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 INTRODUCIÓN
En Galicia, durante os meses de verán, o cultivo forraxeiro 
escollido maioritariamente é o millo (Zea mays L.) para 
ensilar, polo que a superficie dedicada á súa produción está 
a sufrir un continuado incremento nos últimos anos, sobre 
todo nas explotacións de vacún de leite (Fernández-Lo-
renzo et al., 2009). Este cultivo ten unha rendibilidade alta, 
que depende en gran medida da cantidade final de produto 
que se recolle por unidade de superficie. No entanto, por 
tratarse dun cultivo en secaño non sempre pode expresar 
todo o seu potencial produtivo en determinadas zonas de-

Presentamos o ensaio levado a cabo no período comprendido entre xuño e outubro de 
2012 na finca do CIAM, situada nunha zona costeira atlántica a 100 m de altitude, en 
condicións de secaño, na que se avaliou o sorgo como posible substituto do millo co fin 
de garantir a colleita en sementeiras tardías en situación de secaños húmidos da zona 
costeira de Galicia.

bido á escaseza de precipitacións e a sementeiras tardías 
que condicionan o seu rendemento final; ademais, para que 
teña un alto valor nutricional debe producir grandes can-
tidades de gran, o que en períodos de seca pode verse moi 
limitado (Bean e Marsalis, 2012). 

O uso do cultivo do sorgo forraxeiro [Sorghum bicolor 
(L.) Moench] nestas zonas abriría unha posibilidade para 
asegurar unha colleita nestas condicións, como alternativa 
ao millo forraxeiro, e pode encaixar o seu aproveitamento 
como ensilado adecuadamente na rotación de dous culti-
vos por ano cunha mestura de gramínea-leguminosa como 
cultivo de inverno. De feito, por exemplo, no norte de Italia 
hai anos que existe un interese para o estudo da posibili-
dade e a conveniencia de substituír total ou parcialmente 
o millo ensilado por outras forraxes (Colombo et al., 2007; 
Colombini et al., 2012). 
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condicións, as características agronómicas, produtivas e 
nutricionais de diferentes variedades comerciais de sor-
go, buscando xenotipos para ensilar nun único corte con 
alta proporción de gran (estado pastoso-duro). Avaliouse 
a evolución da produción e do contido de proteína bruta 
(PB) e fibra neutro deterxente (FND) nas diferentes eta-
pas do desenvolvemento do cultivo. 

ALGUNHAS VANTAXES DO SORGO FRONTE AO MILLO
O sorgo ten uns requisitos similares aos do millo, aínda 
que é máis esixente en canto á temperatura, xa que paraliza 
o seu crecemento por debaixo dos 10 °C. Así mesmo, as
súas características, tales como alta produción de forraxe, 
alta produción de semente, resistencia a pragas e a enfer-
midades, ciclos de colleita curtos, maior resistencia á seca 
e encamado e un perfil nutricional equivalente a 80-90 % 
do millo (Compton, 1990), fan desta forraxe un insumo de 
baixo custo e fácil manexo nas fincas (WingChing et al., 
2005). Ademais de ser un cultivo con alto rendemento de 
biomasa, demanda baixos gastos en fertilizante nitroxena-
do e auga e ten unha boa eficiencia do nitróxeno (Gard-
ner et al., 1994). Por todas as razóns citadas anteriormente 
podería ser unha valiosa alternativa ao millo, asegurando 
a obtención de forraxe para ensilar en zonas nas que non 
hai outra alternativa con interese para os gandeiros, e, polo 
tanto, unha oportunidade nalgunhas zonas de Galicia.

O gran número de variedades de sorgo dispoñibles no 
mercado fai difícil seleccionar as máis adecuadas para a 
produción de forraxe para ensilar sen coñecer o seu com-
portamento nunha zona concreta. Ademais, o tempo de 
crecemento e a etapa de madurez na colleita afectan en 
gran medida ao rendemento da forraxe (Âman e Graham, 
1987). Por iso, o obxectivo deste traballo presentado no 
CIAM foi avaliar a adaptación do sorgo como produtor 
de forraxe en sementeiras tardías en situación de seca-
ños húmidos da zona costeira de Galicia e coñecer, nesas 
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A sementeira de todas as variedades realizouse o 19 de 
xuño de 2012 nas parcelas elementais cunha sementadora 
pneumática de precisión e cunha densidade aproximada de 
155.000 sementes/ha. Así mesmo, aplicouse para o control 
de malas herbas, en preemerxencia, un herbicida comer-
cial con acetocloro como materia activa (Harness GTZ) a 
unha dose de 4 l/ha e un insecticida a base de clorpirifos ao 
48 % a unha dose de 1 l/ha. 

