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 Introdución 

 
En 1927, Henderson e Gifford, profesores da West Virginia University, na introdución 
do seu estudo “Comparación da ensilaxe de xirasol coa ensilaxe de millo para a 
produción de leite”1 comentaban que “...nos últimos anos, o cultivo de xirasol para 
ensilar  suscitou considerábel interese sobre todo naquelas áreas do país onde o millo 
non medra satisfactoriamente debido a condicións climáticas desfavorábeis”. Entre as 
conclusións do seu traballo figuraba que “.... non se observan avantaxes para o cultivo 
do xirasol comparado co do millo a non ser nas zonas máis frías, con cortas estacións de 
crecemento durante o verán, onde a produción de millo é moi baixa”. En Galiza, 
diversos expertos agrarios (Miranda, 20132; Villada, 20133) alertan que nos últimos 
anos se están a sementar con millo forraxeiro fincas que non cumpren os requisitos para 
o cultivo, o que provoca baixos rendementos e altos custos unitarios de produción. Esta 
circunstancia fai que con relativa frecuencia se reciba no CIAM demanda de 
información acerca das posibilidades do xirasol para ocupar un lugar nas rotacións 
forraxeiras para a produción de leite como cultivo de verán. 
 
este traballo se pretende dar información sobre algúns aspectos relativos ás 

características nutricionais e produtivas do cultivo do xirasol, en comparación co 

millo para divulgar este coñecemento entre os produtores e técnicos a fin de 

axudar a tomar as decisións adecuadas na planificación forraxeira da explotación 

de leite. 

 
 

Aspectos agronómicos do cultivo de xirasol para ensilar 

 
O xirasol (Helianthus annuus L.) é unha dicotiledónea anual cuxo cultivo se considera 
unha alternativa para produción de forraxe ensilado por mor da súa tolerancia á seca, 
resistencia á calor, adaptabilidade a diferentes condicións edáficas e relativa 

                                                 
1 HENDERSON H.O., GIFFORD W. (1927). Sunflower Silage vs. Corn Silage for Milk Production. 
Bulletin 210. Agricultural Experiment Station. College of Agriculture, West Virginia University, USA. 
2 MIRANDA-GONZALEZ A. (2013) Gestión de la producción de forraje para vacas de alta producción. 
FRISO�A nov-dic 2013, XXXIII, 198, 92-99. 
3 VILLADA-LEGASPI E. (2013). Factores limitantes ao cultivo do millo: Alternativas. Cooperación 

Galega nº 113. Caderno de Divulgación Técnica 1-15.  
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independencia da latitude, altitude e fotoperiodo (Panciera et al., 2003)4. Practicamente 
a totalidade de variedades inscritas no Rexistro Oficial de Variedades Comerciais do 
Ministerio de Agricultura, Alimentación e Medio Ambiente (MAGRAMA) son 
híbridos. O Anuario Estatístico do ministerio (MAGRAMA 2012)5  indica que se 
cultivan en España un total de 862 mil ha de xirasol para industria, mentres que non 
existe información desagregada do seu uso como planta forraxeira dentro do epígrafe 
correspondente a superficies e rendementos de cultivos forraxeiros, denotando a 
comparativamente baixa importancia que ten este aproveitamento con relación ao uso 
industrial. 
 
A principal característica que motiva o cultivo de xirasol para a produción de ensilaxe 
en climas secos é o mantemento dunha produtividade aceptábel en situacións de baixa 
pluviometría. Aínda que o clima predominante na zona de produción de leite de Galiza 
é húmido-atlántico, os episodios de secas estacionais durante o verán son cada vez máis 
frecuentes, e o seu efecto sobre a redución da produtividade dos cultivos forraxeiros 
pode-se facer notar de forma moi severa sobre todo en terreos areosos, con pouco fondo, 
de zonas interiores. Nesta situación o cultivo de xirasol pode atopar un oco nas 
rotacións forraxeiras, favorecido pola menor duración do seu ciclo produtivo en 
comparación co millo.  
 
Os xenotipos de xirasol utilizados para forraxe poden proceder de variedades oleíferas 
para extracción de aceite ou de variedades utilizadas en confeitería, snacks e 
alimentación de mascotas. As sementes destas variedades son máis grandes ca as 
primeiras e teñen bandas brancas sobre fondo negro. A maior parte de variedades 
utilizadas para ensilar proceden de variedades de aceite, con maior presenza no 
mercado, e aínda non existen xenotipos específicos para produción de forraxe. Algúns 
traballos compararon os tipos oleíferos e confeiteiros para ensilar e detectaron escasas 
diferenzas entre ambos en termos de composición nutricional e calidade das ensilaxes, 
sempre e cando non se realice a colleita nos estados moi próximos á madurez do grao, 
onde as variedades oleíferas presentan unha maior concentración de aceite na materia 
seca total (Jayme et al., 2007)6. A semente madura de xirasol ten aproximadamente o 
40% de extracto etéreo (EE), altamente insaturado, cun 65% de ácido linoleico ( C18:2 
cis 9,12 ). Existen no mercado variedades máis recentes con EE de menor grao de 
saturación, ricas en ácido oleico (C18:1 cis 9 ) (FEDNA 2010)7.  
 
