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VARIACIÓN DA PRODUCIÓN E VALOR NUTRITIVO
DO MILLO FORRAXEIRO COA MADUREZ:
AVALIACIÓN DE CRITERIOS OBXECTIVOS PARA
ESTIMAR O MOMENTO ÓPTIMO DE COLLEITA

Presentamos unha síntese da investigación realizada polo CIAM sobre a evolución
da produción e da calidade do millo forraxeiro coa madurez, co fin de definir a data
óptima da súa colleita e avaliar os criterios do momento máis adecuado para a súa
recolección en Galicia.
S. Pereira-Crespo1, G. Flores-Calvete, A. González-Arráez, B. Fernández-Lorenzo,
A. Aguión, J. Valladares e C. Resch
Centro de Investigacións Agrarias de Mabegondo (CIAM)
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INTRODUCIÓN
O estado de madurez ten importantes efectos en moitas características do millo cultivado para ensilar. O rendemento total da colleita, o contido en materia seca, a porcentaxe de gran,
a dixestibilidade da cana (Daynard e Hunter, 1975), as perdas
no ensilado (Giardini et al., 1976) e a inxestión de materia
seca de ensilado (Malterre, 1976) son factores que poden ser
influenciados polo estado de madurez da planta. O momento
adecuado da colleita da planta de millo debe asegurar a existencia dun compromiso entre o rendemento de materia seca,
suficiente concentración de azucres solubles para a fermentación no silo e máximo valor nutricional para o gando.
Desde o punto de vista práctico, é de grande interese
para o manexo do cultivo dispoñer dun método obxectivo
e fiable de determinación do momento óptimo de colleita.
Diversos autores (Havilah et al., 1995; Wiersma et al.,
1993, e Hunter et al., 1991) indicaron que a posición da
liña de leite (ML) no gran é unha guía fiable do estado de
madurez da planta, que pode ser usada como criterio de
manexo para indicar a proximidade do momento óptimo
de colleita en condicións normais de cultivo.

Esta liña é a interfase entre as porcións de endospermo
leitoso e sólido do gran, que sinala a zona de deposición de
amidón no proceso de enchido do gran. Cando a planta madura, a devandita liña avanza dende o extremo distal do gran
cara ao punto de inserción deste no carozo, lugar a través do
cal se produce a transferencia de nutrientes da planta ao gran.
O estado de madurez fisiolóxica da planta vén indicado pola
aparición dunha capa de células mortas na base do gran (estado de “liña negra” ou BL), sinalando que o transporte de
nutrientes ao gran chegou á súa fin.
Para Bal et al. (1997) o estado óptimo de colleita do millo
ensilado destinado á alimentación de vacas de leite sitúase entre os estados de 1/4 ML e 2/3 ML, intervalo no cal, segundo
os devanditos autores, o ensilado de millo proporciona maior
inxestión de materia seca dixestible e maior produción de leite
que calquera outro estado de madurez.
Co fin de contrastar a utilidade dos métodos de campo para
estimar o momento óptimo de colleita do millo forraxeiro,
realizouse un traballo de investigación de dous anos de duración no cal se estudaron nove híbridos comerciais cultivados
en dúas localidades (zona costeira atlántica e zona interior de
Galicia), que foron recollidos en cinco momentos de madurez
diferentes, nos que se mediron distintos criterios obxectivos
de determinación da madurez. Para explicar mellor a evolución da composición química, da dixestibilidade e do rendemento por hectárea da planta enteira, mediuse por separado o
comportamento das fraccións parte verde e espiga.
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No presente traballo exponse un resumo dos resultados deste estudo, cuxo obxectivo é contribuír a incrementar o coñecemento acerca da evolución da calidade
da planta de millo forraxeiro coa madurez, definir a
data óptima de colleita e avaliar os criterios obxectivos
de estimación do momento máis adecuado para a recolección en condicións de cultivo en Galicia.
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La solución más fresca
para su ensilado

