
 
 

ANEXO B 

INFORME DE RESULTADOS  

ACTIVIDADES DE TRANSFERENCIA TECNOLÓXICA 2009 

 
   Nº DE PROTOCOLO: 09-07   

     
 
 

1.- TÍTULO DA ACTIVIDADE: 
COMPARACIÓN DO ENSILADO DE MILLO MEDIANTE 
EMBUTIDORA FRENTE AO ENSILADO CONVENCIONAL EN 
TRINCHEIRA 
 
 
2.- UNIDADE ADMINISTRATIVA ORGANIZADORA: 
Centro de Investigacións Agrarias de Mabegondo (CIAM) 
 
3.- LOCALIZACIÓN DA ACTIVIDADE: 
Enderezo: Mabegondo, pk 7,0, Estrada C-542 
Concello:Abegondo 
Provincia: A Coruña 
 
4.- RESPONSABLE: Juan Enrique Valladares Alonso  Tlf.: 981 647 902 
 
 
 

5.- DATOS DO COLABORADOR: 
Nome e apelidos:  Tlf.: 
Enderezo: 
Concello: 
Provincia: 
NIF: 
 
6.- INTRODUCIÓN: 
     O ensilado de millo é unha técnica de conservación da forraxe que se leva facendo mais de 30 
anos  nas explotacións galegas. Téñense feitos numerosos estudio ao respecto co fin de 
mellorala, tanto a técnica en si mesma, como a calidade nutritiva da forraxe resultante.  
 
     Nos inicios da técnica, cultivábanse variedades de ciclo longo, procedendo ao ensilado a 
finais de Outubro, principios de Novembro, na maioría dos casos en estado leitoso-pastoso. En 
pouco tempo, as técnicas ían encamiñadas a cultivar ciclos máis curtos  co fin de ensilar a 
mediados de Outubro e co gran mais maduro. 
 
     En canto ás máquinas de colleitar, comezouse con picadoras enganchadas ao tractor, 
introducindo o millo a brazados, evolucinando en pouco tempo a dotalas dun sistema de colleita 
dunha liña, e incluso dúas liñas. A principios dos anos 90 comezan a aparecer as colleitadoras 
autopropulsadas de catro liñas e, a partires desta época, comezan a saír melloras tecnolóxicas: 
cabezal Kemper, cabezal de seis liñas, ata chegar aos de 10 liñas de hoxe en día, melloras do 



sistema de picado e machucado do gran, aplicadores de inoculante, con remolque incorporado, 
etc. 
 
     Os silos comezaron a facerse sobre a terra, apilando a forraxe picado en capas finas que se 
pisaban continuamente e logo tapando con lámina de plástico sobre a que se botaba terra. Foron 
evolucionando ata os silos trincheira de hoxe en día, empregando para ter un peso uniforme 
encima as rodas usadas e as bolsas tipo “salchicha”. 
      
     Na actualidade algunhas empresas de servizos, CUMAS e Cooperativas agrarias están a 
ofrecer aos gandeiros unha nova tecnoloxía de ensilado mediante máquinas embutidoras-
embolsadoras, como alternativa aos ensilados convencionais en trincheira. 
      En consecuencia, os gandeiros están a demandar información contrastada e independente 
sobre as vantaxes e inconvenientes desta nova tecnoloxía, sobre todo cando precisan afrontar a 
construción de silos trincheira, dado que este sistema non precisa inversión algunha en 
edificacións. 
 

 
7.- MATERIAL E MÉTODOS: 
 
Co fin de dar resposta a esta demanda de información, plantéxanse os seguintes obxectivos: 
 
- Valorar o custe por kg de materia seca(€/kg MS) do proceso de ensilado de millo mediante 
a técnica de embutido fronte ao dos silos trincheira convencionais.  
- Comparar a calidade fermentativa, a estabilidade aeróbica e o valor nutritivo do ensilado 
do millo obtido mediante as dúas técnicas. 
 
