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ANEXO C 

INFORME DE RESULTADOS  
PLAN DE TRANSFERENCIA TECNOLÓXICA 2010 

 
  Nº DE PROTOCOLO:  PTT 10/64 
    
 

1.- TÍTULO DA ACTIVIDADE: 
Avaliación e demostración da utilidade de técnicas indirectas para medir a produción de 
pasto en pradeiras de leguminosas.  
 
2.- UNIDADE ADMINISTRATIVA ORGANIZADORA: 
Centro de investigación/CFEA/OAC e outros: CENTRO DE INVESTIGACIÓNS AGRARIAS DE 
MABEGONDO (CIAM) 
 
3.- LOCALIZACIÓN DA ACTIVIDADE: 
O ensaio se localizou na finca do CIAM en Mabegondo (Abegondo-A Coruña) 
 
4.- RESPONSABLE: Juan Castro Insua  Tfno.: 981647902 
 
 

5.- DATOS DO COLABORADOR 
 
Nome e apelidos:                                      Tfno.:                                      Enderezo: 
Concello:                                                   Provincia:                               NIF: 
 
 
6.- INTRODUCIÓN: 
 
 

A herba pastada se caracteriza por un valor elevado e polo xeral bastante ben equilibrado en 

enerxía e proteína (0.90 a 1.00 UFL/kg MS; 90 a 100 g PDIE/UFL; 90 a 140 g PDIN/UFL). 

Existen evidencias de que é posíbel obter unha produción leiteira no entorno dos 20-22 kg/de 

leite/día en primavera a partir da herba pastada como único alimento. Debido ao feito de que a 

mellora xenética acontecida no potencial de produción de leite do gando vacún evolucionou de 

forma marcadamente máis rápida que a mellora na sua capacidade de inxestión de herba en 

pastoreo, a eficiencia de utilización do pasto para a produción de leite diminúe co progresivo 

aumento do potencial xenético dos animais. Así, de acordo coas investigacións realizadas no 

INRA (Delaby et al., 2003) unha vaca cun potencial produtivo de 40 kg de leite/día poderá 

cubrir con pasto de calidade uns 30 kg, debendo recibir un aporte de concentrado adicional para 

poder expresar o seu potencial produtivo. Por outra parte, a resposta produtiva ao concentrado 

suplementado ás vacas en pastoreo situa-se no entorno de 0.95-0.60 kg de leite/kg de 

concentrado (Bargo et al., 2002; Sayers et al, 2000) e pode ser modificado por diversos 
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factores, entre os que se conta a cantidade de pasto a disposición de cada vaca (pasto en oferta) 

cando este valor é inferior a 12-14 kg MS/vaca e día. Disponibilidades de pasto en exceso a 25 

kg MS/vaca e día causan un importante desaproveitamento do pasto, unha perda de calidade da 

herba e un rápido deterioro da estrutura da pradeira, condicionando a cantidade e calidade dos 

rebrotes sucesivos. Non se debe esquecer a xa clásica afirmación de Parsons e Johnson (1986) 

que sinala que o manexo do pasto nos sistemas de pastoreo é unha cuestión de conseguir o 

equilibrio entre os obxectivos de produción animal, o mantemento da produtividade da pradeira 

e a utilización da herba antes de que esta acade os estados de senescencia e morte da planta. 

 
Na práctica, o manexo da herba nos sistemas de pastoreo debe ser realizado cun criterio á vez 

simple e obxectivo. Neste contexto é importante referir a produción do pasto e a do animal a 

condicións obxectivas e medíbeis na práctica diaria de manexo por parte dos  gandeiros. con 

este fin, está demostrada a utilidade da altura do pasto como criterio obxectivo de manexo. As 

principais técnicas utilizadas para medir a altura de pasto son a regra graduada e o medidor de 

pasto. As relacións entre estas medidas e a masa de pasto en oferta varían, entre outros factores, 

co tipo de pradeira en cuestión, ademais da época do ano. Até a data non hai información 

acerca da utilidade da medida de altura do pasto para estimar a cantidade de herba presente na 

parcela en pradeiras onde predominan leguminosas  

No decurso da presente acción de transferencia se desenvolveu un traballo onde se realizou o 

seguimento da altura de pasto dunha pradeira onde predominaba o trevo violeta ao longo da 

primavera, pastoreada con gando vacún nun sistema de manexo de pastoreo rotacional. No 

presente informe se detallan as ecuacións de predicción obtidas para a estimación da masa de 

pasto en oferta a partir de métodos non destrutivos baseados na medida da altura da herba, e se 

comparan os métodos da regra graduada e o medidor de pasto en canto á sua capacidade 

preditiva.   

 
 
7.- MATERIAL E MÉTODOS: 
 
 

Pastos:  Se utilizou unha parcela de 2 ha,  sementada a finais de marzo de 2010 cun cultivo 

monofito de trevo violeta.  