CARACTERÍSTICAS DO ENSAIO

O ensaio levouse a cabo nas fincas experimentais do
CIAM, sito en Mabegondo, concello de Abegondo
(provincia da Coruña), e no concello da Pobra do
Brollón (provincia de Lugo). A primeira está situada
na zona costeira atlántica de Galicia, a 100 m de altitude, con solos de textura franco-limosa e clima tempero-húmido, de invernos suaves e chuviosos, e veráns
suaves e relativamente secos. A segunda localidade
sitúase na zona interior galega, con solos de textura
franco-arxilosa e clima continental, de invernos fríos
e chuviosos, e veráns calorosos e moi secos. O cultivo
do millo na finca de Mabegondo realizouse en secano
e na finca da Pobra do Brollón en regadío. Nesta localidade comezouse a regar o cultivo a comezos de xullo,
por aspersión, ata mediados de setembro, segundo as
necesidades do cultivo.
As variedades estudadas foron catro híbridos comerciais do ciclo FAO 200, tres do ciclo FAO 300
e dous do ciclo FAO 400, sementados arredor da
segunda semana de maio a unha densidade inicial de 120 mil plantas/ha. A fertilización achegada e os coidados culturais foron os habituais para
este cultivo. Dentro de cada localidade e ano, o
deseño elixido foi o de parcelas subdivididas, onde a
parcela principal foi a data de colleita e a subparcela
a variedade, con dúas repeticións. Os momentos de
colleita para cada variedade foron cinco, a intervalos
semanais, comezando a partir da sexta semana tras a
floración feminina ata a décima semana (momentos
de corte S6 a S10, respectivamente). Considerouse o
momento da floración feminina cando eran visibles os
estigmas (sedas) do 50 % de plantas de cada unha das
variedades.

TOMA DE MOSTRAS E DATOS DE CAMPO NAS DIFERENTES
DATAS DE COLLEITA

No momento de corte correspondente a cada variedade
recolléronse ao azar 30 plantas das oito liñas centrais da
parcela elemental, cortándoas de modo manual a unha
altura de aproximadamente 12-15 cm. Cada planta
separouse nas fraccións espiga (ESP: gran+carozo) e
parte verde (PV: penacho+follas+talo+espatas) e rexistrouse o peso total da planta e o das dúas fraccións.
Estas foron picadas por separado nunha trituradora
de forraxes e tomouse unha mostra representativa de
aproximadamente 500 g de cada fracción para determinar o seu contido en materia seca e a súa composición
química no laboratorio.

- RCS Lallemand 405 720 194 - 042009.

LOCALIZACIÓN E DISPOSICIÓN DO ENSAIO

LALSIL® Fresh, Lactobacillus
buchneri NCIMB 40788 :
• Limita las pérdidas por mohos y hongos,
• Conserva su ensilado fresco
y apetente hasta el comedero,
• Optimiza el valor nutricional
de su ensilado.

A cada ensilado su solución Lalsil
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CONSIDEROUSE O MOMENTO DA FLORACIÓN
FEMININA CANDO ERAN VISIBLES OS
ESTIGMAS (SEDAS) DO 50 % DE PLANTAS DE
CADA UNHA DAS VARIEDADES
En cada data de corte foi rexistrado o número de follas
secas da planta dende a base do talo e, a partir dos datos
termométricos rexistrados nas estacións meteorolóxicas
das fincas de Mabegondo e da Pobra do Brollón, realizouse
o cálculo da acumulación de Unidades Térmicas de Crecemento (UTC) diarias ao longo do período de ensaio, tomando unha temperatura base de 6 °C e un límite superior
de 30 °C (Derieux, 1988). Así mesmo, en cada data determinouse a posición da liña de leite do gran na parte media
da espiga principal de cada planta. Para iso foi empregado
o criterio de Hunter et al. (1991), asignando a cada espiga un valor entre 1 e 5 segundo os seguintes estadios de
desenvolvemento do gran:
1. Endospermo totalmente líquido: non é visible a liña
de leite.
2. O 25 % do gran está cheo de endospermo solidificado: a
liña de leite atópase no cuarto superior da lonxitude do gran.
3. O 50 % do endospermo é sólido: a liña de leite atópase
no punto medio do gran.
4. O 75 % do gran contén endospermo sólido: a liña de
leite atópase arredor dos ¾ de percorrido.
5. O endospermo está completamente sólido: non se
pode apreciar a liña de leite e na base do gran aparece unha
capa de abscisión de cor marrón ou negra que indica a madurez fisiolóxica da planta.

