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ANEXO C 
INFORME DE RESULTADOS  

PLAN DE TRANSFERENCIA TECNOLÓXICA 2010 
 
  Nº DE PROTOCOLO:  PTT 10/77 
     
 
 

1.- TÍTULO DA ACTIVIDADE: 
Tecnoloxía de ensilado de leguminosas forraxeiras: Presecado e aditivos na colleita 
 
 
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 localizará 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: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nas rotacións forraxeiras máis intensivas das explotacións galegas, de dous cultivos por ano 

onde o millo forraxeiro ocupa o papel central, as leguminosas anuais poden ser de utilidade 

para proporcionar un forraxe de boa calidade nutricional para o vacún de leite. A inclusión 

destas leguminosas como cultivo de inverno na rotación tería considerábeis avantaxes de tipo 

nutricional, económico e medioambiental.  

 

Sen embargo, a aceptación das leguminosas anuais na rotación está condicionada pola 

dificultade que estas especies pratenses teñen para fermentar correctamente. Posto que se 

utilizarán basicamente como ensilado, sería interesante transferir aos produtores de leite 

galegos os mellores métodos para conseguir ensilaxes de leguminosas ben conservadas.  Con 

este obxecto, o presecado da forraxe e a utilización de un inoculante poden ser métodos 

adecuados, a tal respecto.  

 



  
 

2 

Dirección Xeral de Innovación e 

Industrias Agrarias e Forestais 

Rúa Camiño Francés, 10 –semisoto 
15703 Santiago de Compostela 
Tfno.: 981.546.662 

Fax: 981.546.699 

7.- MATERIAL E MÉTODOS: 
 
Tratamentos   

� Catro especies de leguminosas anuais (SP): TE.- Trevo encarnado (Trifolium incarnatum 

L.); TM.- Trevo migueliano (T. michelianum Savi.); TP.- Trevo persa (T. resupinatum L.); 

e S.- Serradela (Ornithopus sativus Brot.). 

� Dous períodos de presecado (PR): 24 e 48 h. 

� Dous tratamentos de aditivo (AD): un inoculante (I.- Pioneer 11 H50 a base de 

Lactobacillus plantarum), aplicado á dose recomendada polo fabricante e un control (C.- 

auga).  

 

 

Deseño das parcelas no campo. 

O ensaio foi sementado en outubro de 2009, en parcelas elementais de 7.8 m2 (6.0 x 1.3 m), con 

cinco repeticións por especie. A dose de sementeira foi de 30 kg/ha para a serradella e o trevo 

encarnado e de 10 kg/ha para os restantes trevos. A superficie foi encalada, antes de aplicar a 

fertilización de fondo, con calizas moídas en cantidade equivalente a 1,5 t/ha  de óxido de 

calcio. A fertilización no establecemento foi de 100 kg de P2O5 e 150 kg de K2O/ha. As 

parcelas non recibiron fertilizante nitroxenado.  

 

Realización do ensaio 

A forraxe foi colleitada o 12 de abril, con ceo cuberto pero sen chuvia, mediante unha segadora 

de barra oscilante de 0.90 m de anchura de corte, tomaron-se uns 40 kg de forraxe por especie. 

Debido ao perigo de chuvia, o proceso de secado realizou-se baixo cuberto, na entrada dunha 

nave completamente aberta pola fronte e orientada ao levante.   A forraxe foi depositada sobre 

unha malla metálica illada do chan a 70 cm. de altura.  Ás 24 h da sega, tomaron-se dúas 

alícuotas de 10 kg de forraxe cada unha que foron picados a 10-20 mm e tratadas co inoculante 

ou con auga  Da forraxe de cada alícuota completaron-se catro silos de laboratorio (Flores et al. 

1997) de 2.0 L de capacidade . Foron realizados en total 40 silos, todos no mesmo día. Ao día 

seguinte repetiu-se a operación para a o resto da forraxe, correspondente ao tratamento de 

presecado durante 48 h, completando outros 40 silos de laboratorio. O 4 de agosto, 

transcorridos 112 días de realizados os silos de laboratorio procedeu-se a súa apertura, pesaxe e 

toma de tres mostras ensilado/silo para determinación de materia seca e análises.  
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Análises 

 

As mostras de forraxe ensilada foron secadas en estufa a 80 ºC e determinado o seu contido en 

materia seca (MS). Posteriormente, as mostras secas foron moídas en muíño de martelos a 1 

mm. Sobre esta mostra  foi determinado no laboratorio o seu contido en materia orgánica (MO), 

fibra ácido deterxente (FAD), fibra neutro deterxente (FND), proteína bruta (PB) , 

carbohidratos solúbeis (CSA) e dixestibilidade da materia orgánica (DMO). 

 

Por diferencia dos pesos netos da forraxe ensilada no momento de selar os silos e o peso final 

do material fermentado estimou-se a perda de materia seca durante o proceso. As mostras de 

ensilado foron secadas en estufa para determinar o seu contido en MS e, sobre mostra fresca, no 

laboratorio se determinou o seu contido en materia MO, FND, PB, pH e produtos de 

fermentación.  

