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 Na cornixa cantábrica, o incremento dos censos gan-
deiros das explotacións de vacún de leite non se acompa-
ñou dun incremento correlativo na base territorial desas 
explotacións, o que ocasionou un aumento na carga. Por 
outro lado, a produtividade individual das vacas leiteiras 
experimentou un forte crecemento, o que se traduce nun 
incremento das necesidades alimenticias e, consecuente-
mente, de forraxes.

Un dos cultivos que forma parte importante das racións 
de gando vacún de leite é o millo forraxeiro, capaz de pro-

Presentamos os resultados dun ensaio realizado no CIAM co fin de coñecer a eficacia de 
distintas estratexias para o control das herbas adventicias habituais no cultivo de millo 
forraxeiro e avaliar o efecto competitivo destas na produción e a calidade da colleita.

ducir altas cantidades de materia seca por unidade de tem-
po en condicións óptimas, e que presenta, ademais, facili-
dade de ensilado e alta concentración enerxética. De feito, 
o millo é o principal cultivo de verán elixido para ensilar
nas explotacións leiteiras de Galicia (Fernández-Lorenzo 
et al., 2009); en 2013 sementáronse ao redor de 69.000 ha 
(Magrama, 2014), o que supón o 64,4 % da superficie cul-
tivada de millo forraxeiro en España.

En xeral, son poucas as explotacións cunha base territo-
rial folgada, polo que se tende a reiterar o seu cultivo, ano 
tras ano, nas mesmas parcelas, sen establecer rotacións con 
outros cultivos. Isto ocasiona un grave problema asociado: 
a aparición de resistencias aos tratamentos de control de 
herbas adventicias que compiten co cultivo.

M. J. Bande-Castro e J. Valladares Alonso
Centro de Investigacións Agrarias de Mabegondo. Xunta de Galicia

CONTROL DE HERBAS ADVENTICIAS
NO CULTIVO DE MILLO FORRAXEIRO
EN GALICIA

Vista do ensaio (parcela control 
fronte ao resto de tratamentos)
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nunha zona costeira de Galicia de clima atlántico, a 100 m 
de altitude, en secano. O cultivo precedente foi unha mes-
tura de raigrás con cinco leguminosas, sobre un solo pro-
fundo, sen pedregosidade no seu perfil, cun pH de 5,82 e 
cuns valores de fertilidade do solo elevados: porcentaxe de 
saturación de aluminio de 17,14 %, contido en P (Olsen) 
de 30 ppm e contido en K (nitrato amónico) de 403 ppm. 

As características climáticas do período de ensaio recó-
llense nas figuras 1 e 2. 

Figura 1. Temperatura acumulada e integral térmica do 
período de cultivo do millo

Unha das causas principais das perdas nos rendemen-
tos do cultivo do millo é a ausencia dun control eficiente 
de herbas adventicias, a pesar da utilización xeneralizada e 
continua de produtos químicos para o control destas. Este 
uso indiscriminado pode causar, por presión de selección na 
dinámica poboacional de herbas adventicias, a implantación 
dalgunhas delas, as cales poden constituírse, en certos luga-
res, en hospedadoras potenciais de pragas e enfermidades, 
ademais de provocar problemas de competencia co cultivo 
(polo aumento das súas densidades de poboacións), o que 
incide directamente na súa produción final. 

As herbas adventicias compiten co cultivo non só pola 
auga e os nutrientes, senón tamén pola luz e a ocupación 
espacial do solo, e fano nunha contorna moi favorable para 
o seu desenvolvemento, dadas as condicións de humidade e
fertilización propias do cultivo de millo.

Hai moita diversidade de herbas adventicias, e hoxe en 
día atopámonos ante unha proliferación de novas especies 
que obrigan a actualizar as nosas estratexias de control e a 
planificar mellor a forma de intervir fronte aos problemas 
que xeran.

