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 CALIDADE FERMENTATIVA DA ENSILAXE DE 
XIRASOL
O baixo contido de materia seca é considerado unha das 
desvantaxes do cultivo de xirasol posto que, como vimos 
anteriormente, a planta acumula moita humidade no talo 
e no receptáculo floral, aínda en estadios avanzados de de-
senvolvemento.

Con frecuencia atopamos na bibliografía resultados que 
amosan unha calidade de conservación razoablemente boa, 
seguindo os clásicos criterios de pH e contido en N-amo-
niacal e ácidos de fermentación, cando se ensila o xirasol 
cun alto contido en humidade. Como se expuxo na táboa 
2, resultado do traballo de Demarquilly e Andrieu (1972) 
[Afriga 109, p. 80], o contido en MS das ensilaxes proce-
dentes de plantas de xirasol recollidas entre os 80 e os 137 
días tras a sementeira situábase no rango entre 10,4 % e 
23,6 %. A pesar da alta humidade do cultivo, o pH final 
acadado oscilou entre 3,8 a 4,0, o contido en N-NH3 entre 
5,5 e 7,5 % MS e a concentración de ácido láctico entre 7,1 
a 8,8 % MS, o que denota unha boa calidade de conserva-
ción da forraxe ensilada. 

Estudando o efecto da data de colleita do cultivo de xira-
sol sobre a calidade da ensilaxe, Edwards et al. (1978) indi-
caban que aínda en estados precoces, con baixo contido de 
MS, as ensilaxes obtidas presentaban unha fermentación 

Este artigo é a continuación do traballo publicado no número 109 da revista Afriga e nel recóllense 
novos aspectos vinculados ao ensilado do xirasol en comparación co do millo forraxeiro.

láctica, cunha conservación satisfactoria do valor nutricio-
nal da forraxe orixinal. Donaldson et al. (1980) indican que 
para unha ensilaxe de xirasol cortado en estado de floración 
que presentaba un contido en MS de só 14,3 % se obtivo un 
valor de pH de 4,0 e denotou unha boa calidade de conser-
vación. De forma similar, Zea e Díaz (1990), para ensilaxes 
de xirasol realizadas entre os estados de botón floral e 100 
% de floración, sinalan valores tamén moi baixos de MS 
(15,3 % e 17,2 %), a pesar do cal o pH das ensilaxes oscilou 
entre 4,2 e 3,9, respectivamente. 

A planta de xirasol ten un contido en azucres modera-
do e unha alta capacidade tampón, similar á da alfalfa, e o 
valor da relación azucres/capacidade tampón é aproxima-
damente igual a 1,5 no momento de ensilar (Weissbach, 
2007). Por esta razón, aínda que a ensilaxe de xirasol poida 
presentar altas proporcións de ácido láctico, é relativamen-
te frecuente que presenten valores de pH superiores aos 
habituais nas ensilaxes de millo e de sorgo. Utilizando a 
ecuación MSmin (%)= 45 – 8(S/BC), que relaciona o ratio 
entre a concentración de azucres (S) e a capacidade tam-
pón (BC) que presenta unha forraxe co valor mínimo de 
MS necesario para obter unha fermentación libre de butí-
rico (Weissbach et al., 1974), sería necesario que a planta 
de xirasol no momento de ensilar (S/BC=1,5) tivese unha 
MS do 33 %. Este valor é claramente superior aos valores 
habituais para este cultivo, polo que, en opinión dos ante-
riores autores, sería necesario utilizar un aditivo no ensi-
lado do xirasol, recollido con valores de MS baixos, para 
garantir unha correcta fermentación. 