As prácticas culturais do cultivo de xirasol para produción de ensilaxe son  semellantes 
ás adoptadas para a produción de grao. A duración do ciclo para ensilar é duns 90 días 
para as variedades precoces e  de uns 110-120 días para as tardías. En terreos non 

                                                 
4 PANCIERA M.T., KUNKLE W.E., FRANSEN S.C. (2003). Minor Silage Crops. In: Buxton et al. 
(Eds) Silage Science and Technology. American Society of Agronomy, Crop Science Society of America; 
Soil Science of America, 937 pp, Madison-Wisconsin, USA 
5 MAGRAMA (2012) Anuario de Estadística del Ministerio de Agricultura, Alimentación y 
Medio Ambiente. Año 2012. 1137 pp.  Gobierno de España.   
6 Jayme D.G., Gonçalves L.C., Rodrigues J.A.S., Pires D.A.A., Guimarães Júnior R., Rodriguez N.M., 
Borges I., Borges A.L.C.C., Saliba E.O.S., Jayme E.O.S. (2007). Qualidade das silagens de genótipos de 
girassol (Helianthus annuus) confeiteiros e produtores de óleo. Arq. Bras. Med. Vet. Zootec., 59 (5)1287-
1293.  
7 Tablas FEDNA de composición y valor nutritivo de alimentos para la fabricación de piensos 
compuestos (3ª edición). C. de Blas, G.G. Mateos y P. García-Rebollar. 2010.  Fundación Española para 
el Desarrollo de la Nutrición Animal. Madrid. 502 pp 
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irrigados pero frescos da zona atlántica a dose de sementes a utilizar é de 80 mil 
plantas/ha de densidade final, utilizando un marco de plantación de 70 x 15 cm (100 mil 
plantas/ha de densidade inicial). Recomenda-se sementar cando a temperatura do aire 
sexa ≥10 °C, o que supón unha temperatura no solo á profundidade de sementeira (3-5 
cm) entre 5 e 9 °C.  O cultivo non é demasiado exixente en fertilización, sendo 
suficiente achegar en terreos de fertilidade media uns 50-80 kg de N, 30-50 kg P2O5 e 
90-120 kg K2O por hectárea. Estas necesidades poden ser cubertas incorporando ao 
terreo  uns 30-40 m3 de xurro de calidade media por hectárea antes da sementeira.  
 
Existen diversas materias activas de herbicidas autorizadas para xirasol, tanto en pre-
sementeira como en pre-emerxencia e post-emerxencia, sendo as máis usadas as 
pertencentes ás familias da urea, dinitroanilina e piridinona en pre-emerxencia. 
Actualmente tende a xeneralizar-se a utilización de variedades tolerantes a herbicidas de 
post-emerxencia, resistentes á sulfonilurea (variedades “Sulfo” ou Espress-Sun) ou ao 
imazamox (variedades “Imi” ou Clearfield), moi eficaces e con amplo espectro de 
acción pero non exentas de certos problemas de persistencia no solo que pode afectar ao 
seguinte cultivo da rotación.  
 
 

Estados fenolóxicos do xirasol 

 
A descrición estandarizada e precisa dos estados de desenvolvemento dun cultivo é útil 
e necesaria no momento de realizar observacións e decidir aspectos de manexo dun 
cultivo. Para o xirasol séguese a descrición de Schneiter e Miller (1981) e para 
complementala utilizamos as notas da Asociación Arxentina do Xirasol (ASAGIR), que 
se sintetiza na Táboa 1.  
 

Táboa 1.- Desenvolvemento da planta de xirasol 

 
Estado Observacións Duración período  

Vexetativo 
VE A plántula xa emerxeu  Sementeira-VE:  

6-12 días 
 

 

V1, V2, 
V3...Vn 

Determina-se contando o número de 
follas verdadeiras de lonxitude superior a 
4 cm (1, 2, 3...n). 
 

VE-V12:  
24-30 días 

Reprodutivo 
R1 Comeza a diferenciarse o botón floral. 

Visto desde arriba as brácteas inmaduras 
teñen a aparencia dunha estrela de 
numerosas puntas. V12-R2:  

8-10 días 

 

R2 O botón floral atópase a menos de 2 cm 
da folla máis próxima . 

R3 O botón floral atopa-se a máis de 2 cm da 
folla máis próxima. Comeza a 
manifestarse o heliotropismo. 

 

 

 

 

R4 Comeza a abrirse a inflorescencia. As 
flores liguladas, aínda inmaduras, son 
visíbeis. 
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R5 
 

Corresponde á Floración. Divide-se en 
subestados dependendo que porcentaxe 
das flores tubuladas estean abertas (en 
antese ou post-antese). P. e.: R5.3 (30% 
de flores tubuladas abertas); R5.8 (80% 
de flores tubuladas abertas). 
 

R2-R5.1:  
28-35 días 

 
 
R6 

A floración é completa, o capítulo 
empeza a curvar-se e as flores liguladas 
comezan a secar e a caer. O froito 
(aquenio) está totalmente callado, co 
pericarpio formado e en estado leitoso. 
Cesa o heliotropismo e os capítulos fixan 
a posición cara ao Leste. 