Neste contexto formulouse un ensaio co obxectivo de 
coñecer a eficacia de distintas estratexias para o control das 
herbas adventicias habituais no cultivo de millo forraxeiro 
e avaliar o efecto competitivo destas na produción e a ca-
lidade da colleita.

O ensaio realizouse durante o ano 2012 na finca do Cen-
tro de Investigacións Agrarias de Mabegondo (A Coruña), 
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A integral térmica calculouse durante o período vexeta-
tivo deste ensaio considerando a temperatura base de 6 0C 
e o límite de vexetabilidade de 30 0C; acadouse un valor de 
1.550 0C e unha precipitación acumulada de 135 mm ben 
distribuídos durante o ciclo do cultivo. 
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No tratamento de escarda mecánica, o pase de grade de 
pugas realizouse o 8 de xuño e o de cultivador-estirpador, o 
6 de xullo, coa altura do millo entre 30 e 50 cm. 

A valoración da actividade do herbicida fíxose 15 días 
despois da escarda (18/07/12) mediante o cálculo do nú-
mero de individuos de herbas adventicias presentes de cada 
especie nun cadrado cunha superficie de mostraxe de 50 x 
50 cm, realizándose tres medidas ao chou en cada unidade 
experimental para calcular a densidade relativa (%) ou pro-
porción de plantas de cada especie con respecto ao total de 
todas as especies. A cobertura foi estimada visualmente en 
toda a parcela empregando a escala de abundancia porcen-
tual de Domin (Kershaw, 1964). 

A colleita do cultivo de millo realizouse o 19 de outu-
bro; cortáronse 10 plantas consecutivas a unha altura de 
8 cm da base na fila central de cada parcela e mediuse a 
superficie que ocupaban. Pesáronse directamente no cam-
po mediante dinamómetro e posteriormente picáronse con 
picadora Viking. A mostra picada mesturouse por cuarteos 
sucesivos e tomouse unha alícuota de aproximadamente 
1.000 g, que se enviou ao laboratorio para a determinación 
da materia seca (MS) en estufa de aire forzado Unitherm, 
a 80 0C durante 16 h (Castro, 1996), e posterior moído a 1 
mm en muíño de martelos Christy and Norris. Determi-
nouse o contido en proteína bruta (PB), expresada como 
nitróxeno (N) total x 6,25, precisándose o N mediante 
dixestión micro Kjeldahl seguida da determinación colo-
rimétrica do ión amonio, segundo o método descrito por 
Castro et al. (1990) adaptado ao autoanalizador de fluxo 
continuo AAIII (Bran-Luebbe, Inc., Technicon Indus-
trial Systems Gorp., Tarrytown, NY, EEUU); o contido 
de fibra neutro deterxente (FND), segundo Goering e Van 
Soest (1970), determinado nun dixestor Fibertec (Foss 
Tecator AB, Suecia); e os demais parámetros de valor nu-
tritivo, mediante NIRS. A produción en materia orgánica 
dixestible (MOD) calculouse a partir da materia orgánica 
e da dixestibilidade in vitro desta.

A análise estadística levouse a cabo mediante ANOVA 
e as comparacións de medias, mediante a diferenza mí-
nima significativa de Duncan, utilizando o procedemento 
PROC GLM do paquete estadístico SAS v.8a (SAS Ins-
titute, 2000).

Dentro dos resultados vemos, na táboa 1, que Cheno-
podium album L. foi a especie que presentou unha maior 
densidade, mentres que Cyperus rotundus (L.) presentou 
unha densidade intermedia e Digitaria sanguinalis (L.)
Scop., Echinochloa crus-galli (L.) Beauv. e Polygonum L. 
rexistraron moi baixas poboacións en todos os tratamen-
tos. O conxunto doutras estivo representado por unha gran 
diversidade de especies que, por separado, amosaron moi 
baixas densidades.  

Todas estas características edafoclimáticas permiten o 
cultivo de millo para forraxe de ciclos FAO 200-300 no 
manexo de secano, tal e como se cultiva habitualmente 
nesta rexión. 

