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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 2017-182   
     
 
 
1.- TÍTULO DA ACCIÓN: Demostración do efecto da rega por aspersión do sorgo forraxeiro na zona do val 
de Lemos (Pobra de Brollón) 
 
 
 
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.: 881881801 
 
 
5.- INTRODUCIÓN: 

O cultivo de sorgo (Sorghum bicolor (L.) Moench) para ensilar mpodería ser unha alternativa ao millo 
forraxeiro nas condicións edafoclimáticas da Galiza interior, onde a variabilidade de precipitacións durante o 
verán adoita comprometer frecuentemente o rendemento deste cultivo, sobre todo nas zonas de solos 
areosos, con escasa capacidade de retención de auga.  

Na actualidade o aproveitamento de sorgo para forraxe é pouco frecuente en España, sementándose menos 
de 3 mil ha con esta especie fronte a máis de un millón de ha en total sementadas con cultivos forraxeiros e é 
practicamente descoñecido en Galicia, non figurando nas estatísticas oficiais de cultivos para esta 
comunidade. O sorgo é un cultivo de verán que presenta tolerancia a condicións de escaseza de auga e 
nutrientes, atribuída principalmente a que posúe un sistema radicular con elevada profundidade. É máis 
exixente en temperatura ca o millo, xa que cesa o seu crecemento por debaixo dos 10 ºC e, se ben necesita 
un solo adecuadamente dotado de humidade para a xerminación e as primeiras etapas do seu crecemento, 
posteriormente o seu potente sistema radicular lle permite extraer auga da reserva útil do solo de forma máis 
eficiente que no caso do millo. Por outra banda, a capacidade produtiva e valor nutricional do sorgo son 
menores ca as do millo, tendo aquel  unha menor dixestibilidade, menor porcentaxe de grao, maior contido 
en cinzas e un nível proteico semellante ao do millo. Existen variedades de sorgo, polo xeral híbridos, para o 
seu aproveitamento mediante ensilado nun só corte, podendo utilizarse tamén con este propósito algunhas 
variedades de grao. Non existe información bibliográfica acerca do cultivo do sorgo en Galicia alén da xerada 
en algúns ensaios preliminares realizados nos últimos anos no CIAM.  

Actualmente os produtores non están familiarizados suficientemente co cultivo do sorgo para forraxe, 
carecendo-se de información sobre o seu comportamento en zonas do interior con clima continental de 
veráns cálidos e pouco húmidos. É interesanto demostrar, por outra banda, a medida na cal esta planta tolera 
a falta de humidade observando o efecto da rega no rendemento e o valor nutricional do cultivo. 
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6.- MATERIAL E MÉTODOS: 
O ensaio se realizou durante o período comprendido entre finais de xuño e finais de setembro de 2017, na finca 
experimental do Centro de Investigacións Agrarias de Mabegondo (CIAM) en Pobra do Brollón (Lugo), situada nunha 
zona de clima continental no interior de Galicia a 385 m de altitude.   
As variedades utilizadas foron: dous híbridos de sorgo, unha variedade de grao (cv. Ascoli) e unha forraxeira (cv. 
PR84F) e dous híbridos de millo, cv. Boomer e cv. Sensor, de ciclo medio, que serviron tamén de comparación noutro 
campo de ensaio  con xirasol. As sementeiras se realizaron o 2 de xuño de 2017 cunha sementadora de precisión 
axustada a unha densidade teórica de 90.000 plantas/ha para o millo e de 200.000 planta/ha para o sorgo. 
 
 Para cada cultivo e variedade se dispuxeron dúas parcelas de aproximadamente 6.4 x 72 m cada unha, estando 
situada unha delas na área de secano e a outra na de regadío. Cada parcela foi dividida en 5 bloques de 6.4 x 12 m, 
separados por corredores de 3 m. Durante os labores preparatorios do terreo antes da sementeira se aplicaron, para o 
sorgo 80 kg de N, 80 kg de P2O5 e 80 kg de K2O por hectárea e para o millo 200 kg de N, 80 kg de P2O5 e 150 kg de 
K2O. A rega foi realizada por aspersión desde o 13 de xullo ao 15 de setembro, recibindo en total unha pluviometría de 
297 mm, suficiente para cubrir as necesidades de humidade do cultivo. A chuvia rexistrada desde o 2 de xuño ao 1 de 
outubro foi de 81.6 mm en total (35.8 mm en xuño, 4.8 mm en xullo, 25.4 mm en agosto e 15.6 mm en setembro) 
 
A colleita se realizou o 4 de outubro de 2017, estando o sorgo da variedade Ascoli en grao vítreo (é unha variedade 
precoz) e o da variedade PR84F en estado leitoso-pastoso. O millo estaba nun estado variábel de leitoso-pastoso a ½ 
da liña de leite e o xirasol en estado de pipas pastosas (3-4 semanas tras a floración). Se cortou manualmente un 
transecto de 2 m en cada un dos cinco bloques de cada parcela, a unha altura de 12 cm da base e, posteriormente, se 
procedeu ao rexistro dos seguintes parámetros morfológicos: número de plantas, altura da planta, diámetro do capítulo 
(no xirasol) e diámetro do talo a 15 cm da base.  
 
