ANEXO B
INFORME DE RESULTADOS DAS ACCIÓNS DE TRANSFERENCIA PARA O APOIO ÁS
ACTIVIDADES DE DEMOSTRACIÓN E INFORMACIÓN AO AGRO GALEGO 2019
Nº DE PROTOCOLO: 2019/150
1.- TÍTULO DA ACCIÓN:
Cultivos forraxeiros de verán para produción de leite ecolóxico no regadío do sur da provincia de Ourense
2.- UNIDADE ADMINISTRATIVA DA CONSELLERÍA ORGANIZADORA:
(Centro de investigación/CFEA/OAC...)
AGACAL (Axencia Galega da Calidade Alimentaria)
CIAM (Centro de Investigacións Agrarias de Mabegondo)
3.- LOCALIZACIÓN DA ACTIVIDADE:
Enderezo: SAT Torneiros- Parcela nº 277 Polígono 501 Xunqueira de A.
Concello: Allariz
Provincia: Ourense
4.- RESPONSABLE:
Manuel López Luaces

Tfno.: 881 881 801
Director do CIAM

5.- INTRODUCIÓN:
O aproveitamento da terra para a produción de forraxes de alta calidade na propia explotación é un elemento
chave na economía das explotacións leiteiras, toda vez que con prácticas de manexo adecuadas, as forraxes
producidas nas explotacións constitúen a fonte de alimentos máis barata para a produción de leite. A produción
propia aínda ten máis importancia nas granxas de produción ecolóxica, polo alto custo dos insumos alimentarios
utilizados en este tipo de produción. Por outra parte, é de interese avaliar o cultivo de forraxes en sistemas de
produción ecolóxica, sobre todo en zonas de produción intensiva, como é o caso dos regadíos da zona da Limia.
O obxectivo do campo de demostración foi avaliar o rendemento e valor nutricional do cultivo ecolóxico de dúas
especies forraxeiras de verán (millo e sorgo) en condicións de regadío no interior de Galicia, constituíndo a
primeira dunha serie de accións destinadas a implantar alternativas forraxeiras ecolóxicas para a produción de
leite nesta zona.
A colaboración e a realización de demostracións nas terras da explotación leiteira “SAT Torneiros” situada en
Allariz, forman parte do conxunto de accións de desenvolvemento e transferencia que se veñen realizando
dende o Centro de Investigacións Agrarias de Mabegondo (CIAM) nos últimos anos en varias explotación
galegas. Estas accións se desenvolven no marco do Plan de Transferencia para o apoio ás actividades de
demostración e información ao agro galego da consellaría do Medio Rural, cofinanciado co Fondo Europeo
Agrícola de Desenvolvemento Rural (FEADER) incluídas no PDR de Galicia 2014-2020.

6.- MATERIAL E MÉTODOS:
Localización.- A finca está situada na Lagoa de Antela, na parroquia de Casnaloba (concello de Xunqueira de
Ambía, polígono 501, parcela 277), ocupa unha extensión de 8 has das cales dedicáronse para o ensaio 2 has
e outras 5 ha as sementou o propietario con millo seguido as recomendacións dos técnicos do CIAM para o
cultivo en ecolóxico. A parcela estaba previamente ocupada por un cultivo composto pola mestura de raigrás
híbrido con trevos anuais (T. Encarnado, T. persa ssp.resupinatum e T. Migueliano), implantado en outubro de
2018 e colleitado o 21/5/2019.