 
SELECCIÓN DAS PARCELAS 
 
Durante o mes de Abril, escolléronse as parcelas do CIAM necesarias para cultivar un total de 
8.3 has de millo forraxeiro,  de similares características en canto a pendente ,textura ,extructura e 
fertilidade do terreo. Una vez seleccionadas realizouse o laboreo do terreo, aportándose como 
abonado de fondo 120 kg ha-1 de N, 120 kg ha-1 de P2O5 e 217 kg ha

-1 de K2O , o abono de 
cobertera consistiu en 70 kg ha-1 de N realizándose cando a planta alcanzou os 30 cm. de altura. 
A sementeira realizouse a primeira semana de maio a dose de 95000 plantas ha-1 co terreo en 
tempero. 
Como herbicida de premerxencia usouse una mestura de acetocloro o 41% e terbutilazina  o 
19.5% 
A plena floración acadouse a primeira semana de agosto. 
 
REALIZACIÓN DO ENSILADO 
 
Procedeuse á realización do ensilado o 7 de outubro, no momento en que as plantas tiñan un 
estado de desenrolo do gran entre ½ e ¾ da liña de leite, que se considera como o intervalo 
óptimo para colleitar o millo forraxeiro (Flores, 2004). A forraxe foi recollida con colleitadora 
picadora de precisión autopropulsada, axustada a unha lonxitude de tamaño de partícula( LTP) 
de 10 mm, non sendo aplicado inoculante.  



           
       Foto nº 1  : preparación do silo trincheira                                Foto nº 2: Preparación da embutidora 
 
Tendo en conta que o dia anterior choveu 44.4 l/m2   e o mesmo dia do ensilado 5.2 l/m2    o longo 
da maña, comézase a colleita as 10 horas a.m. enchendo o embutido 1 e a trincheira 1 con 
remolques alternativos, as 12 horas a.m. xa finalizado o enchido deles comezáronse a encher o 
embutido 2 e a trincheira 2 tamén da mesma maneira , o proceso de selado finalizouse pola tarde 
nos catro casos. 
 
Silo trincheira: 
As dimensión dos dous silos  trincheira é de 6 metros de ancho x 10.95 m de largo e 1.70 m de 
alto, resultando un total de 111.69 m3 de capacidade.  
Rexistrouse o peso de cada remolque á entra do silo, utilizando a bascula do CIAM. A forraxe 
foi depositándose en tongadas duns 30 cm., pisando cun tractor continuamente. Completados os 
silos, foron pechados con plástico negro de 700 galgas, que recubriu as paredes verticais 
interiores e a superficie do silo. Sobre esta cuberta colocouse unha malla de plástico de 2 mm de 
luz, que cumpre a función de fixar a cuberta estanca de plástico e servir de protección contra 
posibles perforacións da mesma, utilizándose sacos tipo “salchicha” de 150 x 25 mm, recheos de 
grava fina, para asegurar a hermeticidad do conxunto.  
 
Embutidora: 
Empregouse unha embutidora autopropulsada de 9´ pes (2,74 metros), e fixéronse dúas bolsas de 
13.2 e 10.1 metros de largo cada unha dispostos nunha explanada. Os remolques de forraxe 
pesáronse antes de descargar. O fondo do saco pechouse con un nodo tradicional e a cabeceira 
pechouse con sacos tipo “salchicha” evitando toda posible entra de aire. Foi necesario darlle un 
corte con navalla  duns cinco cm. de longo en tres zonas da parte baixa do saco(fondo , parte 
media e cabeceira) para extraer efluentes dado que se observaban no seu interior, estiveron 
abertos 5 días sendo tapados con cinta adhesiva. Se dispuxo na cabeceira  unha válvula de saída 
de gases, que pechouse o cabo de 3 días. 
 
 
   



                 
       Foto nº 3  : proceso de ensilado en embutido                    Foto nº 4  : proceso de ensilado en trincheira               
 
 
Os datos do peso introducido nos catro silos poden verse na táboa 1. 
  
 
                                                                     Táboa nº 1 

                        

resumen

Trincheira-1 Trincheira-2 Embutido-1 Embutido-2

Kg de MS 40.509 44.470 33.666 22.010

%MS 33,69% 34,81% 33,30% 33,84%

ensilado de millo 2009

 
 
 
O traballo de mostreo para a determinación da materia seca e do valor nutritivo foi  levado a 
cabo polos técnicos do CIAM o dia 3 de decembro. Tomáronse 5 mostras de ensilado por silo; 
dúas na cabeceira esquerda e dereita, (A e B), unha na zona media, C e dúas no fondo dereito e 
esquerdo (D e E) (ver táboa nº 9 e 10) ; foron tomadas con sonda mecanizada con boca de 2.9 
cm. de diámetro nun perfil de 140 cm. de profundidade . 
 