Á hora de ensilar a planta de xirasol con altos valores de 
humidade, deben considerarse determinados efectos nega-
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NO ES 
HIERBA, 
ES MAÍZ

TRATADO CON 
INOCULANTES

PRECIOS ESPECIALES COMPRANDO DURANTE 
CAMPAÑA (AGOSTO Y SEPTIEMBRE)

SILO DE GIRASOL: aproximadamente, 
14 % de proteína y 11 % de grasa
SILO DE MAÍZ: aproximadamente, 
31-35 % de materia seca y 30-34 % 
de almidón 

ENSILADO DE MAÍZ Y GIRASOL 
EN MICROSILOS

VENTAJAS DEL 
MICROSILO
•  Disponibilidad del producto 

en las cantidades deseadas
•  Fácil y cómodo 

de transportar
•  Puede utilizarse directamente 

como comedero ad libitum
•  Puede estar al aire libre
•  Larga conservación: hasta 

24 meses

Disponemos de maquinaria para preparar pastone y grano 
húmedo con nuestros maizes o con los suyos

Por tanto, en paralelo á produtividade da colleita e 
ao seu valor nutricional, na elección da data de corte 
debe considerarse o contido en MS da forraxe. Apro-
veitamentos precoces, ao redor da floración, producen 
ensilaxes moi húmidas, con MS<20 % e gran produ-
ción de efluente, aínda que de valor nutricional medio-
alto. Aproveitamentos máis tardíos, nos estados R7-
R8, permitirán maximizar a produción de MS e ENL 
por ha, situándose no rango de MS 25-28 %, co que a 
produción de efluente será moito máis baixa ou incluso 
nula. En contrapartida, a dixestibilidade da fibra será 
menor pero o valor enerxético unitario da planta pode 
quedar compensado polo incremento na concentración 
de aceite. 

Non parece haber vantaxes na realización de aprovei-
tamentos máis tardíos na proximidade da maduración 
fisiolóxica das sementes, posto que a planta neste estado 
tan avanzado presenta unha inferior calidade nutricio-
nal e o material senescente do talo, de parte das follas 
e do capítulo pode presentar unha elevada contamina-
ción fúnxica que comprometa a estabilidade aeróbica do 
ensilado (Woolford et al., 1984). Por iso, coa perspectiva 
de minimizar as perdas de efluentes e obter unha forraxe 
de mellor calidade e máis estable unha vez aberto o silo, 
un momento adecuado para ensilar sería cando a planta 
alcanzase o 25 % MS, ao redor da semana 5.ª tras o inicio 
de floración do cultivo. 

tivos derivados desta práctica. Ademais do efecto negativo 
na calidade de conservación, unida á redución adicional do 
consumo voluntario causada pola alta humidade da ensilaxe 
(Balch e Campling, 1961; Van Soest, 1994), é de especial 
preocupación a elevada produción de efluente que se produ-
ce no silo coas conseguintes perdas de MS e o seu posible 
efecto ambiental. O volume de efluente producido nun silo 
depende, sobre todo, do nivel de materia seca da forraxe en-
silada. Unha das ecuacións máis simples que relacionan os 
anteditos valores é V= 669,4 - 2,24 x D (Sutter, 1957), onde 
V= litros de efluente / tonelada de forraxe e D= contido en 
MS da forraxe en gramos/kg. Así, para un xirasol ensilado 
antes da floración co 10 % MS produciríanse 445 litros/to-
nelada, mentres que cando se ensila en estado de grao pas-
toso co 25 % MS se producirán 109 litros/tonelada e prac-
ticamente non se produciría efluente cando se acada o 29 % 
MS nas proximidades da madurez fisiolóxica da planta. Este 
efluente ten unha concentración de entre 4 e 100 g de MS 
altamente dixestible por litro (Offer et al., 1992), polo que as 
perdas de nutrientes poden ser moi elevadas. Por outra parte, 
o efluente procedente da ensilaxe é un poderoso contami-
nante da auga (Woolford, 1984; McDonald et al., 1991); por 
iso, dentro das boas prácticas agronómicas encamiñadas a 
evitar a contaminación das augas por escorredura e por in-
filtración no solo ou arrastre cara ás augas superficiais, débe-
se incluír a redución ou eliminación dos efluentes en orixe, 
polo que se debe evitar ensilar forraxe de alta humidade. 
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É de interese sinalar que, para o cultivo do millo e nas 
condicións de medio citadas, o rendemento está claramente 
condicionado polas precipitacións rexistradas no verán. Existe 
unha alta correlación entre o rendemento medio anual e as 
precipitacións rexistradas entre finais de primavera e meses 
de verán ata a floración do cultivo (data media 31 de xullo), 
de forma que a precipitación acumulada durante os meses de 
xuño a agosto explica un 81 % da variabilidade do rendemen-
to medio anual do millo forraxeiro. Os resultados da análise 
de regresión indican que, a partir dunha precipitación acumu-
lada mínima de 66 mm entre os meses de xuño e agosto, por 
cada 10 mm de choiva por riba desta cifra o rendemento do 
cultivo aumenta en 436 kg MS/ha. A correspondencia entre 
os valores de produción de materia seca e precipitación no 
período citado pódese observar no gráfico adxunto. 

