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ANEXO C 

INFORME DE RESULTADOS  
PLAN DE TRANSFERENCIA TECNOLÓXICA 2010 

 
  Nº DE PROTOCOLO:  PTT 10/76 
    
 

1.- TÍTULO DA ACTIVIDADE: 
Elaboración e divulgación de táboas sobre o valor nutricional de pastos e forraxes frescos e 
ensilados producidos nas explotacións galegas. Estimación da dixestibilidade in vivo de fenos de 
herba de pradeira  
 
2.- UNIDADE ADMINISTRATIVA ORGANIZADORA: 
Centro de investigación/CFEA/OAC e outros: CENTRO DE INVESTIGACIÓNS AGRARIAS DE 
MABEGONDO (CIAM) 
 
3.- LOCALIZACIÓN DA ACTIVIDADE: 
A recopilación, análise e sistematización da información se realizou nas instalacións 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: 
 
O coñecemento preciso da composición dos alimentos para o gando é unha condición necesaria 

para a súa utilización eficiente na alimentación animal, a través da preparación de dietas 

equilibradas. Tal información é vital cando se trata de alcanzar os altos niveis de produción 

animal hoxe en día requiridos para unha produción competitiva, sen esquecer os requirimentos 

do mercado e consumidores en xeral acerca da calidade e salubridade dos produtos, así como a 

sensibilidade do público cara a sistemas de produción non agresivos para o medio ambiente. 

Por outra banda, o coñecemento da composición química e o valor nutricional dos alimentos 

para o gando é fundamental para a planificación da produción forraxeira das explotacións, de 

forma que os cultivos elixidos e o seu manexo respondan as necesidades dunha dieta 

equilibrada e económica para os animais a cuxo consumo van destinados.  Desde un punto de 

vista político, a información acerca da composición química e valor nutricional das forraxes e 

alimentos para o gando en xeral proporcionan información básica aos xestores políticos a fin de 

permitirlles planificar unha agricultura sustentable e competitiva.  
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Nas táboas de alimentación asume-se que o mesmo alimento posúe unha composición e valor 

nutritivo constante. Isto pode ser tomado como certo para algúns produtos, como os cereais, 

proteaxinosas e concentrados. No caso das forraxes, ademais do estado de madurez, os factores 

de medio e clima contribúen a modificar a estrutura da planta e determinan tanto a composición 

química como a biodisponibilidade de nutrintes. Por iso a información das táboas é útil 

soamente na área xeográfica na cal se obtiveron as forraxes. 

 

Fai-se evidente, por tanto, a necesidade de contar con métodos de estimación precisos do valor 

nutricional das forraxes, a partir de determinacións de laboratorio. O parámetro máis 

importante é o valor enerxético, que se caracteriza a partir da dixestibilidade in vivo  do 

alimento. Estas determinacións, feitas con animais, son longas, laboriosas e custosas e son o 

punto de partida para desenvolver métodos de laboratorio aplicábeis ás análises rutinarios de 

mostras problema. Nos laboratorios que prestan este servizo de análises aos gandeiros e 

industrias necesitan-se, por tanto, métodos rápidos e fiábeis que permitan estimar a 

dixestibilidade, e por tanto o valor enerxético das mostras. Isto só e posíbel se contamos con 

ecuacións de paso que permitan a predición do valor in vivo a partir do resultado do laboratorio, 

que doutra forma sería de pouca  ou ningunha utilidade.  

 

Por medio desta acción de transferencia se revisaron as bases de dados existentes no CIAM 

acerca dos valores de dixestibilidade in vivo de fenos de herba de pradeira  e se relacionaron 

con medidas feitas no laboratorio (distintos métodos de dixestibilidade in vitro) co obxectivo de 

acadar ecuacións de paso, até a data inexistentes,  para a sua transferencia aos laboratorios de 

servizo de análises de forraxes.  

 
 
 
7.- MATERIAL E MÉTODOS: 
 
Describe-se a continuación a metodoloxía seguida no proceso de elaboración das ecuacións de 

paso para a estimación do valor enerxético de fenos de herba de pradeira, debendo ser  indicado 

que as determinacións in vivo foron realizadas na nave metabólica do CIAM ao longo dos anos 

2005 e 2006. 

Elección dos fenos para mostras patrón de dixestibilidade coñecida 
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O catorce mostras de feno procedían de rotopacas elaboradas en diversas explotacións leiteiras, 

correspondendo no seu maior parte  a segundos aproveitamentos de primavera.  No CIAM 

foron picados, ensacados e conxelados até a avaliación in vivo. 