    
     Para poder comparar a estabilidade aerobica e a calidade fermentativa dun mesmo forraxe 
introducido en dúas condicións diferentes de conservación (embutido versus trincheira) foi 
necesario introducir uns sacos de Polietileno 100%, cor Verde, denominado ZILL SILO BAGS 
da marca zill e de dimensións: 27x120 cm.  cheos da mesma cantidade de forraxe, empregáronse 
4 kg obtidos dun mesmo remolque, introducíronse 8 sacos en cada silo, nas trincheiras 
colocáronse  na súa metade, 4 a media altura do silo e os outros 4 a uns 20 cm. da parte superior, 
no embutido e a fin de non ter que cortar o plástico da bolsa e considerando que os sacos se 
distribuirían de forma aleatoria polo perfil do silo , decidiuse introducilos a través do 
alimentador. Cando se abran os silos, no inverno, se extraeran os sacos e se obterán as mostras. 
 
   
 



                           
            Foto nº 5  : colocación dos sacos na trincheira       Foto nº 6 :colocación de sacos na embutidora 
 
 
 
As mostras para a determinación da MS, composición química e valor nutritivo foron recibidas 
no laboratorio antes das 24 h. Homoxenizaronse e subdividíronse mediante cuarteos sucesivos. 
De cada mostra, tomouse unha alícuota de 300 g, para realizar as análises. Estes fixéronse sobre 
mostra seca a 80 ºC, durante 24 h en estufa de aire forzado, e moída a 1 mm. As mostras 
mantivéronse conxeladas a -27ºC ata seren analizadas. 
 
O contido en MS determinouse mediante secado en estufa de aire forzado a 80 ºC durante 24 h. 
En canto a análise de composición química e valor nutritivo, se determinaron os contidos en 
materia orgánica (MO), proteína bruta(PB), fibra ácido deterxente(FAD), fibra neutra 
deterxente(FND), dixestibilidade da materia orgánica in vitro(IVDMO) e contido en almidón, 
mediante análises NIRs, utilizando as ecuacións desenvolvidas no CIAM. 
 
 
 

                                                                                        
 Foto nº 7 :pechado de silo trincheira                     Foto nº 8 :pechado do silo embutido                                              
                                                                                                        
 

 
Cando se abran os silos no inverno e se chegue a zona na que están os sacos, se extraerán as 
mostras do seu interior e se procederá a realizar as análises seguintes: 
Análise de estabilidade aeróbica en cámara isoterma:  tomaranse 500 g de cada mostra e 
depositaranse nunha caixa de polistireno de 35 x 23 x 8 cm. de medidas exteriores e 1,3 cm. de 
espesor, dotadas de dous orificios de 1 cm. de diámetro para permitiren a entrada de aire. As 
caixas introduciranse nunha sala isoterma a 25 ºC e humidade ambiente superior a 80 %. 



Transcorridas dúas horas comezarase a medir cada 15 minutos, durante 12 días, a temperatura na 
masa de ensilado dentro da caixa. As temperaturas almacenaranse nun rexistrador multicanal 
(ELTEK 1105).  
 
Análise de calidade fermentativa (pH, alcol, ácidos láctico, acético, propiónico e butírico, N 
amoniacal e N soluble): O valor de pH será determinado por métodos electrométricos sobre 20 g 
de mostra fresca macerada en 15 ml de auga destilada. Os contidos en ácidos da fermentación 
(láctico, acético, propiónico e butírico) e alcol determinaranse no LAFIGA (Laboratorio Agrario 
e Fitopatolóxico de Galicia), por cromatografía de gases. O N amoniacal e soluble 
determinaranse mediante eléctrodo selectivo Orion e por destilación Kjeldhal, respectivamente, 
tras maceración da mostra fresca con auga a 80 ºC. Para a corrección do valor de materia seca en 
estufa pola perda de constituíntes volátiles (ácidos, alcois e amoníaco) durante o proceso de 
secado, utilizaranse os coeficientes de volatilidade propostos polo INRA.  
 