COMPARACIÓN COA ENSILAXE DE MILLO
Co ánimo de ofrecer unha perspectiva de comparación da 
produtividade e valor nutricional do cultivo de xirasol coa 
do millo en condicións edafoclimáticas semellantes, fare-
mos unha referencia aos valores medios rexistrados duran-
te 12 anos no cultivo de millo forraxeiro en gran parcela 
(media de 25 ha/ano) na finca experimental do CIAM, 
en condicións de non irrigación, utilizando un total de 20 
híbridos comerciais de ciclo medio e medio-curto, depen-
dendo dos anos. As datas medias de sementeira e de collei-
ta sitúanse entre o 16 de maio e o 30 de setembro, respec-
tivamente, cun período de crecemento medio do cultivo de 
137 días. Como pode observarse na táboa 7, a produción 
media neta anual (medida por pesada dos remolques en 
báscula ponte antes de descargar nos silos trincheira) foi 
de 12,6 t MS/ha, cunha forte oscilación entre 9,9 e 16,9 
t MS/ha, na que o valor mínimo representou o 58 % do 
máximo, valores ambos rexistrados nos anos 2011 (valor 
mínimo da serie) e 2009 (valor máximo da serie), respec-
tivamente. O rendemento de millo forraxeiro para ensilar 
no ano 2011 ofrecido por Sousa e Miranda (2012) para a 
Mariña lucense, como media de 180 ha, foi de 11,2 t MS/
ha. De entre os parámetros expostos na táboa 7, a maior 
variabilidade correspondeu precisamente ao rendemento 
de MS/ha, seguido do contido de amidón e de PB, mentres 
que os menos variables foron, por esta orde, MO, dixestibi-
lidade e UFL/kg MS.

Os resultados obtidos mostran que, en relación ao ren-
demento de MS por hectárea, a produtividade do xirasol 
medida en gran parcela no CIAM (7,4 t MS/ha no ano 
2013) supón un 58,7 % da observada, de media, para o 
millo forraxeiro. Esta diferenza, se a comparamos coa pro-
dución de millo rexistrada o mesmo ano 2013 (9,98 t MS/
ha), redúcese ao 74,1 % da produción de millo. O contido 
en MS e MO da planta de millo no momento de collei-
ta foi superior ao do xirasol (MS: 36,7 vs. 24,2 %, MO: 
96,7 vs. 90,1 % MS, respectivamente). Os contidos de PB e 
FND foron semellantes para ambos os cultivos e o contido 
en FAD claramente superior para o xirasol (34,3 % MS) 
comparado co millo (22,3 % MS). En canto á dixestibili-
dade in vitro da materia orgánica, foi claramente superior 
para a planta de millo comparada coa de xirasol (medi-
da esta sobre mostra desprovista de graxa) con valores de 
DMOIV de 70,7 vs. 50,8 %, respectivamente. Non obs-
tante, cando se ten en conta a enerxía do aceite da planta 
de xirasol, o valor de UFL/kg MS é incluso lixeiramente 
superior ao do millo, con valores de 0,94 vs. 0,99 UFL/kg 
MS, respectivamente.

