
ANEXO C
INFORME DE RESULTADOS DAS ACCIÓNS DE TRANSFERENCIA PARA O APOIO ÁS ACTIVIDADES DE

DEMOSTRACIÓN E INFORMACIÓN AO AGRO GALEGO 2016

Nº DE PROTOCOLO:  
2016-106

1.- TÍTULO DA ACCIÓN:
Influencia da rega no rendemento, composición química e valor nutritivo de variedades de xirasol e sorgo   
cultivados nas zonas de altitude media do interior  de Galicia.

2.- UNIDADE ADMINISTRATIVA DA CONSELLERÍA ORGANIZADORA:
(centro de investigación/CFEA/OAC...)
Centro de Investigacións Agrarias de Mabegondo

3.- LOCALIZACIÓN DA ACTIVIDADE:
Enderezo: Carretera Betanzos-Mesón do Vento, km 7
Concello: Abegondo
Provincia: A Coruña

4.- RESPONSABLE: Manuel López Luaces Tfno.: 881 881 801

5.- INTRODUCIÓN:
Tanto o xirasol (Helianthus annus L.) como o sorgo (Sorghum bicolor (L) Moench ou S. vulgare  Pers.) son
cultivos de verán que se adaptan ben a unha ampla gama de solos e climas.

O Anuario Estatístico do Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA, 2014) indica
que o xirasol é o terceiro cultivo máis extensamente cultivado en España por detrás da cebada e do trigo,si
ben non inclúen información desagregada do xirasol como cultivo forraxeiro, mostra da escasa importancia
deste tipo de aproveitamento e polo tanto escasa e tamén a información da que se dispón. Polo que respecta
ao sorgo forraxeiro si que existen datos que indican que ocupa en España 2.417 has das que 1.412 has son
de secano e 1.005 has de regadío, con rendementos medios de 37.761 t/ha para en regadío e un 60 %
inferior no caso do secano.

O xirasol e o sorgo  se caracterizan por ser plantas que, comparadas co millo forraxeiro, son de ciclo máis
curto, o que proporciona flexibilidade para o encaixe na rotación, sendo á vez menos exixentes en canto a
fertilidade do solo e tolerando mellor o estres hídrico no período de verán (Guerrero 1981). A pesar do seu
menor rendemento, estas características fan que sexan unha posíbel alternativa ao cultivo de millo forraxeiro
en determinadas circunstancias, como pode ser as zonas do interior de Galicia onde as precipitacións poden
ser un limitante para dito cultivo. Ademais nos últimos anos incrementouse o interese por estes dous cultivos
para ensilar, debido aos reiterados baixos rendementos de millo forraxeiro obtidos en fincas motivados entre
outros aspectos pola repetida ocorrencia de escasas precipitacións durante o verán. Por outra banda, os
requirimentos de diversificación de cultivos durante o período de verán impostos para o cobro do chamado
“pagamento verde” da PAC, ten tamén estimulado a demanda de información acerca da produtividade e o
valor nutricional de outros cultivos de verán alternativos ao millo.
No  Centro  de  Investigacións  Agrarias  de  Mabegondo  realizáronse  diversos  estudos  acerca  do
comportamento do xirasol e sorgo como forraxeiras de verán para ensilar, respecto do xirasol Flores-Calvete
et  al.  (2014a,  2014b),  recolle  información  de  diferentes  aspectos  relativos  ás  boas  características
agronómicas,  produtivas  e nutricionais  do cultivo do xirasol  para ensilar.  Resch  et  al.  (2013)  indica que
existen  variedades de  sorgo forraxeiro  que poden ser  interesantes  polo  seu rendemento  e composición



química para ser cultivadas no interior de Galicia naqueles lugares onde o millo non teña unha boa resposta
por mor da falta de auga. 

Obxectivo
Determinar a importancia da rega no rendemento , composición química  e valor nutritivo de dous cultivos de verán: 
xirasol e o sorgo,  nas zonas  de altitude media da Galicia interior.