 

Análise estatística 

O deseño foi un Factorial 4 x 2 x 2 con catro repeticións (silos de laboratorio), combinando-se 

catro especies de leguminosas (SP) x dous níveis de presecado (PR) x dous níveis de aditivo 

(AD).  A análise de varianza se realizou considerando os factores especie, presecado e aditivo 

como fixos, mentres que o ano e a repetición se consideraron como aleatorios.   

 
 
 
 
8.- ANÁLISE DE RESULTADOS: 
 
Resultados 

 

As condicións de presecado foron boas a pesar da ausencia de sol e da alta humidade relativa dos días 

12 e 13 de abril. A materia seca  da forraxe orixinal foi moi baixa, típica das leguminosas anuais 

colleitadas precozmente, con valore de MS (%) de 10.76, 9.71, 10.82 e 10.74 para TE, TM, TP e S, 

respectivamente. Tras 24 horas de presecado nas condicións do ensaio, o contido en MS (%) foi de 

16.25, 17.97, 17.49 y 17.74 para TE, TM, TP e S, respectivamente. Finalmente, ás 24 h de presecado 

acadaron-se valores de MS (%) de 23.41, 32.76, 28.21 e 32.31, respectivamente, para  TE, TM, TP e S.  

 

O valor medio de MS para as forraxes presecadas 24 h foi do 17.36%, chegando-se ás 48 h a un valor 

medio do 29.32% MS.  As especies que perderon humidade más rapidamente foron, por esta orde,  a 
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serradela, o trevo migueliano e o trevo persa, que acadaron valores próximos ou superiores ao 30% MS 

ás 48 h. O trevo encarnado, sen embargo, perdeu humidade con máis dificultade, quedando por debaixo 

do 25% MS tras 48 h de presecado. Lembra-se que este umbral de humidade é considerado por diversos 

autores como o mínimo para que o presecado empece a ser efectivo no control da fermentación do silo.  

 

Todos os silos de laboratorio correspondentes ao presecado de 24 h perderon efluente (volume non 

controlado). Sen embargo, nos silos con leguminosas presecadas 48 h non se rexistraron perdas de 

efluente, agás catro unidades de trevo encarnado ensilado con inoculante.  

 

Os valores medios de MS; MO, PB, FAD, FND, CSA e DMO das forraxes á entrada no silo se reflicten 

na táboa adxunta. Se destacan os valores elevados de dixestibilidade (algo menores para a serradela 

comparada co resto das leguminosas) e de proteína, conxuntamente con un contido baixo en 

carbohidratos estruturais (FND), pondo de relevo o elevado valor nutricional desta forraxeiras, malia o 

seu alto contido en humidade. Chaman a atención ademais, os valores relativamente elevados do contido 

en carbohidratos solúbeis (CSA). Nin o presecado nin o uso de aditivo afectaron significativamente 

(p>0.05) a ningún dos parámetros analizados, agás o contido en MS, superior (p<0.0001) para o 

presecado de 48 h. 

 

 

ESPECIE 
MS 
% 

MO 
%MS 

PB 
%MS 

FAD 
%MS 

FND 
%MS 

CSA 
%MS 

DMO 
% 

Serradela 25.02 92.12 18.49 26.38 38.35 14.01 75.59 

T. encarnado 19.83 91.64 18.66 21.48 32.44 19.76 82.72 

T. migueliano 25.36 91.35 17.56 25.89 34.28 18.50 81.40 

T. persa 23.15 90.73 18.92 23.89 35.75 15.76 82.68 

USO DE INOCULANTE        

CONTROL 23.68 91.60 18.74 24.19 35.23 16.94 80.72 

INOCULANTE 23.00 91.32 18.07 24.62 35.18 17.08 80.47 

PRESECADO        

24 h 17.36 91.03 18.60 24.24 34.56 16.84 80.52 

48 h 29.32 91.89 18.21 24.58 35.85 17.17 80.67 

PRESECADO x INOCULANTE        

24h   CONTROL 17.11 91.14 18.80 24.11 34.55 16.78 80.59 

24h   INOCULANTE 17.62 90.92 18.41 24.37 34.56 16.91 80.44 

48h   CONTROL 30.26 92.06 18.69 24.27 35.91 17.10 80.84 

48h   INOCULANTE 28.39 91.71 17.73 24.88 35.80 17.25 80.51 

  
  
 
Como se pode comprobar na táboa seguinte, onde se reflicten os resultados dos ensilados transcorridos 

112 días tras a confección dos silos, mentres que os valores de MO, PB e FND non se viron afectados 

polo presecado nin polo uso de inoculante, existen diferencias na magnitude en que estes factores 

afectan aos parámetros fermentativos e ás perdas de materia seca. Así, as perdas  de MS acontecidas no 

proceso de fermentación foron case tres veces superiores no presecado de 24 h, comparado co de 48 h,  
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mentres ca o uso de inoculante permitiu reducir por un factor de 1.4 as perdas do ensilados sen 

inoculante.  