Produción 
(t MS/ha)

MS MO PB FND FAD AM DMOIV UFL

Media 12,6 36,7 96,7 6,9 42,1 22,3 33,3 70,7 0,94

Mínimo 9,9 33,6 96,2 6,1 38,7 20 25,8 67,6 0,91

Máximo 16,9 42,5 97,3 7,6 46,2 24,2 39,1 72,7 0,98

CV (%) 18,1 8,6 0,4 10,3 5,6 6,4 13,4 1,5 2,7

Táboa 7. Valores medios de rendemento e valor 
nutricional obtidos no cultivo de millo forraxeiro para 
ensilar na finca do CiaM no período 2002-2013

CV: coeficiente de variación; MS: materia seca (%); MO: materia orgánica 
(% MS); PB: proteína bruta (% MS); FND: fibra neutro deterxente (% MS); 
FAD: fibra ácido deterxente (% MS); AM: amidón (% MS); EE: extracto 
etéreo (% MS); DMOIV: dixestibilidade da materia seca in vitro (%); UFL: 
unidades forraxeiras leite/kg MS 
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Figura 1. Valores medios de precipitación acumulada 
anualmente durante o período xuño-agosto e o 
rendemento do millo forraxeiro na finca do CiaM durante 
o período 2002-2013
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USO DA ENSILAXE DE XIRASOL NO GANDO DE LEITE
Comparado co millo forraxeiro, polo xeral a ensilaxe de 
xirasol presenta unha menor inxestión voluntaria nas vacas 
de leite (McGuffey e Shingoethe, 1980). Cando o aprovei-
tamento da planta de xirasol se fixo no estado de floración 
e, por tanto, o contido en extracto etéreo non limita a súa 
achega na dieta, considérase que o factor que condiciona 
a menor inxestión destes ensilados é o seu baixo contido 
en materia seca. Non obstante, na bibliografía atópanse 
con certa frecuencia resultados de experimentos onde se 
dá conta dun bo comportamento das ensilaxes de xirasol 
para a produción de leite, aínda que na maior parte dos 
casos se refiren a vacas de potencial produtivo moderado 
ou en fases tardías da lactación. Por exemplo, Thomas et 
al. (1982) observan un nivel de inxestión da ensilaxe de 
xirasol mesmo superior ao de millo e unha maior produ-
ción de leite con vacas en metade e final de lactación e 
conclúen que a ensilaxe de xirasol é unha forraxe adecuada 
nesta fase. Outro tanto acontece co ensaio de Hubbel et al. 
(1985), no que para vacas Jersey en lactación observaron 
unha superior inxestión de materia seca e produción de 
leite (+2,2 kg/día) nas vacas alimentadas con ensilaxe de 
xirasol comparada coa de millo. 

Comparando o valor nutricional e a dixestibilidade in 
vivo de ensilaxes de millo e de xirasol (ambos os dous re-
collidos no estado do grao pastoso-duro) con vacas Hols-
tein secas, Valdez et al. (1988a) observaron que a ensilaxe 
de millo tiña unha dixestibilidade da MS superior á do 
xirasol (DMO de 69,6 e 57,4 %, respectivamente) e atri-
buíron parcialmente esta diferenza ao elevado contido en 
EE do xirasol (11,3 % MS) comparado co do millo (4,0 
% MS). Non obstante, a superior enerxía bruta da MS do 
xirasol motivou que a inxestión de enerxía dixestible fose 
semellante para ambas as forraxes a pesar das diferenzas 
en dixestibilidade, o que pode explicar parcialmente as 
respostas produtivas observadas en ensaios onde se utili-
zan ensilaxes de xirasol recollidos en estados relativamente 
avanzados de madurez. 