 
 
R5.1-R6:  
6-10 días 
 
 
  

 
R7 

 
A parte inferior do capítulo pon-se 
amarelo-pálido, está totalmente curvado e 
as brácteas aínda están verdes. O grao 
está en estao leitoso-pastoso. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VE-R9: 96-112 días 
 
 
R6-R9: 30-39 días 

R9-Maduración 
completa: ≥ 15 días 

 
 
R8 

 
O envés do capítulo é amarelo escuro 
pero as follas superiores aínda están 
verdes. O grao está entre pastoso e con 
textura consistente.  
 
 
 

 

R9 O envés do capítulo é marrón, do mesmo 
xeito que as brácteas. As follas e o talo 
están con aparencia senescente e murcha. 
O grao está totalmente formado, con 
textura consistente. Corresponde-se coa 
madurez fisiolóxica do cultivo. 

 
 
 
 

Rendemento e valor nutritivo: Momento óptimo de corte para ensilar 

 
No CIAM realizaron-se estudos acerca da utilidade desta forraxeira de verán para 
ensilar ao longo dos anos 80 do pasado século8, sendo de destacar os de J. Lloveras 
(1980-1987) en Mabegondo (A Coruña), Pobra de Brollón (Lugo) e Grado (Asturias), J. 
Zea e D. Díaz en Mabegondo e G. Budiño en fincas colaboradoras do interior de Galiza, 
todos eles realizados en secaño. A data media de sementeira destes ensaios foi o 5 de 
xuño e a de colleita o 20 de agosto, cunha media de 76 días de crecemento. O corte da 
planta de xirasol realizábase nun estado precoz, que ía desde o estado de botón floral até 
o final da floración do cultivo seguindo as recomendacións científicas da época, 
obténdose un rendemento de materia seca (MS) que oscilou, dependendo das 
condicións,  entre 3.0 e 10.4 t MS/ha sendo a media de 6.2 t MS/ha. Estes rendementos 
son comparábeis aos obtidos en ensaios realizados noutras latitudes, coma os do Centro 
Nacional  de Millo e Sorgo da empresa pública brasileira EMBRAPA (Tomich et al.,  

                                                 
8 Memorias CIAM 1980-1991 
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2003) 9, onde se avaliaron  13 cultivares de xirasol obtendo rendementos de materia seca 
entre 3,6 t/ha e 7,7 t/ha (ver Táboa 4).  
 
O rendemento en materia seca do cultivo aumenta rapidamente cando a planta progresa 
desde os estados vexetativos até a floración completa. A partir deste momento a 
biomasa total do cultivo pode aínda aumentar ou  manter-se constante durante un tempo 
variábel para decrecer na proximidade da madurez.  Pereira (2003) 10, ao avaliar o 
rendemento de catro cultivares de xirasol colleitados entre os 30 e 51 días tras a 
floración observou que a produción de materia seca non foi significativamente afectada 
polo retraso no aproveitamento, con producións de entre 5,1 e 6,1 t MS/ha, 
respectivamente. Noutro traballo en que se compararon tres datas de corte (95, 110 e 
125 días tras a sementeira), Rezende et al. (2002) 11 atopan unha redución na produción 
de materia seca por hectárea conforme se retrasa o corte, con valores de  7.86, 7.21 e 6.0 
t MS/ha, respectivamente. Dita redución,  de -0.30 t MS/semana entre as dúas primeiras 
datas, practicamente se duplica (-0.56 t MS/semana) para o corte máis tardío. 
 
As ensilaxes de xirasol presentan polo xeral contidos máis elevados de proteína e de 
extracto etéreo (EE) ca as ensilaxes de millo.  En contrapartida, presentan unha menor 
dixestibilidade da parede celular causada por unha maior lignificación. Esta menor 
dixestibilidade pode ser compensada pola alta enerxía do aceite que, desde o final da 
floración até a madurez, se vai concentrando nas sementes a partir dos hidratos de 
carbono sintetizados pola planta.  Con todo, a alta concentración de aceite na materia 
seca do xirasol pode limitar o seu uso na alimentación de vacas de leite, xa que a 
utilización de dietas que conteñan máis do 5-6% do total da MS de graxa non protexida 
pode, entre outros efectos,  reducir a dixestión ruminal da fibra  e a inxestión voluntaria 
da materia seca debido ao efecto negativo da graxa sobre a actividade microbiana no 
rumen (Brooks et al., 195412; Palmquist, 198713).   
 
Para obter ensilado de boa calidade e alto valor nutritivo a planta debe ser cortada no 
momento adecuado, habendo controversia a tal respecto na bibliografía. A maior parte 
dos traballos atopados presentan resultados de estudos realizados con plantas cultivadas 
ao redor da floración, entre os estados R5 e R6 da clasificación fenolóxica de Schneiter 
e Miller (1981). Tan e Turner (1996)14 ensilaron xirasol en diferentes estados e 
concluíron que o final da floración era o mellor momento para cultivar a planta. 

