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REGA MILLO

VIDEO JOHN DEERE

https://www.youtube.com/watch?v=V34olPrrw94



MILLO GALICIA
2017

MILLO  2017 (t) A CORUÑA LUGO OURENSE PONTEVEDRA

FORRAXEIRO 1.303.190 462.250 21.641 149.303

Rendemento t/ha 36,26 33,69 46,66 30,96

Superficie ha 35.940 13.720 464 4822

GRAN 46.293 14.318 12.376 30.715

Rendemento t/ha 7,74 7,33 7,73 8,24

Superficie ha 5981 1953 1601 3727





ASPECTOS NA REGA DE MILLO

CONTINUO 
solo-planta-atmosfera

Solo Dose rega (neta e bruta)
Planta  Fisioloxía do millo
Atmósfera aspectos climáticos

Necesidades
hídricas
millo



BALANCE DE AUGA NO SOLO

BALANCE DE AUGA NO SOLO



NECESIDADES HÍDRICAS



Kc : coeficiente de cultivo



Millo: auga utilizada. Fases

Fonte:  Pioneer

I. Nascencia até emisión de la 6-7ª folla , unha falta 
acusada de auga no solo  afecta directamente ao
crecemento final da  planta e coma  consecuencia á  
superficie foliar da planta . Esta redución pode chegar
a provocar até un 10% de perda en colleita. 
II. Desde a 7ª folla ata a floración , a tensión hídrica vai 
afectar directamente non só ao crecemento vexetativo, 
senón tamén, de forma moi significativa ao número 
final de fileiras da mazaroca, á lonxitude da mesma e ao 
número de gransque poden chegar a ser fecundables. 
As pérdidas poden chegar ata o 50% por falta de rega. 
III.  Polinización e fecundación . Se hai unha falta 
acusada de rega, pode chegar a producir ata un 100% 
de perdas de rendemento final , xa que o descenso de 
viabilidade do pole e as sedas fan medrar o número de 
óvulos non fecundados na mazaroca
IV. Enchido do gran , a consecuencia directa da falta de 
auga é o sacrificio por parte da planta dos grans da 
punta da mazorca a favor dos da base. Podemos cifrar a 
baixada de rendemento en torno ao 20- 30%



IMPORTANCIA RELATIVA DAS COMPOÑENTES EVAPORACIÓN E TRANSPIRACIÓN

EVAPOTRANSPIRACIÓN



Millo: auga utilizada

Fonte:  Pioneer

350 l auga

1 Kg MS

NECESIDADES REGA

Terra Cha: 600 -3600 m3/ha



O SISTEMA DE REGA



Requisitos modalidades rega millo
Pivot. Frecuente nos cultivos extensivos, permite a rega e abonado de 
superficies circulares de entre 50 e 800 metros de radio.

Cobertura total. Para marcos cadrados ou a tresbolillo (triángulo)  de 
18×18 metros e 18 x 15 m, ou en zonas con vento, marcos 
rectangulares de 18×16 metros o de 18×15 metros.

Localizado goteo ou tubo exudante superficial. Extender ramais de 
goteros despois da sembra e da súa recollida antes ou despois da 
colleita. O deseño máis frecuente é un ramal cada duas filas de plantas 

Localizado mediante goteo ou tubo poroso enterrado. Similar ao
anterior , en instalación fixa é de maior custe de implantación pola
apertura e peche de zanxa para súa colocación, evita o despregue e 
recollida de ramais. 