Fertilización.- Para a fertilización achegouse xurro da propia explotación a dose de 48 m3/ha, o que supuxo
unha achega de 168 UF N/ha, segundo as indicacións do CRAEGA, por baixo das 170 UF N/ha admitidas.
Ademais, achegáronse 68-208 de UF P2O5 e K2O respectivamente. A finais de maio aplicouse Nematmyel, un
produto ecolóxico con xofre e ferro para combater posibles vermes do chan.
Cultivos.- No ensaio empregáronse os seguintes cultivos:
a) Catro variedades de millo (MAS 24 C, ES Debussy, ES Gallery e ES Harmonium), con ciclos FAO 240, 350 e
300 e FAO 350, respectivamente) sementados a densidade de 100,000 plantas/ha.
b) Unha variedade de sorgo (H225 BMR), a dose de 200,000 sementes/ha.
Sementeira.- Foi realizada entre o 25 e 27 de maio de 2019 con sementadora pneumática monogran para o
millo en liñas separadas 75 cm e con sementadora mecánica en liñas separadas 12 cm para as sementes de
sorgo.
Coidados culturais.- Para o control de malas herbas no cultivo do millo realizouse un pase de grade de púas
de 5 liñas con unha separación entre púas de 2,5 cm, empregando a máquina modelo Vertikator. Este primeiro
gradado fíxose o 12 de xuño, cando a planta presentaba un estado de 3 follas (millo) e 1-2 follas (sorgo).
Posteriormente, o 4 de xullo, co millo con 8-9 follas e o sorgo con 5 follas, realizouse un pase entre liñas con
escardadoras “cola de anduriña” e aporcado das liñas, utilizando unha máquina modelo Guerra.
Rega por goteo.- A montaxe e activación da rega por goteo foi realizada a partir da finalización do aporcado,
desde 17 de xullo até a última semana de setembro, seguindo unha instalación estándar con separación de 150
cm entre liñas de goteiros.
Momento da colleita.- A colleita dos cultivos realizouse o 9 de outubro, tras retirar as mangueiras portagoteiros.
Estado do cultivo na colleita.- As variedades de millo presentaban unha liña de leite entre 1/3 e 1/2 do seu
percorrido, a inflorescencia de sorgo mostraba o inicio da formación do grao.

Control da produción.- En tódolos casos foi medida a produción por hectárea mediante a pesaxe de toda a
forraxe extraída das parcelas. Se tomaron mostras representativas para as determinacións de materia seca e
análises de valor nutricional no laboratorio.

7.- ANÁLISE DE RESULTADOS:
Na táboa 1 móstranse os resultados de rendemento e valor nutricional dos diferentes cultivos forraxeiros e do
global das rotacións. dous cultivos, comparando os valores medios obtidos coas 4 variedades de millo e a de
sorgo.
Táboa 1.- Rendemento e valor nutricional diferentes cultivos forraxeiros e do global das rotacións.
CULTIVO INVERNO

Rendemento
kg MS/ha
UFL/ha (x 1000)
kg PB/ha
Materia seca (%)
Composición química (%MS)
MO
CZ
PB
FAD
FND
AMD
Dixestibilidade (%)
DMO
Valor enerxético
ENL (Mcal/kg MS)
UFL/kg MS

CULTIVO VERÁN

TOTAL

R3L

Millo

Sorgo

R3L/millo

R3L/sorgo

3400
3347
435

18670
17054
1110

10762
9200
545

22070

14162

20401

12547

1545

980

16,5

32,6

22,4

89,8
10,2
12,8
24,7
34,0
-

97,2
2,8
6,0
22,0
44,1
30,5

94,8
5,2
5,1
32,2
61,2
0,0

79,4

68,6

65,9

1,68
0,99

1,54
0,91

1,42
0,84

MS: ma teri a s eca ; MO: ma teri a orgá ni ca ; CZ: ci nza s ; PB: proteína bruta; FAD: fi bra i ns ol úbel
en deterxente á ci do (l i gnocel ul os a ); FND: fi bra i ns ol úbel en deterxente neutro (pa rede
cel ul a r); AMD: a mi dón; DMO: di xes tibi l i da de in vitro da ma teri a orgá ni ca ; ENL: enerxía neta
l ei te; UFL: uni da des forra xei ra s l ei te