Os controis de produción ou colleita realizáronse en seis 
datas diferentes, desde mediados de agosto ata finais de 
outubro de 2012, a intervalos quincenais. En cada data re-
colléronse os 18 m das dúas liñas centrais de cada parcela 
elemental (parcela útil = 27 m), cortando a oferta de forraxe 
a 8 cm do nivel do solo, cunha colleitadora picadora de fo-
rraxe Wintersteiger Cibus S. A mostra foi pesada directa-
mente en fresco no campo pola colleitadora e, por cuarteos 
sucesivos, tomouse unha alícuota de aproximadamente 
1.000 g, que se enviou ao laboratorio para a determinación 
da materia seca en estufa de aire forzado Unitherm, a 80 
0C durante 16 h (Castro, 1996). Posteriormente moéronse 
a 1 mm nun muíño de martelos Christy and Norris. De-
termináronse a PB, expresada como nitróxeno (N) total x 
6,25, e a FND, segundo Goering e Van Soest (1970). 

A análise estatística dos datos realizouse mediante ANO-
VA, utilizando o procedemento PROC GLM do paquete 
estatístico SAS v.8a (SAS Institute, 2000). A separación de 
medias realizouse mediante o test de diferenzas mínimas 
significativas (DMS) ao nivel de probabilidade de p<0,05.

A nacenza do cultivo foi lenta, gradual e pouco uniforme 
debido a que as temperaturas durante o primeiro mes de 
vexetación foron baixas (táboa 1), o que levou aparellado un 
retardo do desenvolvemento vexetativo e un alongamento 
do ciclo. Concretamente, as temperaturas mínimas dos días 
seguintes á sementeira estiveron por debaixo dos 10 0C (21, 
22, 23 e 24 de xuño con temperaturas de 9,4; 6,7; 6,3 e 8,3 
0C respectivamente). O 26 de xuño a porcentaxe de emer-
xencia foi do 5 % e o 2 de xullo do 30 % e o 1 de agosto 
acadou o estado de seis follas cunha altura de 50 cm. 

No seu posterior desenvolvemento non se observaron 
problemas fitopatolóxicos, polo que non foi necesario rea-
lizar ningún tratamento fitosanitario e non se apreciou, 
ademais, ningunha incidencia que puidese afectar ao seu 
correcto rendemento. 

DESCRICIÓN DO ENSAIO 
O ensaio realizouse durante o período comprendido entre 
mediados de xuño e finais de outubro de 2012, na finca do 
CIAM, na Coruña, unha zona costeira de clima atlántico a 
100 m de altitude, en condicións de secaño. O cultivo pre-
cedente foi unha pradeira e os valores de fertilidade do solo 
eran porcentaxe de saturación de aluminio de 21,8, contido 
en P (Olsen) de 20 ppm e contido en K (nitrato amónico) 
de 211 ppm. A temperatura media durante o período de 
cultivo foi de 17,06 0C e a precipitación total acumulada, 
de 186,4 mm. O ensaio aséntase sobre solos cuxo material 
de partida son esquistos pelíticos da serie Betanzos-Arzúa 
da formación coñecida como “Complexo de Ordes” (Mar-
tínez et al., 1984). Son solos profundos, sen pedregosidade 
no perfil e de pH ácido. A textura do horizonte superficial 
do solo é franca a franco-limosa e o contido en materia 
orgánica, medio.

As cinco variedades comerciais de sorgo forraxeiro ava-
liadas foron Ascoli, PR849F, Express, Alfa e PR88Y20. A 
sementeira atrasouse notablemente debido á demora na 
preparación do terreo, xa que en condicións normais se 
debe levar a cabo na segunda quincena de maio.

