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MILLO PARA GRAN E FORRAXE NAS
EXPLOTACIÓNS GALEGAS

Laura Campo, José Manuel Rodríguez Méndez e Jesús Moreno-González

INTRODUCIÓN

O millo vén cultivándose en Galicia dende hai máis de dous séculos e

utilizábase para a alimentación humana e gandeira. A fariña de millo

empregábase para facer boroa, empanada e tortas, ben soa ou mesturada coa de

trigo e centeo. Dende hai máis de 40 anos esta práctica caeu en desuso. A

agricultura ecolóxica trata agora de recuperar prácticas tradicionais do uso do

millo para a alimentación humana. Isto non sería posíbel si as variedades

tradicionais desaparecesen como consecuencia da súa substitución por híbridos de

millo comerciais máis produtivos. Afortunadamente, o CIAM ten recollidas máis de

750 variedades de millo do país que se gardan no banco de xermoplasma.         

Outro uso do gran de millo era para a alimentación animal. As mazarocas,

unha vez colleitas, gardábanse no canizo, aínda se fai nalgúns casos. O gran

enteiro, ou mellor, a súa fariña, utilízase para a alimentación do gando vacún,

porcino e aves. Ademais, a planta cortábase por enriba da mazaroca ao final da

súa maduración e subministrábase ao gando vacún para a súa alimentación nunha

época do ano (metade e final de setembro) na que a herba e o pasto son escasos. 

Hoxe en día as explotacións gandeiras modernizadas cultivan

maioritariamente o millo para uso forraxeiro como ensilado. Deste xeito

aproveitan de forma integral a planta enteira. Polo tanto cómpre facer

investigacións neste eido para obter variedades melloradas para uso como forraxe

ensilada.

BANCO DE XERMOPLASMA DO MILLO

No banco de xermoplasma do CIAM hai recollidas 750 variedades autóctonas

do “millo do país” de Galicia, Asturias, Cantabria e País Vasco, das cales máis de

500 son de Galicia. 

Características agronómicas e fenotípicas visuais das variedades do país

O gran (semente) da maioría das variedades é liso, forma redondeada e con

endospermo duro. A cor do gran máis abundante é a amarela, pero hai moitas

variedades de cor branca, vermella, granate, marrón e negra. Tamén as hai de cor

variegada, con raias vermellas amarelas e brancas. 
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A planta é de tamaño medio a pequeno, comparada coa dos híbridos

comerciais, con follas e penacho abundantes. A produción destas variedades é

aceptábel considerando que son variedades locais.

As características favorábeis do millo do país son: (1) Facilidade de
xerminación. (2) Vigor temperán, é dicir, a facilidade da planta para medrar nas
súas primeiras etapas de desenvolvemento con temperaturas baixas e primaveras
chuviosas. (3) Unha boa precocidade. (4) Unha aceptábel calidade forraxeira da
planta. (5) Unha mellor tolerancia á fatiga do nitróxeno que os híbridos. (6) Unha
boa fonte xenética para obter híbridos adaptados ás condicións de Galicia.

As características desfavorábeis do millo do país son: (1) A pouca resistencia

ao encamado producido polos ventos fortes e chuvieiras do outono; (2) Produción

baixa comparada coa dos híbridos; (3) Secado máis lento do gran.

Táboa 1. Produción e outras características dalgunhas variedades de millo do país
galegas.

Estes datos son unha mostra do comportamento das variedades do millo do

país, en canto a rendemento e outras características de interese. 

Millo para gran

Durante moitos anos traballouse no CIAM na mellora de variedades de millo

adaptadas ás condicións climáticas e solos de Galicia. Varios híbridos precoces
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Horreo 330, Horreo 368, Dominó 450 e Dominó 440 foron comercializados e

serviron para cubrir a deficiencia de híbridos adaptados ás condicións de Galicia

durante as décadas dos 80 e 90. Hoxe os traballos van dirixidos á obtención de

liñas puras que teñan unha boa aptitude para combinarse e que teñan as

seguintes características: alto rendemento, resistencia ao encamado, precocidade

e resistencia á seca. 

Estas liñas serven como parentais dos cruzamentos para obter híbridos

produtivos. Os cruzamentos de liñas puras de orixe galega (gran liso e endospermo

duro) con liñas de orixe americana (gran dentado e endospermo fariñento) son os

máis axeitados para obter híbridos de boas características para Galicia. Cada ano

próbanse centos de cruzamentos co obxecto de identificar aquelas liñas que teñan

mellor comportamento. Algunhas das liñas e dos híbridos experimentais mellores,

comparados cos híbridos comerciais, están expresados abaixo.

Táboa 2. Produción e outras características dos cruzamentos entre liñas obtidas no
CIAM comparados cos híbridos comerciais testemuñas. 

A liña EC214 produce híbridos resistentes ao encamado, as liñas EC18 e EC136

proporcionan produción, mentres que o híbrido simple HS1 incorpora a

característica de precocidade. 



12 Día de Campo

Millo forraxeiro

O millo forraxeiro é cada vez máis usado nas explotacións gandeiras galegas

para a alimentación do vacún de leite e carne. Polo tanto é necesario mellorar as

características dos híbridos para proporcionar un maior valor alimenticio ao

gando. Os criterios nos que se basea a selección son: (1) Incremento do

rendemento da planta enteira, (2) mellora da calidade e do valor nutritivo da

parte verde da planta, (3) Unha boa relación da materia seca da mazaroca con

respecto á parte verde, (4) Incremento do rendemento da mazaroca.

A estratexia de selección do millo para forraxe inclúe as seguintes etapas: (1)

probar cruzamentos entre liñas de endospermo liso _ liñas de endospermo

dentado, xa que este tipo de cruzamentos é o que mostra unha maior heterose

para o rendemento da planta enteira. (2) Separar a mazaroca e a parte verde e

avaliar o rendemento de ambas as dúas partes por separado. (3) Determinar a

dixestibilidade e a ADF da parte verde co NIRS que está calibrado para iso. (4)

Tratar de avaliar cada variedade de millo forraxeiro no momento óptimo, que

segundo as investigacións feitas en anos anteriores é a novena semana despois da

floración, xa que corresponde ao maior rendemento da planta enteira (Táboa 3).

A dixestibilidade da parte verde vai diminuíndo a medida que se achega a

maduración (Táboa 4). 

Táboa 3. Medias do rendemento da planta enteira, mazaroca e parte verde do
millo forraxeiro en cinco épocas da colleita
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Táboa 4. Medias da dixestibilidade da materia orgánica (DMO %) da planta
enteira, mazaroca e parte verde do millo forraxeiro en cinco épocas da colleita

Como se pode observar, a dixestibilidade da parte verde está afectada

altamente pola época da colleita, polo que haberá que ser moi preciso para elixir

o momento da avaliación. 