Determinación da dixestibilidade in vivo da materia orgánica 

Utilizaron-se en cada avaliación cinco carneiros castrados de polo menos dous anos idade, de 

raza galega, aloxados en gaiolas metabólicas dotadas con separadores de feces e ouriños. 

Recibiron o feno como único alimento, sendo ofrecido a nivel de mantemento (35 g de materia 

seca  por kg de peso vivo metabólico) a fin de evitar a selección da forraxe. O alimento foi 

ofrecido diariamente nunha única comida, á primeira hora da mañá. O período de adaptación ao 

alimento problema e ás gaiolas metabólicas foi de 10 días de duración, onde se pesou 

diariamente o alimento ofrecido e rexeitado polos animais, seguido por 11 días continuados de 

pesada e mostraxe diaria do alimento ofrecido e as feces producidas, así como do  alimento 

rexeitado, no seu caso, para cada animal. A mostraxe foi realizada unha soa vez ao día, 

tomándose unha alícuota do 10% do alimento ofrecido e rexeitado e o 20% das feces 

producidas para cada animal. As mostras tomadas diariamente foron-se acumulando,  

conxeladas a -27 ºC, até o final de cada ensaio.  

Análise química por vía húmida 

A preparación das mostras para as posteriores determinacións por vía húmida realízou-se 

mediante secado en estufa de aire forzado, con determinación do contido en materia seca (MS) 

e posterior moído das mostras seca 1 mm. 

Posteriormente, no laboratorio se determinaron por métodos de referencia:  materia orgánica 

(MO), proteína bruta, fibra bruta (FB), fibra neutro deterxente (FND), fibra ácido deterxente 

(FAD), celulosa (CEL), lignina (LAD) e enerxía bruta (EB). As feces e o alimento rexeitado 

(no seu caso) analizaron-se para MS, CZ, PB, FND e EB. Todas as determinacións analíticas 

procedentes de mostras do ensaio de dixestibilidade in vivo realizaron-se por cuadriplicado, 

mentres que o resto das determinacións se fixeron por duplicado. 

 Determinación da dixestibilidade da materia orgánica in vitro 

As determinacións da dixestibilidade in vitro da materia orgánica dos fenos  foron realizadas 

mediante os seguintes métodos: 

a) Tilley-Terry (DoTT) modificado por Alexander e McGowan (1969), utilizando como 

animais doantes dúas vacas secas canuladas en rumen, alimentadas a nivel de mantemento 

cunha dieta composta por feno de boa calidade e un concentrado do 18% PB a base de fariña de 

cebada e soia. 
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b) Dixestibilidade in vitro polo método de bolsas filtrantes (DoBF) adaptado ao incubador   

DAYSY II tecnolóxico  segundo nota técnica nº 11/98 de ANKOM, utilizando inóculo ruminal 

da mesma procedencia que no caso do método anterior. 

c) Solubilidade enzimática Fibra Neutro Deterxente-Celulasa (DoNDC) segundo o método de 

Riveros e Argamentería (1987), utilizando a celulasa Onozuka R-10 (de Trichoderma viride), 

art. 102 321 de Merck.. 

d) Solubilidade enzimática pepsina-celulasa (DoPC), segundo Aufrère (1999), utilizando o 

mesmo tipo de celulasa. 

e) Adicionalmente determinou-se a dixestibilidade da parede celular in vitro con inóculo 

ruminal (dFND) mediante unha modificación do método Tilley-Terry, consistente na 

determinación do contido en FND do residuo da mostra tras as primeiras 48 h de incubación a 

39 ºC, coa mestura de saliva artificial e inóculo ruminal.  Posteriormente incorporou-se este 

valor á ecuación sumativa proposta por Goering e Van Soest (1970), segundo a seguinte 

expresión  DoSUM=0.98 x (100-FND)+FND x dFND – 12.9. 

 Análise estatística 

Examinaron-se as relacións entre os valores de dixestibilidade in vivo da materia orgánica e as 

determinacións de laboratorio mediante análise de correlación e de regresión linear simple, 

sendo categorizados os mellores modelos univariábeis en canto a porcentaxe de varianza 

explicada da variable dependente. Os procedementos utilizados foron CORR, RSQUARE, 

STEPWISE e GLM do paquete estatístico SAS v. 9.2 (SAS Institute, 2009). 