 
8.- ANÁLISE DE RESULTADOS: 
O efecto do valor nutritivo e a calidade fermentativa do ensilado de millo segundo a técnica 
empregada, así como os custes de cada sistema, estudáronse seguindo un deseño completamente 
aleatorizado con dous tratamentos (trincheira vs. embutidora) e dúas repeticións. 
  
En canto ós custes de ámbolos dous sistemas de ensilado, amósanse na táboa nº 2 os tempos 
medios  tanto de persoal como de maquinaria empregados nas distintas labores obtidos nas dúas 
repeticións. Na táboa nº 3 calculase o custo por minuto do persoal e maquinaria. 

 
 
 
 
 
 

Táboa nº 2 

 
          1entendese a retirada de toda a maquinaria e material empregado, quedando a zona perfectamente limpa 

 

 

Táboa nº 3 

 
 
Con estes datos, calcúlase o custo en €/Kg Materia Seca do silo trincheira, estimando a 
amortización anual do mesmo, para o cal se considerou o custo por metro cúbico da construción 
dun silo trincheira a 40 €/m3, dato obtido do módulo máximo para este concepto calculado pola 
Consellería de Medio Rural para os plans de mellora gandeira. O período de amortización  



considerouse a 20 anos. Obtense así o custo total medio do silo trincheira (promedio do 
trincheira-1 e trincheira-2), resultando un total de 555.16 €, tal e como se indica na táboa nº 5. 
 
Na táboa nº 4 indícanse o total de Kg de Materia Verde, a porcentaxe e os Kg de materia seca, 
obtendo os valores medios empregados na táboa nº 5. 
 
 

Táboa nº4 

 
 
 
 
 
 

Táboa nº5 

 
 

Do mesmo xeito, procedeuse aos cálculos en €/Kg MS do sistema de embutido, facendo dúas 
consideracións: 
 

1.- Custo da empresa de servizos agrarios: facilitados pola única empresa de servizos agrarios 
que dispón a data do inicio do proxecto de embutidora (9 pes), que ascende a 0.012 €/Kg de 
Materia Verde.  Na táboa nº 6 traspólase este custo a €/Kg MS para o valor promedio de MS do 
embutido-1 e embutido-2. 

 
 

Táboa nº6 

 
 
 

2.- Custo supoñendo que se dispón de embutidora propia: partindo do custo da embutidora 
no mercado, e calculando a súa amortización para un período de 15 anos (uso na propia 
explotación). Na táboa nº 8 desgólase o cálculo para obter o custo en €/Kg de MS para o valor 
promedio de MS do embutido-1 e embutido-2. No custo da amortización por Kg de MS e ano, 
considerouse que solo fixo un embutido co valor promedio de MS obtido e que se indica na 
táboa nº 7. 
 
 

Táboa nº7 



 
 
 
 

Táboa nº8 

 
 

 
 
En canto a análise química e valor nutritivo, amósanse os datos obtidos en silo trincheira e en 
embutido nas táboas 9 e 10 respectivamente. Observase como o silo de millo ten un promedio de  
materia seca (%MS) que oscila entre 33.30 e 34.81 o que denota que foi recollido con un bo 
estado de madurez , con un bo contido en materia orgánica (MO) oscilando nos promedios entre 
96.82 e 97.00,  e un contido de proteína bruta (PB) medio oscilando entre 6.86 e 7.30, sendo 
lixeiramente mais baixo no silo embutido; a fibra ácido deterxente (FAD) é mais alta nos silos 
embutidos sendo o contido en almidón mais baixo así como a dixestibilidade in vitro da materia 
orgánica (IVDMO).  Estes datos indican que si ben o millo foi ensilado con un bo estado de 
madurez , o efecto da chuvia caida no momento da colleita 5.2 l/m2 e mesmo a do dia anterior 
44.4 l/m2 influíu de forma mais notable no embutido debido a presión que se realiza sobre a 
materia verde no momento de introducila na bolsa, moi superior a do silo trincheira,  onde a 
auga libre que portaba a materia verde fluía diluíndo parte do almidón, que se perdía por 
escorrentía feito que tamén motivou que a FAD aumentase porcentualmente, condicionando así 
que a  IVDMO sexa mais baixa.  O efecto pode verse tamén no silo de embutido 2 e trincheira 2 
pero atenuado polo paso do tempo, xa que a auga  libre ía diminuíndo polo efecto do sol. O 
efecto de lavado tamén influíu no contido en PB baixando no ensilado trincheira fronte o 
embutido desde 7,29 a 6.86 no silo 1 e de 7.30 a 7.11 no silo 2. 
 