6.- MATERIAL E MÉTODOS:

Localización
O ensaio levouse a cabo na finca que o  Centro de Investigacións Agrarias ten en A Veiga –Concello de Pobra de 
Brollón- na provincia Lugo,  situada na zona interior de Galicia, a 400 m. de altitude s.n.m. e clima occeanico-
continental, con invernos fríos con abundantes xeadas e veráns calorosos que limitan e incluso impiden o cultivo do 
millo forraxeiro si este non é regado, os solos son de textura franco a franco-arcilloso, con pH de 5.5 a 6.0, con una 
porcentaxe de saturación de aluminio óptima e uns niveles de fertilidade en fósforo e potasio medios.

Variedades, fertilización e sementeira
Se elixiron tres variedades de ciclos similares de xirasol,  cv Rumbosol 91, cv Shakira e cv P63LL104 e tres 
variedades de ciclos similares de sorgo, cv Alfa,cv Ascoli e cv PR849F,  sementándose o 22-23 de xuño a doses de 
80.000 e 150.000 sementes por hectárea respectivamente de xirasol e sorgo empregando unha sementadora 
neumática de 4 liñas.. As parcelas elementais para cada variedade tiveron unha superficie de 60 m2 (6 m x 10 m) 
con 8 liñas separadas 80 cm. 
A parcela foi alzada mediante arado de vertedeira un mes e medio antes e foi abonada de fondo  con 80 UF de N, 
80 UF de P2O5 e 150 UF de K2O. Unha vez feito o abonado se procedeu a enterralo mediante grada e se 
sementaron os cultivos. O tratamento herbicida para o xirasol fíxose en pre- emerxencia do cultivo mediante 
Challengue – Aclonifen 60% p/v-  a dose de 3.25 l/ha. Para as variedades de sorgo o  tratamento herbicida fíxose 
en post-emerxencia temperan cando o cultivo presentaba 1-2 follas, mediante Wing-P – Dimetanamida-p 21.25% 
p/v + Pendimetalina 25% p/v-  a dose de 4.0 l/ha. 

Rega 
Para os cálculos de rega se tomou a evapotranspiracion potencial (ETP) diaria da estación metereolóxica mais 
próxima a parcela, a constante do cultivo (Kc) se tomou a mais elevada dos dous cultivos para cada mes segundo 
Doorembos e Pruit (1976), 
O aporte de auga nas parcelas de regadío fíxose a través de aspersores móbiles tomando a auga dun canal de rego
próximo e realizouse durante o período de requirimento de auga do cultivo segundo diversos autores, González 
Torrealba et al. (2005), Guerrero A.(1981).

Toma de mostras e análises
A colleita das variedades de xirasol levouse a cabo 4 semanas despois da floración, para as variedades de sorgo a 
colleita levouse a cabo cando presentaron un estado de panícula con grado pastoso-vitreo na metade superior e 
pastoso-leitoso na metade inferior. De cada parcela elemental se cortaron tres transeptos de 3 metros  a 12 cm. de 
altura, se pesaron e se mediron no caso das variedades de sorgo a altura  e nas das variedades de xirasol as súas 
alturas, diámetro da planta e diámetro do capitulo, se elixiron 10 plantas representativas das cales se separaron a 
inflorescencia – capitulo no xirasol e panícula no sorgo- e o resto denominado parte verde, tanto as partes como as 
plantas enteiras foron picadas con unha picadora marca Viking e de cada fracción se tomou unha mostra de 1 kg 
que foi levada ao laboratorio onde se obtivo a materia seca (MS) mediante secado en estufa de aire forzado a 80 ºC
durante 16 h, sendo posteriormente moídas a 1 mm nun muíño de martelos Christy and Norris. Para as variedades 
os contidos en materia orgánica (MO), proteína bruta (PB), fibra neutro deterxente (FND), fibra ácido deterxente 
(FAD), carbohidratos solubles en auga (CSA) e carbohidratos non estruturais (CHNE) se estimaron mediante 
espectrofotometría  NIRS, utilizando as calibracións desenvoltas no CIAM por Pereira-Crespo et al. (2014).

Deseño experimental
O deseño experimental foi de bloques completamente aleatorizados con 4 repeticións coa variedade como parcela 
principal e o sistema de rega como subparcela. A análise estatística foi realizada mediante ANOVA considerando 



variedade e sistema de rega como factores fixos e as comparacións de medias se realizaron mediante a diferenza 
mínima significativa protexida por Fisher, empregando o procedemento GLM do paquete estatístico SAS (SAS 
Institute, 2009).