Obtido o peso total das plantas cortadas no transecto, se tomaron 3 plantas enteiras que  se trituraron nunha picadora 
de forraxes VIKING e, por cuarteos sucesivos, tomou-se unha alícuota representativa de aproximadamente 1000 g. Do 
resto das plantas, separaron-se manualmente as fraccións capítulo (xirasol) ou espiga (millo), e parte vexetativa 
constituída polas follas e os talos. Obtido o peso de cada fracción, se picou por separado, tomado-se unha alícuota de 
aproximadamente 1000 g de cada fracción. 
 
A determinación de materia seca se realizou en estufa de aire forzado Unitherm, a 80 °C durante 16 h e as mostras 
secas se moeron a 1 mm nun muíño de martelos. Mediante espectroscopia de reflectancia no infravermello próximo 
(NIRS) se estimou a composición quimico-bromatolóxica das mostras de planta enteira e as respectivas fraccións, 
sendo calculado posteriormente o contido en enerxía neta e expresado en Unidades Forraxeiras Leite (UFL). Ao carecer 
de calibracións NIRS suficientemente adaptadas para o sorgo, as mostras desta especie foron analizadas por vía 
húmida, seguindo métodos de referencia no laboratorio. 

 
7.- ANÁLISE DE RESULTADOS: 
 

Rendemento de materia seca 
 
Os valores medios para os cultivos do sorgo (e do millo utilizado como comparación) relativos á altura da planta, 
diámetro da base do talo, contido en materia seca e rendemento de materia seca por hectárea se mostran no cadro 
seguinte. Se observa cómo a variedade de sorgo de grao ten un contido en MS claramente superior ao da variedade 
forraxeira xunto cunha porcentaxe de inflorescencia que multiplica por un factor de 2.5 ao desta última. O rendemento 
das dúas variedades foi, sen embargo, moi semellante tanto en secano como en regadío.  

     
Materia seca (%) 

   
   

ALT, cm Ø, mm PE INF PV % INF % PV kg MS/ha 

REG SORGO ASCOLI 65.4 20.2 46.5 66.0 26.4 71.9 28.1 10718 

REG SORGO PR84F 140.0 16.0 30.6 41.6 29.9 30.9 69.1 11114 

SEC SORGO ASCOLI 46.7 15.4 53.1 72.4 33.3 67.4 32.6 5985 

SEC SORGO PR84F 62.5 15.1 34.9 41.2 33.2 27.4 72.6 5777 

 
 
Como se observa no seguinte cadro, o rendemento do sorgo, tanto en secano como en regadío, foi moi inferior ao do millo, que 
duplicou a produción por hectárea. Sorprende o baixo rendemento do sorgo en secano, en parte debido á mala nascencia e á 
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competencia de malas herbas (xuncia) non controlada polos herbicidas utilizados neste cultivo.    
     

 

    Materia seca (%)    

  
ALT, 
cm 

Ø, mm    PE INF PV % INF % PV kg MS/ha 

REG SORGO 102.7 18.1 38.6 53.8 28.2 51.4 48.6 10916.4 

SEC SORGO 54.6 15.2 44.0 56.8 33.3 47.4 52.6 5881.1 

          

REG MILLO 229.7 25.9 30.7 41.1 26.6 42.2 57.8 20539.7 

SEC MILLO 135.1 20.7 28.1 35.2 26.5 42.4 57.6 9648.7 

  
Composición química e valor nutricional 
 
Os valores medios de composición química do sorgo, en secano e regadío se se indica a continuación.  
 
