, FAD, FND, ALM,
etc.

OBTENCIÓN DE NOVAS VARIEDADES DE MILLO 
FORRAXEIRO
O obxectivo último dun plan de mellora é conseguir novos 
híbridos, liñas puras, variedades sintéticas ou variedades 
locais melloradas. Pero, ¿para que obter novas variedades? 
En xeral, a resposta a esta pregunta pode ser diferente se-
gundo os obxectivos propostos e os resultados esperados 
pero, a grandes trazos, o que se busca é aumentar a pro-
dutividade do cultivo, conseguir que tanto o rendemento 
coma a calidade sexan o máis estables posibles, mellorar a 
resistencia a enfermidades e pragas e a calidade do produ-
to final ou engadir calquera característica beneficiosa para 
produtores, industrias ou usuarios. No millo forraxeiro 
búscanse híbridos cun alto rendemento de materia seca e 
bo contido enerxético para alimentación do gando, millos 
con alta produción de biomasa e baixo contido en lignina 
para a industria de biodiésel e variedades melloradas con 
boa resposta de produción en sistemas ecolóxicos de pro-
dución. 
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ESQUEMA DUN PROGRAMA DE MELLORA DO MILLO

Retrocruzamentos segregantes e poboacións F2

XParentais

X

Tester

Avaliacións  dos “testcrosses” en
diferentes ambientes

A B

Autofecundacións

(S1, S2……………..S10, S11)

PRODUCIÓN DE MATERIA SECA 
As variedades sintéticas e os híbridos desenvolvidos para a 
produción de forraxe teñen talos máis finos e as súas ma-
zaroca chegan ao estado de gran pastoso duro (liña de lei-
te) cando a planta aínda está verde. É o que se denomina 
“stay green” e asegura que a forraxe ou o ensilado teña un 
baixo contido en fibra indixestible e unha alta concentra-
ción enerxética.

Na Táboa 2 preséntanse os resultados dos ensaios feitos 
en Mabegondo, nos que se desenvolveron híbridos experi-
mentais a partir de liñas puras galegas e liñas puras ameri-
canas con altos rendementos de materia seca respecto dos 
híbridos comerciais, utilizados como testemuñas. 

Táboa 2: Produción de materia seca (PMS) e caracteres agronómicos avaliados 
en híbridos experimentais de millo en 2010
Cruzamento PMS FFEM FMAS MS ENC
EC215AxB73 25,2 82 84 28,0 0,78
EC18xEC133A 23,9 76 76 25,4 0,00
EC218AxEC133A 23,7 77 77 25,6 0,82
EC220xB73 23,3 80 80 26,8 0,00
EC47xEC133A 23,2 76 76 25,4 0,00
EC220xB37 23,1 80 79 26,4 1,41
EC213xEC175 22,8 75 75 25,1 0,00
EC213xEC179 22,6 76 77 25,7 1,00
EC215AxB37 22,3 84 84 28,0 0,79
EC49AxEC133A 22,2 76 78 25,9 0,44
EC49xEC175 22,0 74 73 24,4 0,81
LG3303* 19,9 73 76 25,2 0,00
Anjou 290* 19,0 73 74 24,6 0,72
Nkthermo* 18,0 76 80 26,8 3,20
FFEM, FMAS: floración feminina e masculina (días); MS: materia seca (%); 
PMS: produción de materia seca (t/ha); ENC: encamado (%). * híbridos comerciais 
testemuñas.

As liñas puras B73 e B37 son liñas puras americanas 
de alta produción, que aínda hoxe seguen introducíndose 
nos plans de mellora polo seu alto potencial produtivo. A 
liña pura EC133A procede da B73, pero foi adaptada para 
precocidade, do mesmo xeito que a EC179, que procede 
doutra liña americana, a liña pura A632. As liñas puras 
EC220, EC218A, EC213, EC49, EC49A, EC47 e EC18 
proceden dunha variedade local denominada ‘Aranga’, que 
é moi apreciada pola súa adaptación ao clima de Galicia, 
e utilízase para conferirlle resistencia ao encamado nos hí-
bridos experimentais.

ADAPTACIÓN A FOTOPERIODO 
As características climáticas do norte de España, e es-
pecialmente de Galicia, veñen marcadas por primaveras 
chuviosas e máis ben frías e outonos tamén chuviosos e 
con ventos fortes. Isto fai que as sementes do millo teñan 
que xerminar en condicións adversas e que haxa que re-
coller os cultivos antes de que as choivas impidan acceder 
ás leiras. Polo tanto, a precocidade e a resistencia ao en-
camado son fundamentais á hora de seleccionar híbridos 
de millo. Na Táboa 3 pódese observar a precocidade e 
a produción de materia seca en condicións normais de 
cultivo e baixa tensión por nula achega de fertilizante ni-
troxenado.

Táboa 3: Produción e outras características dalgunhas variedades locais de millo 
en Galicia
Variedade Produción Produción Altura

Planta
Dixestibilidade Peso

1.000
Precocidade

(t ha-1) (t ha-1) (cm) Parte verde grans GDU
150 kg N 

ha-1

0 kg N 
ha-1

Aranga 6,3 5,3 197 61,3 274 967
Lira-Carnota 5,1 4,5 172 63,4 241 910
Ponteareas 5,2 4,8 220 59,8 180 953
Teo-Cacheiras 4,2 3,4 161 64,1 354 890
Forcarei-Acibeiro 5,2 3,8 176 60,9 256 845
Media  híbridos 9,2 7,6 223 60,6 272 982

CALIDADE NUTRITIVA DA FORRAXE
A calidade nutritiva da forraxe inflúe notablemente na 
produción animal, xa que a medida que esta diminúe, ta-
mén o fai a dixestibilidade e, polo tanto, o nivel de consu-
mo do animal, que queda reflectido nunha diminución da 
produción de leite ou carne. 

Os animais monogástricos poden inxerir grandes can-
tidades de alimento aínda que sexan de baixa calidade, xa 
que aumentan a velocidade de dixestión para compensar 
a baixa calidade do alimento. Porén, os ruminantes non 
poden aumentar a velocidade de dixestión e, por conse-
guinte, os alimentos de baixa calidade permanecen máis 
tempo dentro do rumen e afectan á súa produtividade. A 
dixestibilidade é, polo tanto, un dos parámetros máis utili-
zados para valorar a calidade nutritiva dos silos e a forraxe 
de millo. 

Híbridos forraxeiros experimentais
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  Director RAGT
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Ademais deste parámetro, analízanse outros moitos que 
se atopan asociados á dixestibilidade e que, en conxunto, 
serven para valorar a calidade da nosa forraxe. Os máis uti-
lizados son:

Fibra neutro deterxente (FND): é unha medida do to-
tal de fibra contida na forraxe. Está formada pola suma da 
celulosa, hemicelulosa e lignina. As porcentaxes de FND 
no millo atópanse en torno ao 35-50%, aínda que as con-
centracións baixas son as máis desexables.

Fibra ácido deterxente (FAD): é a suma de celulosa, lig-
nina e pectina da fracción de fibra das forraxes e atópase en 
torno ao 18-26%. Coma no caso anterior, os niveis baixos 
de FAD son os máis favorables para obter unha forraxe de 
alta calidade nutritiva.

Lignina (LIG): é o compoñente da fibra que non ten va-
lor enerxético para o animal,  pois pode restrinxir a dixesti-
bilidade doutros compoñentes da fibra. O contido de LIG 
no millo é baixo, en torno ao 1,5-4%.

Dixestibilidade in vitro da materia seca (DMO): é 
unha medida aparente da dixestibilidade da materia seca 
dentro do rume do animal, pero analízase no laboratorio e 
permite aproximarnos á dixestibilidad real. Existen outras 
medidas da dixestibilidade como a dixestibilidade in vivo, 
que se fai dentro do animal, pero son procesos moi labo-
riosos e tediosos, que ademais precisan de medios moi es-
pecíficos, non sempre dispoñibles.

Proteína bruta (PB): é unha estimación da proteína 
do alimento, unha mestura entre a proteína verdadeira 
e o nitróxeno non proteico. Non toda a PB pode ser 
aproveitada polo animal, sobre todo nos silos, xa que 
parte desa proteína pérdese pola acción do quecemento. 
No millo, o contido desta fracción atópase en torno ao 
6-10%.

Carbohidratos non estruturais (CNET): é a fracción 
nutritiva do alimento para ruminantes. Son carbohidratos 
que non forman parte da parede celular e inclúen en gran 
medida azucres e amidón. 

A fibra é fermentada no rume e pasa de forma moi-
to máis lenta que os azucres e o amidón. Debido a iso, 
as dietas con alta concentración de fibra de baixa calida-
de diminúen a dixestibilidade da forraxe e, polo tanto, a 
súa calidade nutritiva. Demostrouse en numerosos estudos 
que o contido de fibra está inversamente relacionado coa 
dixestibilidade. En xeral, as variedades locais demostraron 
ter unha boa calidade nutritiva (Figura 1) e, daquela, cabe 
esperar que as liñas puras galegas tamén manteñan eses 
parámetros nutricionais.  

Algúns deses parámetros son utilizados para calcular un 
índice de selección forraxeiro (Táboa 4), no que se avalían 
de forma conxunta a capacidade de produción de materia 
seca, a precocidade, a resistencia ao encamado e os paráme-
tros nutricionais máis relevantes. 

Liñas puras galegas

Determinación do valor nutritivo mediante espectroscopia de 
reflectancia no infravermello próximo (NIR)
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REXISTRO DE HÍBRIDOS 
Unha vez avaliados os híbridos en diferentes ensaios, am-
bientes e anos, selecciónase un híbrido candidato a rexistro. 
O híbrido candidato é caracterizado segundo as esixencias da 
Oficina Española de Variedades Vexetais (OEVV). Realízase 
a solicitude de inscrición e envíase a rexistro, xunto á semente 
necesaria, para que se fagan os ensaios de caracterización e 
avaliación agronómica durante dous anos. A OEVV avalía 
que a nova variedade sexa homoxénea, estable e distinta das 
xa existentes no mercado. Unha vez superados os ensaios, o 
híbrido queda rexistrado como un novo híbrido comercial.

Os resultados deste artigo foron recompilados dos proxectos 
09MRU029503PR, financiado pola Dirección Xeral de In-
vestigación, Desenvolvemento e Innovación, e RTA2008-
00104, custeado polo INIA. 

Táboa 4: Produción, dixestibilidade e outras características dos cruzamentos entre liñas obtidas no CIAM, comparadas cos híbridos comerciais testemuñas
Cruzamentos de liñas puras PMS ENC MS VTE dFFEM PB DMO ALM Índice de selección*
EC332A x EC49A 18,93 0,00 33,9 3,8 80 6,6 69,0 35,0 125
EC323C x EC49A 17,83 0,75 29,4 3,9 78 6,6 68,4 27,3 116
EC325A x EC49A 17,61 0,00 33,0 4,2 78 6,9 68,3 33,0 115
EC323D x EC49A 17,79 0,96 31,4 4,3 80 6,6 68,1 29,5 115
EC328 x EC49A 18,03 1,77 31,3 3,8 80 6,6 67,4 29,4 115
EC333 x EC49A 18,55 0,42 32,4 4,6 79 6,2 64,4 30,9 114
EC322A x EC49A 17,30 1,57 31,9 3,9 79 6,6 67,6 32,4 111
EC324A x EC49A 17,41 0,40 33,3 4,1 78 6,3 66,3 33,4 110
EC324B x EC49A 17,14 0,00 35,7 4,3 78 6,5 67,1 35,0 110
EC332B x EC49A 16,33 0,78 38,7 4,2 79 6,6 68,6 40,0 107
Media cruces 15,72 0,54 32,24 3,83 79,24 6,68 67,26 31,77
Media híbridos comerciais 15,19 0,18 32,74 4,01 78,56 6,67 68,82 32,69
*Calculado sobre a media dos híbridos comerciais con valor de 100
PMS: produción de materia seca (t/ha); ENC: encamado(%); MS: contido de materia seca (%); 
VTE: vigor temperá; dFFEM: días transcorridos dende a sementeira ata a floración feminina; 
PB: proteína bruta; DMO: dixestibilidade da materia orgánica in vitro; ALM: amidón. Todos os caracteres
de nutrición en % e estimados na planta enteira mediante NIRS.

Figura 1: Dixestibilidade da materia orgánica (DMO) avaliada en 
variedades locais (azul) e híbridos comerciais (rosa) de millo en laboreo 
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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 neu-
tralización debidos ao alto contido en calcio 
e magnesio.

Ademais, o calcio e o magnesio son elementos esen-
ciais para o bo desenvolvemento da planta.

As emendas cálcicas melloran as condicións químicas, 
físicas e biolóxicas do solo. Favorecen a mobilidade 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 actuación 
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

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 



 A elección da variedade adecuada de millo será o fac-
tor que máis repercutirá na calidade final do silo. Neste 
artigo expoñemos que é a calidade dunha variedade, como 
se pode medir e que factores lle afectan e, por último, mos-
tramos unha valoración económica que intentará contestar 
á seguinte pregunta: Que nos estamos xogando coa calida-
de dunha variedade de millo?

QUE É CALIDADE DUNHA VARIEDADE DE MILLO? 
A calidade dunha variedade de millo é “a capacidade de 
producir forraxe con alto valor nutritivo”. Así que por unha 
banda estaría o rendemento en peso e, pola outra, o valor 
nutritivo. 

A CALIDADE DO SILO DE MILLO COMO 
ESTRATEXIA NA EXPLOTACIÓN

Nos últimos anos, o cultivo de millo para aproveitamento mediante ensilado converteuse 
en todo o mundo nunha das principais fontes de alimentación para o gando, sobre todo 
leiteiro. O millo ten outras formas de aproveitamento que tamén están cobrando auxe, 
como o gran húmido e o pastone, onde se utiliza só a parte de gran ou mazorca; non 
obstante, estas dependen moito da dispoñibilidade de terra de cultivo nas explotacións. 
Por iso, usar unha forraxe de calidade nas granxas é crucial para mellorar a rendibilidade, 
así como o é elixir a variedade de millo axeitada a ela. 

Departamento de Produción Vexetal de Delagro 

O valor nutritivo dunha forraxe vén determinado pola 
parte que o animal aproveita (dixestibilidade) e pola canti-
dade que o animal pode comer (inxestión). 

A inxestión dunha forraxe é difícil de estimar, xa que 
depende de moitos factores pouco cuantificables (cheiro, 
sabor, textura, etc.), pero, á súa vez, está estreitamente re-
lacionada coa dixestibilidade; así, canto máis dixerible sexa 
unha forraxe maior cantidade come a vaca. 

A dixestibilidade, con todo, pódese estimar tanto me-
diante análise directa coma indirectamente, a partir das 
fibras da forraxe. A través dela tamén podemos chegar a 
estimar a cantidade de leite ou carne que produce unha 
forraxe.

AGRICULTURA80

AFRIGA ANO XVII - Nº 91

DOSSIER: SEMENTEIRA DO MILLO



Ganadero, aproveche los beneficios del “Concepto Actyva” 
para su maíz forrajero. 

Yara, primer fabricante mundial de fertilizantes, le 
recomienda tomar la decisión de abonar en una sóla 
aplicación, justo en el momento de la siembra.

 - Nutrientes de primera calidad.
 - Equilibrio de nutrientes 100% asimilables.

info.iberian@yara.com // www.yara.es

YaraMila™ Actyva

No sólo de Nitrógeno
vive tu forraje

No sólo de Nitrógeno
vive tu maiz forrajero

COMPOÑENTES NUTRICIONAIS
Os compoñentes do millo son o amidón, as materias ni-
troxenadas (proteína), as fibras, os azucres solubles e outros 
coma graxas, minerais, etc.