 
 

Táboa nº9 

     
 
 



Táboa nº10 

     
 

 
9.- RESUMO E CONCLUSIÓNS: 
 
En resumo, os custos en €/Kg MS de ambos sistemas, desglosando o embutido si é contratado ou 
si é maquinaria propia, amósase na táboa nº 9,  resultando mais económicos en trincheira que en 
embutido contratado á empresa de servizos agrarios, supoñendo un aforro de 0.023 € por kg de 
MS. En canto ao da embutidora propia, sae moi elevado, o cal é previsible por resultar unha 
amortización moi alta ao ano ao considerar que tan só se emprega para un embutido de 
27.837,92 Kg de MS (Táboa 7) ao ano. 
 

Táboa nº 9 

 
 
 

En todo caso, hai que aclarar que estes valores son para o caso concreto do ensaio realizado no 
Centro de Investigacións Agrarias de Mabegondo, sendo uns silos trincheira pequenos, o cal 
encarece as tarefas de preparacións previas, estendido do forraxe no silo e tapado do mesmo. En 
xeral, canto mais dimensión teña o silo trincheira (sempre buscando a dimensión axeitada ao 
consumo de cada explotación), menor será o custo fronte á embutidora.  
 
No caso do servizo de embutido por parte de empresas de servizos agrarios, na data do comezo 
deste proxecto, tan só había unha que dispoñía de embutidora, o cal implica que se permita  fixar 
un prezo sen competencia, co inconveniente  engadido de que a data de ensilado irá en función 
da dispoñibilidade da mesma (menor dispoñibilidade). 
 
En canto a análise química e valor nutritivo, os datos indican que o proceso de ensilado de millo 
mediante embutido  se condiciona pola climatoloxía adversa, de tal xeito que si ben una chuvia 
do dia anterior ou una suave do mesmo día non condicionaba o proceso de ensilado mediante 
trincheira ao non alterar en exceso os seus parámetros químicos e nutricionais, non acontece o 
mesmo si se emprega como método de ensilado o embutido, baixando ostensiblemente eses 
parámetros. 
 
Con todo isto, as conclusións finais obtidas para ensilado de millo, tendo en conta que aínda non 
se procedeu a súa apertura, son: 
 



- O silo embutido é mais axeitado fronte ao silo trincheira naquelas explotacións que precisen 
ter unha fronte de ataque pequena, ven sexa por ter unha dimensión reducida ou por ter un 
consumo baixo de silo de millo na ración. 

- A embutidora en propiedade será mais rendible sempre e cando se embuta un elevado 
número de Kg de ensilado anual, co fin de diminuír a súa amortización, polo que pode 
interesar mercala en réxime de comunidade de usuarios (Cooperativas, Cumas, etc.). 

- O sistema de embutido permite facer silos dimensionados para a cantidade de forraxe a 
ensilar en calquera momento, fronte ao trincheira que ten unha dimensión fixa. 

- No caso da embutidora o tapado do silo é instantáneo, nada mais rematar tan so hai que tapar 
a cabeceira, fronte ao silo trincheira, onde se fará ao finalizar o proceso. 

- O plástico empregado no embutido non é reutilizable. 
- O proceso de embutido require que o millo entre no momento óptimo de colleita (estado de 

desenrolo do gran entre ½ e ¾ da liña de leite) e que non dispoña de auga libre, polo que non 
debe chover nos días previos a colleita. 

 
Queda pendente comparar a calidade fermentativa e a estabilidade aeróbica do ensilado do millo 
obtido mediante as dúas técnicas, dispoñéndose deles previsiblemente na primavera do 2010. 
 

 
 

10.- DATA E SINATURA DO RESPONSABLE: 
 
Abegondo a 13de xaneiro de 2010 
 
 
 
 
 
 
Fdo: Juan Valladares Alonso 
 