 

Na análise da capacidade preditiva dos diferentes modelos utilizouse un proceso de validación 

cruzada, no cal do conxunto de calibración era excluída secuencialmente unha das mostras, 

sobre a que se realizou a validación da predición de dixestibilidade in vivo a partir do modelo 

de calibración xerado. Repetido o proceso un número de veces igual ao  número total de 

mostras de cada grupo (n ), computouse o erro estándar de validación cruzada (RSDcv) a partir 

dos erros de estimación ( ie = diferenza entre o valor observado e o predito polo modelo) das n 

mostras do conxunto de validación como 
1

2

−
=
∑
n

e
RSD

i

CV  . O valor RSDcv é moi próximo 

numericamente ao erro estándar aplicable ao valor predito dunha mostra individual, cando o 

valor da variable independente é igual á media da poboación.   
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8.- ANÁLISE DE RESULTADOS: 
 
 
Resultados:  

Nas Táboas 1  e 2 mostran-se os resultados das determinacións de dixestibilidade in vivo e a 

composición química das mostras de feno. Trata-se de fenos cultivados nun avanzado estado de 

madurez, como se deduce dos valores medios de Dixestibilidade (DMO 50.8%, intervalo 27.8 a 

62.0),  contido en proteína (PB 7.2% MS, intervalo 5.6 a 8.4) e fibra  (FND 69.41% MS, 

intervalo 61.0 a 79.7). 

 
Táboa 1.- Valores medios e variabilidade da dixestibilidade in vivo e in vitro das mostras patrón de 
fenos de pradeira (n=14) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

s.d.: desviación estándar; Max: valor máximo; Min: valor mínimo  
 
Táboa 2.- Valores medios e variabilidade da composición química das mostras patrón de fenos de 
pradeira 
 
 Media s.d. Max Min 
Materia Seca en estufa % 87.25 1.26 89.60 85.84 
Composición química (%MS)     
CZ 6.72 1.65 10.12 3.51 
PB 7.20 1.02 8.40 5.63 
FND 69.41 5.49 79.73 61.02 
FAD 42.42 3.99 49.14 36.86 
FB 32.69 1.63 34.80 29.70 
CEL 35.85 1.91 38.49 32.49 
LAD 5.26 1.65 8.86 3.58 
SIO2 0.98 0.51 1.63 0.23 
CZ: cinzas; PB: proteína bruta; FND: Fibra neutro deterxente; FAD: fibra ácido deterxente; FB: fibra bruta; CEL: celulosa ; 
LAD: lignina-sulfúrico; SiO2: sílice da fracción parede celular 
 
 O poder preditivo dos diversos  parámetros analíticos para a estimación da dixestibilidade in 

vivo da materia orgánica de fenos de pradeira, en función do valor do coeficiente de correlación   

foi moi elevada para os diferentes métodos in vitro avaliados, oscilando entre 0.97 para a 

ecuación sumativa de Goering e Van Soest (1970) que integra o valor da dixestibilidade in vitro  

da parede celular e 0.93 para a Dixestibilidade polo método das bolsas filtrantes ANKOM e a 

solubilidade enzimática polo método FND-Celulasa. Para as 14 mostras de fenos o único 

 Media s.d. Max Min 
Dixestibilidade in vivo (%)     

DMS 49.73 9.07 61.06 26.73 
DMO 50.83 9.08 62.04 27.84 
Dixestibilidade in vitro (%)     
DoTT 47.82 9.22 61.31 25.85 
DoPC 41.13 9.90 56.26 19.15 
DoNDC 37.65 9.45 52.34 17.08 
DoBF 39.61 9.68 53.99 20.49 
dFND 44.20 8.12 55.69 28.05 
DoSUM 49.30 8.22 61.08 29.92 
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parámetro químico do que se dispón de información completa da serie é o contido en parede 

celular. O valor do coeficiente de correlación entre DMO e  FND (r=-0.81) parece indicar que o 

poder preditivo dos parámetros químicos é inferior ao exhibido polos métodos biolóxicos. 