AMIDÓN
O amidón é o principal compoñente do millo xa que nunha 
boa forraxe supón entre un 28-35% da materia seca (MS) 
e, ademais, é altamente dixerible (máis do 90%). Atópase 
no gran, polo tanto, é o parámetro que se usa na práctica 
de racionamento para estimar a cantidade de gran dun silo 
de millo.

Así mesmo, o amidón é o compoñente que máis par-
ticipa no contido enerxético, pero non o único: a parte 
dixerible das fibras é o outro compoñente que participa na 
achega de enerxía e aquí está a clave na elección dunha 
variedade de millo para forraxe. De feito, para variedades 
dun mesmo ciclo e para unha cantidade de gran (amidón) 
similar atópanse variacións de concentración enerxéticas 
de ata 0,1 unidades forraxeiras leite (UFL) por cada kg/
MS. Isto equivale, en valor, a uns 17 litros de leite en 100 
kg de MS de forraxe.

FIBRAS
As fibras son os compoñentes que se atopan en maior pro-
porción (40-50%). O seu valor nutritivo baséase nos se-
guintes puntos:

_A súa función imprescindible no proceso de rumia e 
dixestión. A efectos prácticos, considérase que a fibra efec-
tiva (a que realmente actúa) dun silo de millo é o 60% da 
mesma, xa que a parte do gran non se considera como tal.

_A súa parte dixerible aprovéitaa o animal como fonte 
de enerxía.

_É o compoñente que limita o valor nutritivo da forraxe 
tanto desde o punto de vista da dixestibilidade coma da 
capacidade de inxestión. 

Trátase de compoñentes da parede celular e hai tres tipos: 
hemicelulosa, celulosa e lignina. As dúas primeiras son as que 
poden ser parcialmente dixeridas polo animal e, daquela, as 
que achegan enerxía. A lignina é practicamente indixerible e, 
ademais, impide que parte das outras dúas o sexan cando está 
unida a elas. 

A dixestibilidade das fibras é o factor determinante para 
que unha variedade teña alto valor nutritivo.
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MATERIAS NITROXENADAS (PROTEÍNA) 
A proteína atópase nunha proporción bastante estable nas 
forraxes de millo. Actualmente está entre un 6,5 e un 8,5% 
de MS na maioría dos casos. 

Hai un par de décadas, os valores eran un pouco máis 
elevados e con menos variación (8-9%). Isto é debido aos 
incrementos de produtividade conseguidos coa mellora xe-
nética; evidentemente, esta vai enfocada á consecución de 
gran e, polo tanto, a proteína queda diluída. As plantas uti-
lizan o amidón como substancia de reserva nas sementes, 
así que pode aumentar sen variar substancialmente outros 
compoñentes.

A pesar diso, a proteína do millo non é despreciable des-
de o punto de vista nutricional, xa que pode supoñer un 
20% das necesidades na ración. En todo caso, o millo é un 
alimento que necesariamente ten que ser complementado 
con outros alimentos máis ricos en proteína. 

Desde o punto de vista de elección de variedades, aín-
da que non se considera moito é mellor non perdela de 
vista, xa que a dispersión de 2 puntos pode empezar a ser 
interesante e resultar algo máis cá unha simple dilución. 
Atopáronse diferenzas de ata un punto porcentual, debidas 
a diferenzas na fertilización nitroxenada, tamén entre dis-
tintas zonas de cultivo.

AZUCRES SOLUBLES 
Á hora de ensilar, os valores normais de azucres solubles 
nunha forraxe de millo son de 7-9%. Atópanse repartidos 
por toda a planta, pero o órgano de reserva por excelencia 
é o talo. Esta proporción é moi variable e é a responsable 
de poder manter estable o valor nutritivo dunha variedade 
dada ante unha eventual diminución de gran, compensan-
do a perda de amidón. 

Para conseguir unha forraxe de alto valor nutritivo é im-
prescindible que a planta conserve un certo nivel de azu-
cres. Unha boa variedade de silo non só ten que asegurar 
a produción de gran, senón tamén un talo dixerible e con 
suficientes reservas de azucres, e para iso debe chegar ao 
final do seu ciclo “sobrada” de reservas. 

Ademais da súa importancia como fonte de enerxía (de 
asimilación inmediata e nun 100%), os azucres solubles 
desempeñan unha función fundamental: son os responsa-
bles de alimentar as bacterias lácticas que coa súa activida-

de facilitan a conservación da forraxe ensilada mediante a 
produción de ácidos orgánicos (láctico e propiónico).

COMPOSICIÓN MORFOLÓXICA DA PLANTA DE MILLO 
Da parte aproveitable para ensilar dunha planta de millo 
poden distinguirse ben dúas partes que difiren substan-
cialmente na súa composición e, en consecuencia, na súa 
calidade. Son a que corresponde ao gran (sería a mazorca, 
aínda que esta leva unha parte de zuro e espatas) e a parte 
verde que consta de talos e follas.

O gran pode supoñer aproximadamente un 40-50% de 
materia seca total. Á hora de elixir unha variedade de millo 
non se debe descoidar este aspecto, xa que significa que 
máis da metade do que metemos no silo non é gran. 

DMO en función do % de fibras non dixeribles en millo 
forraxeiro
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A DIFERENZA ENTRE VARIEDADES CON 
XENÉTICA DE PRIMEIRA LIÑA ESTÁ NA
DIXESTIBILIDADE DAS SÚAS FIBRAS

En variedades para gran valórase un secado rápido e en variedades de silo, un 
secado lento (bo stay green)

21

En Delagro elegimos las variedades con criterios 
profesionales para mejorar la rentabilidad de 
nuestras explotaciones ganaderas. 
Trabajamos con las principales casas de semillas, probando y estudiando 
el material vegetal disponible para poder ofrecer un producto con la 
mejor relación calidad/precio a nuestros ganaderos.

Semillas de maíz Delagro
(Marca de Distribución)– PROBADAS 

– SELECCIONADAS
– ALTOS RENDIMIENTOS
– ALTA CALIDAD PARA SILO
– SANAS
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el fertilizante que cuida la tierra



En variedades de ciclo curto, normalmente a proporción 
de mazorca é maior cá de talo, en cambio, a medida que 
aumenta o ciclo das variedades, a proporción de talo vai 
sendo máis importante, representando a maior parte nos 
ciclos máis longos. Con todo, dentro dun mesmo ciclo, as 
variedades difiren na proporción de mazorca/planta.

A composición de gran é relativamente estable, por iso 
o que realmente importa é a cantidade deste, que depende 
do seu número e tamaño. 

Nunha variedade non só é necesario diminuír a canti-
dade de parede celular (FND), senón tamén limitar a par-
te indixerible desta. Esta característica ten un importante 
compoñente xenético e, polo tanto, unhas variedades com-
pórtanse mellor que outras. A maior parte da FND atópase 
na parte verde da planta. En ensaios realizados por Dela-
gro atopáronse diferenzas de ata 8 puntos porcentuais, con 
dixestibilidades de fibras entre 52 e 60%.

Características das distintas partes
O gran é a parte con maior valor nutritivo, o seu contido 

é fundamentalmente amidón e dixírese nun 90%. A parte 
verde, porén, ten un valor nutritivo moito máis limitado có 
gran e, ademais, moito máis variable tanto polas condicións 
de cultivo coma polo compoñente xenético da variedade. O 
animal pode dixerir desde un 30% a un 65%. 

Parte dese 35% de diferencial débese á variedade e outra 
parte, ás condicións de cultivo. O limitante na dixestibi-
lidade son as fibras e dentro destas, loxicamente, son as 
indixeribles.

Liña de selección
A máxima calidade corresponde á parte de gran. É por 

iso que a principal liña de selección de variedades segue 
sendo a procura das que acheguen a máxima cantidade de 
gran. Non obstante, a parte verde da planta supón unha 
alta proporción no ensilado, polo que é importante escoller 
as variedades que mellor comportamento teñan respecto 
da calidade da parte verde da planta. 

REPERCUSIÓN DAS CONDICIÓNS DE CULTIVO NA 
CALIDADE
O atraso da data de sementeira diminúe o tamaño da ma-
zorca e aumenta o peso do talo. Para unha mesma varie-
dade, pospoñer a sementeira implica obter plantas cunha 
menor relación mazorca/planta. Teranse máis partes ver-
des, co que diminúe a dixestibilidade do silo. Se ademais 
se trata de variedades de ciclo longo que de por si posúen 
maior proporción de partes verdes, o resultado pode ser 
unha forraxe de baixa calidade.

A densidade de cultivo, no entanto, non parece afectarlle 
á calidade da forraxe: o maior número de talos compénsase 

cunha mellor dixestibilidade da parte verde. Como norma 
xeral, unhas boas condicións son garantía dunha boa pro-
dución de gran e, por iso, tamén de calidade na forraxe. A 
parte verde pode compensar certas baixadas de gran se o 
resto das condicións son boas. 

Factores limitadores como a falta de auga, luz, tempera-
tura, etc., afectan negativamente tanto á produción de gran 
como á calidade da parte verde. Para que existan unhas boas 
condicións de cultivo é imprescindible unha boa fertiliza-
ción utilizando cantidades suficientes e equilibradas. Un 
correcto encalado e unha boa dispoñibilidade de nitróxeno 
e magnesio durante todo o cultivo inflúen directamente no 
estado verde (stay green) da planta ao final de ciclo. 

Nas variedades de gran valórase un secado rápido para 
reducir custos de secadoiro; en cambio, no silo é mellor un 
secado lento, xa que coa senescencia da planta diminúe a 
súa calidade. As plantas que teñen alto contido de potasio 
requiren menos auga para producir un rendemento dado. 
Isto é de vital importancia nas nosas condicións de secaño 
(sen achega de auga). Unha planta con bo acceso a potasio 
aproveitará ao máximo as choivas de verán e a humidade 
de reserva da terra. Pode resultar moi caro utilizar unha 
fórmula sen potasio se a terra non ten suficiente cantidade 
deste elemento. 

Un bo control das malas herbas é decisivo. As malezas 
poden reducir a palatabilidade da forraxe e algunhas son 
tóxicas (estramonio), ademais de competir co cultivo e 
afectar de maneira similar a calquera factor limitante. 

O tamaño de picado influirá na 
calidade final do silo. Aconséllase 
lograr un picado fino (1 a 3 cm) 
para favorecer a inmediata libe-
ración de azucres contidos nos 
mollos da planta; permite realizar 
unha boa compactación (favorece 
a eliminación do aire). Este tamaño 
de picado é aínda máis importante 
cando se cultiva unha planta en 
estado avanzado de madurez

Mazorcas
Inflorescencias
Talos
Follas

O momento de colleita
Coma en todas as forraxes, o momento de facer a colleita resulta determinante para 
a calidade do silo. A calidade da forraxe vese influenciada pola cantidade de gran, 
que é máxima unha vez que se produciu o enchido; a porcentaxe de materia seca debe 
estar entre o 30 e o 35%. Desde o punto de vista do aproveitamento do gran é mellor 
que estea en estado pastoso-vítreo, xa que se está duro dificúltase o ataque dos 
microorganismos e non se dixire; se por circunstancias se pasa o gran, débese regular 
o aplastador de grans, mellorando así a eficiencia.
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VALORACIÓN ECONÓMICA DA CALIDADE DUNHA 
VARIEDADE DE MILLO 
A gran pregunta é: ¿como repercute economicamente uti-
lizar unha variedade de máis calidade cá outra? A conclu-
sión de todo o exposto ata agora é que a calidade dunha 
variedade de millo para produción de silo pódese medir 
a través da súa produción de gran e da dixestibilidade das 
súas fibras. E isto tradúcese nun parámetro único que é a 
dixestibilidade total da planta, tanto do gran coma da parte 
verde. 

Para facer esta análise económica que figura na táboa to-
máronse dous supostos extremos:

Prezos €/Kg ou L

CEBADA Xuño 2010 0,178

CEBADA Xaneiro 2011 0,263

MILLO Xuño 2010 0,218

MILLO Xaneiro 2011 0,268

LEITE 0,300

SOIA 44 0,388

CORRECTOR 8,250

Necesidades Unitarias

PDI 48 g/litro

UFL

CORRECTOR 7 g/litro

Valoración de 1 kg/MS de silo de millo en 
función da cebada e do millo gran

Fibras
FND

Dixestibilidade Dixestibilidade 
Fibras DFND Total

kg cebada 
UFL

kg millo
0,79 UFL

€ f (cebada) 
Xuño 2010

€ f (cebada) 
Xaneiro 2011

€ f (millo) 
Xuño 2010

€ f (millo) 
Xaneiro 2011

Variedade
alta calidade 40 60 74 0,96 0,75 0,170 0,252 0,164 0,202

Variedade
baixa calidade 50 52 66 0,84 0,66 0,149 0,220 0,144 0,177

0,021 0,031 0,021 0,025

Diferenza para 1ha (14 Tn/MS)

Diferenza para 1 kg/MS Silo

Diferenza para 1ha (14 Tn/MS)

Diferenza para 1 kg/MS Silo

298 € 440 € 287 € 353 €

Valoración de 1 kg/MS de silo de millo 
en función do potencial de leite

Fibras FND Dixestibilidade
Fibras DFND Dixestibilidade Litros Leite 

2,34 UFL € ( Leite) Suplementación Axuste

Variedade
alta calidade 40 60 74 2,24 0,672 0,207 0,455

Variedade
baixa calidade 50 52 66 1,96 0,588 0,185 0,403

0,052

 728 € Diferenza para 1ha (14 Tn/MS)

Diferenza para 1 kg/MS Silo

Estes son valores entre un silo de alta calidade e outro de baixa. Vese como poden supor entre un 25 e un 35% dos custos 
de cultivo totais dunha hectárea de millo, dependendo da valoración realizada. Se a valoración se fai en base ao leite, 
a situación dispárase e pode chegar a supor en torno ao 50% dos custos de cultivo. Loxicamente, entre estes extremos 
atoparanse as variedades normalmente utilizadas e as diferenzas serán menores, pero en todo caso moi importantes.

- Unha forraxe de alta calidade cun 40% de fibras e cun 
60% de dixestibilidade das mesmas. Con iso teríase unha 
dixestibilidad total do 73,5%.

- Unha forraxe de baixa calidade cun 50% de fibras e cun 
52% de dixestibilidade das mesmas. Con iso teríase unha 
dixestibilidade total do 65,5%. 

Como se indicou anteriormente, o millo é un alimen-
to fundamentalmente enerxético, polo tanto, o que se vai 
valorar é a enerxía, mediante o método das unidades fo-
rraxeiras leite. Como referencia de valor económico utili-
záronse as dúas principais materias primas: cebada e millo. 
Debido ao cambio de prezos tan acusado, fíxose a valora-
ción a xuño de 2010 e xaneiro de 2011, estimada a pé de 
comedeiro (desde o punto de vista dos custos). 

Desde o punto de vista da rendibilidade global da ex-
plotación, a valoración é en base aos litros de leite, onde 
expresa a diferenza total de valor entre unha variedade e 
outra. Engadiuse unha corrección ao método das UFL, de-
ducindo o valor da suplementación necesaria de proteína 
(valor de soia 44) e minerais (valor de corrector). 

É POSIBLE ESCOLLER VARIEDADES CON 
BO COMPORTAMENTO AGRONÓMICO 
(PRODUCIÓN) E ADEMAIS CON BO 
COMPORTAMENTO COMO ALIMENTO PARA 
O GANDO (CALIDADE)

NUNHA BOA VARIEDADE 
DE MILLO PARA SILO, 
UNHA ALTA PRODUCIÓN 
É UNHA CONDICIÓN 
NECESARIA PERO NON 
SUFICIENTE
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O millo e as praderías precisan de pH próximos 
á neutralidade. Tanto a caliza agrícola coma a 
magnesiana axudan a corrixir a acidez dos nosos solos, 
evitando a toxicidade do aluminio e favorecendo a 
asimilación do fósforo. Así mesmo, melloran a súa 
estrutura, aumentando a aireación e a drenaxe.