7.- ANÁLISE DE RESULTADOS:

Figura 1: Evolución da temperatura media no período de cultivo                      Figura2: Evolución da pluviometría no período de cultivo

A temperatura media no período de cultivo( figura 1) evolucionou de forma similar no ano 2016 respecto do 
promedio dos últimos 11 anos si ben algo mais elevada a excepción de maio e novembro, a primavera presentouse 
con temperaturas similares a media dos últimos 11 anos e o verano foi mais caloroso cunha diferenza en agosto de 
case 2 ºC. Respecto da pluviometría (figura 2) se observa un maio e xuño con moita mais precipitación, 82 e 36 mm
respectivamente fronte a xullo con case nula precipitación (0.8mm), agosto e setembro se presentaron con algo 
mais de chuvia que a media – 3.5 mm  e 6.4 mm respectivamente- outubro foi un mes seco onde solo choveron 33 
mm fronte os 107 mm. da media, en novembro cando soio quedaba a variedade de sorgo PR849F por recoller , as 
chuvias volveron a ser algo mais elevadas que a media.

                       
Foto 1: estado de floración do xirasol en regadío                     foto 2: estado de floración do xirasol en secano



     
foto 3: estado do xirasol o 13 de setembro en regadío, próximo a colleita  foto 4: estado do xirasol o 13 de setembro en secano, próximo a colleita

      
Foto 5: estado do sorgo o 13 de setembro en regadío                       foto 6: estado do sorgo o 13 de setembro en secano

Os cultivos evolucionaron adecuadamente segundo as previsións notándose diferenzas visibles entre as parcelas 
de xirasol de secano (fotos 2 e 4) e as de regadío (fotos 1 e 3) presentando as primeiras o talo mais pequeno e 
menor diámetro coas follas menos desarrolladas e as basais con síntomas da seca.(fotos 1 a 4). Nas parcelas de 
sorgo  a diferenza tamén e visible entre as parcelas de regadío (foto 5)  e a parcela de secano (foto 6) observando 
visualmete que o tamaño era menor, presentando estres hídrico nas follas basais.  Ante unha infestación da herba 
adventicia Digitaria nos estados intermedios de desenvolvemento vexetativo das especies tanto as de sorgo como a
variedade Rumbosol 91 de xirasol puideron con ela polo seu maior desenvolvemento, mentres que as parcelas das 
variedades de xirasol restantes - Shakira e P63LL104 – foi necesario facer unha escarda mecánica.

Si analizamos as diferenzas de xirasol en secano e regadío (táboa 1) observamos como os ciclo de cultivo non 
varian ao igual que ocorre para o sorgo si ben este e maior  en 28 días(120 días), a altura das plantas  e maior no 
xirasol e sorgo en regadío 152.0 e 139.3 cm. respectivamente pero non difiren entre eles, o xirasol de secano e algo
mais pequeno (105 cm. ) sendo intermedio entre os primeiros e o sorgo de secano que acadou a menor altura (92.6 
cm.)

Respecto do rendemento de materia seca/ha o xirasol e sorgo en regadío acadan os maiores valores de 9722 kg 
MS/ha e 10755 kg MS/ha respectivamente seguidos por ambas especies en secano  que acadan 5873 kg MS/ha e 
5492 kg MS/ha para xirasol e sorgo respectivamente. Se constata  que para as das dúas especies ensaiadas non 
se diferenza o rendemento cando non se aporta auga. O incremento de rendemento de secano a regadío para o 
sorgo foi do 96% e para o xirasol do 66% o que indica unha maior eficiencia no aproveitamento da auga do sorgo 
fronte o xirasol. Si analizamos as partes da planta para ver quen contribúe mais a achega de MS/ha vemos que a 
parte verde do sorgo de secano alcanza a maior porcentaxe con un 57.8 % seguido polo capitulo do xirasol de 
secano con un 57.0 %  e por ultimo a panícula do sorgo de regadío con un 50.6%, o aporte de auga no sorgo 
favorece a inflorescencia  que incrementa un 20% a súa achega ao rendemento de MS en detrimento da parte 
verde mentres que no xirasol o aporte favorece a parte verde que ve incrementado un 14% a súa achega ao 
rendemento de MS. As maiores achegas de proteína/ha as fan o xirasol e sorgo en regadío (801 kg e 744 kg 
respectivamente) non habendo diferenzas significativas entre eles, cando estas especies se cultivan en secano esta
achega e menor sustancialmente. Si analizamos as partes da planta para ver quen contribúe mais a achega de 
proteína/ha vemos que son as inflorescencias  sendo o capitulo do xirasol de secano quen alcanza a maior 
porcentaxe con un 66.0 % seguido polo capitulo do xirasol de regadío con un 63.1 % pero non diferenciándose 
significativamente ente eles,  a panícula do sorgo de regadío acada un 59.8 %   e por ultimo con un 50.4 % a 
panícula do sorgo de secano.