 
Táboa 3.- Matriz de correlacións entre a dixestibilidade da a materia seca e da materia orgánica 
determinada  in vivo, a dixestibilidade in vitro determinada por diversos métodos e o contido en 
parede celular da colección de mostras de feno  
 

  DMS DoTT DoPC DoNDC DoBF DoSUM dFND FND 

DMO r 0.99 0.96 0.96 0.93 0.93 0.97 0.90 -0.81 

 p <.0001 <.0001 <.0001 <.0001 <.0001 <.0001 <.0001 0.0004 

DMS r - 0.96 0.96 0.93 0.93 0.98 0.91 -0.81 

 p - <.0001 <.0001 <.0001 <.0001 <.0001 <.0001 0.0003 

r: coeficiente de correlación. p: significación 
 
Na Táboa 4 móstranse os estatísticos de regresión obtidos para o total de mostras da colección a 

partir dos modelos que inclúen os diferentes métodos de dixestibilidade in vitro como 

preditores. As correspondentes ecuacións de regresión ordénanse dentro de cada grupo en orde 

crecente de varianza explicada polo modelo no proceso de validación cruzada (R2cv), 

incluíndose a varianza explicada en calibración (R2c) e os erros mínimos de predición en ambos 

os procesos (RSDcv e RSDc, respectivamente).   

 
Táboa 4. Modelos de regresión univariables e os seus correpondentes estatísticos para a predición 
de DMO de fenos de pradeira baseados en determinacións in vitro 
 

 
Calibración 

Validación 
cruzada 

 

Modelo Preditivo R2c RSDc R2cv RSDcv Bias 
DMO= -2.36 + 1.078 DoSUM 
  s.e.     ±3.3ns    ±0.06***  0.95*** 1.99 0.93*** 2.37 -0.14 

DMO= 5.55 + 0.947 DoTT 
  s.e.     ±3.6ns    ±0.07***  0.93*** 2.49 0.89*** 2.49 -0.17 

DMO= 13.27 + 0.916 DoPC 
  s.e.     ±3.2**   ±0.08***  0.92*** 2.54 0.87*** 3.35 -0.31 

DMO= 16.12 + 0.925 DoNDC 
  s.e.     ±4.3**   ±0.11***  0.87*** 3.49 0.77*** 4.49 -0.31 

DMO= 15.08 + 0.905 DoBF 
  s.e.     ±4.4**   ±0.11***  0.87*** 3.52 0.76*** 3.52 -0.35 

 
 
Como se observa na mesma, dous dos  métodos baseados na determinación da dixestibilidade 

da parede celular dixestibilidade con inóculo ruminal (Ecuación Sumativa) e o método clásico 

de dixestión en dúas etapas  (baseado na técnica orixinal de Tilley e Terry),  permiten explicar, 

respectivamente, o 93 e o 89% da varianza en validación cruzada, con sesgos medios de -0.14 e 

-0.17 unidades porcentuais de DMO. Neste sentido, móstranse superiores aos restantes métodos 

in vitro ensaiados, os cales explican o 87, 77 e 76% da varianza en validación cruzada, con 
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sesgos medios de -0.31, -0.31 e -0.35 (técnicas DoPC, Do NDC e DoBF, respectivamente). 

Destácase o mellor comportamento das técnicas de solubilidade enzimática, en particular a de 

Pepsina-Celulasa, fronte ao método das bolsas filtrantes ANKOM, o cal mostrou, por outra 

banda, unha menor repetibilidade e reproducibilidade comparado cos anteriores.  

 
 
9.- RESUMO E CONCLUSIÓNS: 
 
 
Á vista dos resultados, parece haber evidencias de que a técnica in vitro elixida para 

caracterizar a dixestibilidade dunha colección de mostras de feno o suficientemente ampla para 

obter a partir dela calibracións NIRS debería estar baseada nos métodos DoSUM (estimación 

da dixestibilidade in vitro  da parede celular mediante a modificación do Tilley-Terry) ou o 

método clásico DoTT. Sen embargo, estes métodos esixen contar cunha fonte de inóculo 

ruminal, o cal non está ao alcance da maioría dos laboratorios de servizo ao gandeiro. Por isto, 

debe considerar-se o uso das ecuacións con celulasas, a pesar da sua comparativamente menor 

precisión, dado que poden ser realizadas en calquera instalación. 

 

Sen embargo, e dado o rango entre valores extremos de DMO da colección utilizada no 

presente traballo, pensamos que debe ser ampliada a colección de mostras de fenos de 

dixestibilidade coñecida con mostras de fenos menos maduros, suxeríndose a obtención de, 

polo menos, 8 novos patróns de primeiro e segundo corte, con valores de DMO entre 60 e 75%. 

Mentres tanto, as ecuacións de paso obtidas poden ser utilizadas nos laboratorios de servizo 

para a predición dos valores de dixestibilidade in vivo a partir dos resultados in vitro.  

 

 
 
10.- DATA E SINATURA DO RESPONSABLE: 
Mabegondo, a 10 de decembro de 2010 

 
 
 
 

Asdo. Juan Castro Insua 
 