SISTEMAS DE REGA A PRESIÓN



AFORRO ENERXÍA
CUSTO ENERXÉTICO

1.  AFORRO ENERXÍA
- Reducir o  volume de auga de rega
- Reducir a presión do emisor
- Reducir perdas carga instalación

2. AFORRAR CUSTE ENERXÍA
- Reducir o consumo de enerxía
- Reducir o prezo da enerxía

+ uso de enerxía en horas vantaxosas tarifariamente
+  flexibilidade na rede e na parcela



VELOCIDADE INFILTRACIÓN



REGA ASPERSIÓN COBERTURA TOTAL E PIVOTE
PERDAS POR EVAPORACIÓN E ARRASTRE DIA vs. NOITE (%)



COBERTURA TOTAL
Efecto do vento na uniformidade



Rega soterrada



COMPARATIVA DIFERENTES SISTEMAS REGA 
NA PRODUCIÓN DE MILLO



COMPARATIVA DIFERENTES SISTEMAS REGA 
NA PRODUCIÓN DE MILLO



VALORACION FACTOTES AMBIENTAIS NOS 
DIFERENTES SISTEMAS  NA PRODUCIÓN DE MILLO



USO ENERXÍA EN DIFERENTES TIPOS 
REGA

USO DE ENERXIA
MODALIDADES 
REGA

GRAVIDADE GOTEO ASPERSIÓN

ENTRADA
PARCELA + + +
FILTROS ++ +
TUBARIAS NA 
PARCELA + +
EMISORES + ++

Fonte: E. Playán



REGA «INTELIXENTE»

- Utilización, de existir, dos elementos de 
telecontrol
- Evitar ao agricultor o traballo de programar a 

rega:
+ consulta de ETo e chuvia
+ estimar  o Kc
+ partillar necesidades en varias regas
+ non fiarse exclusivamente do «bon ollo»

PROGRAMACIÓN DA REGA



A escolla da bomba de rega

A cotío úsanse bombas de rega sobredimensionadas.  As bombas teñen que 

estar integradas co sistema de rega, é dicir, a bomba debe deseñarse para ser 

compatible co equipo de rega. 

Factores para  a selección: 

- acadar un consumo de enerxía baixo, 

- manter a presión, 

- engadir un control de velocidade variable  

- protexer o motor



A escolla da bomba de rega
Verbo do consumo de enerxía:

- As bombas e motores posúen diferentes eficiencias e a eficiencia global debe 
calcularse antes da selección final. 

- A factura da luz dependerá de cantos kW absorba o motor
- Manter a presión do sistema o máis baixa posible é unha forma efectiva de reducir 

fugas, aforrando auga e reducindo o consumo de enerxía. 

Aumento da eficacia:

• Usando variadores de velocidade mellórase a eficiencia na extracción de auga
subterránea, cando se bombea directamente a un sistema de rega. 

• A entrada de auga superficial e a súa distribución pódese mellorar usando sistemas de 
aumento de presión multi-bomba.

• Os sistemas de monitoraxe e control garanten un fluxo fiable de auga, protexendo a 
bomba no funcionamento en seco de avarías do motor ou de irregularidades na fonte
de subministración. 

• A protección do motor aforra custos e revisións de mantemento.
• Mantendo a presión e o caudal correctos nas tubaxes e emisores, conséguese máis

auga por kW e un aforro de enerxía



Calculo factura enerxética

Suposto
Rega: 2 ha en cobertura total marco 18x18 m
Cobertura Total: 30 asp/ha x 2 ha = 60 asp.
Q= 30,45 l/s
Hm (mca)= 58,6

Calculo Potencia da bomba

Rmb rendemento bomba



Calculo factura enerxética
Coñecida a potencia do grupo de bombeo, podemos determinar o custe eléctrico

- 1 cv  0,736 kW
- 33,98 cv x 0,736 =  25 kW

- Pluviometria aspersor    2000 l/h  / 18 x 18 m =  6,17 mm
- Rega 60 mm aproximado  10 h x 5 regas de 60 mm por estación = 50 horas rega



10 h rega x 0,158 €/kWh(punta) = 1,58 €
40 h rega x 0,087 €/kWh(valle) =  3,48 €
Total 3,48 + 1,58 = 5,06 x  25 kW =  126 €
Custe enerxía 1 temporada rega
126/ 2 ha = 63 €/ha  + custe proporcional factor potencia

A rega vai supoñer máis dun 20% dos custes do cultivo
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