Animais: A parcela foi pastada rotacionalmente por 5 vacas leiteiras de raza Holstein do rabaño 

experimental do CIAM durante o verán de 2010, no período do 5 de xullo ao 26 de setembro. O 

período de pastoreo tiña lugar polo día, entre as dúas muxiduras de mañá e tarde, 
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permanecendo as vacas estabuladas pola noite. O manexo do pastoreo das vacas se realizou coa 

axuda de dous fíos móbiles electrificados, que se cambiaban cada dous ou tres días. Os animais 

permanecían nas parcelas até que a altura do pasto residual era 7 cm de media. 

Medición de alturas: Para a medida de alturas se utilizou, por unha parte unha regra graduada 

en cm, de 30 cm de altura (“sward stick” do Hill Farming Research Organization, Escocia, 

Reino Unido). Esta regra está dotada dun visor transparente que se desliza ao longo do corpo da 

regra e permite observar o punto de contacto coa planta que serve para medir a altura da herba 

(AL). Por outra parte utilizou-se un medidor de pasto consistente nun prato cadrado de 

aluminio, de dimensións 30x30 cm e un peso de 420g que se deslizaba libremente por un 

bastón graduado en cm, tamén de aluminio, desde unha altura fixa de 90 cm até tocar o pasto. A 

lectura final viña dada pola altura libre desde o prato ao chan (GM).  

Medida da cantidade de pasto:  A masa de pasto presente en cada nova parcela ocupada polo 

gando foi medida no momento de entrada de cada pastoreo. En cada control se tomaron mostras 

de pasto ao longo de 20 transectos de 100 cm de longo, situados en zonas representativas da 

subparcela, utilizando unha máquina esquiladora eléctrica de 90 mm de anchura de peine, 

operada por un xerador eléctrico portátil. As medidas de alturas de pasto polos métodos da 

regra (AH) e o prato cadrado graduado (GM) se realizaron ao longo de cada transecto, antes de 

cortar a herba totalizando seis e tres medidas, respectivamente, para AH e GM.  Mediante 

NIRS foi estimado o contido en proteína bruta (PB) , fibra ácido deterxente (FAD) e 

dixestibilidade da materia orgánica (DMO) das mostras secas e moídas a 1 mm.  

Análise estatística: Os dados, agrupados para cada transecto medido en cada subparcela, foron 

sometidos a análises de correlación e de regresión múltiple utilizando os procedementos PROC 

CORR e PROC GLM de SAS (versión 9.2, SAS Institute,  2009). 

 

 
 
 
8.- ANÁLISE DE RESULTADOS: 
 
 
Resultados: A composición botánica media do pasto ao longo do ensaio foi de 5.39, 74.94 e 

19.67% para as porcentaxes (expresadas sobre materia seca, MS) das fraccións “gramíneas” 

“leguminosas” e “outras especies”.  Foi observada unha certa irregularidade da pradeira en 

canto a composición botánica e presenza de flora adventicia que se atribúe ao feito da recente 

sementeira da pradeira, feita na primavera anterior. 

Como se observa no cadro nº 1, o valor medio da masa de pasto en oferta (PO) foi de 2.040 (±1.387) kg 
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MS/ha, correspondendo a unha altura media da regra (AL) de 8.7 (±5.2) cm e do medidor de prato 

cadrado (GM) de 6.6 (±4.4) cm.  Os valores medios de DMO (%), FAD (%MS) e PB (%MS) foron 68.3 

(±1.6); 30.7 (±2.5) e 15.9 (±2.9), respectivamente. Cando se ordenan as mostras polo rango de altura 

(AL), se observa que ao aumentar a masa de herba (PO) e  a altura do pasto (AL ou GM) diminúen a 

dixestibilidade e o contido en proteína, mentres que aumenta o contido en fibra da herba, evidenciando 

unha correlación negativa entre altura e calidade do pasto, que se fai máis patente a partir dos 15 cm de 

altura. 

Cadro 1.-  Valores de pasto en oferta, altura e calidade do pasto 
 

RANGO DE ALTURAS 
PO     

tms/ha 
AL 
cm 

GR 
cm 

DMO 
% 

FAD 
%MS 

PB 
%MS 

Media 1.383 5.5 4.1 69.46 27.50 19.89 
<10 cm 

std 959 2.4 2.1 1.72 1.63 0.57 

Media 2.904 12.1 9.0 69.16 30.25 16.75 
10-15 cm 

std 1.085 1.5 2.7 1.23 0.10 1.24 

Media 3.685 17.2 13.6 68.10 31.75 14.39 
15-20 cm 

std 1.212 1.4 3.0 0.79 1.76 0.78 

Media 4.277 23.1 17.1 66.49 33.60 12.85 
>20 cm 

std 1.479 2.3 3.5 1.35 0.46 1.29 

Media 2.040 8.7 6.6 68.30 30.78 15.97 
TOTAL 

std 1387 5.2 4.4 1.65 2.55 2.91 

 PO: pasto en oferta (kg MS/ha); AL: altura da regra (cm); GM: medida do prato cadrado (cm); DMO: dixestibilidade da 
materia orgánica; MS: materia seca; FAD: fibra ácido deterxente; PB: proteína bruta; std: desviación estándar da media;  
 