 
 

ESPECIE 
MS 
% 

PERDMS 
% 

MO 
%MS 

PB 
%MS 

FND 
%MS 

PH PHDIF 
LCT 
%MS 

BUT 
%MS 

Serradela 23.69 12.55 88.07 19.64 37.84 4.86 0.67 6.78 0.22 

T. encarnado 19.27 13.46 87.58 21.21 34.25 4.63 0.55 7.63 0.43 

T. migueliano 24.64 9.04 86.14 20.18 36.36 4.52 0.37 7.92 0.46 

T. persa 21.48 11.92 86.68 22.78 34.52 4.52 0.40 8.59 0.13 

USO DE INOCULANTE                   

CONTROL 22.16 13.64 87.22 20.97 36.18 4.70 0.54 7.40 0.41 

INOCULANTE 22.38 9.84 87.01 20.93 35.30 4.57 0.45 8.06 0.21 

PRESECADO                   

24 h 16.57 17.38 86.82 20.68 36.17 4.97 0.97 5.81 0.39 

48 h 27.97 6.10 87.41 21.23 35.32 4.30 0.03 9.65 0.23 

PRESECADO x INOCULANTE                   

24h   CONTROL 16.12 19.19 86.99 20.51 36.64 5.03 1.05 5.30 0.53 

24h   INOCULANTE 17.02 15.58 86.66 20.84 35.70 4.90 0.89 6.31 0.25 

48h   CONTROL 28.20 8.09 87.45 21.42 35.73 4.36 0.03 9.50 0.29 

48h   INOCULANTE 27.74 4.11 87.37 21.03 34.91 4.23 0.02 9.80 0.17 

 
 
Os valores de pHdif (diferencia entre o pH medido e o pH de referencia que debería ter o ensilado para 

estar ben conservado en función do seu contido en materia seca) e en ácido butírico poden servir como 

criterio de calidade fermentativa.  Podemos asumir que valores de pHdif<0.1 indican unha boa 

fermentación, tanto mellor canto máis baixo é o contido en ácido butírico.  

 

Segundo estes criteiros, un presecado curto (24 h), nas condicións do ensaio, non foi suficiente para 

garantir unha boa calidade de conservación, mostrando valores de pH e ácido  butírico máis elevados  e 

de ácido láctico máis baixos (p<0.0001) comparados cos valores medios correspondentes ao presecado 

longo (48 h). 

 

 

 
 
9.- RESUMO E CONCLUSIÓNS: 
 
 
Cando se comparan os ensilados tratados ou non con inoculante a respecto dos índices de calidade 

fermentativa, observamos nos ensaios un certo efecto beneficioso do inoculante, pero moito menos 

potente ca o presecado longo da forraxe  Se ben o uso de inoculante permite mellorar lixeiramente a 

calidade fermentativa do ensilado respecto do control, isto non é suficiente para lograr unha boa 

fermentación cando a forraxe ten alta humidade, con valores próximos ao 17.0% MS, caso do presecado 

de 24 h. Cando se conseguiron valores de MS no entorno do 30% a traveso do presecado longo (48 h), a 

calidade de conservación foi boa, de acordo ao criterio pHdif, independentemente de se utilizamos 
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inoculante ou non. Esta calidade mellorou, sen embargo, cando se aplicou inoculante á forraxe que foi 

presecada 48 h, conseguindo que o contido en ácido butírico fose inferior ao 0.2% MS , valor 

considerado como indicativo dunha excelente fermentación.   

 

Conclusións 

 

1.- As catro especies de leguminosas estudiadas mostran un excelente valor nutricional en base ao seu 

elevado contido enerxético (alta DMO), nitroxenado (alta PB)  e inxestibilidade (baixa FND). 

2.- Posto que estas leguminosas son utilizadas como ensilado, o alto contido en humidade das especies 

avaliadas comprometen dita calidade, polo que é necesario proceder a un presecado da forraxe. 

3.- O uso de inoculante con forraxe dun 17% MS non é efectivo para lograr unha boa fermentación. 

4.- Un presecado de 48 h que eleve o contido en MS da forraxe até cerca do 30% mostra-se como unha 

medida efectiva para lograr unha boa calidade de conservación, independentemente do uso ou non dun 

inoculante. Sen embargo, a aplicación de inoculante nestas condicións permitiu mellorar ulteriormente 

esta calidade. 

5.- É posíbel, por tanto, conseguir ensilados ben fermentados a partir de leguminosas anuais segadas a 

mediados de abril para ensilar. Resulta crítico, sen embargo,  realizar o aproveitamento con tempo 

adecuado para realizar un presecado efectivo e asegurar unha boa calidade fermentativa dos ensilados. 

6.- A conveniencia ou non de utilizar inoculante con forraxes preseadas ao 30% MS non está clara, 

debendo ser comprobada en posteriores ensaios que inclúan experimentación con animais en produción. 

  

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