Cultivo: Sorgo (INF: panícula; PE: planta enteira; PV: parte verde) 
 

REGA CULTIVO VAR  FRAC MO PB FAD FND CNET CSA ALM UFL 

REG SORGO ASCOLI INF 97.3 5.3 13.9 31.6 65.6 2.4 55.6   

REG SORGO PR84F INF 97.3 6.8 20.2 46.2 49.8 6.4 37.6   

REG SORGO ASCOLI PE 96.7 6.1 19.2 40.2 53.4 4.0 44.7 1.04 

REG SORGO PR84F PE 95.6 5.4 29.5 56.8 31.7 19.9 8.8 0.82 

REG SORGO ASCOLI PV 93.1 4.4 38.4 70.4 16.9 9.4 2.5   

REG SORGO PR84F PV 95.0 4.1 33.6 63.7 26.4 25.8 0.0   

SEC SORGO ASCOLI INF 97.4 6.9 12.9 28.6 65.9 2.3 56.7   

SEC SORGO PR84F INF 96.7 7.9 24.5 53.7 38.9 7.2 24.2   

SEC SORGO ASCOLI PE 97.0 7.4 19.6 38.3 50.8 6.8 39.9 1.03 

SEC SORGO PR84F PE 95.2 7.5 30.5 60.9 26.9 17.8 3.6 0.80 

SEC SORGO ASCOLI PV 94.3 5.5 34.2 63.8 22.2 15.5 2.7   

SEC SORGO PR84F PV 94.6 7.0 32.5 63.7 23.0 21.2 0.0   

 
A comparación da composición media en secano e regadío pon de manifesto un contido lixeiramente maior de proteína e menor en 
carbohidratos estruturais toais e amidón do cultivo en secano. 
            

  

MO PB FAD FND CNET CSA ALM UFL 

REG INF 97.3 6.1 17.0 38.9 57.7 4.4 46.6 
 SEC INF 97.1 7.4 18.7 41.2 52.4 4.8 40.5 
 

          

  

MO PB FAD FND CNET CSA ALM UFL 

REG PE 96.1 5.7 24.4 48.5 42.5 12.0 26.7 0.93 

SEC PE 96.1 7.5 25.0 49.6 38.8 12.3 21.8 0.92 

          

  

MO PB FAD FND CNET CSA ALM UFL 

REG PV 94.0 4.3 36.0 67.0 21.6 17.6 1.2 
 SEC PV 94.5 6.3 33.3 63.7 22.6 18.4 1.3 
   

A comparación entre variedades poñen de manifesto que, como é lóxico, a variedade de grao ten un contido en amidón moi alto, 
que multiplica por un factor de máis de 5 ao da variedade forraxeira. O seu valor enerxético é aproximadamente un 20% superior, 
debido á maior proporción de carbohidratos non estruturais e a un menor contido en fibra, non habendo grandes diferenzas entre 
ambas variedades en canto ao contido en proteína.   
           



 

 

Fondo Europeo Agrícola de 

Desenvolvemento Rural: 

Europa inviste no rural 

    

MO PB FAD FND CNET CSA ALM UFL 

 

REG ASCOLI PE 96.7 6.1 19.2 40.2 53.4 4.0 44.7 0.97 

 

SEC ASCOLI PE 97.0 7.4 19.6 38.3 50.8 6.8 39.9 0.96 

 

REG PR84F PE 95.6 5.4 29.5 56.8 31.7 19.9 8.8 0.82 

 

SEC PR84F PE 95.2 7.5 30.5 60.9 26.9 17.8 3.6 0.80 

 
Cultivo: Millo (INF: espiga; PE: planta enteira; PV: parte verde) 
 

         

  

MO PB FAD FND IVDMO ALM 

REG PE 97.0 7.0 27.0 52.7 76.9 15.4 

SEC PE 97.1 6.3 25.1 51.8 79.4 14.2 

  
 

 
 
 
 
Fotografías       
 

 

 
Sorgo cv. Ascoli 
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Sorgo cv. PR84F en regadío 

 
 
 

 
Sorgo cv. PR84F en secano 
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Transecto cortado de Sorgo cv. Ascoli 

 
 
 

 
Tomando medidas morfolóxicas da planta de sorgo 



 

 

Fondo Europeo Agrícola de 

Desenvolvemento Rural: 

Europa inviste no rural 

 
Picado das plantas 

 
 

 
 

Espigas de millo cv. Boomer, cultivo en secano (esquerda) e regadío (dereita) 
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8.- RESUMO E CONCLUSIÓNS: 

 
a) O experimento demostra o notable incremento de produtividade obtido co regadío .  
b) O millo mostrou unha superior resposta ao uso da auga 
c) A produtividade obtida polo sorgo viu-se reducida por un deficiente funcionamento dos herbicidas, que non controlaron a 
juncia ( Cyperus spp.)  
d) A variabilidade existente nas condicións climáticas durante o ciclo de cultivo aconsellan repetir o ensaio en posteriores 
campañas 

 
 

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