Os resultados son variables en función da proporción de 
xirasol na dieta de voluminosos. Leite (2002) observa que 
a substitución total da ensilaxe de millo pola de xirasol na 
dieta de vacas en lactación promoveu unha redución signi-
ficativa do 17 % na inxestión de materia seca, mentres que 
unha substitución parcial (34 % e 66 %) non lle afectou ao 
consumo. Silva et al. (2004) nun ensaio con vacas de media 
produción concluíron que a inclusión parcial da ensilaxe de 

xirasol non lles afectou significativamente ás producións 
de leite, de proteína ou de graxa, pero cando a substitución 
foi completa afectoulles de xeito negativo ás producións de 
leite, de proteína e de extracto seco total de leite. 

Noutros estudos observáronse modificacións na compo-
sición do leite das vacas alimentadas con ensilaxe de xira-
sol, comparadas con ensilados de millo. Cando o xirasol foi 
recollido nun estado posterior á floración, cun contido en 
aceite elevado, adóitanse observar reducións na porcentaxe 
de graxa e na de ácidos graxos (AG) saturados, acompa-
ñado dun aumento de AG insaturados. Utilizando unha 
ensilaxe de xirasol co 10,7 % de aceite, McGuffey e Shin-
goethe (1980) observaron menor inxestión de MS e menor 
produción de leite en comparación cunha ensilaxe de millo, 
pero, cando se expresaba a produción corrixida en graxa, 
non había diferenzas, por mor dun maior contido graxo 
do leite das vacas que consumiron xirasol. A graxa do leite 
foi marcadamente diferente entre os tratamentos de millo 
e xirasol, en consonancia co superior consumo de aceite 
insaturado na dieta con ensilaxe de xirasol, que multiplicou 
por tres ao da dieta con ensilaxe de millo. A proporción 
de AG saturados (C14:0+C16:0+C18:0) reduciuse dende 
o 71, 3 % ao 50, 3 %, mentres que a de C18:1 aumentou 
de 23,7 % a 41,0 % e a de C18:3 pasou de 0,9 % ao 2,6 % 
dos AG totais cando se substituíu a ensilaxe de millo pola 
de xirasol. 

Noutro ensaio onde se compararon racións completas 
cun 30 % na MS total de ensilaxe de xirasol (EE 12,1 % 
MS), de ensilaxe de millo (EE 2,9 % MS) ou unha mestu-
ra de ambos, Valdez et al. (1988b) atopan menores rende-
mentos na produción de leite corrixida por materia graxa 
para as vacas que recibiron ensilaxe de xirasol comparado 
co millo (-1,0 kg/vaca e día), pero este tratamento non se 
diferenciou da mestura de ensilaxes de millo+xirasol. A in-
clusión da ensilaxe de xirasol mellorou o perfil graxo do 
leite en comparación coa ensilaxe de millo. O contido en 
AG saturados (C14:0+C16:0+C18:0) descendeu de 63,0 a 
61,2 e 55,2 % AG totais, o de C18:1 aumentou de 30,0 a 
32,0 e 37,4 % AG totais e o de C18:2 total aumentou de 
3,5 a 3,9 e 4,4 % AG totais para as racións compostas por 
ensilaxe de millo, de millo+xirasol e de xirasol, respectiva-
mente. 