O laboreo consistiu no alzado do solo con arado de ve-
sadoiro seguido dun pase de grade rotativa vertical. Poste-
riormente aplicouse unha fertilización por hectárea de 120 
UF de N

2
, 120 UF de P

2
O

5
 e 220 UF de K

2
O aplicada en 

fondo en forma de (15-15-15 e KCl) e 69 UF de N
2
 en 

coberteira en forma de urea cando as plantas tiñan unha 
altura de 50 cm.

O ensaio seguiu un deseño en parcelas divididas (split-
plot), coa variedade como parcela principal, a data de corte 
como subparcela e catro repeticións. A parcela elemental 
constitúena catro liñas de cultivo de 18 m de lonxitude 
separadas 0,75 m (54 m2). 

A ÚLTIMA DATA DE COLLEITA DO ENSAIO 
SERÍA A MÁIS ADECUADA PARA CONCILIAR 
UNHA BOA PRODUCIÓN DE MATERIA SECA 
E UNHA MODERADA CALIDADE NUTRITIVA

Táboa 1. Datos de precipitación e temperaturas durante os meses do ensaio 

Mes

2012 Media dos últimos 10 anos

Precipitación
mm

Ta media ºC
Ta media

máximas ºC
Ta media

mínimas ºC
Precipitación

mm
Ta media ºC

Ta media
máximas ºC

Ta media
mínimas ºC

Xuño 64,4 16,9 21,6 11,7 47,4 17,3 22,5 11,9

Xullo 10,1 17,7 23,0 11,9 40,6 18,4 23,6 12,8

Agosto 26,8 18,7 24,6 13,2 13,2 37,5 18,7 24,5

Setembro 30,9 17,6 25,0 10,7 40,5 17,3 24,0 11.2

Outubro 54,2 14,4 19,6 9,4 181,8 14,7 20,3 9,7
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O primeiro aproveitamento levouse a cabo o 13 de agos-
to, aos 55 días da sementeira. Neste período a temperatura 
media foi de 17,7 0C. A temperatura acumulada dende a 
sementeira foi de 425,3 graos-día acumulados (sobre unha 
temperatura base de 10 0C) e a precipitación acumulada, 
de 27,4 mm (táboa 2). O estado fenolóxico da planta era de 
oito follas, sen inicio da emisión da panícula en ningunha 
das variedades. A temperatura media de cada período entre 
cortes, a temperatura acumulada desde a sementeira e a 
precipitación acumulada obsérvanse na táboa 2.

Na táboa 3 amósase o contido en MS (%) para as di-
ferentes variedades e datas de corte. Facendo a media de 
todas as variedades, o contido en materia seca variou de 
17,9 % no primeiro corte ata 29,5 % no último. 

Comparando as diferentes variedades ensaiadas para o 
conxunto das seis datas de corte, o maior incremento no 
contido en materia seca experimentouno a variedade As-
coli, acadando na última data un 32,0 %; isto estaría rela-
cionado con que se trata da variedade máis precoz. A va-
riedade PR849F, a única avaliada con aptitude forraxeira, 
presenta na última data o menor contido en materia seca, 
debido a que ten un ciclo longo e unha maior proporción 
de parte verde. 

Na táboa 4 ensínanse os valores medios da produción das 
cinco variedades de sorgo en cada corte. Se consideramos 
a última data de corte como a óptima para o seu aprovei-
tamento para ensilar (cando os grans da panícula acadaron 
o estado de gran pastoso duro e/ou de leitoso a pastoso na
sección central desta), PR849F amosou a maior produción 
con 8.420 kg MS/ha, seguida de Alfa (8.170 kg MS/ha) e 
Ascoli (7.978 kg MS/ha), entre as que non existiron dife-
renzas significativas.

A partir do corte realizado o 17 de setembro fíxose evi-
dente un aumento na produción de materia seca das va-
riedades PR849F e Alfa respecto das demais variedades 
avaliadas e a partir do 1 de outubro o incremento de pro-
dución de Ascoli foi superior ao resto e obtívose unha pro-
dución final semellante á de PR849 e Alfa.