O cultivo invernal da mestura R3L mostrou un alto valor enerxético (0,99 UFL/kg MS; 79,4% dixestibilidade da
MO%) e un valor proteico (PB 12,8 %MS) superior aos cultivos de verán. A introdución de leguminosas é clave
para mellorar o contido en proteína da rotación. A contribución do cultivo invernal á produción total de PB (435
kgPB/ha) da rotación oscilou entre 20 e 39%.
Resultados máis salientábeis dos cultivos de verán
1.-Rendementos: O rendemento medio do millo acadou case 19 t MS/ha, mentres que o do sorgo foi inferior,
estando no entorno das 11 t MS/ha. Novamente nesta avaliación o millo mostra a súa superioridade produtiva
con respecto a cultivos de verán alternativos, obtendo-se aproximadamente un 73% máis de MS/ha para o millo
comparado co sorgo. En avaliacións de produción de distintas variedades de millo cultivados en sistemas
convencionais en condicións de regadío realizadas polo CIAM son habituais rendementos de 18-20 t MS/ha para
o millo, polo que cabe cualificar como moi satisfactorio o rendemento obtido no campo de cultivo ecolóxico para
esta especie, dada a limitación de inputs (en particular fertilizante) neste sistema.

2.- Calidade nutricional: A calidade nutricional media do millo foi moi superior á do sorgo. O contido en fibra
(FAD, FND) do millo foi claramente inferior á do sorgo, e o contido en amidón do millo foi dun 30.5%MS e o
sorgo non contiña amidón ao estar nun estado fenolóxico de inicio da formación do gran. Todos os cultivos
tiveron baixos valores de proteína, se ben o do millo (PB 6.0 %MS) foi novamente superior ao cultivo de sorgo.
3.- Dixestibilidade: Como consecuencia do alto contido en fibra, a dixestibilidade do sorgo foi (DMO 65.9%)
inferior á do millo (DMO 68.6%). Consecuentemente, o valor enerxético do sorgo (0.84 UFL/kg MS) foi menor
que o do millo (0.91 UFL/kg MS).
4.- Enerxía neta proporcionada por cada cultivo: A extracción de enerxía/ha do millo (17. mil UFL/ha)
practicamente duplicou á do sorgo (9.2 mil UFL/ha). Para avaliar a magnitude das diferenzas, abonda lembrar
que unha unidade de UFL/kg MS se corresponde á enerxía que para a produción de leite proporciona un kg de
cebada estándar.
5.- Produción de proteína: A produción de proteína do millo (1110 kg PB/ha) duplicou á do sorgo (545 kg
PB/ha).

8.- RESUMO E CONCLUSIÓNS:
A produción de forraxes en regadío ten custos elevados, polo que cómpre utilizar especies de alta produtividade
e elevado valor nutricional.
Neste sentido, parece claro que o millo é a especie adecuada para conseguir ambos obxectivos. Sen embargo,
para manter a produtividade do cultivo, cómpre establecer rotacións que diminúan a presenza de malas herbas
no terreo e manteñan un adecuado nivel de saúde do solo.
A mestura de trevos anuais con raigrás híbrido como cultivo invernal para ser colleitada nun único
aproveitamento en maio é un cultivo idóneo para incrementar considerablemente a produtividade de PB da
rotación e permite a sementeira do millo con tempo suficiente.

9.- DATA E SINATURA DA PERSOA RESPONSABLE:
En Mabegondo, 3 de decembro de 2019

O supervisor científico

(Só no caso dos campos de ensaio)

Asdo:

Asdo.- Manuel López Luaces
Director do CIAM

Asdo. Gonzalo Flores Calvete
Xefe do departamento de Pastos e Cultivos
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FOTOGRAFIAS

Vista dos cultivos na terceira semana de xuño (sorgo: 3-4 follas; millo: 4-5 follas)

Vista da colleita e ensilado dos cultivos (9 outubro)