O deseño do ensaio foi en bloques ao chou con seis tra-
tamentos e catro repeticións. Os tratamentos herbicidas 
aplicáronse en preemerxencia e foron os seguintes:

1. Control: sen tratamento herbicida.
2. Harness GTZ (Acetocloro 45 % + Terbutilazina 21,4

%). Actualmente retirado do mercado. Dose 4 l/ha. 
3. Successor 600 (Petoxiamida 60 %). Dose 2 l/ha. 
4. Camix (Mesotriona 4 % + S-Metolacloro 40 %). Dose

3,35 l/ha. 
5. Spectrum (Dimetenamida-p 72 %) + Stomp LE (Pen-

dimetalina 33 %). Dose 1,2 l/ha + 5 l/ha. 
6. Escarda mecánica: pase de grade de pugas flexibles e

pase de cultivador-estirpador. A grade de pugas traballa 
sobre a totalidade da superficie e o seu obxectivo é remover 
o terreo a uns 2 cm de profundidade, nun momento no
que as herbas adventicias están no seu desenvolvemento 
inicial (de emerxencia a primeiras follas verdadeiras) e cun 
enraizamento moi superficial, de xeito que as herbas ad-
venticias quedan arrancadas ou enterradas. As plantas de 
millo xa xerminadas, nun estadio de desenvolvemento de 
2-4 follas e cun enraizamento máis profundo, vense pouco 
afectadas por este labor. Ao cabo de 4 semanas do primei-
ro pase, pasouse o cultivador-estirpador mecánico entre as 
rúas do cultivo.

As unidades experimentais consistiron en parcelas de 16 
liñas de 12 m de lonxitude, cunha separación entre liñas de 
0,75 m; a superficie total das parcelas era de 12 x 12 m2. 

A variedade comercial de millo forraxeiro sementada foi 
LG 33.85, con 131 días entre sementeira e colleita segundo 
o díptico Valor agronómico das variedades comerciais de millo
forraxeiro en Galicia, actualización 2013 (Bande, 2013), a 
unha dose aproximada de 100.000 grans ha-1. A fertiliza-
ción aplicada foi 190 unidades fertilizantes de nitróxeno 
(fraccionando 120 en fondo e 70 en coberteira), 120 de 
P

2
O

5
 e 225 de K

2
O. Antes da sementeira tamén se aplicou 

un insecticida a base de clorpirifos ao 5 %. 
O cultivo sementouse o 21 de maio e a aplicación dos 

herbicidas realizouse o 24 dese mesmo mes en preemer-
xencia do cultivo. As condicións climáticas da aplicación 
dos herbicidas foron óptimas, segundo as recomendacións 
dos fabricantes; os dous días posteriores á súa aplicación 
observáronse 2,3 e 0,3 mm de precipitación acumulada, res-
pectivamente, e temperaturas moderadas (14,4 e 14,8 0C).

Figura 2. Precipitación diaria e acumulada no período de 
cultivo do millo
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HOXE EN DÍA ATOPÁMONOS ANTE UNHA 
PROLIFERACIÓN DE NOVAS ESPECIES 
QUE OBRIGAN A ACTUALIZAR AS NOSAS 
ESTRATEXIAS DE CONTROL E A PLANIFICAR 
MELLOR A FORMA DE INTERVIR FRONTE 
AOS PROBLEMAS QUE XERAN
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En xeral, a parcela control presentou unha maior den-
sidade de herbas adventicias na data na que se realizou a 
mostraxe, sendo as diferenzas máis apreciables no caso de 
Chenopodium. O tratamento de Successor 600 e Spectrum 
+ Stomp non controlou a Chenopodium, mentres que Ca-
mix e Harness GTZ foron plenamente eficaces. Tamén se 
observa que coa escarda mecánica se obtiveron bos resul-
tados a excepción de Chenopodium, o que probablemente 
podería mellorarse adiantando o pase de grade de pugas 
e aporcando á vez que se pasa a escarda; con esta técnica, 
Mangado (2009) conseguiu bos resultados en Chenopo-
dium e Echinochloa.