                                                 
9 TOMICH, T.R.; RODRIGUES, J.A.S.; GONÇALVES, L.C.; TOMICH, R.G.P.; CARVALHO, A.U. 
(2003) Potencial forrageiro de cultivares de girassol produzidos na safrinha para ensilagem. Arquivo 

Brasileiro de Medicina Veterinária e Zootecnia. .55 (6), 756-762. 
10 PEREIRA, L.G.R. (2003) Potencial forrageiro da cultura do girassol (Helianthus annuus) para 

produção de silagem. Belo Horizonte: Escola de Veterinária da UFMG,  160 pp. (Tese, Doutorado em 
Ciência Animal) 
11 REZENDE, A.V.; EVANGELISTA, A.R.; SIQUEIRA, G.R.; TOSI, H.; SILVEIRA, A.C.; 
BERNARDES, T.F. (2002). Avaliação do potencial do girassol (Helianthus annuus L.) como planta 
forrageira para ensilagem na safrinha, em diferentes épocas de cortes. Ciência e Agrotecnologia, 26, 
Edição Especial, 1548-1553. 
12 BROOKS C.C., GARNER G.B., GEHRKE C.W., MUHRER M.E., FANDER W.H. (1952) The effect 
of added fat on the digestion of cellulose and protein by ovine rumen microorganisms. J. Anim. Sci. 13, 
748 
13 PALMQUIST D.L. (1987) Adding fat to dairy diets. Animal Health and �utrition 42, 32 
14 TAN A.S., TURNER, S. (1996). Research on the evaluation of silage quality of sunflowers. Anadolu, 6 
(1) 45-57,. (Abstracts). 
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Donaldson et al., (1980)15  reportan que, para ensilaxes de xirasol cortado no estado de 
plena floración e no de gran leitoso os contidos en proteína  (PB) e de dixestibilidade da 
materia orgánica in vitro (DMOIV) foron superiores na data máis precoz, con valores de 
PB de 13.8 e 9.8 %MS e de DMOIV  de 68.6 e 64.4 %, respectivamente.  Nun ensaio 
realizado no CIAM,  Zea e Díaz (1990)16 ensilaron xirasol nos estados R4 (botón floral) 
e R5 co 50% e 100% de plantas con flor aberta e observaron que descendía tanto a 
concentración de proteína (PB  11.2, 10.7 e 9.6 %MS) como a dixestibilidade (DMOIV 
72.3, 70.8 e 67.3%) da planta para as tres datas de corte avaliadas. 
 
Fronte á recomendación de ensilar ao redor da data de floración do cultivo, outros 
autores recomendaban ensilar en estados máis avanzados. Demarquilly e Andrieu 
(1972)17 realizaron un estudo sobre dúas variedades de xirasol sementados a primeira 
semana de maio a 60-90 mil plantas/ha onde se observou a evolución do rendemento e 
dixestibilidade da materia orgánica in vivo (DMO) entre os estados de  botón floral (R2) 
e o de capítulos coa base amarela e grao pastoso (R7-R8). Os resultados do estudo 
ilustran acerca da evolución do rendemento e valor nutricional da planta de xirasol. A 
dixestibilidade da  planta foi alta até a floración, e descendeu acabada esta fase até o 
estado de grao totalmente formado (R6) a razón de 2.7 ud DMO/semana e 
posteriormente desde este estado até o final do estudo a razón de 1.0 ud DMO/semana. 
A acumulación de biomasa do cultivo aumentou de forma moi rápida desde a aparición 
do botón floral (4.0 t MS/ha) até acadar, transcorridas 5 semanas, un máximo de 8.9 t 
MS/ha no estado de grao totalmente formado. A partir deste momento, a produción de 
MS/ha do cultivo se mantivo constante ou se reduciu lixeiramente. A integración da 
evolución da dixestibilidade e do rendemento co avance a madurez do cultivo mostra 
que a produción de enerxía neta leite (ENL) por hectárea aumentou até o estado R6, 
para reducir-se lixeiramente nos estados máis avanzados.  
 
Coincidindo con estos resultados, Tosi et al. (1975)18 consideran que o momento máis 
adecuado para ensilar é cando as plantas presenten capítulos con coloración verde-
amarelada na base e as sementes estean ben formadas (estado R6-R7) e Gonçalves et al. 
(2000)19  estenden a súa recomendación a un estado máis tardío, cando as plantas 
presenten o 100% dos grans maduros, brácteas amarelas a castañas e follas marchitas ou 
secas, o que se aproximaría ao estado fenolóxico R8.  
 
 

 

 

                                                 
15 DONALDSON E.; HENDERSON A. R.; EDWARDS R.A., HARPER F.F. (1980). Studies on 

sunflower silage. Paper nº 26. Edinburg School of Agriculture. Edinburg (Scotland). 
16 ZEA J., DÍAZ D. (1990). El maíz y el girasol para la producción de carne en alternativas con forrajes 
de invierno. Mundo Ganadero 1990-4 44-49. 
17 DEMARQUILLY C., ANDRIEU J. (1972). Chemical composition, digestibility and ingestibility of 
whole sunflower plant before and after ensiling. Ann. Zootech., 21 (2):147-162. 
18 TOSI, H.; SILVEIRA, A.C.; FARIA, V.P.; PEREIRA, R.L. Avaliação do girassol (Helianthus annuus) 
como planta para a ensilagem. Revista da Sociedade Brasileira de Zootecnia. 4 (1),  39-48. 
19 GONÇALVES, L.C.; TOMICH, T.R.; PEREIRA, L.G.R. (2000). Produção e utilização de silagem de 
girassol. En: Simpósio de Forragicultura e Pastagens (1). Lavras. Anais... Lavras: UFLA, 2000. pp203-
236. 
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Táboa 2.- Fenoloxía, materia seca, dixestibilidade e rendemento entre os estados de 

aparición de botón floral e grao pastoso de dúas variedades de xirasol 

(Demarquilly e Andrieu, 1972) 