Os resultados expostos están en liña cos derivados da 
meta-análise realizada por Glasser et al. (2008) sobre 145 
experimentos reportados pola bibliografía acerca do efec-
to da adición de aceites vexetais á dieta de vacas leiteiras 
sobre a composición en AG do leite. Os autores indican 
que a inclusión de sementes ou aceites de xirasol (excluí-
das as variedades “alto oleico”) en cantidades equivalentes 
á achega na dieta de entre 480 e 860 g de aceite reduce a 
concentración de AG saturados e aumenta a de AG mo-
noinsaturados (C18:1 cis e trans) e de AG poliinsaturados 
C18:2 ácido linoleico e ácido linoleico conxugado (CLA) 
total, cun efecto non significativo sobre a concentración 
dos AG C18:3. Estes resultados indican a posibilidade de 
que a ensilaxe de xirasol teña un lugar na dieta de vacas 
leiteiras reemprazando parcialmente á ensilaxe de millo a 
fin de achegar aceite para mellorar o perfil graxo do leite, 
sen redución apreciable do rendemento das vacas. 

DENTRO DAS BOAS PRÁCTICAS 
AGRONÓMICAS ENCAMIÑADAS A EVITAR 
A CONTAMINACIÓN DAS AUGAS POR 
ESCORREDURA E POR INFILTRACIÓN 
NO SOLO OU ARRASTRE CARA ÁS 
AUGAS SUPERFICIAIS, DÉBESE INCLUÍR 
A REDUCIÓN OU ELIMINACIÓN DOS 
EFLUENTES EN ORIXE, POLO QUE SE 
DEBE EVITAR ENSILAR FORRAXE DE ALTA 
HUMIDADE
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De acordo cos resultados do citado traballo, a substitu-
ción de 4 kg de materia seca de ensilaxe de millo por xi-
rasol recollido nun estado aproximado R7, co 15-16 % de 
EE, realizaríalle unha achega extra á ración de aproxima-
damente 500 g de aceite, descontada a parte de EE da en-
silaxe de millo substituída. Nestas condicións, aplicando as 
ecuacións reflectidas na táboa 8, observaríase unha mellora 
na composición do perfil de AG do leite comparado coa 
dieta base sen xirasol que podemos cuantificar da seguinte 
forma (medido en unidades porcentuais sobre AG totais): 
redución de 10,1 ud na porcentaxe de AG saturados (C6:0 
a C18:0), aumento de 4,9 ud do AG monoinsaturado 
C18:1 e aumento de 0,4 ud na porcentaxe do poliinsatura-
do C18:2 CLA total, acompañado dunha lixeira redución 
(0,2 ud) da porcentaxe de graxa total.

A PRODUTIVIDADE DO XIRASOL MEDIDA 
EN GRAN PARCELA NO CIAM (7,4 T MS/
HA NO ANO 2013) SUPÓN UN 58,7 % DA 
OBSERVADA, DE MEDIA, PARA O MILLO 
FORRAXEIRO

Ácido graxo Ecuación

Achega de ensilaxe de xirasol en 
substitución de ensilaxe de millo

3 kg MS 
(X=0,37 kg)

4 kg MS 
(X=0,50 kg)

C6:0 a C8:0 VAG= -0,93 X -0,3 -0,5

C10:0 a C14:0 VAG= -10,0 X -3,8   -5

C16:0 VAG= -22,3 X + 12,9 X2 -6,5 -7,9

C18:0 VAG= 6,40 X  2,4  3,2

C18:1 (total) VAG= 9,8 X  3,7  4,9

CLA  (total) VAG= 0,8 X  0,3  0,4

Materia graxa VMG= -0,4 X -0,15 -0,2

Táboa 8. Variación das porcentaxes de ácidos graxos 
do leite (VaG en g/100 g aG totais) e de materia graxa 
(VMG, en g/100 g de leite) en función da cantidade de 
aceite suplementado (X, en kg/vaca e día) con sementes 
de xirasol non oleicas, calculada a partir do estudo de 
Glasser et al. (2008)

Composición 
do leite

Tipo de dieta

Control
9 % sementes
“alto oleico”

(>79 % oleico)

9 % sementes 
“estándar”

(>67 % linoleico)

Materia graxa (%) 3,01 2,75 2,38

Materia proteica (%) 3,26 3,28 3,49

Sólidos totais (%) 11,94 11,56 11,36

Composición da graxa do leite

AG saturados (C4:0 a C18:0) 67,8 58,1 51,3

AG insaturados (C14:1 a C18:2) 28,9 38,8 45,6

Táboa 9. efecto da inclusión de sementes de xirasol “alto 
oleico” e de xirasol “estándar” na ración de vacas en lactación 
comparado cunha dieta control a base de torta de soia e millo na 
composición e perfil de ácidos graxos do leite  (Middaugh et al.)