A maior produción obtida pola variedade PR849F na 
última data de colleita considerada como óptima para o 
aproveitamento como ensilado atribuiríaselle á súa apti-
tude forraxeira, debido a que acada maior altura, en con-
cordancia cos resultados de Schmid et al. (1976) e Gon-
zález-Torrealba et al. (2005), que atoparon que a altura da 
planta está correlacionada positivamente coa produción 
en materia seca. 

RECOMÉNDANSE
AS VARIEDADES 
ASCOLI E ALFA 
PARA SEMENTEIRAS 
TARDÍAS NA 
GALICIA ATLÁNTICA

Táboa 3. Contido en materia seca (%) para as distintas variedades e datas de corte

Variedade 
Data de corte Media da 

variedade13 agosto   27 agosto 17 setembro 1 outubro 15 outubro 29 outubro 
Ascoli 17,7  17,3  24,3  25,0 26,6  32,0  23,8

PR849F  17,4  14,2  18,3  20,4  21,4  24,9  19,4

Express 19,2 17,3 22,7 21,9 25,5  31,1 23,0

Alfa 16,7 16,6 22,7 23,9 24,7 28,8 22,2

PR88Y20 18,7 17,5 23,8 25,2 23,9 30,5 23,3

Media do corte 17,9 16,6 22,4 23,3 24,4 29,5 22,3

d.m.s.: variedade x data de corte: 1,0 
d.m.s.: diferenza mínima significativa entre dúas medias da mesma columna ou fila ao nivel p<0,05

Data de corte Ta media ºC
Precipitación

acumulada mm
Graos-día

acumulados ºC

13 agosto 17,7 27,4 425,3

27 agosto 18,1 44,1 560,8

17 setembro 18,2 49,2 738,5

1 outubro 17,9 80,1 826,7

15 outubro 17,8 104,4 915,6

29 outubro 17,3 133,6 965,3

Táboa 4. Produción de materia seca total (kg materia seca/ha) para as distintas variedades e datas de corte 

Variedade 
Data de corte Media da 

variedade13 agosto   27 agosto 17 setembro 1 outubro 15 outubro 29 outubro 
Ascoli 517 1.774 4.699 5.153 6.390 7.978 4.419

PR849F 381 1.699 4.959 6.574 7.126 8.420 4.860

Express 111  815  3.166 3.083 4.255 4.575 2.667

Alfa 591 2.012 5.262 6.020 7.236 8.170 4.882

PR88Y20 387 1.433 3.990 4.667 4.691 5.674 3.474

Media do corte 397 1.547 4.415 5.099 5.940 6.963 4.060

d.m.s.: variedade x data de corte: 523
d.m.s.: diferenza mínima significativa entre dúas medias da mesma columna ou fila ao nivel p<0,05

Táboa 2. Temperatura media entre cortes, temperatura e 
precipitación acumulada en cada unha das datas de corte
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Na táboa 5 amósase para as diferentes variedades e datas 
de corte o contido en PB, expresado sobre MS. Calculando 
a media de todas as variedades, o contido en PB variou de 
19,1 % no primeiro corte ata 10,0 % no último. 

A variedade Express amosou os maiores contidos en PB 
ao longo de todas as datas de cultivo. Comparando as dife-
rentes datas de corte ensaiadas para o conxunto das cinco 
variedades, o maior descenso nos valores de PB sucedeu 
entre o 27 de agosto e o 17 de setembro. Calculando a 
media de todas as variedades, observouse unha caída dende 
19,1 % (primeira data de corte) ata 9,6 % (terceira data de 
corte). A partir deste momento, todas as variedades, excep-
to PR849F, mantiveron e/ou aumentaron lixeiramente o 
contido en PB, acadando na última data de corte valores 
que variaron desde 8,7 % (PR849F) ata 10,6 % (Ascoli 
e Express). A variedade PR849F mantivo os valores máis 
baixos de PB nas tres últimas datas de corte, o que podería 
atribuírse a que esta variedade presenta unha maior pro-
dución de MS debido á súa elevada altura. Isto dá lugar 
a unha alteración da proporción de talo, follas e panícula, 
aumentando a proporción de talo, o que leva a unha dimi-
nución na calidade nutritiva, co valor mínimo de PB. 