 

 

Aparición  

botón floral 

Comezo de 

floración 

Floración 

completa, grao 

leitoso 

Capítulos 

amarelos, grao 

pastoso 

Estado fenolóxico R2-R3 R4-R5.1 R6-R7 R7-R8 

Data 27-xullo 07-agosto 30-agosto 22-setembro 
Días transcorridos desde: 

Sementeira 80 91 114 137 
Botón floral - 12 35 58 

Comezo floración - - 23 46 
Materia seca e dixestibilidade 

MS % 10.4 12.4 15.6 23.6 
DMO % 76.5 75.1 66.3 62.8 

Rendemento 

t MS/ha 4.0 5.6 8.9 8.7 
UFL/ha (x1000) 3.1 4.4 5.5 4.9 

MS: materia seca; DMO: dixestibilidade da materia orgánica in vivo; UFL: unidades forraxeiras leite/kg 
MS 
 
No estudo de Rezende et al. (2002) onde se avaliaron tres variedades de xirasol 
cultivadas con 95, 110 e 125 días tras a sementeira, estas datas se corresponderon cos 
estados fenolóxicos de final de floración (R6), capítulo amarelo (R7-R8) e planta 
senescente, con todas as follas secas e o 90% de grans maduros (R9 e posterior). A 
evolución da composición química e valor nutricional dos ensilaxes móstrase na Táboa 
3, onde se pode observar que só aos 125 días se acadaba un nivel de MS do 30% - 35%, 
(recomendado por algúns autores como idóneo para ensilar noutros cultivos). Por outra 
banda, a dixestibilidade reducíase rapidamente coa idade da planta, desde o 62.9 % 
DMOIV aos 95 días até o 49.4% aos 125 días. Probabelmente esta redución se deba á 
interferencia da fracción lipídica na dixestibilidade, como se discute máis adiante, 
ademais do aumento da lignificación da parede celular.  
 

 

Táboa 3.- Evolución do rendemento e valor nutricional da ensilaxe de xirasol 

colleitado en diferentes estados fenolóxicos (Rezende et al., 2002) 
 

Días tras 

sementeira 

Estado 

fenolóxico 

Produción 

t MS/ha MS PB FD EE DMOIV pH 

95 R6 7.8 22.8 9.3 34.1 9.2 62.9 3.77 
110 R7-R8 7.2 24.8 10.4 39.6 12.7 56.1 3.97 
125 ≥R9 6.0 28.1 10.4 46.0 13.9 49.4 3.97 

MS: materia seca (%); PB: proteína bruta (%MS); FND: fibra neutro deterxente (%MS); FAD: fibra ácido 
deterxente (%MS); EE: extracto etéreo (%MS); DMOIV: dixestibilidade da materia orgánica in vitro (%) 
 
Entre diferentes xenotipos de xirasol colleitados no mesmo estado fenolóxico se 
observan tamén diferenzas en composición química e valor nutricional. Nun estudo 
onde se comparou a composición nutricional de 13 variedades de xirasol cortadas cando 
todas elas presentaban máis dun 90% de graos maduros, Tomich et al., (2004)20 
                                                 
20 TOMICH, T.R., GONÇALVES, L.C., TOMICH, R.G.P. RODRIGUES, J.A.; BORGES, I. (2004) 
Características químicas e digestibilidade in vitro de silagens de girassol. Revista Brasileira de Zootecnia. 
33 (6) (Supl. 1),.1672-1682. 
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reportan rangos de variación de 7.2 a 9.8 %MS para PB, 10.5 a 19.2 %MS para EE, 
37.7 a 51.5 %MS para FND, 31.5 a 40.1 para FAD, 5.2 a 7.3 para LAD y 47.1 a 56.1% 
para a dixestibilidade da MS (Taboa 4). Entre os parámetros expostos, a maior 
variabilidade se observou para o contido en EE, seguido do rendemento de MS por 
hectárea e do nível de MS, con coeficientes de variación de 21.3%, 18.3% e 14.4%, 
respectivamente. Estas diferenzas entre variedades son, sen embargo, comparativamente 
inferiores ás observadas para cada variedade en diferentes estados de madurez da planta 
entre os estados de inicio de floración e madurez fisiolóxica do cultivo.  
 

 

Táboa 4.- Variabilidade no rendemento e valor nutricional das ensilaxes de 

diferentes xenotipos de xirasol colleitados na proximidade da madurez fisiolóxica 

do cultivo (Tomich et al., 2003, 2004) 

 