A caliza de Calfensa provén de calcita que, unha vez 
moída, é de efecto máis rápido que a proveniente 
de dolomita.

Grazas á finura de moenda coa que traballa Calfensa, 
os seus produtos son altamente solubles. Rápida 
acción dificilmente superable por outras calizas menos 
moídas ou granuladas.

A diferenza do cal vivo, a caliza de Calfensa non é 
agresiva, non produce queimaduras, o que facilita a 
súa manipulación, sendo, do mesmo xeito, respectuosa 
cos microorganismos beneficiosos do solo.

Dado que se trata dun produto extraído directamente 
da terra, non produce efectos negativos para o 
medio, sendo recoñecido polo Consello Regulador de 
Agricultura Ecolóxica.

AENOR certifica os sistemas de Xestión de Calidade, 
Medio Ambiente e Seguridade e Saúde no Traballo 
de Calfensa.

CALFENSA, A CALIZA DA TÚA TERRA
C A L I Z A  A G R Í 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: 
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CECOAGRO PRESENTOU O SEU CATÁLOGO DE 
PRODUTOS ESPECÍFICOS PARA A CAMPAÑA DO 
MILLO FORRAXEIRO

A Central de Compras de Agricultura e Xardinería 

Cecoagro presentou o seu catálogo de marcas líde-

res para agricultura do ano 2011, no que inclúe unha 

completa selección dos produtos máis axeitados 

para a campaña do millo forraxeiro. 

O 
acto tivo lugar no mes de mar-

zo en Santiago de Compostela, 

no hotel Puerta del Camino, e 

contou coa asistencia dunhas 150 per-

soas, maiormente gandeiros e técnicos 

do sector. No seu transcurso déronse a 

coñecer as distintas marcas que distri-

búe Cecoagro, así como a filosofía coa 

que traballan dende hai moitos anos as 

respectivas casas comerciais. 

Cecoagro ten moi presente a impor-

tancia deste cultivo, que ocupa 60.000 

hectáreas anuais e que é estratéxico 

para a economía rural galega. Coa súa 

gama de produtos especializados e in-

novadores, a central de compras abran-

gue todo o ciclo do millo: fertilización, 

sementeira e tratamentos. 

para millo, baixo a marca propia Agroland.

De esquerda a dereita, Álvaro Rodríguez (Cecoagro), Gustavo 
García (Limagrain), Eugenio Bargueño (Tradecorp), Verena 
Guisande (Cecoagro), Manuel Sánchez (Tradecorp), Julio del 
Río (Limagrain) e Joaquín Robles (Tradecorp)

marcas Senasa, da casa Limagrain; e a 

franco-chilena Panam, de recente intro-

dución no mercado español.

Tradecorp, fabricante entre outros do 

produto “Lanceiro”, amais dun amplo 

catálogo de solucións en millo.

Da man de Cecoagro, o departamento 

de I+D de Tradecorp ten un exhaustivo 

coñecemento da problemática específi-

ca do millo en Galicia, mediante ensaios 

que se fan ano tras ano en diferentes 

localizacións da nosa xeografía.

A selección de primeiras marcas en 

todas as familias de produtos responde 

ao interese de Cecoagro por ofrecerlle o 

mellor servizo aos seus clientes, a xente 

do agro, para que lle saquen o máximo 

partido á colleita.

Cecoagro inaugura para esta campa-

ña novas instalacións en Begonte, que 

lle permiten ampliar a súa capacidade 

loxística dando servizo xunto con Gra-

nova, outra empresa do grupo, de todos 

os subministros necesarios para esta e 

outras campañas agrícolas. 

DATOS DE CONTACTO:

Cecoagro Central de Compras

Estrada N-VI, km 518 (lugar de Uriz)

27373 Begonte (Lugo)

PUBLIRREPORTAXE88



P
A

N
A

M
 

S
E

M
E

N
C

E
S

PRINCIPE

EXCEPCIONAL XENÉTICA EN 
MILLOS, AO TEU ALCANCE

FORTIM

ELDORA

FAO 200 - Largo

FAO 300 - APTITUD 
GRANO/SILO

Gran volume de planta

Gran produción en silo e gran

Gran rusticidade

Excelente vigor de nascencia

Excepcional produción

Gran tamaño de espiga

Excelente resistencia a enfermidades

Gran resistencia ao encamado

Distribuido por:
Cecoagro central de compras, s.l. 
Ctra. N-VI – km 518 – 27373 Begonte (Lugo)

CARACTERÍSTICAS

CARACTERÍSTICAS

Boa produción en silo e gran

Adaptable a todo tipo de solos

Tolerante a Helmintosporium

Xenética de gran rusticidade

CARACTERÍSTICAS

FAO 200 - Corto

LUCAN
FAO 200 - Medio

Aptitude gran/silo

Planta alta con gran masa foliar

Mazaroca grande e ben fecundada

Gran resistencia a enfermidades

CARACTERÍSTICAS



 O millo ocupa actualmente un 30% da superficie total 
de cultivos forraxeiros en Asturias, o que dá idea da súa 
importancia nas explotacións gandeiras, derivada do seu 
emprego xeneralizado na alimentación dos animais. Non 
obstante, é un cultivo esixente en fertilización e sensible 
á competencia coas malas herbas. Por iso, aínda que o seu 
uso está moi estendido en sistemas manexados convencio-
nalmente, en manexo ecolóxico é difícil obter colleitas ren-
dibles prescindindo do uso de fitosanitarios, principalmen-
te herbicidas, de acordo coas esixencias do regulamento de 

TECNOLOXÍAS DE CULTIVO DE MILLO 
FORRAXEIRO EN PRODUCIÓN ECOLÓXICA 
E CONVENCIONAL

Os gandeiros da cornixa cantábrica que tomaron a decisión de converter as súas 
granxas a produción ecolóxica mostran a miúdo a súa preocupación por atopar a forma 
de conseguir forraxes propias cuxa achega enerxética lles permita formular racións 
alimenticias diarias con só o 40% de concentrado sobre materia seca, aínda en 
períodos tan críticos como a fase crecente de lactación en vacas de leite ou o acabado 
no cebo de tenreiros. Neste sentido, cabe destacar a importancia do cultivo do millo, co 
que se obteñen boas producións sen regadío en pouco tempo (3-4 meses), que resulta 
facilmente ensilable e ten un alto contido enerxético.

A. Martínez Fernández, J.L. Vanegas Ruíz, A. Argamentería, A. Martínez Martínez

produción ecolóxica (CE Nº834/2007 e CE Nº889/2008). 
A metodoloxía do cultivo do millo en condicións eco-

lóxicas non difire esencialmente do cultivo convencional, 
excepto no tipo de variedades e produtos aceptados, xa 
que non permite o uso de organismos modificados xene-
ticamente nin de fitosanitarios sintéticos. Ademais, tanto 
no millo coma nos demais cultivos, aínda que existe certa 
flexibilidade debido á falta de dispoñibilidade de semente 
producida en condicións ecolóxicas, a práctica ortodoxa da 
agricultura ecolóxica esíxea.
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Maïsadour Semences
Monasterio de Cogullada s/n
50014 Zaragoza Tel: 976 47 06 46
www.maisadour-semences.com/es

La mejor calidad en maíz ensilado empieza por Mas...

Mas 24.A “El todoterreno de la Cornisa Cantábrica”

Mas 29.H “Volumen, calidad y precocidad”

Mas 53.B “Litros y litros de leche”

Novedad

Os inconvenientes asociados ao cultivo ecolóxico do millo 
fan necesario afrontar novas fórmulas de traballo nas explo-
tacións. É preciso recorrer a produtos e técnicas naturais para 
resolver as limitacións asociadas á presenza de malas herbas, 
aos ataques das pragas e á escasa información local concluínte 
xerada ata o momento acerca desta problemática. 

Moitos gandeiros cuxas explotacións xa están rexistra-
das como ecolóxicas necesitan reducir a compra de con-

centrados comerciais de orixe ecolóxica e reclaman con 
insistencia máis experimentación en métodos ecolóxicos 
de control da flora arvense e de pragas e unha pronta 
transferencia de resultados ao sector, sobre todo no que 
ao cultivo do millo se refire, xa que estes aspectos si-
nálanse frecuentemente polo sector agrogandeiro como 
aspectos clave a solucionar para o desenvolvemento do 
mesmo.

O EMPREGO DE FERTILIZANTES VERDES, COMA O NABO OU A COLZA, PODE ROMPER
OS CICLOS DE EVOLUCIÓN DE PATÓXENOS E PRAGAS E REDUCIR A SÚA PRESENZA NA 
SUPERFICIE CULTIVADA DE MILLO
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Invasión de malas herbas en diferentes fases do desenvolvemento do cultivo de millo forraxeiro en manexo 
convencional vs. ecolóxico

MANEXO CONVENCIONAL 

14 DE AGOSTO DO 2008

 18 DE SETEMBRO DO 2008

14 DE AGOSTO DO 2008

 18 DE SETEMBRO DO 2008

MANEXO ECOLÓXICO 

CONTROL DE MALAS HERBAS
O millo compite mal coa vexetación espontánea nas pri-
meiras fases de desenvolvemento das plantas, o que pode 
afectarlle de forma clara ao rendemento final. Con todo, 
cando estas alcanzan os 40-50 centímetros de altura, o mi-
llo adoita impoñerse ás malas herbas e lograr bos rende-
mentos. Non hai unha única medida que por si soa sexa 
capaz de controlar a presenza de malas herbas, pero poden 
adoptarse unha serie de estratexias encamiñadas a que a 
vexetación espontánea se manteña en niveis aceptables e 
que non comprometan o resultado do cultivo. Estas me-
didas son:

Emprego de rotacións de cultivo. Están demostradas as 
vantaxes da sementeira do millo tras praderías de media 
duración (raigrás italiano-trevo violeta) ou longa duración 
(raigrás inglés-trevo branco), fronte ás rotacións anuais 
(raigrás italiano-millo). 

Execución de “falsa sementeira”. Baséase en darlle van-
taxe ao desenvolvemento das sementes de millo fronte ás 
malas herbas. Execútase durante a preparación do terreo e 
antes da última pasada da maquinaria previa á sementeira, 
deixando descansar o chan uns 8-10 días sen intervencións 

para dar tempo a que comecen a xerminar as sementes de 
malas herbas e se poidan desarraigar precisamente nesta 
última pasada da maquinaria na preparación do terreo.

Emprego de fertilizantes verdes. Algúns, como os na-
bos, a colza e a facelia, ademais de proporcionarlle nutrien-
tes ao chan, inflúen na capacidade de invasión do terreo 
por parte das malas herbas.

Utilización de estercos e puríns o máis limpos posibles 
de sementes de malas herbas. Para iso deben pasar, respec-
tivamente, por un proceso de compostado e fermentación 
aeróbica que inhiba en gran medida o poder xerminativo 
das mesmas.

Sachadura en posemerxencia do cultivo e das malas 
herbas. Trátase de realizar un ou varios controis mecáni-
cos ata que as plantas de millo teñen 20-30 centímetros de 
altura e un desenvolvemento de 4-6 follas, con pasadas de 
maquinaria adaptada á separación entre liñas (cultivadores 
binadores con reixas e/ou paletas), que arrinquen as plantas 
non desexadas para que posteriormente se desequen gra-
zas á temperatura ambiental. Esta pasada de maquinaria 
realiza ademais un movemento e unha aireación do terreo 
que produce un efecto beneficioso complementario sobre 
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Dixestibilidade

o cultivo, ao facer unha fertilización de cobertoira sobre o 
millo como consecuencia de achegarlle terra ás plantas e 
poñer a disposición destas novos nutrientes. Estas máqui-
nas só son capaces de realizar unha desherbaxe das plantas 
situadas entre as liñas de millo, pero non das presentes na 
mesma liña. Neste apartado tamén hai que mencionar a 
existencia de grades con púas flexibles, que deben ser utili-
zadas cando o millo ten despregadas 2-3 follas e que traba-
llan a totalidade do chan, arrincando as plántulas de malas 
herbas recentemente xerminadas. As plantas de millo cun 
sistema radicular máis potente recupéranse na súa maioría, 
aínda que é un método pouco experimentado.

A eficacia no control de malas herbas depende en gran 
medida da combinación das distintas alternativas men-
cionadas e non debe confiarse só ao emprego de métodos 
mecánicos. A rotación de cultivos é esencial para conseguir 
bos resultados.

CONTROL DE PRAGAS
O control de pragas debe adiantarse á aparición dos pro-
blemas mediante estratexias de actuación que reduzan os 
riscos de ataques de patóxenos.

Algunhas das actuacións antes mencionadas para o con-
trol de malas herbas tamén son válidas para controlar as 
pragas. Así, o emprego de rotacións con cultivos, incluín-
do praderías, é unha das pezas clave. Sementeiras tempe-
rás poden evitar a presenza dalgúns patóxenos cando as 
plantas son moi novas. E o emprego de fertilizantes verdes 

pode romper os ciclos de evolución dalgúns patóxenos e 
pragas e, polo tanto, reducir a súa presenza.

Se estas medidas preventivas non resultan eficaces, e se 
producen ataques de patóxenos e pragas con risco para a 
viabilidade do cultivo, existen tratamentos fitosanitarios 
con materias activas aceptadas en produción ecolóxica, 
como o “aceite de neem” para ataques de vermes de chan ou 
o “Bacillus thuringiensis, var kurstaki” para os de rosquillas. 
Como medida complementaria deben colocarse trampas 
con atraentes específicos de cada praga, para detectar niveis 
de presenza en campo e, daquela, a eficacia e idoneidade 
dos tratamentos.

RESULTADOS DAS INVESTIGACIÓNS DO SERIDA 
A vocación forraxeira do millo en Asturias como fonte de 
alimentación do gando deu pé a diversas investigacións 
promovidas desde o SERIDA, entre as que destacan as en-
camiñadas a avaliar a viabilidade do seu cultivo ecolóxico, 
con especial fincapé no control da flora arvense mediante 
a inclusión de fertilizantes verdes e o uso de rotacións de 
diversa intensidade. 

Os resultados obtidos tras varios anos de estudo con-
firman que o cultivo ecolóxico do millo presenta proble-
mas debido á gran competencia da flora arvense. Sobre 
todo, pola presenza de especies coma as Echinochloa crus 
gali, Amaranthus rotroflexus, Chenopodium album, Digitaria 
sanguinalis e Stellaria media, que compiten co millo pola 
dispoñibilidade de nutrientes.
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No entanto, como xa se indicou no apartado sobre o con-
trol de malas herbas, o uso dunha adecuada estratexia de cul-
tivo, como a implantación do millo tras unha pradería, pode 
paliar parcialmente este efecto, reducindo en gran medida a 
competencia das especies adventicias. Neste sentido, ensaios 
realizados no SERIDA de Grao (Gráfico 1) mostran que, 
mentres que a proporción de malas herbas respecto da pro-
dución total en manexo convencional foi moi pequena, en 
manexo ecolóxico a produción de malas herbas alcanzou 7,7 
toneladas de materia seca por hectárea (t MS/ha) ao terceiro 
ano de sementeira consecutiva do millo sobre a mesma par-
cela. Esta cantidade reduciuse a 3,9 t MS/ha cando o millo 
se sementou tras unha pradería de dous anos de duración 
(pradería curta) e a só 2,0 t MS/ha cando o cultivo anterior 
era unha pradería de longa duración.