Na táboa 6 expóñense os valores do contido en fibra 
neutro deterxente, expresados sobre MS, para as diferentes 
variedades e datas de corte. O contido en FND aumentou 
ata a terceira data de colleita (17 de setembro), chegando 
a valores que variaron desde 63,1 % (Express) ata 65,0 % 
(PR88Y20); a partir deste momento, os contidos de FND 
de todas as variedades, excepto PR849F, amosaron unha 
forte caída ata a quinta data de colleita (15 outubro), na 
que se acadaron valores de 50,4 %, 50,6 %, 52,0 % e 52,1 
% para Ascoli, PR88Y20, Express e Alfa, respectivamente. 

Este fenómeno pode atribuírselle á acumulación de car-
bohidratos de reserva nos grans, producíndose un efecto de 
dilución das paredes celulares no resto dos compoñentes 

Táboa 5. Contido en proteína bruta (%) sobre materia seca para as distintas variedades e datas de corte 

Variedade 
Data de corte Media da 

variedade13 agosto   27 agosto 17 setembro 1 outubro 15 outubro 29 outubro 
Ascoli 18,1 17,1 9,0 9,8 10,1 10,6 12,4

PR849F 20,0 16,6 9,3 8,5 8,2 8,7 11,9

Express 19,9 18,5  10,5  10,4 10,0 10,6 13,3

Alfa 19,2 16,8 9,5 9,4 9,1 9,7 12,3

PR88Y20 18,1 18,0 9,6 9,3 9,6 10,4 12,5

Media do corte 19,1 17,4 9,6 9,5 9,4 10,0

d.m.s.: variedade x data de corte: 0,4.

d.m.s.: diferenza mínima significativa entre dúas medias da mesma columna ou fila ao nivel p<0,05

Táboa 6. Contido en fibra neutro deterxente (%) sobre materia seca para as distintas variedades e datas de corte

Variedade 
Data de corte Media da 

variedade13 agosto   27 agosto 17 setembro 1 outubro 15 outubro 29 outubro 
Ascoli 51,9 55,9 64,2 55,9 50,4 54,3 55,4

PR849F 53,9 56,6 63,9 61,3 60,4 59,5 59,3

Express 52,8 54,2 63,1 57,6 52,0 50,8 55,1

Alfa 54,9 56,8 64,7 58,6 52,1 52,8 56,7

PR88Y20 55,4 56,2 65,0 58,2 50,6 51,3 56,1

Media do corte 53,8 55,9 64,2 58,3 53,1 53,7

d.m.s.: variedade x data de corte: 1,2

d.m.s.: diferenza mínima significativa entre dúas medias da mesma columna ou fila ao nivel p<0,05

da planta. A variedade PR849F non experimentou este fe-
nómeno de forma tan acusada como as outras variedades, 
debido a que se trata dunha variedade de aptitude forraxei-
ra na que a panícula era pouco densa e con apenas forma-
ción de grans, polo que na última data de colleita alcanzou 
o maior contido de FND (59,5 %), a causa do aumento na
proporción de talo, o que leva a unha mingua na calidade 
nutritiva e a acadar o máximo nos valores de FND.

Os resultados obtidos neste ensaio coinciden, en xeral, 
cos atopados na bibliografía en canto á boa calidade nu-
tricional que presenta o sorgo como alternativa ao millo 
(Colombo et al., 2007). 

CONCLUSIÓNS
Conclúese que nas condicións ambientais e de manexo 
nas que se levou a cabo o ensaio para o aproveitamento 
como ensilado a última data de colleita sería a máis ade-
cuada para conciliar unha boa produción de materia seca 
e unha moderada calidade nutritiva. Non se recomenda a 
utilización da variedade PR849F, debido a que os valores 
de composición química son peores que para as demais 
variedades. Se, ademais, temos en conta os resultados dos 
rendementos, recoméndanse as variedades Ascoli e Alfa 
como as máis apropiadas para o cultivo de sorgo forraxeiro 
en sementeiras tardías na Galicia atlántica. 
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