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ANEXO C 

INFORME DE RESULTADOS DAS ACCIÓNS DE TRANSFERENCIA PARA O APOIO ÁS ACTIVIDADES DE 
DEMOSTRACIÓN E INFORMACIÓN AO AGRO GALEGO 2017 

 
   Nº DE PROTOCOLO: ATT 2017 - 181 

   
     
 
1.- TÍTULO DA ACCIÓN: Demostración do efecto da rega por goteo do millo forraxeiro na zona interior de 
Galicia 
 
 
 
2.- UNIDADE ADMINISTRATIVA DA CONSELLERÍA ORGANIZADORA: CENTRO DE INVESTIGACIÓNS 
AGRARIAS DE MABEGONDO 
 
 
3.- LOCALIZACIÓN DA ACTIVIDADE: 

Enderezo: ESTRADA AC-547 DE BETANZOS A MESÓN DO VENTO, KM 7 
C. Postal: 15318 
Concello: ABEGONDO 
Provincia: A CORUÑA 

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

O cultivo do millo protagonizou o proceso de intensificación forraxeira das explotacións leiteiras galegas desde 
mediados dos anos 80 do pasado século ata a actualidade. Ante a reducida dispoñibilidade de terra para ampliar a base 
territorial, moitas explotacións recorreron á ampliación da superficie de cultivo do millo para reducir a dependencia de 
alimentos do exterior. En gran medida este cultivo foi o protagonista do incremento continuado da produción de leite de 
vaca en Galiza, estimándose que nas explotacións leiteiras galegas sementaríase o 63% da superficie total de España 
(107 mil ha) deste cultivo. Datos dispoñíbeis no CIAM permiten estimar, asemade, que aproximadamente o 70% do leite 
galego se produce en explotacións onde o millo ensilado constitúe a base forraxeira da ración diaria consumida polas 
vacas en lactación. A alta produtividade, o elevado valor enerxético e a facilidade para ensilar correctamente son razóns 
que explican a importancia crecente do cultivo de millo forraxeiro nas explotacións leiteiras, sendo utilizado as máis das 
veces en rotacións intensivas de dous cultivos por ano con raigrás italiano como cultivo de inverno. Este sistema, sen 
embargo, non está exento de riscos e dificultades derivadas do cultivo en solos inadecuados para o millo pola súa 
excesiva pendente e/ou pouca profundidade e sobre todo por razóns climáticas, nas que a realización de sementeiras 
tardías e a incidencia da seca estival, especialmente severa en zonas do interior, en terreos con escasa capacidade de 
retención de auga, limita a produtividade do millo forraxeiro. Por iso, existe interese en demostrar as avantaxes 
produtivas da rega do millo en ditas zonas, en concreto mediante o sistema de goteo, que mellora notabelmente a 
eficiencia do uso da auga comparado con outros sistemas. A colaboración coa Fundación José Luís Taboada 
(Carballedo-Lugo) e a realización de demostracións nas terras desta institución arrendadas á explotación leiteira 
Carteiro de Trasar, asociada na Cooperativa ICOS,   forman parte do conxunto de accións de desenvolvemento e 
transferencia que se veñen realizando nos últimos anos na área agroclimática continental do sur da provincia de Lugo.  
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6.- MATERIAL E MÉTODOS: 
Os campos de demostración se situaron nas terras agrícolas da Fundación José Luís Taboada, situadas en Cartelos 
(Carballedo, Lugo), en parcelas arrendadas polas granxas leiteiras "Carteiro Trasar S.C." e por D. Manuel Fernández 
Núñez,  socios da cooperativa ICOS de Chantada (Lugo). A superficie total dos campos é de 3.0 ha, 2.5 na parcela 
chamada As Nogueiras e 0.5 na parcela chamada Lamela d’Abaixo. A superficie regada foi de aproximadamente 10000 
m2 no primeiro campo e uns 3000 m2 no segundo. 

 
Sementeira do millo: se realizou a terceira semana de maio, tras recoller para ensilar o cultivo de inverno. Se utilizaron 
dúas variedades, Fenelon na parcela de As Nogueiras e MAS24 na parcela de Lamela d’Abaixo. As labores de 
preparación do solo, fertilización, sementeira e tratamento herbicida foron realizadas coa maquinaria da cooperativa 
ICOS seguindo as prácticas agronómicas habituais. Para o custo de cultivo se tomará o estándar da cooperativa 
aplicado aos socios da mesma, por un total de 870 euros/ha (sen IVE), excluída a colleita. 
 