Gráfico 1. Produción de millo para silo e peso das malas 
herbas no cultivo convencional e no ecolóxico tras 
distintos tipos de aproveitamentos previos

Por outra banda, a igual dose de sementeira, e indepen-
dentemente da duración do cultivo precedente da rotación, 
cando comparamos o rendemento do cultivo de millo cos 
dous tipos de manexo, observamos que con manexo eco-
lóxico se obteñen menos plantas de millo por hectárea e 
con menor altura. Ademais, a forraxe obtida é máis senes-
cente a igual estado de maduración da mazaroca, resultan-
do aproximadamente un 20% menos produtivo có cultiva-
do en manexo convencional (Táboa 1).

Cabe destacar que no millo cultivado de forma ecolóxi-
ca en rotacións anuais (sementeira de millo todos os anos) 
provócase un descenso da produción total obtida ao longo 
do tempo. Así, no terceiro ano de cultivo, as parcelas culti-
vadas ecoloxicamente presentan un descenso na produción 
do 46% respecto do primeiro ano, o que supón o dobre da 
diminución de produción medida en manexo convencional. 

Este efecto pode paliarse parcialmente cando o millo se 
cultiva nunha rotación máis longa, con incrementos signi-
ficativos na produción para o millo obtido tras unha pra-
dería de longa duración (raigrás inglés-trevo branco), con 
respecto ao obtido nunha rotación anual.

Con respecto á evolución no contido en principios nu-
tritivos, non aparecen diferenzas entre o millo cultivado 
de maneira ecolóxica fronte ao modo convencional, sendo 
a esperable no millo forraxeiro. É dicir, prodúcese un au-
mento progresivo de materia seca e amidón ata o momento 
da colleita do millo para ensilar (gran pastoso-vítreo), coa 
consecuente diminución de cinzas, proteína bruta e fibras 
neutro e acedo deterxente. 

Polo xeral, a forraxe conseguida nas parcelas baixo manexo 
ecolóxico presenta maior contido en amidón, derivado dunha 
maior porcentaxe de mazaroca no total da forraxe. Respecto 
da achega enerxética da forraxe cultivada, non aparecen dife-
renzas entre os dous sistemas de manexo. O balance final tra-
dúcese nun incremento da dixestibilidade e do contido ener-
xético ao avanzar o estado fenolóxico, alcanzando nos dous 
manexos contidos enerxéticos superiores aos 11,5 megaxulios 
por kilogramo de materia seca (Gráfico 2). 

Invasión de malas herbas no cultivo 
ecolóxico do millo en Asturias

EXISTEN TRATAMENTOS FITOSANITARIOS 
CON MATERIAS ACTIVAS ACEPTADAS EN
PRODUCIÓN ECOLÓXICA PARA CONTROLAR 
PRAGAS, COMA O “ACEITE DE NEEM”
PARA OS ATAQUES DE VERMES DE CHAN

Sistema (S) Convencional Ecolóxico
Tipo de Rotación Tipo de Rotación Significación estadística

Tipo de rotación (R) Curta Media Longa Prom. Curta Media Longa Prom. Curta Media Longa S x R
Nº Plantas/ha 87.920 96.389 91.574 91.961 82.591 85.049 86.563 84.734 NS ** NS ***
Altura plantas (cm) 302 327 308 312 278 271 258 269 NS ** * ***
Índice de verdor 49,5 37,2 55,3 47,3 50,3 52,4 69,8 57,5 NS * * ***
Mazaroca seco (%) 41,9 47,4 54,9 48,1 48,8 48,5 50,8 49,4 *** NS NS NS
Produción (kg MS/ha) 23.879 20.969 20.490 21.780 18.936 14.838 15.237 16.337 + *** ** ***
Malas herbas (kg MS/ha) 1.612 156 0 589 9.403 4.260 1.958 5.207 *** ** * ***
Biomasa Total (kg MS/ha) 25.491 21.125 20.490 22.369 28.339 19.099 17.195 21.544 NS + + NS
Amidón (% sms) 24,4 24,2 30,5 26,3 30,9 27,8 30,1 29,6 *** ** NS ***
UFL/kg MS 0,93 0,93 0,97 0,94 0,95 0,96 0,91 0,94 ** * ** NS

+, *, *, ** e *** Significativo a 0,1, 0,05, 0,01 e 0,001%, respectivamente. NS p>0,05
MS: Materia seca; %MS: Porcentaxe sobre MS
Índice de verdor: como a relación entre a %MS da follaxe e a %MS das mazarocas
Rotación curta: Raigrás italiano-millo repetido anualmente
Rotación media: Pradería raigrás italiano-trevo violeta-millo (o segundo verán)
Rotación longa: Pradería raigrás inglés-trevo branco-millo (o terceiro verán)

Táboa 1. Características produtivas e nutritivas do millo cultivado con dous sistemas de produción: convencional vs. ecolóxico
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Gráfico 2. Evolución do contido enerxético do millo 
forraxeiro desde o inicio de formación da mazaroca ata o 
momento de colleita, segundo o tipo de manexo

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Martínez Martínez, A.; Celaya, R.; Oliván, C.; Castro, P.; 
Osoro, K. 2010. Producción agro-ganadera y alternativas 
de diversificación. Jornada Técnica Demostrativa. Ed. SE-
RIDA. 71 pp.

Martínez Martínez, A.; Pedrol, N.; Martínez-Fernán-
dez, A. 2009. Maíz para ensilar cultivado en sistemas de 
producción convencional o ecológica. En: La multifuncio-
nalidad de los pastos: producción ganadera sostenible y gestión 
de los ecosistemas. Actas de la XLVIII Reunión Científica de la 
Sociedad Española para el Estudio de los Pastos. 391-397. R. 
Reiné et al. (Eds). Huesca (España).

Pedrol, N.; Martínez A. 2005. Maíz forrajero ecológi-
co. Producir sin herbicidas es posible. Tecnología Agroali-
mentaria. Boletín informativo del SERIDA, 1, 59-63.

REGULAMENTO (CE) nº 834/2007 DO CONSE-
LLO de 28 de xuño de 2007 sobre produción e etiquetado 
ecolóxicos e polo que se deroga o Reglamento (CEE) nº 
2091/91.

REGULAMENTO (CE) nº 889/2008 DA COMI-
SIÓN de 5 de setembro de 2008 polo que se estable-
cen disposicións de aplicación do Regulamento (CE) nº 
834/2007 do Consello sobre produción e etiquetado dos 
produtos ecolóxicos, con respecto á produción ecolóxica, a 
súa etiquetaxe e o seu control.

Vanegas Ruíz, J.; Vicente, F.; González, A.; Argamen-
tería, A.; de la Roza Delgado, B.; Martínez Fernández, 
A. 2011. Efecto de dos sistemas de manejo (convencional 
y ecológico) en la producción y principios nutritivos del 
maíz forrajero para ensilar. En: Pastos, paisajes culturales en-
tre la tradición y los nuevos paradigmas del siglo XXI. Actas de 
la 50 RC de la SEEP. En prensa. 

PARA CONTROLAR AS MALAS HERBAS 
SON MELLORES AS SEMENTEIRAS DO 
MILLO TRAS PRADERÍAS DE MEDIA 
DURACIÓN (RAIGRÁS ITALIANO-TREVO 
VIOLETA) OU LONGA DURACIÓN (RAIGRÁS 
INGLÉS-TREVO BRANCO) 

AGRICULTURA 95

AFRIGA ANO XVII - Nº 91

DOSSIER: SEMENTEIRA DO MILLO



 INTRODUCIÓN
Os equipos de aplicación de herbicidas, denominados ha-
bitualmente equipos de tratamento para cultivos baixos ou 
pulverizadores hidráulicos, son máquinas moi estendidas 
nas explotacións agrarias para realizar tratamentos herbi-
cidas nos cultivos, xa sexa en presementeira, preemerxencia 
ou posemerxencia. O seu emprego hai que valoralo nunha 
dobre vertente: a da seguridade e a da eficiencia.

O uso seguro das máquinas esixe a eliminación ou mi-
nimización de riscos para as persoas que as utilizan e para 
que non se contamine o medio natural onde traballan. Os 
riscos débense tanto aos elementos mecánicos que presen-
tan as máquinas coma aos produtos que distribúe, normal-
mente tóxicos e/ou perigosos.

Respecto da eficiencia do emprego das máquinas, debe 
valorarse por mellorar o resultado dun tratamento herbici-
da utilizando unha determinada cantidade de produto ou, 
o que é equivalente, por utilizar menos cantidade de pro-
duto herbicida para conseguir un determinado resultado. 
En todo caso, búscase unha mellora da produtividade do 
cultivo ou un aforro de produto herbicida e, en consecuen-
cia, unha mellora da rendibilidade do cultivo.

Tanto a seguridade coma a eficiencia dependen do equi-
po (das prestacións do equipo novo e do mantemento que 
recibe durante a súa vida en uso) e do usuario (da sensibi-
lidade e actitude cara aos riscos existentes e da formación 
ou coñecemento sobre o seu funcionamento).

OS EQUIPOS DE APLICACIÓN DE 
HERBICIDAS: ESIXENCIAS LEGAIS, 
VALORACIÓN E UTILIZACIÓN

Os equipos de aplicación de herbicidas, tamén coñecidos como equipos de tratamento 
para cultivos baixos ou pulverizadores hidráulicos, empréganse en moitas explotacións 
para realizar tratamentos herbicidas nos cultivos. Coñecer os requisitos legais que 
deben cumprir estes equipos, así como as súas características e o modo axeitado de 
uso, axuda a sacarlles mellor rendemento ás terras. 

VALORACIÓN DOS EQUIPOS NOVOS 

SEGURIDADE
A un equipo novo esíxeselle que sexa seguro; é dicir, utili-
zado correctamente non debe presentar riscos para a saúde 
das persoas nin de contaminación do ambiente.

Esta esixencia emana dunha disposición europea co-
ñecida como “Directiva máquinas”, que foi modificada 
e ampliada varias veces1. A pesar desta esixencia, para 
a súa comercialización os equipos novos non teñen por 
qué pasar ningún control oficial que acredite a súa segu-
ridade, polo que esta é responsabilidade do fabricante. 
Para que el poida acreditar esa “presunción de seguri-
dade” da máquina que comercializa, debe respectar as 
seguintes indicacións:

_Na máquina deben figurar a identificación do fabrican-
te e da propia máquina nun lugar visible, lexible e indeleble.

_Xunto ao nome do fabricante, tamén debe aparecer o 
marcado CE.

_Coa máquina acompañarase un manual de instrucións 
“completo” na lingua oficial do lugar no que se comercialice 
e/ou se poña en servizo.

_Coa máquina virá ademais un certificado coa Decla-
ración CE de conformidade (folla que adoita incluírse no 
manual de instrucións) que acredite o cumprimento da 
lexislación vixente en materia de seguridade. 

Juan A. Boto Fidalgo
Doutor enxeñeiro agrónomo
Profesor de Mecanización Agraria. 
Escola de Enxeñeiros Agrónomos 
da Universidade de León
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EFICIENCIA
A un equipo novo non se lle esixe que sexa eficiente, 
polo que a persoa que compre unha máquina nova é 
quen debe valorar a súa adaptación ás necesidades da 
súa explotación.

A falta dun recoñecemento legal, algúns fabricantes soli-
cítanlle a centros recoñecidos, incluídos na Rede Europea 
para o Ensaio de Máquinas Agrícolas (rede ENTAM2), 
que avalen a eficiencia dos seus equipos. Este aval é unha 
garantía de bo funcionamento e os centros recoñecidos 
outórgano tras sometelos a uns ensaios normalizados.

Outra forma de valorar un posible funcionamento ade-
cuado destes equipos é a súa inclusión na relación que ten 
o Ministerio de Medio Ambiente e Medio Rural e Mariño 
de participantes no Plan Renove de maquinaria agrícola. 
Para poder figurar nesta relación, os equipos tiveron que 
pasar un recoñecemento de bo funcionamento nalgún cen-
tro recoñecido polo propio Ministerio.

Na eficiencia dun equipo novo teranse en conta aspectos 
importantes coma a horizontalidade da barra (cando está 
estendida), o sistema de regulación (maniobrabilidade e 
precisión), a definición do manómetro, as perdas de pre-
sión nas conducións (desde o manómetro de referencia ás 
boquillas) e as boquillas que monta.

Anagrama CE e placa identificadora

Manómetro para a definición da presión
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En resumo, a posible eficiencia destes equipos está rela-
cionada coas súas prestacións cando son novos. A súa va-
loración pode facerse pola observación dos compoñentes 
do equipo (mediante probas de funcionamento), segundo 
a información doutras persoas (usuarios, técnicos) que nos 
ofrezan confianza e, especialmente, polo aval dos ensaios 
nos centros ENTAM ou pola súa inclusión na listaxe do 
Plan Renove do Ministerio.

ESTADO DOS EQUIPOS EN USO
Os equipos en uso son aqueles que están a funcionar nas 
explotacións agrarias e as súas condicións de uso veñen de-
terminadas polas prestacións do equipo cando era novo e 
polo estado de conservación, que dependerá especialmente 
do mantemento que fixese nel o agricultor.

ANTECEDENTES
Sobre a base de reducir o perigo que pode supoñer para 
persoas e para o medio a utilización destes equipos, des-
de o ano 2002 existe a esixencia de facerlles inspeccións 
periódicas para comprobar o seu bo estado aos equipos 
utilizados nas explotacións acollidas a plans de produción 
integrada de produtos agrícolas. 

Por outra banda, algunhas cadeas de produtos alimen-
ticios que adquiren a mercancía nas explotacións agrarias 
requiren que os equipos utilizados nestas explotacións pre-
senten un bo estado de funcionamento, para o que esixen 
unhas revisións periódicas que o xustifiquen. De igual for-
ma, algunhas institucións vinculadas a sectores produtivos 
agrícolas puxeron en marcha programas de revisión de 
equipos en uso nas explotacións agrarias dependentes ou 
asociadas.

En definitiva, actualmente existen unhas esixencias lexis-
lativas ou institucionais que obrigan a realizar revisións ou 
inspeccións destes equipos en uso en determinadas explo-
tacións agrarias, aínda que o seu nivel de esixencia pode 
ser moi distinto dependendo das comunidades autónomas 
(CCAA) ou das institucións demandantes.

A INSPECCIÓN OBRIGATORIA (ITV) DOS EQUIPOS EN USO
A directiva europea coñecida como “de uso sostible de 
praguicidas”3 establece o marco de actuación comunitaria 
para conseguir un uso sustentable dos praguicidas e, en-
tre outros aspectos, contempla a obrigatoriedade da ins-
pección periódica dos equipos de praguicidas en uso, co 
obxecto de “lograr un elevado nivel de protección da saúde 
humana e do medio natural”.

Na directiva fíxanse os seguintes prazos para a súa exe-
cución:

_“Como moi tarde, o 14 de decembro de 2016 os Esta-
dos membros velarán para que os equipos de aplicación de 
praguicidas se inspeccionen como mínimo unha vez”.

_“O intervalo entre as inspeccións non será superior a 
cinco anos ata o 2020, nin a tres anos a partir desa data”.

_“Os equipos novos deberán inspeccionarse como mí-
nimo unha vez dentro dun prazo de cinco anos despois da 
súa compra”.

No anexo II da directiva, titulado “Requisitos de saú-
de e seguridade e de medio ambiente para a inspección 

dos equipos de aplicación de praguicidas”, establécese que 
os equipos deben funcionar fiablemente e permitir unha 
dosificación e distribución correcta dos praguicidas. Ta-
mén indica os elementos da máquina aos que haberá que 
prestarlles especial atención (ou comprobación) durante as 
inspeccións.

Pode concluírse que existe unha base legal europea que 
fai obrigatoria a inspección dos equipos que están empre-
gándose nas explotacións agrarias. Esta lexislación debe re-
gularse a nivel estatal mediante “Plans de acción nacional”. 
O control da execución das inspeccións correspóndelle ás 
CCAA no seu ámbito territorial.