O tipo de aceite da variedade de xirasol modifica o 
efecto que a súa inxestión causa na composición do leite. 
Middaugh et al. (1988) substituíron o 9 % da MS corres-
pondente á fracción de torta de soia e fariña de millo dun 
concentrado para vacas de leite con sementes de xirasol de 
tipo alto oleico (>79 % de ácido oleico) e de tipo estándar 
(>67 % de ácido linoleico). A inclusión das sementes de 
xirasol estándar reduciu significativamente a porcentaxe 
de graxa do leite e aumentou a de proteína, en compa-
ración cos outros dous tratamentos (táboa 9) que non se 
diferenciaron estatisticamente entre si. Por outra banda, a 
composición da graxa do leite foi menos saturada (e máis 
insaturada) cando se introduciron as sementes de xirasol 
na dieta, cun efecto significativamente máis marcado para 
o xirasol estándar comparado co alto oleico. Os resultados 
suxiren que, desde o punto de vista da mellora do perfil 
graxo do leite en relación á saúde humana, o uso de varie-
dades de xirasol tradicionais na alimentación das vacas de 
leite tería vantaxes sobre as variedades “alto oleico”. 

CONCLUSIÓNS
•	 O cultivo de xirasol produce entre o 50 e o 72 % da mate-

ria seca por hectárea comparado co millo forraxeiro en te-
rreos onde normalmente se cultiva este. Pode ser unha al-
ternativa para obter forraxe de verán en terreos máis secos 
onde o crecemento de millo forraxeiro se vería afectado.

•	 Existe un forte efecto do momento de colleita sobre o 
contido en materia seca e a composición química do 
xirasol. O seu valor nutricional caracterízase, compara-
tivamente co millo, por un menor contido en materia 
seca e un maior contido en cinzas e lignocelulosa. Non 
obstante, o valor enerxético da planta de xirasol é com-
parable, ou incluso superior, á do millo, dependendo do 
momento de colleita, debido ao alto contido en aceite.

•	 Recoméndase recoller o xirasol ao redor da 4.ª-5.ª se-
mana tras o inicio da floración, cando a base dos capítu-
los é de cor amarela e o froito, totalmente formado, está 
en estado pastoso, momento no que o rendemento por 
hectárea se ve maximizado. Neste estado, o contido en 
MS estará próximo ao 25 % e a materia seca terá unha 
concentración en aceite superior ao 10-12 %, cun valor 
enerxético igual ou superior a 0,95 UFL/kg MS.

•	 A utilización da ensilaxe de xirasol como forraxe prin-
cipal na ración está limitada polo alto contido en graxa 
libre, que non debe superar o 5-6 % da MS na ración 
de vacas de leite. 

•	 O seu uso como complemento da ensilaxe de millo fo-
rraxeiro estaría relacionado coa mellora do perfil nu-
tricional da graxa do leite, rebaixando a porcentaxe de 
ácidos graxos saturados e aumentando a de insaturados, 
de particular interese no caso do ácido linoleico conxu-
gado (CLA). Neste sentido, as variedades estándar, ri-
cas en ácido linoleico, parecen máis acaídas ca as novas 
variedades alto oleico. 

NOTAS
a) A bibliografía citada neste traballo está a disposi-

ción dos lectores mediante contacto co primeiro autor.
b) Este artigo é a parte II doutro traballo publicado 

no número 109 da revista Afriga. 
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