Radosevich e Holt (1984) sinalaron que, ao inicio do 
ciclo vexetativo do cultivo, as densidades das herbas ad-
venticias aumentan para, posteriormente, co transcurso das 
semanas, ir diminuíndo considerablemente o número de 
plantas na mesma área, conforme o define o principio de 
plasticidade das poboacións das comunidades vexetais.

Na táboa 2 amósase a cobertura das herbas adventicias, 
estimada visualmente aplicando a escala de Domin: dende 
1 (<4 % de cobertura con poucos individuos) ata 10 (co-

Pase de grade de pugas flexibles 
co millo en estadio de 2-4 follas

Antes e despois do pase de cultivador-estirpador 
coa máquina empregada ao fondo

bertura 91-100 %). Advírtese que ningún dos tratamentos 
eliminou totalmente as herbas adventicias, pero si que se 
detectaron diferenzas significativas. 

Os tratamentos que mantiveron o terreo con menor pre-
senza de herbas adventicias foron os que combinan varias 
materias activas (Harness GTZ e Spectrum + Stomp), e 
non presentaron diferenzas significativas entre eles.

Os resultados de rendemento en millo (t MS/ha) e a di-
minución no rendemento ocasionado polo efecto compe-
titivo das herbas adventicias expresado en porcentaxe (%) 
amósanse na táboa 3. Obsérvase claramente que as parce-
las control que non recibiron ningún tratamento presentan 
menores rendementos, e as parcelas que recibiron un her-
bicida que combina varias materias activas (Harness GTZ) 
foron as que produciron os maiores rendementos, seguidas 
das que recibiron a “mestura” de herbicidas Spectrum + 
Stomp LE, tratamento este último que non difire signifi-
cativamente do anterior. Os demais herbicidas usados no 
ensaio e a escarda mecánica non presentan diferenzas sig-
nificativas na súa eficacia con respecto ao control. 

En canto á redución no rendemento con respecto á maior 
produción obtida, as parcelas control, seguidas das que re-
cibiron escarda mecánica, son as que sufriron as maiores 
minguas. No caso das parcelas que recibiron un control 
mecánico para obter mellores resultados, habería que dotar 
o cultivador-estirpador duns acoples para aporcar tamén
o millo e impedir así a proliferación de herbas adventicias
entre plantas no suco (vista no ensaio), que compiten di-
rectamente co cultivo. 

A ESCARDA MECÁNICA PODE SER EFICAZ 
NA LOITA CONTRA AS HERBAS ADVENTICIAS 
SE SE ESCOLLE BEN O MOMENTO DE 
REALIZACIÓN DOS DIFERENTES LABORES

Táboa 1. Densidade relativa de herbas adventicias (número de plantas por metro cadrado) 
Tratamentos Chenopodium Digitaria Echinochloa Cyperus Polygonum Outras

Control 51,3 a 1,0 a 0,3 a 3,0 a 1,3 a 16,3 a

Harness GTZ 5,7 c 0,0 b 0,0 a 1,3 a 0,3 a 1,3 d

Successor 600 34,0 ab 0,0 b 1,0 a 8,3 a 1,0 a 9,0 bc

Camix 5,0 c 0,0 b 0,3 a 0,0 a 0,0 a 2,0 cd

Spectrum+Stomp 23,7 bc 0,0 b 0,7 a 2,0 a 0,0 a 4,7 cd

Escarda mecánica 40,7 ab 0,0 b 0,7 a 2,3 a 0,0 a 14,7 Ab

DMS 22,2 0,6 1,2 7,6 1,3 6,9

Na mesma columna valores seguidos da mesma letra non difiren significativamente (p<0,05) Duncan
DMS: diferenza mínima significativa ao 5 %

Táboa 2. Cobertura estimada visualmente de herbas adventicias mediante a escala de abundancia porcentual de 
Domin (18/07/12)