SITUACIÓN DAS INSPECCIÓNS OBRIGATORIAS
Os plans de acción nacional iniciáronse coa publicación 
dun Real Decreto4 que obriga e habilita o rexistro oficial 
dos equipos de aplicación de fitosanitarios en uso que non 
estean rexistrados, como paso previo para a súa inspección. 
Este rexistro deben levalo a cabo as CCAA e, segundo a 
disposición, para a inscrición establécese un prazo máxi-
mo de dous anos desde a publicación do Real Decreto; en 
principio, este prazo remata o 15 de xullo do 2011.

Está pendente a publicación dun novo Real Decreto que 
estableza as condicións das inspeccións, no que figurarán 
os diferentes tipos de equipos que deben ser sometidos a 
inspección periódica, así como prazos, prioridades e inter-
valos entre as inspeccións. Tamén especificará os requisitos 
que deberán cumprir as Estacións de Inspección Técnica 
de Equipos de Aplicación de Fitosanitarios (ITEAF), que 
serán os centros autorizados para realizar as inspeccións, 
así como os criterios técnicos a seguir durante ese proceso.

Cómpre pór en marcha estas inspeccións obrigatorias 
“canto antes” para poder cumprir os prazos impostos pola 
Unión Europea. O control das inspeccións debe realizar-
se polas comunidades autónomas, quen terán a responsa-
bilidade de habilitar as ITEAF dentro da comunidade e 
comprobar o seu bo funcionamento. Como paso previo ás 
inspeccións debe realizarse o rexistro dos equipos. Aínda 
non está claro un aspecto importante: canto lle custará ao 
agricultor a inspección?

PRINCIPAIS VALORACIÓNS NA INSPECCIÓN
Nunha inspección deben terse en consideración especial os 
seguintes aspectos:

Protector da árbore de transmisión (cardan). É o protec-
tor do eixo que leva o movemento rotativo desde o eixo de tdf 
(toma de forza) do tractor á bomba do equipo e é o elemento 
máis importante para a seguridade das persoas que manexan 
o equipo. Unha árbore de transmisión sen protección é o ele-
mento máis perigoso da máquina e o que máis accidentes 
provoca, ás veces mortais; no entanto, é frecuente atopar árbo-
res de transmisión sen protector ou con el deteriorado. Debe 
comprobarse que o protector existe e que está en perfecto es-
tado, protexendo todas as partes sometidas a movemento. Á 
parte deste protector, hai que comprobar as proteccións de 
todos os compoñentes con movementos lineais ou rotativos 
cos que pode entrar en contacto o agricultor, así como a exis-
tencia ou o estado de pasadores ou sistemas de suxeición de 
elementos desprazables. 
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Fugas de líquido. Constitúen os principais riscos de 
contaminación puntual para o medio. Debe comprobarse 
que non haxa fugas en ningún dos compoñentes do circuí-
to do líquido do equipo (depósito, bomba, distribuidor, fil-
tros, conducións e boquillas). Tamén deben inspeccionarse 
os elementos relacionados coa carga de auga e praguicida, 
descarga de restos e lavado de equipo.

Distribuidor do equipo. Está formado por un grupo de 
válvulas de accionamento, manual ou a distancia, que in-
clúe o manómetro de referencia. Hai que asegurarse de que 
os mandos das válvulas funcionan correctamente e de que 
permiten fixar a presión desexada ao réxime do motor do 
tractor que se vai a utilizar durante a aplicación.

Manómetro de referencia. É o elemento que nos per-
mite coñecer o caudal de líquido que emite o equipo. Debe 
verse desde o posto de condución, estar en bo estado, fun-
cionar correctamente (hai que contrastalo cun manómetro 
testemuña) e ter boa definición; por exemplo, se fai a me-
dida en bar (o máis frecuente), entre 0 e 5 bares, debe ter 
divisións de 0,2 bares como máximo para poder precisar a 
presión durante a regulación.

Horizontalidade da barra. Nos equipos de aplicación 
de herbicidas, en posición de traballo, a barra debe man-
terse totalmente horizontal (paralela ao chan). Nalgúns 
equipos, pola forma de encartado das barras, isto non se 
cumpre. Hai que comprobar o funcionamento dos sistemas 
de estabilidade da barra, cando existan (adoitan montarse 
en barras con máis de 12 metros).

Estado das boquillas. Hai que comprobar o caudal que 
emiten as boquillas montadas na barra a unha determinada 
presión. Isto permite coñecer se están desgastadas polo uso 
(neste caso emiten máis caudal cás novas) e se hai variación 
de caudal entre elas. Non se deben admitir diferenzas de 
caudal superiores ao 10% entre as usadas e as novas, nin 
diferenzas superiores ao 5% entre as utilizadas simultanea-
mente na barra.

Presión a nivel das boquillas. O caudal que emiten as 
boquillas depende do tamaño do orificio de saída do lí-
quido (cor nas normalizadas) e a presión do líquido que 
lles chega. Compróbanse as presións a nivel das boquillas 
e compáranse entre elas e coa presión rexistrada no manó-
metro de referencia. Non debe haber diferenzas superiores 
ao 10%.

Distribución da barra. Esta proba pode facerse como 
complemento das anteriores, ou en substitución da hori-
zontalidade da barra, o estado de boquillas e a presión a 
nivel de boquillas. Unha boa distribución do conxunto da 
barra presupón o bo estado do anterior.

CALIBRACIÓN DUNHA APLICACIÓN DE HERBICIDAS
Que o equipo teña unhas determinadas prestacións e que 
estea en bo estado de uso é unha “condición necesaria” para 
asegurar un tratamento seguro e eficiente, pero “non su-
ficiente”, porque o equipo vai utilizalo unha persoa e esa 
persoa será quen estableza as diferenzas no resultado da 
aplicación.

DOSIFICACIÓN E CALIBRACIÓN
No que se refire á eficacia dunha aplicación, o primeiro que 
debe ter claro o usuario destes equipos é o que se coñece 
como “calibración da aplicación”, que consiste en fixar os 
valores de catro parámetros que entran en xogo en toda 
aplicación de produtos:

D: volume ou dose de aplicación, en litros por hectárea 
(l/ha).

Q: caudal emitido por todo o equipo (ou unha soa bo-
quilla), en litros por minuto (l/min).

v: velocidade real de avance da máquina, en kilómetros 
por hora (km/h). 

a: ancho de traballo do equipo (ou separación entre dúas 
boquillas)5, en metros (m). 

Ausencia do protector da árbore de transmisión (cardan)

Comprobación das perdas de presión en boquillas

Banco de repartición automática para comprobar a distribución da barra

UNHA ÁRBORE DE TRANSMISIÓN SEN 
PROTECCIÓN É O ELEMENTO MÁIS 
PERIGOSO DA MÁQUINA E O QUE MÁIS 
ACCIDENTES PROVOCA, ÁS VECES MORTAIS
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A relación entre estes parámetros, tendo en conta as uni-
dades indicadas, pode expresarse pola seguinte fórmula:

TÁBOAS DE CALIBRACIÓN
Na práctica da calibración, o usuario non necesita utilizar 
esta fórmula posto que pode dispoñer de ábacos, catálogos 
de boquillas ou táboas que se colocan no equipo en lugar 
visible; por exemplo, pegadas no depósito.

Este é un exemplo simplificado dunha táboa de calibra-
ción válida para equipos de barras que monten idénticas 
boquillas separadas 0,5 metros: 

Velocidade de avance (km/h)

1601922403204801,603,0
1461752192924381,462,5
1311571962613921,312,0
1201441802403601,203,0
1101311642193291,102,5
981181471962940,982,0
80961201602400,803,0
73881101462190,732,5
6578981311960,652,0
1210864l/minBarISO

Separación entre boquillas: 0,5 m
Boquillas

1601922403204801,603,0
1461752192924381,462,5
1311571962613921,312,0
1201441802403601,203,0
1101311642193291,102,5
981181471962940,982,0
80961201602400,803,0
73881101462190,732,5
6578981311960,652,0
1210864l/minBarISO

Boquillas

Os valores sen cor correspóndense coa dose (litros por hectárea)

As boquillas utilizadas para tratamentos herbicidas, nor-
malmente de abanico (fendedura) de 1100 de ángulo de 
chorro, represéntanse en cores posto que, actualmente, a 
maioría están normalizadas por cor (ISO6), o que signi-
fica que unha boquilla dunha cor, con independencia do 
fabricante, vai emitir o mesmo caudal a unha determinada 
presión. Inclúense as tres cores máis utilizadas, o amarelo, o 
azul e o vermello, con caudais de referencia a unha presión 
de 3 bares, de 0,8, de 1,2 e 1,6 litros por minuto, respecti-
vamente.

EXEMPLO DE USO
Temos un equipo con boquillas separadas 0,5 metros na 
barra (o habitual) e cor azul e queremos aplicar unha dose 
de 200 litros por hectárea. Para conseguir esta dose debe-
mos combinar a velocidade de avance e a presión de traba-
llo. Se se vai a traballar a unha velocidade de 6 kilómetros 
por hora (ao réxime utilizado do motor e unha marcha da 
caixa de cambios) necesítase utilizar unha presión algo su-
perior a 2 bares (196 litros por hectárea); se se tivese unha 
táboa con máis datos podería comprobarse que a presión 
adecuada sería de 2,1 bares (200 litros por hectárea). Se se 
quixese traballar a unha velocidade maior, xa non se em-
pregaría a boquilla azul, senón unha vermella.

CALIBRACIÓN POLA FÓRMULA
En ausencia de táboas, ou cando estas teñan pouca infor-
mación, poden facerse os cálculos a través da fórmula.

Nas condicións fixadas, o caudal que ten que emitir cada 
boquilla será o seguinte:

Q = 1 l/min (cada boquilla debe emitir 1 litro por minuto)

Sabendo que temos unha boquilla azul, e que esta emite 
un caudal (q

1
 = 1,2 l/min) á presión de referencia (p

1
 = 3 

bar), pode coñecerse a presión á que debe traballar a bo-
quilla (p

2
) para obter o caudal desexado (q

2
 = 1 l/min). A 

relación é a seguinte:

Polo tanto, para aplicar 200 litros por hectárea, traballan-
do a 6 kilómetros por hora e utilizando unha boquilla azul, 
a presión de traballo debe ser de 2,1 bares.

REGULACIÓN DO EQUIPO
Consiste en preparar a máquina para traballar cos pará-
metros fixados na calibración e outras posibles adaptacións 
que poidan ser necesarias segundo o tipo de aplicación.

Unha vez se fixe a dose (litros por hectárea que se des-
exa aplicar), a regulación dos parámetros de calibración 
redúcese ao caudal (presión do líquido) e á velocidade de 
avance.

A regulación da presión do líquido e da velocidade de 
avance debe facerse a un réxime fixo de funcionamento do 
motor do tractor (ou da máquina automotriz utilizada).

O réxime de funcionamento do motor elixido permiti-
rá conseguir un réxime ao eixo da toma de forza (tdf ), e 
con el un caudal emitido pola bomba e unha velocidade de 
avance para unha marcha determinada da caixa de cambios 
do tractor (ou da máquina automotriz usada). Obviamen-
te, o réxime do motor elixido para a regulación ten que ser 
o mesmo que se vaia a utilizar durante a aplicación.

Pulverización dunha boquilla de abanico de 110˚ antideriva
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RÉXIME DO MOTOR DO TRACTOR E A REGULACIÓN
Elección do réxime do motor. Deberá utilizarse un 
réxime adecuado ao eixo da toma de forza e, polo tanto, 
axeitado para o accionamento da bomba; normalmente 
estará ao redor das 540 rev/min7. Nos tractores antigos, 
este réxime na toma de forza obtense a réximes moi ele-
vados do motor (próximos ás 2.000 revolucións por mi-
nuto), mentres que nos tractores modernos, que montan 
“tdf económica”, pódena obter a réximes do motor moi-
to máis baixos (1.500-1.600 revolucións por minuto). 
En principio, nos tractores modernos sempre se utiliza-
rá a posición “tdf económica”, utilizando no motor do 
tractor un réxime que permite obter a toma de forza ao 
redor das 540 revolucións por minuto.

Réxime do motor do tractor e símbolo de tdf con réxime normalizado

Obtención do caudal (presión). Fixado o réxime do 
motor para a regulación, accionarase o mando do distri-

buidor, utilizado para controlar a presión, ata obter no ma-
nómetro de referencia a presión obtida das táboas ou da 
fórmula de calibración. 

Obtención da velocidade. A velocidade de avance com-
próbase ao réxime do motor fixado coa marcha prevista a 
utilizar durante a aplicación. Se a velocidade non se puidese 
obter directamente do panel do tractor, pódese comprobar 
cun ensaio en campo. Percórrese unha lonxitude coñecida 
(por exemplo, 50 metros) medindo en segundos o tempo 
empregado no percorrido. A velocidade, en kilómetros por 
hora, sería a seguinte:

REGULACIÓN DO DISTRIBUIDOR
O grupo de válvulas que constitúen o distribuidor, no que 
habitualmente se monta o manómetro de referencia, pode 
configurar diferentes sistemas de control, que se adoitan 
denominar regulador de presión (presión constante), re-
gulador volumétrico (presión proporcional ao réxime do 
motor) ou regulador a dose constante (caudal proporcio-
nal ao avance). A diferenza entre eles é que, no primeiro 
(presión constante), para manter constante a dosificación 
durante unha aplicación non pode variar en ningún mo-
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mento a velocidade; no segundo (regulador volumétrico), 
ben regulado, aínda que existan pequenas variacións de ve-
locidade (por exemplo, debidas ao traballo en pendentes), 
mantense a dose constante na aplicación e, o terceiro (dose 
constante), como o seu nome indica, non vai variar a dosi-
ficación durante a aplicación aínda que varía a velocidade 
de avance.

REGULADOR VOLUMÉTRICO
É o máis utilizado nos equipos de barras e, como se indi-
cou, ben regulado permite manter unha dosificación cons-
tante durante unha aplicación aínda que varíe lixeiramente 
a velocidade.

Regulador volumétrico

Este regulador, á parte do manómetro de referencia, in-
clúe as seguintes válvulas:

_Válvula de alimentación. Con posicións de aberto/pe-
chado, permite (ou non) o paso do líquido que procede 
da bomba.

_Válvula de seguridade. Pode estar precintada ou accio-
narse mediante xiro do mando. Adoita estar próxima á vál-
vula de alimentación.

_Válvula de regulación xeral. Acciónase mediante xiro 
do mando e é a que se debe utilizar para fixar a presión de 
traballo.

_Válvulas de tramo. Presenta dúas posicións: aberto, can-
do se envía o líquido cara ás conducións coas boquillas, 
e pechado, cando se desvía o líquido polos retornos cara 
ao depósito. Existen tantas válvulas como tramos indepen-
dentes de boquillas (2, 3, 4…). 

_Válvulas de retorno de tramo. Acciónanse mediante 
xiro e interpóñense nas conducións individuais de retorno 
de tramo (existe unha para cada válvula de tramo).

Regulación da presión de traballo. Cada vez que teña 
que variarse a presión utilizando as mesmas boquillas de 
pulverización, tras abrir a válvula de alimentación acciona-
rase unicamente sobre o mando da válvula de regulación 
xeral.

Regulación do retorno de tramos. Esta regulación debe 
facerse para que, se se pecha un tramo de pulverización 
durante o traballo (por exemplo, na última pasada na que 
o ancho de tratamento é inferior ao ancho da barra), non 
haxa variación de presión nos outros tramos que seguen 
pulverizando e se manteña a dosificación da aplicación.