A textura do solo é franco-areosa. Dado o alto contido en area os únicos métodos de rega son a aspersión e o goteo. 
Dada a diferenza de altitude entre o Encoro do Soutiño (na propia finca) e  as parcelas a regar, a rega por goteo é o 
método máis económico e o que foi obxecto da demostración. 
 
Instalación equipo de rega por goteo: Consta dunha tubería principal, da que saen varias unidades cos tubos de goteo. 
En cada unidade os tubos de goteo estarán separados 1,5 m. Situara-se un tubo de goteo por cada dous regos de millo 
(distancia entre regos: 0,75 cm). Lonxitude dos tubos: de 120 a 140 m, dependendo do ancho variable da parcela. 
Orientación: Perpendicular á liña de máxima pendente da parcela. 
 
Momento da rega: A rega comezou a mediados de xullo e se prolongou até comezos de setembro. A achega final de 
auga foi de 300 mm en total. 
 
Procedemento nas parcelas experimentais (sen/con rega) 
 
En cada unha das dúas repeticións dos dous tratamentos: 
 
- Se elixiron 3 transectos de 3 m onde as plantas teñan unha densidade “regular”. 
- Se cortaron manualmente, en cada transecto, tódalas plantas a 10-12 cm 
- Se trasladaron o conxunto de plantas de cada transecto, identificando a sua procedencia a unha zona de traballo se 
contaron as plantas de cada transecto, se mediu a a altura das plantas cortadas até a inserción do penacho, sumando 
os 10 cm que quedaron no campo e se obtivo o peso total do conxunto das plantas cortadas en cada transecto. Se 
escolleron 10 plantas de cada transecto e, finalizada a mostraxe, se trasladaron inmediatamente ás instalacións do 
CIAM. 
- Unha vez alí se separou a espiga (sen espatas) do resto da planta en 7 plantas de cada transeecto, obtendo o peso 
das espigas (MZ) e do resto da planta ou parte verde (PV). 
- Se picaron en trituradora Viking, por separado as fraccións PV e MZ de cada transecto e se tomou mostra (aprox. 
1.000 g) nunha bolsa, identificada coa sua etiqueta. O mesmo procedemento se seguiu coas mazorcas 
- Se picaron as tres das plantas enteiras (PE) restantes de cada transecto e se tomou mostra (aprox. 1.000 g) nunha 
bolsa, identificada con etiqueta.  
 
Se determinou o contido en materia seca en estufa (80 ºC, 16 h) de tódalas mostras. Unha vez secas, se moeron a 1 
mm en muíño de martelos e se procedeu a rexistrar  o espectro NIRS de cada unha nun aparato NIRSystems 6500 
(NYRSystems Inc., Silver Spring, MD, USA). Se realizou a predición da composición química e dixestibilidade da 
materia orgánica in vitro utilizando ecuacións de calibración para millo fesco picado desenvolvidas no CIAM.  Os 
parámetros a estimar son: materia orgánica (MO), proteína bruta (PB), fibra neutro deterxente (FND), fibra ácido 
deterxente (FAD), amidón (AMD) e dixestibilidade in vitro (IVDMO). Aproximadamente o 10% das mostras foron 
analisadas por vía húmida (métodos de referencia) e engadidas á colección, co obxectivo de robustecer a calidade das 
predicións de composición química e valor nutricional realizadas por NIRS. 
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7.- ANÁLISE DE RESULTADOS: 
 
Foi realizada unha xornada técnica o 15 de setembro no Pazo de Cartelos onde se visitaron os campos de ensaio. Nese 
momento aínda non se tiñan efectuados os controis de rendemento nas parcelas de demostración, pero a xornada permitiu que 
os agricultores, técnicos de cooperativas (ICOS e AIRA) e estudantes puidesen comprobar as diferenzas entre as dúas 
variedades (Fenolon e MAS24 regadas e non regadas nas diferentes parcelas. 
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8.- RESUMO E CONCLUSIÓNS: 

 
 
 

 
 

9.- DATA E SINATURA DO RESPONSABLE: 
 
 
 
 
 
En Mabegondo a 12 de decembro de 2017 
 
 
 
 
 
 
Asdo. Manuel López Luaces, director do CIAM 