Variedade 

Produción 

t MS/ha MS PB FD FAD LAD EE IVDMS pH 

AS-243 7.0 21.7 8.6 43.4 33.9 6.2 18.0 47.1 4.5 
AS-603 5.8 21.9 9.3 40.7 31.5 5.4 17.0 51.1 4.4 
Cargill-11 4.7 32.2 9.2 41.1 33.1 5.7 19.2 49.0 5.5 
Contiflor-3 6.8 23.0 8.0 46.7 36.1 7.1 13.5 49.9 4.5 
Contiflor-7 6.0 31.2 7.9 46.8 36.1 6.9 10.6 46.9 5.3 
DK-180 5.3 26.0 8.1 43.2 34.4 6.4 15.5 49.7 4.5 
M-734 6.4 26.3 9.8 50.6 39.4 6.9 10.5 51.4 4.5 
M-737 6.7 19.6 9.5 37.7 28.9 5.2 18.1 56.7 4.1 
M-738 5.6 27.2 9.8 52.8 40.1 6.9 13.7 49.4 4.5 
M-742 6.5 23.5 9.4 51.5 39.7 6.8 11.3 51.5 4.4 
Rumbosol-90 5.2 26.8 8.7 49.3 38.4 7.3 12.6 48.6 5.2 
Rumbosol-91 7.7 23.5 7.2 47.7 37.3 7.1 11.2 47.9 4.1 
V-2000 3.6 25.8 9.4 44.0 35.0 6.4 14.8 48.9 5.2 
Media 5.9 25.3 8.8 45.8 35.7 6.5 14.3 49.9 4.7 
Mínimo 3.6 19.6 7.2 37.7 28.9 5.2 10.5 46.9 4.1 
Máximo 7.7 32.2 9.8 52.8 40.1 7.3 19.2 56.7 5.5 
CV (%) 18.3 14.4 9.3 10.0 9.4 10.5 21.3 5.1 9.9 

MS: materia seca (%); PB: proteína bruta (%MS); FND: fibra neutro deterxente (%MS); FAD: fibra ácido 
deterxente (%MS); LAD: lignina ácido deterxente (%MS); EE: extracto etéreo (%MS); IVDMS: 
dixestibilidade da materia seca in vitro (%); CV: coeficiente de variación de cada parámetro  
 
 

Evolución das fraccións da planta de xirasol co avance a madurez. 

 
É interesante, para o coñecemento do rendemento e do valor nutricional do xirasol, 
expoñer a evolución das distintas partes en que se compón a planta ao longo do seu 
ciclo de crecemento. Na bibliografía hai abondante información obtida en estudos 
realizados entre o estado vexetativo e o de floración da planta, pero é considerabelmente 
máis escasa a descrición dos estados máis avanzados de desenvolvemento. Para 
contribuír a definir con máis detalle esta fase, no CIAM foi realizado un estudo cun 
híbrido de aceite de ciclo medio (PR63A90 de Pioneer) sementado a finais de maio de 
2004 a 95 mil plantas/ha en pequena parcela non irrigada na finca de Mabegondo e 
fertilizada con 40 kg de N,  80 kg de P2O5 y 120 kg de K2O/ha.  
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Neste traballo, descrito con máis detalle en Pereira-Crespo et al. (2014)21 se 
caracterizou a evolución do rendemento e valor nutricional da planta cortada cada dúas 
semanas desde a primeira semana tras o inicio de floración (5% de flores abertas) até a 
novena semana, que coincidiu coa madurez fisiolóxica do cultivo. En cada corte 
separaron-se as seguintes fraccións: Sementes (e/ou inflorescencias, no seu caso), 
Receptáculo (con brácteas e flores liguladas), Follas e Talo. Cada fracción foi pesada e 
no laboratorio foi analizada por separado usando métodos de referencia. Desa forma a 
evolución da planta enteira e das fraccións da mesma puido ser descrito ao longo do 
ciclo de crecemento do cultivo. O estado fenolóxico aproximado do cultivo (escala de 
Schneiter e Miller 1981) en función das semanas (S) transcorridas tras o comezo da 
floración foi o seguinte: S1=(R5.5-R5.9), S3=(R6-R7), S5=(R7-R8), S7=(R8-R9) e 
S9=(R9).  
 
Na Táboa 5 se mostran os resultados relativos á produción de MS/ha, composición 
química e valor nutricional da planta enteira ao longo do período S1-S9 así como á 
porcentaxe no peso seco total da planta de cada fracción e o seu valor nutricional. Co 
avance á madurez da planta o rendemento en MS aumentou entre as semanas S1 a S5 
desde 8.1 a 9.3 t MS/ha, para descender a continuación. A produción de enerxía neta 
leite (ENL) por hectárea seguiu o mesmo patrón, acadando-se un valor máximo na 
semana 5 tras o inicio da floración. O valor de MS aumentou, en particular a partir da 
S5, ao igual que a concentración de enerxía bruta conforme se transforman os 
carbohidratos non estruturais sintetizados pola planta en aceite, que se acumula nas 
sementes. A dixestibilidade da materia orgánica (DMOIV) da planta se reduce coa idade 
da planta, en consonancia cunha maior lignificación da parede celular. A pesar deste 
descenso de dixestibilidade, o valor enerxético da planta aumenta coa madurez até a S5-
S7 debido ao aumento da concentración de aceite na materia seca total da planta.  O 
valor en ENL das mostras calculou-se a partir do valor de DMOIV segundo Flores et 

al., (2005)22 e transformou-se posteriormente en Unidades Forraxeiras Leite (UFL) 
considerando que unha UFL equivale a 1,7 Mcal ENL (Vermorel, 1989)23. No caso de 
mostras desengraxadas (planta enteira e sementes) engadiu-se o valor da ENL 
correspondente á graxa da mostra considerando un valor medio de 4,9 kcal de ENL/kg 
de aceite (FEDNA 2010)24. 
 