O modo de actuar (utilizando auga limpa) sería o se-
guinte:

_Se non vén precintada, a válvula de seguridade debe pe-
charse completamente. 

_Ábrese a válvula de alimentación.
_Ábrense todas as válvulas dos tramos (toda a barra fun-

cionando) e fíxase unha presión accionando a válvula de 
regulación xeral, por exemplo, a 3 bares.

_Péchase a válvula dun tramo e compróbase se se modi-
fica a presión fixada no manómetro, respecto da marcada 
cando estaban abertos todos os tramos. Se hai variación de 
presión, acciónase sobre a válvula de retorno individual do 
tramo aberto ata recuperar a presión de regulación para o 
conxunto (3 bares). Compróbase o resultado da regulación; 
abrindo e pechando a válvula do tramo regulado varias ve-
ces, a presión debe manterse (3 bares).

_O que se fixo cun tramo, repítese de forma individual 
co resto dos tramos.

_Ao final, pode comprobarse o resultado da regulación 
abrindo e/ou pechando calquera dos tramos e comproban-
do que a presión (3 bares) non varía no manómetro de re-
ferencia; o distribuidor volumétrico estaría regulado.

Unha vez feita esta regulación nun distribuidor volu-
métrico, non se deben accionar as válvulas de retorno de 
tramo mentres non se cambien as boquillas. En definiti-
va, se utilizamos unhas mesmas boquillas, a regulación da 
presión en cada aplicación realizarase unicamente coa vál-
vula de regulación xeral. Pode corroborarse que se mantén 
correcta a regulación do distribuidor cando abrindo e/ou 
pechando as válvulas dos distintos tramos non se produce 
variación de presión no manómetro. 

OUTRAS REGULACIÓNS
Á parte do caudal (presión) e a velocidade de avance, fixa-
dos na calibración, poden facerse outras regulacións que 
dependen do tipo de máquina e da aplicación, por exem-
plo, altura da barra, orientación de saídas ou boquillas, re-
gulación ou orientación de saídas de aire, etc.

EXECUCIÓN DO TRATAMENTO

TRATAMENTO HERBICIDA SOBRE O CHAN NU OU CON 
POUCA VEXETACIÓN

Corresponderíase cun tratamento herbicida de pre-
sementeira, preemerxencia ou mesmo posemerxencia, uti-
lizando un pulverizador hidráulico ou equipo de barras, no 
que o obxectivo é repartir unha dose de líquido (75, 100, 
200... litros por hectárea) sobre unha superficie plana, que 
é a superficie do chan. Para conseguir unha repartición ho-
moxénea na superficie do chan debe lograrse unha reparti-
ción uniforme en dúas direccións ou liñas perpendiculares 
que configuran a superficie de aplicación: a de avance da 
máquina e a da barra de distribución. 

O REGULADOR VOLUMÉTRICO DO
TRACTOR PERMITE UNHA DOSIFICACIÓN
CONSTANTE DURANTE A APLICACIÓN 
DO HERBICIDA, AÍNDA QUE VARÍE 
LIXEIRAMENTE A VELOCIDADE
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Direccións de repartición da máquina

Repartición uniforme na dirección de avance. Hai que 
manter unha relación constante entre a velocidade e o cau-
dal (presión). O resultado dependerá do tipo de distribui-
dor que monte o equipo. Unha vez regulado o equipo, a 
forma de actuar sería a seguinte:

_Fixar o réxime do motor do tractor, ao que se lle fixo a 
regulación.

_Poñer a marcha da caixa de cambios seleccionada para 
obter a velocidade desexada.

_Abrir o paso de líquido, coas válvulas de tramo, para 
que todas as boquillas da barra poidan pulverizar.

_Abrir o paso de líquido da bomba coa válvula de ali-
mentación.

_Comprobar que o manómetro de referencia marca a 
presión desexada.

_Iniciar o avance da aplicación.
Repartición uniforme na dirección da barra de distribu-

ción. Esta repartición implica unha serie de condicións de 
traballo que se comprobarán antes de iniciar a aplicación:

_Manter a barra horizontal (paralela ao chan) en situa-
ción de traballo. Se o equipo dispón de sistema de estabi-
lidade das barras, debe utilizarse para reducir o seu move-
mento durante o traballo, especialmente nos seus extremos. 
Non poderá empregarse o sistema de estabilidade cando se 
traballe en pendente, na dirección da barra. 

_A barra debe montar boquillas idénticas, en bo estado e 
á mesma separación (a habitual é de 50 centímetros).

_As boquillas máis utilizadas son as de abanico (fende-
dura), xa sexan de tipo normal ou antideriva, a poder ser 
de cor normalizada, cun determinado ángulo de chorro; o 
habitual é de 1100.

_As boquillas de abanico deben traballar cunha lixeira 
inclinación con respecto á dirección da barra (10-150), para 
que os chorros que emiten non “choquen” no seu percorrido 
ata o chan. As boquillas que teñen un sistema de fixación 
“por baioneta”, que é o normal nos equipos actuais, quedan 
colocadas con esta inclinación unha vez que se montan.

_A altura das boquillas da barra sobre o chan durante o 
traballo debe ser unha determinada. Para conseguir unha 

boa repartición con boquillas de abanico separadas 50 cen-
tímetros, con ángulo de 1100 e unha inclinación de 10-150, 
a altura recomendada é de 50 centímetros.

Tratamento herbicida con boquillas de abanico 110˚. Solapamento e distribución

TRATAMENTO HERBICIDA SOBRE UN SOLO CON 
ABUNDANTE VEXETACIÓN

Corresponderíase cun tratamento herbicida de posemer-
xencia con abundante vexetación, como podería ser un tra-
tamento herbicida previo a unha sementeira directa. Neste 
caso pode ser máis interesante repartir o produto polo in-
terior da masa vexetativa que sobre unha superficie plana.

Aínda que o habitual é utilizar o tratamento descrito no 
punto anterior, nesta situación de vexetación pode modifi-
carse a repartición na dirección da barra, utilizando outras 
boquillas cunha determinada altura sobre a vexetación.

A modificación da distribución da barra pasaría por uti-
lizar boquillas de turbulencia ou cono oco (do tipo das que 
se montan habitualmente nos pulverizadores de mochila) 
e colocar a barra a unha altura que permita que os chorros 
contacten á altura da vexetación. Con estas boquillas non 
pode haber solapamentos de chorros posto que se produci-
rían choques e isto está desaconsellado.

Nestes tratamentos poden ser de grande axuda as co-
rrentes de aire (equipos con mangas de aire), se están ben 
dirixidas. 

Tratamento herbicida con boquillas de turbulencia

NOTAS
1 A directiva inicial correspóndese coa identificación 
89/392/CEE (DOCE L 183 89-06-29). A última modi-
ficación correspóndese coa Directiva 2009/127/CE 
(DOUE L 310/29 de 25-11-2009).
2 European Network for Testing of Agricultural Machi-
nes, no que se inclúe, a nivel nacional, o Centro de 
Mecanización de Lleida.
3 Directiva 2009/128/CE do Parlamento Europeo e do 
Consello, de 21 de outubro de 2009 (DOUE L 309/71 
de 24/11/2009).

4 Real Decreto 1013/2009, de 19 de xuño (BOE do 15 
de xullo).
5 Terase en conta o ancho total de traballo do equipo 
cando se toma do caudal de todas as boquillas que 
monta o equipo, e terase en conta a separación entre 
dúas boquillas cando se tome o caudal dunha soa bo-
quilla; isto utilizarase cando as boquillas se monten 
nunha barra horizontal, separadas á mesma distancia, 
e emitan todas o mesmo caudal.
6 A norma ISO 10625:1996 establece o código de cores 
normalizadas.

7 Este é un réxime normalizado habitualmente utilizado 
para as bombas; é dicir, as bombas fabrícanse para 
que funcionen correctamente recibindo unhas 540 rev/
min.
8 Dáse por suposto que se traballa co réxime do motor 
seleccionado e a marcha de avance elixida e que as va-
riacións de velocidade se deben ás posibles variacións 
de réxime provocadas polas pendentes das parcelas 
(cando se sobe diminúen as revolucións e cando se 
baixa, aumentan).
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 O concepto de mala herba é un tanto impreci-
so: calquera especie pode ter esta categoría sempre 
nun lugar indesexable. Unha especie cultivable que se 
atope presente no cultivo doutra distinta á cultivada, 
dificultando o crecemento desta última, actúa coma 

MALAS HERBAS FRECUENTES NO 
CULTIVO DO MILLO: IDENTIFICACIÓN,
MEDIDAS DE CONTROL E PRINCIPIOS 
ACTIVOS HERBICIDAS
Nun contexto coma é o actual, cunha alta carga gandeira por hectárea de vacún 
de leite e coa produtividade individual das vacas en aumento, o millo forraxeiro 
móstrase coma unha sólida alternativa fronte á imposibilidade de incrementar 
a base territorial das explotacións e cun aumento progresivo do custo dos 
concentrados. Non obstante, é preciso maximizar a súa produción. Unha das vías 
para conseguilo é a loita contra as malas herbas, pois poden ocasionar unhas 
perdas do 30 ao 50% (López Bellido, 1991).

unha mala herba, ao tempo que moitas das habituais 
malas herbas que adoitan non ser cultivables poden 
ser cultivos en potencia. Polo tanto, é preferible em-
pregar outros termos coma planta adventicia ou flora 
arvense. 

Benigno Ruíz Nogueiras
Dpto. Produción Vexetal (EPS). 
Universidade de Santiago de Compostela 
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Ás veces, as plantas prexudiciais son da mesma familia 
botánica e ata do mesmo xénero das cultivadas, o que difi-
culta enormemente o seu combate por métodos químicos 
(os principios activos que combaten a mala herba poden 
eliminar o cultivo). Xa que logo, para programar a loita 
contra as malas herbas o primeiro é ter un coñecemento 
preciso das mesmas.

PLANTAS DE FOLLA ANCHA. DICOTILEDÓNEAS
Familia Amarantáceas
Flores hermafroditas, monoicas ou polígamas, verdosas 

ou avermelladas, pequenas, agrupadas en acios ou panícu-
las axilares ou terminais. 

Amaranthus sp.
Denominacións en galego: amaranto, beldro, herba 

pexegueira, herba pulgueira.
Denominacións en español: amaranto, bledo.
Planta anual de verán, de gran poder competitivo. Prefire 

solos ricos en materia orgánica e en nutrientes (sobre todo 
nitróxeno).

Epoca de xerminación: verán.
Cotiledóns: ovalados, aproximadamente 10-12 milíme-

tros. A parte inferior case sempre avermellada.                                                                                                           
Follas vexetativas: ovaladas, de pedúnculo longo, verde-

azuis, alternas, afiadas no seu extremo. No envés adoitan 
ser vermellas.

Talo: ata 100 centímetros, erecto, simple ou ramificado, 
de verde claro a avermellado. Poucas follas no fondo; moi 
densas na cima. Piloso.

Flor: pequena, terminal. Agrupacións en glomérulos nos 
extremos do talo e das pólas, verdosos, densos e en punta 
aguilloada.

Época de floración: verán-primeiros de outono.
Sementes por planta: 1.000-5.000.
Familia Convolvuláceas
Flores regulares hermafroditas, xeralmente axilares. 

Cáliz con 5 sépalos que non sempre son iguais. Corola 
monopétala caduca, enteira ou con 5 lóbulos. Androceo 
formado por 5 estames libres insertados no fondo da 
corola.

Convolvulus arvensis
Mala herba perenne con raíz axonomorfa, profunda, e nu-

merosos estolóns con xemas. Crece en case tódolos solos, pre-
feriblemente sobre os secos, quentes, soltos e permeables.  

Denominacións en galego: correola menor, capelo. 
Denominacións en español: correhuela, corregüela.
Época de xerminación: case todo o ano.
Cotiledóns: con forma de ril, fortes, de bordo enteiro, 

pedúnculo longo, nervios visibles.
Follas: alternas, pediculadas, alongadas, oviformes, con 

base saxitada, pero redondeadas na punta. 
Talo: rastreiro ou rubideiro, delgado, ramificado.
Flor: con forma de embude, solitaria, axilar, con pedún-

culos longos. Cores rosa clara ou branca, con 5 estrías ex-
teriores vermellas.

Época de floración: principios de verán-principios de 
outono.

Sementes por planta: 500 aproximadamente. 

Amarantus retroflexus L. Convolvulus arvensis

AGRICULTURA110

AFRIGA ANO XVII - Nº 91

DOSSIER: SEMENTEIRA DO MILLO





Familia Poligonáceas
Xénero Bilderdykia
Único xénero de interese desde o punto de vista da mal-

herboloxía. Planta anual con raíz pivotante, de crecemento 
profundo, especialmente en solos ricos en nutrientes lixei-
ramente acedos, nun amplo abano de texturas. Son carac-
terísticos os seus talos rubideiros cos pedúnculos das flores 
articulados.

Polygonum convolvulus L.
(Bilderdykia convolvulus(L.) Dum.)
Denominacións en galego: herba roqueira, saltasebes, 

herba dos ringorrangos.
Denominacións en español: polígono trepador, corre-

güela anual.
Época de xerminación: primavera, a 0,4-0,5 centímetros 

de profundidade.
Cotiledóns: estreitos; como mínimo, 3 veces máis longos 

cá anchos, con metades foliares desiguais.
Follas: con forma entre frecha e corazón, pediculadas, 

con tonalidades avermelladas ás veces. As follas teñen lí-
gulas fisuradas.

Talo: delgado, pode estar ramificado, rubideiro, con 20-
100 centímetros de altura. 

Flor: pequena, de pedúnculo corto, de ton verde con bor-
do branco, situadas nas axilas en grupos de 2 ou máis.  

Época de floración: verán-outono.
Sementes por planta: 140-200.

Familia Portulacáceas
Portulaca oleracea L.
Anual de verán, case sempre deitada; ás veces con talos 

erguidos. Sobre todo en solos soltos, ricos en nutrientes, 
areosos, en lugares quentes.

Denominacións en galego: beldroega, verdoaga, portu-
laca.

Denominacións en español: verdolaga, portulaca.
Época de xerminación: verán.
Cotiledóns: ovalados-alongados, un pouco claviformes, 

carnosos, de cor verde-marrón, violeta na parte inferior. 
Follas: gordas, alternas, sen pedúnculo, ovaladas a clavi-

formes-alongadas de cor verde escura, brillantes e carnosas.
Talo: cilíndrico, carnoso, case sempre avermellado e moi 

ramificado. Normalmente tumbado, alcanzando 10-30 
centímetros de altura.

Flor: periantio amarelo, sentadas, solitarias ou en peque-
nos grupos axilares.

Época de floración: verán-outono.
Sementes por planta: 10.000.
Familia Chenopodiáceas
Plantas con flores hermafroditas, verdosas ou avermella-

das, agrupadas en glomérulos axilares, espigas terminais, 
en acios ou panículas. Periantio herbáceo mesmo cando 
está maduro, con cinco divisións xeralmente soldadas na 
base. Androceo formado por 5 estames, ás veces menos, 
insertados no fondo do periantio. Xineceo con 5 carpelos 
concrescentes (unidos) e 2 a 5 estilos libres. 

Polygonum convolvulus L.
(Bilderdykia convolvulus (L.) Dum.)

Portulaca oleracea L.
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Chenopodium album L.
Raíz pivotante forte. As partes novas da planta son fa-

riñentas. Medran en calquera tipo de solo, preferíndoos 
con estrutura friable, humificados, limosos ou areosos e 
nitroxenados. Teñen unha elevada competitividade.