Tratamentos Control Harness GTZ Successor 600 Camix Spectrum+Stomp Escarda mecánica

Escala Domin 8,4 a 2,8 c 7,6 ab 4,3 bc 2,7 c 6,3 b

Na mesma fila valores seguidos da mesma letra non difiren significativamente (p<0,05) Duncan
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Con respecto á calidade nutritiva da forraxe, os valores 
de proteína máis elevados obtivéronse nas parcelas que re-
cibiron Spectrum + Stomp, sen diferenza coas que recibi-
ron Harness GTZ nin coas que recibiron a escarda me-
cánica. Os menores valores de fibra neutra rexistráronse 
nas parcelas que recibiron Spectrum + Stomp, diferindo 
significativamente co tratamento control.

O rendemento en materia orgánica dixestible, como era 
de esperar, seguiu o mesmo patrón que a produción, ob-
téndose os maiores valores nas parcelas que recibiron unha 
mestura de materias activas (Harness GTZ e Spectrum + 
Stomp). 

Como conclusión deste traballo pode dicirse que, en 
xeral, todos os tratamentos foron eficaces sobre as her-
bas adventicias existentes, destacando os tratamentos que 
combinan varias materias activas, como Harness GTZ e 
Spectrum + Stomp, que obtiveron mellores resultados no 
control das herbas adventicias máis habituais e importan-
tes, aplicados en preemerxencia do cultivo do millo.

Observouse que a escarda mecánica pode ser eficaz na 
loita contra as herbas adventicias se se escolle ben o mo-
mento de realización dos diferentes labores.

As bases para unha boa xestión de herbas adventicias no 
millo son, por un lado, coñecer as especies máis problemá-
ticas, tanto a presenza actual coma futuros problemas e os 
factores que as orixinan, o que motivará unha planificación 
das nosas actuacións para minimizar os seus efectos sobre 
o cultivo e mais para evitar que as especies máis prexudi-
ciais acaden niveis preocupantes. Por outro lado, ter unha 
correcta planificación e optimización de todas as ferra-
mentas dispoñibles por parte do agricultor, non só o ano 
no que se cultiva millo, senón tamén ao longo da rotación 
dos diversos cultivos da explotación. Do mesmo xeito, para 
que os tratamentos herbicidas sexan eficaces e supoñan o 
mínimo impacto ambiental é imprescindible que o seu uso 
sexa ditado por un técnico competente e que se sigan, na 
súa aplicación, as indicacións de uso e manexo recollidas 
no envase do produto. 

Chenopodium

Polygonum

OS TRATAMENTOS QUE COMBINAN VARIAS MATERIAS ACTIVAS OBTIVERON MELLORES 
RESULTADOS NO CONTROL DAS HERBAS ADVENTICIAS MÁIS HABITUAIS E IMPORTANTES, 
APLICADOS EN PREEMERXENCIA DO CULTIVO DO MILLO

Táboa 3. Efecto dos tratamentos no rendemento e a calidade do millo forraxeiro

Tratamentos
Produción
(t MS/ha)

Redución no
rendemento (%)

PB
(%)

FND
(%)

MOD
(t MS/ha)

Control 16,0 c 37,4 a 3,9 c 49,2 a 10,9 c

Harness GTZ 25,5 a 0,0 c 4,9 ab 47,3 ab 17,4 a

Successor 600 19,7 bc 22,7 ab 4,2 bc 47,7 ab 13,5 bc

Camix 19,7 bc 22,9 ab 4,2 bc 48,5 ab 13,4 bc

Spectrum+Stomp 22,4 ab 12,1 bc 5,1 a 45,4 b 15,7 ab

Escarda mecánica 17,6 bc 30,9 a 4,5 abc 48,6 ab 12,2 bc

DMS 4,9 16,4 0,7 3,0 3,6

Na mesma columna valores seguidos da mesma letra non difiren significativamente (p<0,05) Duncan. DMS: diferenza mínima significativa ao 5 %

Cyperus