Táboa 1: Altura, diámetro e rendemento do xirasol  e sorgo para forraxe cultivado en secano e regadío 
Sorgo Xirasol   

Regadío Secano Regadío Secano p dms
Datos de campo        
Días desde sementeira 120 120 92 92   
Altura, cm. 139,3 a 92,6 b 152,0  a 105,5 ab *** 46,5
Rendemento por ha        
Materia Seca (MS) toneladas/ha 10775 a 5492 b 9722 a 5873 b *** 3303
Proteína bruta (PB) kg/ha 744 a 388 b 801 a 442 b *** 224,0
Contribución ao rendemento       
Materia seca/ha
INF (%) 50,6 ab 42,1 b 51,0 ab 57,0 a *** 12,2
PV (%) 49,3 ab 57,8 a 48,9 ab 42,9 b *** 12,2
Proteína/ha        
INF (%) 59,8 ab 50,4 b 63,1 a 65,9 a *** 9,5
PV (%) 40,1 ab 49,5 a 36,8 b 34,0 b *** 9,5
PE: planta enteira; INF: Inflorescencia (Capítulo en xirasol e Panícula en Sorgo); PV: parte verde

Variedades Sorgo: Alfa, Ascoli, PR849F
Variedades xirasol: P63= Pioneer P63-LL104 (de aceite); SHK= Euralis ES-SHAKIRA (de aceite); R91= Promotec RUMBOSOL-91 
(forrajera)

p: significación do test F no ANOVA (ns, non significativo; * p<0.05; ** p<0.01;*** p<0.001)

Os valores seguidos de distinta letra indican diferenzas significativas a α=0.05 (test HMSD de Tukey)

Para ver o que acontece na composición química da planta de xirasol e sorgo se presenta a táboa 2, onde 
observamos como a materia seca alcanza os maiores valores no sorgo de secano e regadío con un 29.9 e 28.8 % 
MS respectivamente non diferenciándose significativamente entre eles, lle sigue o xirasol de secano que alcanza un
valor de 21.3%MS   e o que menos %MS presenta e o xirasol de regadío con un 15.8%. Respecto da porcentaxe de
materia orgánica (%MO) o sorgo se diferenza significativamente do xirasol, os maiores valores os aporta o sorgo 
tanto en secano como en regadío con un 94.8% e un 95.9 % respectivamente moi por encima do xirasol que 
presenta unas porcentaxes  do 88.5 para regadío e 87.1 para secano. Os contidos en proteína bruta (%PB) para 
ambas especies oscila entre o 7.1 % PB e o 8.3 %PB, non diferenciándose significativamente  entre especies nin 
entre sistema de secano e regadío. Si analizamos a parede celular observamos que a porcentaxe de  contido en 
fibras que a compón e maior no sorgo tanto de secano como de regadío con un 52.9% e 49.9 % FND 
respectivamente, mentres que no xirasol tampouco hai diferenzas significativas entre os dous sistemas. Si 
analizamos a fibra ácido deterxente (%FAD) vemos que acontece o contrario  sendo o xirasol o que presenta un 
maior contido si ben se diferencian significativamente entre regadío con un 37.1 %FAD e secano con un 33.7 % 
FAD, o sorgo presenta un contido en FAD lixeiramente menor  non diferenciándose entre secano e regadío. 
Respecto do contido en azucres do interior da célula podemos indicar que o contido en carbohidratos solúbeis oscila
entre o 12.7% e o 16.8% non encontrándose diferenzas significativas entre o sorgo e o xirasol nin entre os sistemas 
de secano e regadío, si que observamos diferenzas no contido de  carbohidratos non estruturais (CHNE) onde o 
sorgo presenta un maior contido que oscila entre 31.2 % e 35.7 % CHNE sen diferenciarse no sistema de secano e 
regadío o mesmo que acontece no xirasol pero neste caso o contido e menor oscilando entre o 14.1% e o 17.9% 
CHNE.
   