Denominacións en galego: farnelo, fariñento, fariñón.
Denominacións en español: cenizo.
Época de xerminación: primavera tardía-outono.
Cotiledóns: longos, estreitos, redondeados na punta, 

avermellados na súa parte inferior, fariñentos.
Follas: de ovaladas a triangulares, máis longas que an-

chas, con pedicelo longo, cor verde-azul clara, irregular-
mente dentadas a excepción do primeiro par e as superio-
res, que son lanceoladas e de bordo enteiro.

Talo: estriado de verde e branco ou de verde e vermello. 
Ata 150 centímetros. 

Flor: cor verdosa, agrupadas en glomérulos axilares den-
sos.

Época de floración: verán-outono.
Sementes por planta: 3.000.
Familia Solanáceas
Monopétalas con flores hermafroditas, de cores, con 

néctar, pedunculadas, agrupadas en acios ou ailladas. Cáliz 
gamosépalo. Corola entre acampanada e cilíndrica, co lim-
bo partido en 5 lóbulos. Androceo formado por 5 estames 
saíntes ou incluídos na corola. Xineceo con dous carpelos. 
Froito en baia ou cápsula.

Datura stramonium L.
Planta anual termófila, de crecemento vigoroso, de raíz 

moi ramificada. Prefire solos nitroxenados en rexións lixei-
ras, cálidas. Planta tóxica.

Denominacións en galego: figueira tola, estramonio, 
figueira do inferno, herba do demo, herba do gorgullo.

Denominacións en español: estramonio.
Época de xerminación: primavera tardía. 
Cotiledóns: longos, estreitos, apuntados, lanceolados, de 

pedículo curto. 
Follas: de pedículo longo, apuntadas, oviformes, con base 

acicular e bordo lobulado e dentado. Parte superior verde 
escura e envés máis claro. 

Talo: erecto, redondo, pelado, case sempre con bifurca-
cións. De 30 a 120 centímetros de alto.

Flor: tamaño grande, axilares, solitarias e con pedúnculo 
curto. Cáliz tubular, pentagonal, con 5 lóbulos. Corola en 
embude con tubo moi longo, limbo plisado, rematado en 
punta curta, en cor branca, rosácea ou violeta.

Época de floración: verán-outono.
Sementes por planta: 500-5.000.
Solanum nigrum L.
Planta anual, de raíz curta. Solos co boa proporción de 

humus, nitroxenados, mulidos. É indicadora de nitróxeno. 
É tóxica. 

Denominacións en galego: herba moura.
Denominacións en español: tomatito, tomatillo del dia-

blo, hierba mora. 

Chenopodium album L. Datura stramonium L.
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A FORZA DAS

RAZAS AUTÓCTONAS

GALEGAS

“Os seus produtos son únicos, tanto en sabor coma en textura.

É o resultado da súa xenética, a alimentación natural 

e a vida ao aire libre”

FEADER
Europa inviste
no rural

Francisco Manuel Penabad, 

criador de razas autóctonas

Caxigueira (Ortigueira)

7 vacas frieiresas

30 ovellas galegas

9 cabras galegas

20 galos Mos

15 galiñas de Mos

15 cabalos de pura raza galega

2 cans de palleiro



Época de xerminación: primavera serodia. Xermina a 
0,5-1 centímetros de profundidade.

Cotiledóns: ovalados, anchos. Punta finamente estirada, 
bordo enteiro, pedicelados, algo pilosos e co nervio central 
marcado.

Follas: de oviformes a rómbicas, ensanchadas, dentadas 
ou de bordo enteiro, pouco pilosas, pediceladas, de cor ver-
de escura mate. Alternas.

Talo: entre prostrado e semierecto, alcanzando hasta 50 
centímetros de altura. Ramificado, pelos curtos dispersos, 
de ton violeta coma os peciolos.

Flor: branca, con forma de estrela e formando agrupa-
cións sobre pedúnculos curtos. 

Época de floración: verán-outono.
Sementes por planta: 500.

PLANTAS DE FOLLA ESTREITA. 
MONOCOTILEDÓNEAS

Familia Gramíneas
Plantas monocotiledóneas con flores hermafroditas, 

polo xeral. As flores dispóñense en espigas ou panículas, 
compostas cada unha delas por espiguiñas. Cada espiguiña 
pode levar na súa base ata 2 glumas e cada flor ten dúas 
glumiñas das que a inferior adoita ser máis grande cá su-
perior, e á súa vez poden estar prolongadas por arestas. An-
droceo formado normalmente por 3 estames, pero ás veces 

poden ser 2 ou 6. Xineceo composto por dous estilos libres, 
con estigmas plumosos. Froito en cariópside, seco, monos-
permo, indehiscente e vestido coas glumiñas, ou espido.

Cynodon dactylon (L.) Pers.
Perenne. Forma céspedes ao propagarse por estolóns e 

talos rastreiros. Atópase en todo tipo de solos, preferente-
mente en lugares secos e cálidos. 

Denominacións en galego: grama, carreña, coca.
Denominacións en español: grama.
Época de xerminación: primavera, inicio do verán. En 

zonas quentes, todo o ano.
Follas: limbo foliar sen pilosidade, curto; vaíña algo pi-

losa e, no canto de lígula, presenta unha coroa con pelos. 
Talo: delgado. Alcanza ata 30 centímetros cando está en 

flor. Os agromos novos, deitados e con raíces adventicias; 
tamén presentan renovos nos nós dos talos.

Flor: inflorescencia en espigas comprimidas, cada unha 
con ata 7 espiguiñas comprimidas sobre a raque. As espigas 
saen do mesmo punto do talo nun número de 4 a 7. Cor 
violácea.

Época de floración: verán-outono. En zonas cálidas, 
todo o ano. 

Digitaria sanguinalis (L.) Scop.
Anual, de verán. Solos areosos, pobres en cal pero ricos 

en nutrientes. Ton vermello-violáceo.
Denominacións en galego: millá, millaca, pata de galiña. 

Solanum nigrum L.  Cynodon dactylon  (L.) Pers.        
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Echinochloa crus-galli L.Digitaria sanguinalis (L.) Scop.        

Denominacións en español: pata de gallina, arrocillo, ga-
rrochuelo.

Época de xerminación: primavera serodia.
Follas: limbos moi sedosos, vaíñas con pilosidade abon-

dosa na parte inferior e lígula duns 2 centímetros. 
Talo: no seu inicio, paralelo ao chan; despois, subindo 

en ángulo ata acadar entre 30 e 50 cetímetros. Algunha 
pilosidade nos nós.

Flor: en espigas lineais, que arrincan de diferentes pun-
tos do talo principal. As espiguiñas son unifloras, situándo-
se de dúas en dúas nos dentes da raque. 

Época de floración: verán-principios de outono. 
Echinochloa crus-galli (L.)
Anual, de verán. Solos limoso-húmidos, ricos en humus 

e nutrientes. 
Denominacións en galego: millán, millaca.
Denominacións en español: mijo de los arrozales, mijo 

japonés, pata de gallo, cola de caballo.
Época de xerminación: primavera serodia.
Follas: cor verde-agrisada escura. Relativamente anchas. 

Lixeira pilosidade na base do limbo. Sen lígula.
Talo: completamente erecto ou formando ángulo. Chega 

a medir entre 30 e 80 centímetros (ás veces máis). Nós con 
pilosidade.

Flor: inflorescencia terminal en panícula verde ou violá-
cea. As espiguiñas agrúpanse densamente de forma alterna 
en torno ao eixe principal, presentando cada unha delas 
unha soa flor.

Época de floración: verán-outono.
Sementes por planta: 400. 
Familia Ciperáceas
Cyperus sp.
Ciperácea perenne con estolóns subterráneos. Forma tu-

bérculos pequenos, constituíndo esta a súa principal forma 
de propagación. Solos de pouca profundidade, húmidos e 
lixeiramente acedos. 

Denominacións en galego: xunca.
Denominacións en español: juncia, castañuela, chufa.
Formación de estolóns: principalmente en primavera.
Follas: en planta nova, aciculares; en planta adulta, trian-

gulares, dobradas, saíndo da base do talo.
Talo: erecto, triangular, ata unha altura media duns 50 

centímetros. 
Flor: espiguiñas de cor amarela palla a avermellada-pur-

púrea segundo especies, en umbela terminal, con follas por 
debaixo da inflorescencia.

Época de floración: verán-outono.
Sementes por planta: 250. 

A ESTRATEXIA BÁSICA DE LOITA CONSISTE EN MANTER O SOLO LIMPO DE MALAS
HERBAS OS 2 PRIMEIROS MESES DE VIDA DO MILLO
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MEDIDAS DE CONTROL 
Os maiores danos provocados pola competencia de plantas 
adventicias no cultivo do millo ocorren ao principio do ci-
clo; en particular, entre 2 e 5 semanas dende a emerxencia, 
debido a que estes primeiros estadíos se desenvolven len-
tamente. Polo tanto, a estratexia básica de loita consiste en 
manter o solo limpo de malas herbas os seus 2 primeiros 
meses de vida, xa que despois ten capacidade de competir 
favorablemente coas plantas adventicias. 

As medidas de control poden ser moi variadas. En pri-
meiro lugar, preventivas: fuxir do monocultivo elixindo ro-
tacións o máis amplas posibles, adiantar as sementeiras ata 
onde o permitan as temperaturas ou incrementar a densi-
dade de plantas mentres non se comprometa a formación 
da mazaroca. En segundo lugar, por medios mecánicos: 
preparación do leito de sementeira, pasadas entre liñas 
(grades de púas, bimadoras-sachadoras)… Non obstante, 
o emprego de herbicidas segue a ser o principal método de 
control de malas herbas e faise imprescindible se se quere 
cultivar cun mínimo laboreo ou sen laboreo.   

PRINCIPIOS ACTIVOS QUE SE PODEN APLICAR
Dende a aparición en 1952 das triazinas (simazina, atra-
zina e cianazina), estas foron as materias activas máis usa-
das en millo (López Bellido, 1991) para controlar esen-
cialmente as plantas de folla ancha, e algunhas de folla 

estreita. Como complemento, para eliminar as gramíneas 
anuais, coas que non eran efectivas estas materias activas, 
utilizábanse herbicidas antigramíneas, particularmente 
alacloro. Así, era eficaz para flora anual a mestura alaclo-
ro e atrazina en preemerxencia (despois de sementar, pero 
antes da emerxencia do cultivo), completando a acción con 
produtos de postemerxencia para plantas de folla ancha re-
sistentes, e en particular contra plantas monocotilidóneas 
perennes (Villarías, 2005).

O mercado dos fitosanitarios está en constante evolución 
nos últimos anos, co propósito da preservación ambiental, 
razón pola que se retiraron do mercado produtos coma os 
arriba citados, xurdindo a necesidade de buscar mesturas 
alternativas para a loita contra as plantas adventicias. Así, 
móstrase efectiva a combinación de acetocloro e terbutrila-
zina, no canto de alacloro con atrazina. Aplícase tamén en 
preemerxencia e existen produtos comerciais que inclúen 
ambas materias activas. É o caso de Harness GTZ (ace-
tocloro 45% + terbutilazina 21,5%), que a unha dose de 
4,5 litros por hectárea proporciona un control satisfactorio 
dun amplo espectro de adventicias (Mangado et al., 2009). 
Outras materias activas para empregar en presementeira 
ou en preemerxencia, segundo o caso, son: metolacloro, 
linurón, pendimetalina, etc. Existen formulacións no mer-
cado con combinacións entre estes productos, e destes cos 
anteriores, buscando sempre actuar sobre o máis amplo 
abano posible de especies de malas herbas a combater.

Cómpre facer a miúdo aplicacións en postemerxencia do 
cultivo e das malas herbas que adoitan escapar ao control 
do tratamento anterior. É o caso, nomeadamente, das ma-
las herbas perennes: dicotiledóneas coma a correola, ou de 
folla estreita coma a grama ou a xunca. MCPA é unha ma-
teria activa tradicional que aínda segue vixente e que resul-
ta eficaz, sobre todo coas adventicias dicotiledóneas. Para 
un espectro máis amplo, disponse no mercado de formu-
lacións a base de Nicosulfurón (Sanson, nome comercial) 
ou Sulcotriona (comercializada por BAYER co nome de 
Mikado); esta última controla gramíneas, dicotiledóneas e 
mesmo xuncas, aplicada a unha dose de 1,25-2,5 litros pr 
hectárea. 

Cyperus rotundus L.     

O EMPREGO DE HERBICIDAS SEGUE A SER 
O PRINCIPAL MÉTODO DE CONTROL DE 
MALAS HERBAS
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Envases de 10 ml.

Número de Autorización de comercialización: 1779 ESP

Tiempo de espera 

Carne: cero días

Leche: cero horas
Tratamiento de la ovulación retardada.
(Repeat breeding o síndrome de la vaca repetidora).

Vía intramuscular. 100 μg de gonadorelina (como diacetato) 
por animal en inyección única. Es decir, 2 ml de producto 
por animal. GnRH se inyecta durante el estro.

OVUGEN
GONADORELINA 50 μg/ml

Reproduccion asistida

Fuente: MEDICAL IMAGING

www.spveterinaria.com



 No ano 2006 producíronse en Galicia 2,27 millóns de 
toneladas de leite, enviándose á industria preto do 36,5% 
do leite producido en España. Para acadar estas cifras, a 
maioría das explotacións basean a alimentación do seu 
gando nas forraxes, de herba e de millo, principalmente, 
complementadas con concentrado.

O millo forraxeiro supuxo en Galicia o cultivo de 57.449 
hectáreas en 2007, segundo o Anuario de Estatística Agra-
ria, cun rendemento medio de 39,71 toneladas de materia 
verde. Produciuse na propia explotación gandeira de leite 
para un destino de autoconsumo, cultivándose en terreos 
propios ou arrendados, dende maio ata setembro ou outu-
bro, que é cando se colleita e se ensila para darllo posterior-
mente de comer ao gando.

Nas explotacións galegas, o cultivo do millo faise tradicionalmente en secaño, 
dedicándoselle as mellores parcelas. Pero non sempre é así e nos últimos anos vénse 
observando que a necesidade de producir forraxe leva a cultivar millo en lugares e 
sobre parcelas que poden presentar, entre outros problemas, déficits hídricos. A falla 
de auga no millo provoca o peche dos estomas, reducindo a fotosíntese e afectando 
directamente ao rendemento.

Cómpre dispor, polo tanto, da suficiente superficie de 
terreo para, en función do rendemento esperado, acadar os 
quilos necesarios para alimentar ao rabaño. Doutra banda, 
mellorar o rendemento por hectárea de millo tamén pode 
ser unha solución: 

a) Para aquelas explotacións con base territorial insu-
ficiente e ás que se lles fai difícil acceder o mercado do 
aluguer. 

b) Para aquelas explotacións que, dispoñendo de base te-
rritorial, non necesitarían cultivar tanta superficie.

J. Valladares Alonso, J.M. García Pedreira
Centro de Investigacións Agrarias de Mabegondo. INGACAL
juan.valladares.alonso@xunta.es

MELLORA DO RENDEMENTO DO 
CULTIVO DE MILLO FORRAXEIRO EN 
BASE Á REGA NA FLORACIÓN

Carro de rega con aspersor de 
impacto adaptado para regar 
entre o millo
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Nas explotacións galegas, o cultivo do millo faise tradi-
cionalmente en secaño, dedicándoselle as mellores parce-
las. Pero non sempre é así e nos últimos anos vénse obser-
vando que a necesidade de producir forraxe leva a cultivar 
millo en lugares e sobre parcelas que poden presentar, entre 
outros problemas, déficits hídricos. A falla de auga no mi-
llo provoca o peche dos estomas, reducindo a fotosíntese e 
afectando directamente ao rendemento.