No gráfico adxunto se mostra a distribución de valores da masa de herba coas medidas da altura (AL e 

GM), evidenciando a dispersión de valores de PO (kg MS/ha) conforme aumenta a altura de pasto. 
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Foi observado un alto coeficiente de correlación (r=0.90, p<0.0001) entre as medidas realizadas en cada 

transecto coa regra (AL) e co prato cadrado (GR). O valor do coeficiente de correlación r  entre ambas 

medidas e a masa de herba foi máis elevado para GR (r=0.82, p<0.0001) ca para AL (r=0.771, 

p<0.0001) evidenciando un mellor poder preditivo para estimar a cantidade de pasto en oferta cando se 

utiliza a técnica do cadrado.  

 

Ese feito se evidencia cando se observan as ecuacións de regresión obtidas a partir das medidas de todos 

os transectos (n=683) e que se mostran no cadro 2. A porcentaxe de varianza explicada da variábel 

dependente (pasto en oferta, PO) a partir das ecuacións de predición (R2) oscilou entre o 59 e o 72% 

para a ecuación univariábel de primeiro grao con AL como preditor e a ecuación bivariábel cuadrática 

con AL e GR como preditores, respectivamente. Ambas ecuacións foron tamén as que mostraron o 

maior e o menor erro mínimo de predición (RSD) da variábel dependente (±883 e ±752 kg MS/ha, 

respectivamente). 

 

A capacidade preditiva dos métodos estudados, en canto á maior precisión do medidor de prato cadrado 

comparado coa regra é concordante co observado por outros autores que avaliaron ditos métodos con 

pastos de raigrás e trevo branco pastados por vacas na finca de Mabegondo (Vázquez-Yáñez et al., 

2005). Neste caso, a precisión do método do prato cadrado foi lixeiramente superior, obtendo unha 

procentaxe de varianza explicada do 79% e un erro mínimo de predición de ±738 kg MS/ha (media 

2544 kg MS/ha) para unha regresión linear simple univariábel con GR como preditor. 

 

Cadro 2.- Ecuacións de regresión para a predición da masa de herba utilizando as medidas de 
alturas do pasto (AL e GR) como preditores 
 

Ecuación n Media R2 RSD 
PO= 262.92 +204.6 AL     683 2062.5 0.59 ±883.9 
s.e. ±63.97 ±6.31          
p <0.0001 <0.0001         

PO= 333.11 +262.47 GR     683 2062.5 0.62 ±802.5 
s.e. ±55.29  ±6.98          
p <0.0001 <0.0001         

PO= -218.3 +325.02 AL -5.48 AL2    683 2062.5 0.61 ±862.2 
s.e. ±100.21 ±20.55 ±0.894        
p 0.029 <0.0001 <0.0001        

PO=  -257.4 +448.79 GR -10.14 GR2    683 2062.5 0.70 ±763.3 
s.e. ±86.92 ±22.82 ±1.18        
p 0.003 <0.0001 0.0001        

PO= -362.89 +96.61 AL +363.07 GR +29.45 AL GR -15.98 AL2 -23.24 GR2 683 2062.5 0.72 ±752.8 
s.e. ±90.8 ±38.3 ±49.5 ±6.99 ±3.4 ±4.49     
p <0.0001 0.011 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001     

PO: pasto en oferta (kg MS/ha); AL: altura da regra (cm); GM: medida do prato cadrado (cm);  n: nº de observacións;  
Media: valor medio de PO; R2: coeficiente de determinación ou varianza explicada; RSD: erro mínimo de predicción 
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9.- RESUMO E CONCLUSIÓNS: 
 
 
O estudo demostra a utilidade dos métodos non destrutivos baseados na medida da altura de 

pasto para estimar a cantidade de pasto en oferta en parcelas de trevo violeta. Dos dous 

métodos avaliados, resultou máis precisa a medida realizada co medidor de prato cadrado 

comparado coa regra, o cal concorda con resultados previos obtidos con pradeiras de raigrás e 

trevo branco. A menor precisión  atopada con este método no caso do pasto de trevo violeta 

pode ser debida tanto á diferente estrutura da pranta como á irregularidade da pradeira debido á 

presenza de flora adventicia propiciada pola sementeira de primavera.  A utilidade dos métodos 

avaliados para cuantificar adecuadamente a masa de forraxe presente na parcela está sen 

embargo limitada por un erro de predición relativamente elevado, polo que se recomenda 

precaución á hora de interpretar os resultados.    

 

 
 
 
10.- DATA E SINATURA DO RESPONSABLE: 
 
 
Mabegondo, a 10 de decembro de 2010 
 
 
 
 
 
 
Asdo. Juan Castro Insua 
 