Táboa 2: Composición química e valor nutricional do xirasol e sorgo para forraxe cultivado en secano e regadío
Sorgo Xirasol  

Composición química da planta Regadío Secano Regadío Secano p
Materia seca (MS, %) 28,8 a 29,9 a 15,8 c 21,3 b ***
Materia orgánica (%MS) 95,9 a 94,8 a 88,5 b 87,1 b ***
Proteína bruta (%MS) 7,1 7,1 8,3 7,6 ns
Fibra Neutro Deterxente (%MS) 49,9 a 52,9 a 40,4 b 38,5 b ***
Fibra Ácido Deterxente (%MS) 26,3 c 28,0 c 37,1 a 33,7 b ***



Carbohidratos no estruturais (%MS) 35,7 a 31,2 a 14,1 b 17,9 b ***
Carbohidratos solubles (%MS)  12,7 15,1 12,7 16,8 ns
PE: planta enteira; INF: Inflorescencia (Capítulo en xirasol e Panícula en Sorgo); PV: parte verde

Variedades Sorgo: Alfa, Ascoli, PR849F
Variedades xirasol: P63= Pioneer P63-LL104 (de aceite); SHK= Euralis ES-SHAKIRA (de aceite); R91= Promotec RUMBOSOL-91 
(forraxeira)

p: significación do test F no ANOVA (ns, non significativo; * p<0.05; ** p<0.01;*** p<0.001)

Os valores seguidos de distinta letra indican diferenzas significativas a α=0.05 (test HMSD de Tukey) 

8.- RESUMO E CONCLUSIÓNS:

Como era de esperar , os sistemas de cultivo mediante rega superaron en rendemento (10.249 kg MS/ha) e en 
proteína (773 kg/ha) os sistemas de secano (5.683 kg MS/ha e 416 kg/ha respectivamente) , a hora de decidir 
sementar en secano xirasol ou sorgo , os datos de rendemento en materia seca e proteína indican que non hai 
diferenzas  podendo optar por una especie ou a outra indistintamente.
Respecto da composición química da planta o baixo contido en %MS do xirasol en regadío e secano  implicaría una 
perda de efluentes e risco de fermentación butírica coa conseguinte  redución do valor proteico do ensilado e da 
apetecibilidade do mesmo para o gando como indican diversos autores , entre eles Demarquilly e Andrieu (1972) 
recomendando que a % MS supere o 25%, para mitigar este efecto habería que mesturar no  proceso de enchido 
dos silos tongadas de materiais mais secos ( feo, palla, etc.). 
O feito de que o contido en proteína bruta non sexa significativo si ben e baixo  xa que non supera o 8.3% PB, 
implica que a hora de elixir cal das especies  conviría cultivar, este e un factor que non afecta a decisión.
Respecto das fibras, a %FND do sorgo e maior que a do xirasol presentando valores de 51%FND para o sorgo e 
40% FND para o xirasol o que implica una menor inxesta por parte do gando rumiante de sorgo, por contra esa fibra
inxerida e algo mais dixestible que a do xirasol.
Nas condicións climáticas da zona dificilmente se podería cultivar millo forraxeiro en secano, expoñéndose os 
agricultores a perda completa da colleita en anos de calor e seca extrema como aconteceu este ano, sen embargo 
vemos que tanto o xirasol como o sorgo en secano mantiveron a produción por hectárea nuns valores aceptables.

9.- DATA E SINATURA DO RESPONSABLE:

A 13 de decembro de 2016

O supervisor científico                                                            O responsable da unidade organizadora
Juan Valladares Alonso                                                           Manuel López Luaces
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