Estudos de rega en millo levados a cabo na Universida-
de de Santiago de Compostela por Cedrón et al. (2006) 
demostraron que, en ausencia de déficit hídrico (auga a 
disposición da planta en todo momento) e en igualdade de 
condicións nos demais aspectos agronómicos, produciuse 
para un período de cinco anos un incremento medio do 
rendemento dun 49,4%, fronte a millo non regado. Isto 
implicou regar cunha media de 281 milímetros no período 
de cultivo. Este dato indica que o rendemento potencial do 
millo forraxeiro é 1,5 veces superior ao que se está a pro-
ducir actualmente en secaño, pero tamén implica achegar 
2.810 metros cúbicos por hectárea nos momentos axeita-
dos do cultivo.

Dado que isto non adoita ser posible pola falta de dis-
poñibilidade desa cantidade de auga nas explotacións, e ás 
veces pola falta de dispoñibilidade de man de obra, faise 
necesario coñecer cales serían os momentos de máximo re-
quirimento de auga por parte do cultivo do millo e se estes 
se poden cubrir cunha ou dúas regas. 

As fases fonolóxicas críticas do cultivo do millo a déficits 
hídricos, en orde de importancia, son: inicio de floración 
feminina, inicio do crecemento da mazaroca e período 
vexetativo (César et al., 2008).

Segundo diversos autores, é particularmente prexudicial 
para o rendemento, tanto de biomasa coma de gran, unha 
falta de auga durante a floración, calculándose que a súa 
deficiencia pode producir unha diminución do 30% da co-
lleita (A. Guerrero, 1981). O máximo consumo diario dáse 
no período que vai dende a 8ª ou 9ª folla, que é cando co-
meza a formar a espiga e se define o rendemento potencial 
máximo da planta ata finais do enchido do gran.

Longos intervalos de déficit hídrico provocan estrés na 
planta de millo, o cal se manifesta de xeito negativo no 
rendemento do cultivo (Montemayor et al., 2007).

Parcela de ensaio onde se observa a emerxencia do millo

OS DATOS DA ANALÍTICA VÍA NIRS
AMOSAN VALORES SIMILARES PARA AS 
DISTINTAS PARCELAS

www.bioaktiv-ibera.es
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O cultivo do millo fíxose de xeito convencional, sobre 
unha parcela de 1,5 hectáreas que estivo a pradeira en anos 
anteriores, polo que se alzou o terreo con vertedoira un 
mes antes do cultivo e fertilizouse cun total de 188 kg/ha
de nitróxeno, 147 kg/ha de P

2
O

5
 e 225 kg/ha de K

2
O, apli-

cando un terzo do nitróxeno en cobertoira cando o millo 
tiña 30 centímetros de alto.

A sementeira realizouse o 11 de maio a dose de 95.000 
sementes por hectárea, cunha separación entre liñas de 75 
centímetros. A variedade foi Rulexx, que, segundo os da-
tos da Consellería do Medio Rural publicados no dípti-
co “Valor agronómico das variedades comerciais de millo 
forraxeiro en Galicia no ano 2010”, ten un ciclo desde a 
sementeira ata que se recolle, no momento en que a liña 
de leite estaba a 1/3-1/2 do ápice (gran pastoso-vítreo), 
de 137 días, cun Índice Produtivo (IP) de 118. O IP é a 
porcentaxe que representa o rendemento de cada variedade 
en materia orgánica dixestible (MOD) sobre a media do 
rendemento das testemuñas ‘Agrostar’, ‘Clarica’ e ‘Pharaon’ 
(14,8 t/ha MOD).

Empregouse una sementadora pneumática combinada 
con grade e rolo packer, quedando a semente enterrada 
entre 3 e 5 centímetros. O desherbado foi químico me-
diante unha combinación de herbicidas en postsementeira 
do cultivo, aplicados ao día seguinte da sementeira a base 
de acetocloro 45% e terbutilazina 21,4%, a dose de 4 l/ha 
da mestura de ambos, véndose favorecida a súa acción por 
unha chuvia lixeira nos seguintes tres días. O millo me-
drou con normalidade ata o momento estimado da rega; 
para entón alcanzara unha altura de 1,50 a 1,70 metros e 
presentaba 8-9 follas.

No momento da rega dividiuse a parcela en dúas subpar-
celas, cada unha con 70 liñas de millo e 124 metros de 
lonxitude. Á súa vez, cada subparcela dividiuse en tres uni-
dades: unha delas non foi regada (control), mentres que as 
outras dúas recibiron unha e dúas regas, respectivamente, 
sendo a súa distribución ao chou.

As unidades de rega (unha ou dúas) tiveron un ancho 
de 24 liñas, mentres que a de control foi de 22 liñas por 
cuestión de espazo.

Para determinar a dose de rega estimouse que o millo fo-
rraxeiro é de sensibilidade media á seca, cunha profundidade 

Parcela de millo no momento da aplicación da rega por aspersión

ENSAIO DE REGA NO CIAM
No Centro de Investigacións Agrarias de Mabegondo 
(CIAM) levouse a cabo un ensaio en gran parcela para de-
terminar como a dispoñibilidade de auga nos momentos 
puntuais do inicio da floración pode influír no rendemento 
da forraxe no millo.

Dispúxose dun depósito con capacidade para 1.000 me-
tros cúbicos, que se encheu coa auga da chuvia nos meses 
de inverno. Almacenouse ata a súa utilización no mes de 
xullo para aplicala entón mediante un sistema de asper-
sión por canón, consistente nun aspersor de impacto de 
grandes dimensións capaz de proxectar auga a 20 metros 
de distancia, cun mecanismo que permite a sectorización 
ao ancho desexable. O canón recibe a auga por un tubo de 
75 milímetros de diámetro, enrolado nun carro metálico 
redondo, que dispón dun motor para a súa recollida (unha 
vez que se estendeu polo terreo) e dunha conexión para 
unirse cunha mangueira procedente da bomba, que estará 
preto do depósito.

O sistema funciona da seguinte maneira: o carro sitúase 
ao inicio da parcela, únese mediante tubo á bomba e cun 
tractor de pequenas dimensións arrástranse o aspersor e a 
mangueira que o une ao carro, desenvolvéndoa ata chegar 
ao final da parcela e situando o aspersor no chan. A con-
tinuación, retírase o tractor e conéctase á bomba, co que a 
auga comeza a saír polo aspersor. Arráncase entón o motor 
do carro e este irá recollendo a mangueira e tirando do as-
persor -a velocidade de recollida determina a doses de rega 
a aplicar-. Cando o aspersor chega a carón do carro este 
apaga o motor; a mangueira estará recollida e será o mo-
mento de apagar a bomba, dado que ese tramo de parcela 
xa estará regado, trasladándose o carro mediante un tractor 
a outra zona para continuar regando.

O ensaio realizouse na finca principal do CIAM, no con-
cello de Abegondo, situado na zona costeira atlántica, a unha 
altitude sobre o nivel do mar de 100 metros. Esta finca pre-
senta un solo profundo de textura franco-limosa xerado sobre 
esquistos de Ordes, observándose na análise do solo que non 
había deficiencias en nutrientes: o contido de P

2
O

5
 clasifícase 

como alto, e o de K
2
O como medio, e, tendo en conta que a 

porcentaxe de saturación de aluminio é de 16,41%, conside-
rouse un solo pouco ácido (Piñeiro et al., 2009).

Carrete de rega con acometida de tubo flexible 
e saída de tubo semiríxido de rega
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de raíces absorbentes de 30 centímetros, resultando unha dose 
máxima a aplicar para un solo franco-limoso de 27,89 l/m2, 
polo que a aplicación de auga non debería superar esa canti-
dade, dado que se perdería por percolación. Tendo en conta 
que a evapotranspiración medida mediante sonda de capa-
citancia para o cultivo do millo en Galicia no mes de xullo e 
principios de agosto non é superior a 3 milímetros (Valero et 
al., 2009), fixouse unha frecuencia de rega de 9 días.

A primeira rega consistiu en aplicar 27 l/m2 o día 20 de 
xullo, cando o millo tiña unha altura media de 160 ± 10 
centímetros; a segunda, coa mesma dose, levouse a cabo 
o día 29 de xullo, cando o millo presentaba o estadío de 
inicio de floración feminina (a plena floración feminina 
acadouse o día 2 de agosto).

Dado que a rega se aplicou por aspersión, e dado que hai 
estudos (Dechmi et al., 2002) que indican a importancia 
de controlar o aire para evitar a falla de uniformidade da 
rega, tívose en conta a velocidade do vento, que foi de 1,1 e 
1,9 metros por segundoos días 20 e 29 de xullo, respectiva-
mente. É dicir, apta para unha rega por aspersión.

As unidades que foron regadas unha vez, estímase que 
viron cubertas as súas necesidades hídricas no período que 
vai desde 8-9 follas ata o inicio da floración, mentres que as 
unidades que foron regadas dúas veces tiveron cubertas as 
súas necesidades hídricas desde o estado de 8-9 follas ata 9 
días despois do inicio da floración.

A colleita levouse a cabo o 28 de setembro. Nese mo-
mento, o estado da planta era de liña de leite a 2/3-1/2 do 
ápice do gran.

O ÍNDICE DE EFICIENCIA DO USO DA 
AUGA DE DÚAS REGAS FOI DE 59,9 KG/
HA DE INCREMENTO DE MATERIA SECA 
PRODUCIDA POR CADA MILÍMETRO DE 
AUGA ACHEGADO

Estado da parcela de millo no momento da recolección
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Colleitouse cada unidade por separado usando una má-
quina colleitadora picadora autopropulsada de 6 metros 
de ancho de cabezal. O proceso iniciouse eliminando dúas 
malladas (12 metros) no principio e final da parcela, para 
que a colleitadora e o tractor co remolque se puidesen ma-
nexar axeitadamente, e aproveitando só a parte central de 
cada tratamento, que non foi pisada polo tractor nin polo 
carro de rega, coa finalidade de eliminar o efecto bordo. 
Recolléronse 8 liñas de millo en cada pasada, que se des-
cargaron sobre remolques previamente tarados, pesándoos 
de novo e extraendo unha mostra de cada un deles, que 
se analizou para determinar a materia seca e composición 
química.

Climatoloxicamente, a campaña caracterizouse pola 
ocorrencia de choiva no mes da sementeira con valores si-
milares aos dos dez últimos anos. No mes de xuño, no que 
ocorre parte do desenvolvemento vexetativo do millo, a 
choiva foi superior á media, non obstante, no mes seguinte 
estivo por debaixo da media, igual que no mes de agosto. 

A DEFICIENCIA DE AUGA DURANTE A
FLORACIÓN PODE PRODUCIR UNHA
DIMINUCIÓN DO 30% DA COLLEITA

Recolección de millo mediante colleitadora 
picadora autopropulsada e remolque

Figura 1. Precipitacións históricas no CIAM (serie 2001-
2010) e campaña 2010

Ambos os dous meses son decisivos, dado que no decurso 
dos mesmos o millo florece e desenvolve o gran. O mes 
de setembro caracterizouse por unha precipitación lixei-
ramente inferior á media dos dez últimos anos (Figura 1). 
En total, no período de cultivo, a choiva achegou 542,5 
milímetros (50 nos meses de xullo e agosto), fronte á media 
de dez anos que foi de 447 milímetros ao longo do ciclo de 
cultivo e 83,7 nos meses de xullo e agosto. 
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Figura 2. Rendemento de materia seca de forraxe de millo 
expresada en kg/ha

O rendemento en forraxe de millo expresado en quilos 
de materia seca por hectárea increméntase en función do 
número de regas aplicadas. Así, a produción en secaño de 
17.736 kg/ha increméntase en 1.949 kg/ha se simplemente 
se aplica unha rega, e en 3.316 kg/ha se se aplican dúas re-
gas (Figura 2); isto supón unhas porcentaxes respectivas do 
11 e o 18,7%. Regar dúas veces supón un incremento dun 
6,9% con respecto a unha soa. 

Dado que as regas se fixeron nos momentos de máximas 
necesidades do millo forraxeiro, podemos establecer que o 
índice de eficiencia do uso da auga de rega foi de 70,4 kg/
ha de incremento de materia seca producida por cada mi-
límetro de auga achegado na primeira rega, e de 49,3 kg/
ha na segunda rega, respecto do producido no primeiro. O 
índice de eficiencia do uso da auga de dúas regas foi de 59,9 
kg/ha de incremento de materia seca producida por cada 
milímetro de auga achegado.

Os datos da analítica vía NIRS das mostras tomadas de 
millo (Táboa 1) amosan valores similares para as distintas 
parcelas nos catro compoñentes analizados en canto ás me-
dias, como era de esperar, dado que os factores que inflúen 
na composición química foron iguais para todo o ensaio. 
Porén, suxiren un incremento na dixestibilidade (DMO) e 
unha baixada no contido en fibras cando reciben unha ou 
dúas regas. 

CONCLUSIÓNS
A rega por aspersión do millo forraxeiro mellora a pro-
ducción e, polo tanto, o rendemento por hectárea. Fa-
cendo unha ou dúas regas no momento axeitado, que 
coincide con 10 días antes da floración e no inicio da 
mesma, para que o millo forraxeiro dispoña de auga no 
momento de máximas necesidades, coincidindo á súa 
vez co período de menor probabilidade e intensidade 
de chuvias na zona, conséguese elevar o rendemento 
do millo forraxeiro entre un 11% e un 18%, respecti-
vamente. 

Táboa 1. Datos analíticos vía NIRS da mostra de millo 
forraxeiro
regas parcela MO PB Amidón OMD ADF NDF
0 R1-C 97.24 6.51 24.88 67.05 25.04 43.73

0 R2-C 97.47 6.73 33.83 70.94 21.49 37.92

media C 97.35 6.62 29.36 69.00 23.27 40.83

1 R1-B 97.40 6.35 28.68 68.27 23.62 41.78

1 R2-B 97.48 6.45 31.33 70.50 21.31 38.31

media B 97.44 6.40 30.00 69.38 22.47 40.05

2 R1-A 97.35 6.95 29.85 70.58 21.42 38.18

2 R2-A 97.36 6.90 28.04 69.57 22.20 39.55

media A 97.36 6.93 28.94 70.07 21.81 38.86

Materia orgánica (MO); proteína bruta (PB); dixestibilidade da materia orgánica 
(OMD); fibra ácido deterxente (ADF); fibra neutro deterxente (NDF)
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enmienda caliza granulada
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Unha das novidades deste ano é a ampliación do concepto de asegurado, xa 
que ademais do titular da explotación poderá asegurar o titular dunha subex-
plotación, así como calquera persoa física ou xurídica que teña interese no 

Os cambios máis importantes desta campaña, non obstante, céntranse nas ga-
rantías de saneamento gandeiro, saneamento gandeiro extra e pastos estivais e 

-

e que, independentemente da elixida, o gandeiro pode contratar ademais 
unha serie de garantías adicionais xerais en función do sistema de manexo 
e do tipo de animais que posúa na súa explotación, como son a síndrome 
respiratoria bovina, o meteorismo, o carbunco, varias enfermidades, sanea-

existen unhas garantías adicionais exclusivas, de contratación restrinxida, 

a cobertura por encefalopatía esponxiforme bovina inclúese dentro das 

Diferéncianse dous tipos de animais: os reprodutores, que inclúen os sementais, 
as femias reprodutoras, bois maiores e xovencas de centros de recría, e os 
animais de recría, que inclúen os animais de ambos sexos que non son repro-

no caso de accidente, operación ou tratamento o asegurado debe comunicarse 

-

-
seguro.

agrario@marm.es e a través da páxina web www.enesa.es

máis próximos e poden aclararlle todas as dúbidas que se lle presenten antes de 

carne e de leite, que presenta cambios inte-

a todos os asegurados

as condicións do asegurado

contrato segundo se aseguraran un ou 
dous anos anteriores

-

mediante a suma das distintas porcentaxes e depende, entre outros aspectos, 
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