A contribución proporcional das diferentes partes da planta á MS total mostra un 
aumento da fracción “sementes”, que pasa do 13% ao 42% entre S1 e S9, mentres que 
as fraccións “follas” e “talos” pasan en dito período do 21% ao 12% e do 39% ao 28%, 
respectivamente. O maior contido en cinzas se atopa nas follas e, en menor medida no 

                                                 
21 PEREIRA-CRESPO S., FLORES-CALVETE G., GONZALEZ-ARRAEZ A., FERNÁNDEZ-
LORENZO B., VALLADARES-ALONSO J., DÍAZ-DÍAZ N. Y RESCH-ZAFRA C. (2014) 
Rendimiento y valor nutricional del girasol (Helianthus annus, L.) aprovechado para forraje tras la 
floración. 53 Reunión Científica SEEP 2014-Cantabria (en prensa). 
22 FLORES G.,  GONZÁLEZ-ARRÁEZ A., CASTRO J., CASTRO P., CARDELLE M., FERNÁNDEZ-
LORENZO B. Y VALLADARES J. (2005). Evaluación de métodos de laboratorio para la predicción de 
la digestibilidad in vivo de la materia orgánica de ensilajes de hierba y planta entera de maíz. Pastos 32, 
5-99. 
23 VERMOREL M. (1989). Energy: the Feed Unit System. En: R. Jarrige (ed).  Ruminant nutrition: 

Recommended allowances and feed tables, pp 23-32. INRA y John Libbey Eurotext,  París-Francia. 
24

 Tablas FEDNA de composición y valor nutritivo de alimentos para la fabricación de piensos 
compuestos (3ª edición). 2010. C. de Blas, G.G. Mateos y P. García-Rebollar. Fundación Española para el 
Desarrollo de la Nutrición Animal. Madrid. 502 pp. 
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receptáculo, e aumenta coa madurez.  A pesar do descenso no contido en PB das follas e 
da menor proporción destas na MS total da planta desde a floración á madurez 
fisiolóxica do cultivo, a concentración de PB na planta enteira tende a aumentar debido, 
por unha banda,  á menor proporción da fracción “talos” que ten un contido en PB 
extraordinariamente baixo (<2%MS en todo o período) sumado á contribución cada vez 
maior da fracción “sementes” cuxo contido en PB tende a aumentar co enchido e 
maduración do grao.  
 
Táboa 5.- Efecto do momento de corte (semanas tras comezo da floración) sobre o 

rendemento e valor nutricional da planta enteira de xirasol e das fraccións 

Semente, Receptáculo, Follas e Talo (a partir de Pereira-Crespo et al., 2014) 

 

Planta enteira 

SEM RDT MS CZ MO PB FD FAD LAD EE CSA EB DMOIV
†
 UFL

††
 

S1 8.1 18.5 9.1 90.9 6.8 38.9 34.6 4.0 1.9 26.9 17.3 64.8 0.80 

S3 8.5 20.6 8.2 91.8 6.3 39.8 31.6 6.1 11.8 14.5 19.6 52.9 0.84 

S5 9.3 26.6 8.7 91.3 6.8 41.7 34.2 5.9 19.8 5.5 21.4 45.3 0.98 

S7 8.5 39.2 8.6 91.4 7.4 39.8 33.4 6.8 24.2 4.1 22.1 41.2 1.01 

S9 8.3 47.8 8.8 91.2 7.7 42.1 35.9 7.1 23.4 3.3 21.8 39.7 0.96 

Sementes  

SEM PCT MS CZ MO PB FD FAD LAD EE CSA EB DMOIV
†
 UFL

††
 

S1 13% 17.7 4.9 95.1 10.4 32.1 22.9 5.6 2.1 42.7 18.5 70.8 0.93 

S3 30% 35.3 3.3 96.7 9.6 33.7 25.9 6.8 34.6 8.0 26.2 49.9 1.30 

S5 38% 54.8 3.0 97.0 12.0 22.3 16.6 5.7 49.5 3.9 29.5 42.9 1.73 

S7 44% 81.0 2.7 97.3 11.9 23.7 18.4 6.2 51.9 3.9 29.2 40.5 1.73 

S9 42% 91.7 3.0 97.0 12.4 25.6 20.0 6.5 51.8 3.1 29.0 44.2 1.74 

Receptáculo (sen sementes) 

SEM PCT MS CZ MO PB FD FAD LAD EE CSA EB DMOIV UFL 

S1 27% 16.4 7.9 92.1 5.8 27.4 20.5 2.8 2.6 32.9 17.4 75.0 0.96 

S3 26% 13.6 10.3 89.7 3.8 32.0 24.8 5.1 2.3 21.2 16.2 57.5 0.69 

S5 19% 14.1 14.8 85.2 4.0 36.6 31.4 2.7 2.4 6.0 16.1 56.1 0.63 

S7 20% 21.4 15.5 84.5 5.1 37.3 34.0 4.6 4.6 6.4 16.5 48.6 0.52 

S9 18% 34.1 16.4 83.6 6.0 37.6 36.0 5.3 4.5 3.4 16.2 46.0 0.48 

Folla 

SEM PCT MS CZ MO PB FD FAD LAD EE CSA EB DMOIV UFL 

S1 21% 18.6 19.2 80.8 15.9 22.7 45.0 3.6 4.1 9.3 17.1 60.1 0.63 

S3 18% 20.3 17.0 83.0 11.4 25.6 23.8 6.3 3.8 10.3 17.1 56.1 0.60 

S5 14% 25.2 20.6 79.4 8.6 28.8 26.6 9.1 3.5 12.1 16.2 60.4 0.62 

S7 12% 54.2 21.3 78.7 7.2 31.0 34.3 8.7 4.0 3.5 16.0 43.9 0.43 

S9 12% 68.8 23.6 76.4 6.9 29.9 34.1 7.5 3.8 3.2 15.2 54.3 0.54 

Talos 

SEM PCT MS CZ MO PB FD FAD LAD EE CSA EB DMOIV UFL 

S1 39% 20.6 6.2 93.8 1.5 57.7 42.8 4.5 0.3 26.2 17.0 57.3 0.71 

S3 26% 22.0 5.9 94.1 1.1 66.7 51.6 5.8 0.5 15.8 17.1 44.1 0.53 

S5 29% 25.5 6.4 93.6 1.0 76.5 62.3 7.0 0.4 3.9 17.0 32.9 0.37 

S7 25% 28.5 7.5 92.5 1.3 74.4 59.0 8.7 0.5 3.2 17.1 37.4 0.43 

S9 28% 30.8 6.6 93.4 1.8 75.1 60.8 9.0 0.5 3.7 17.2 22.4 0.24 
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SEM: semana tras comezo de floración; RDT: rendemento da planta (t MS/ha); PCT: porcentaxe de cada 
fracción na materia seca de la planta; MS: materia seca (%); CZ: cinzas (%MS); MO: materia orgánica 
(%MS); PB: proteína bruta (%MS); FND: fibra neutro deterxente (%MS); FAD: fibra ácido deterxente 
(%MS); LAD: lignina ácido deterxente (%MS); EE: extracto etéreo (%MS); CSA: carbohidratos solúbeis 
en augu (%MS); EB: energía bruta (MJ/kg MS); DMOIV: dixestibilidade de la MO in vitro (%); 
DMOIV†: medida sobre mostra desengraxada; UFL: unidades forraxeiras leche (kg-1 MS), UFL††: 
calculada tendo en conta a achega calórica do aceite. 
 
 
Os rendementos obtidos no anterior estudo, de máis de 9 t MS/ha, poden considerar-se 
altos, comparados cos referidos na bibliografía e probablemente influídos pola 
realización do ensaio en pequena parcela, onde practicamente non hai perdas de forraxe 
na colleita. 
 
Unha recente aproximación aos rendementos en gran parcela a proporcionan os 
resultados doutro estudo realizado no CIAM en 2013, onde nunha superficie de 2 ha, 
seguindo un cultivo de inverno (mestura de raigrás híbrido+leguminosas anuais) se 
sementou a mediados de xuño un híbrido de ciclo medio (IMIKO, tipo Clearfield de 
Koipe) á mesma densidade ca no ensaio anterior (95 mil plantas/ha). Foi fertilizado con 
xurro de vacún que achegou 80 kg de N, 60 kg de P2O5 e 100 kg de K2O/ha. O inicio de 
floración tivo lugar o 20 de agosto e colleita tivo lugar o 24 de setembro cando a planta 
se atopaba entre a semana 4-5 tras o inicio de floración. Se utilizou unha picadora de 
precisión autopropulsada Cibus Winterstaiger, específica para ensaios, e o rendemento 
se calculou por pesada en báscula ponte dos remolques antes de seren ensilados nun 
silo-bolsa. 
 
Na Táboa 6 se expoñen os valores medios de produción e valor nutricional dos cultivos 
de inverno e do xirasol como cultivo de verán. A produción total da rotación foi de 13.1 
t MS/ha, da que algo menos do 60% correspondeu ao xirasol (7.4 t MS/ha). Salienta-se 
a similitude dos valores obtidos neste estudo cos correspondentes ao ensaio realizado en 
2004 para a colleita realizada ao redor do estado R7, ás 5 semanas tras o inicio de 
floración. 
 

Táboa 6.- Rendemento e valor nutricional dunha rotación intensiva de dous 

cultivos/ano con xirasol como cultivo de verán, en gran parcela no CIAM 
 

 RDT MS  MO  PB  FD FAD LAD EE  CSA EB  DMOIV
†
 UFL

††
 

Cultivo de inverno
1 

RH-5L 5.7 16.8 91.0 13.2 43.2 32.0 - - 14.8 - 70.5 0.86 

Cultivo de verán 

Xirasol 7.4 24.2 90.1 6.6 42.1 34.3 6.9 14.7 14.3 21.6 50.8 0.99 
1 RH-5L: mestura de raigrás híbrido con cinco leguminosas anuais (sementado o 5 de novembro de 2012 
e colleitado o 22 de maio de 2013) 
RDT: rendemento (t MS/ha); MS: materia seca (%); CZ: cinzas (%MS); MO: materia orgánica (%MS); 
PB: proteína bruta (%MS); FND: fibra neutro deterxente (%MS); FAD: fibra ácido deterxente (%MS); 
LAD: lignina ácido deterxente (%MS); EE: extracto etéreo (%MS); CSA: carbohidratos solúbeis en augu 
(%MS); EB: energía bruta (MJ/kg MS); DMOIV†: dixestibilidade de la MO in vitro (%) medida sobre 
mostra desengraxada; UFL††: unidades forraxeiras leche (kg-1 MS) calculada tendo en conta a achega 
calórica do aceite. 
 
 