RESULTADOS
Os días transcorridos entre a sementeira e a primeira data
de colleita (semana 6 tras a floración feminina) foron
115±5,3 e 125±5,9 para os anos 2001 e 2002, como media
das dúas localidades e o conxunto das variedades (táboa
1). As datas medias de floración do conxunto de variedades e o intervalo entre datas correspondentes á variedade
máis precoz e a máis tardía foron, en 2001, o 21 de xullo
(intervalo do 12 ao 31 de xullo) e o 3 de agosto (intervalo
do 20 de xullo ao 8 de agosto), para as localidades da Pobra do Brollón e Mabegondo, respectivamente. En 2002,
as citadas datas para ambas as localidades foron, respectivamente, o 30 de xullo (intervalo do 20 de xullo ao 6 de
agosto) e o 15 de agosto (intervalo do 4 ao 26 de agosto)
e resultou para o conxunto de variedades nas dúas localidades unha data media de floración 10 días máis tardía en
2002 respecto a 2001 e, para o conxunto de variedades nos
dous anos, 14 días máis cedo na localidade da Pobra do
Brollón respecto á de Mabegondo. A maior precocidade na
floración o segundo ano de estudo explícase polas menores
temperaturas entre maio e agosto comparadas co primeiro
ano (-1,2 °C en Mabegondo e -2,4 °C na Pobra do Brollón, respectivamente).
Táboa 1. Valores medios de Unidades Térmicas de
Crecemento e días de cultivo nos dous anos de ensaio
Semana tras
floración
6
7
8
9
10

Ano 2001
Días transcorridos sementeiraUTC1
colleita
1.478±129
115±5,3
1.558±139
122±5,4
1.638±142
129±5,6
1.714±139
136±5,9
1.784±139
143±5,6

Ano 2002
Días transcorriUTC1
dos sementeiracolleita
1.456±68
125±5,9
1.535±67
132±5,9
1.609±60
139±5,9
1.682±59
146±5,9
1.750±58
153±5,9

Data media de sementeira: 15 de maio (2001); 14 de maio (2002)
Días transcorridos entre sementeira e floración: 74±5,3 (2001);
85±5,9 (2001)
1
Unidades Térmicas de Crecemento, temperatura base 6 ºC

ANÁLISE DE MOSTRAS

Determinouse o contido en materia seca (MS) das mostras
de espiga e parte vexetativa mediante secado en estufa de
aire forzado a 80 °C durante 24 e 16 h, respectivamente, e
foron moídas posteriormente a 1 mm. O contido en materia orgánica (MO) determinouse nun analizador termogravimétrico e os contidos en proteína bruta (PB), fibra
ácido deterxente (FAD), dixestibilidade in vitro da materia orgánica (IVDMO), carbohidratos solubles en auga
(CSA) e carbohidratos non estruturais totais (CNET) estimáronse mediante espectrofotometría NIRS, utilizando
as calibracións desenvolvidas no CIAM por diferentes autores. A concentración de amidón na materia seca da espiga tomouse como a diferenza entre os contidos en CNET
e CSA da devandita fracción. Os valores correspondentes á
planta enteira (PE) obtivéronse combinando os resultados
analíticos obtidos para as fraccións ESP e PV coas súas
respectivas proporcións, en peso, na materia seca total da
planta enteira.

VALORES MEDIOS DO CONXUNTO DE MOSTRAS

Os valores medios e os rangos de variación da composición
química, dixestibilidade e rendemento da planta enteira de
millo e as fraccións espiga e parte verde para o conxunto das
mostras amósanse na táboa 2. Para a planta enteira, o contido medio de materia seca (MS, %) foi de 33,3 %, mentres
que a composición química media (% MS) foi a seguinte:
materia orgánica (MO), 96,6; proteína bruta (PB), 6,0; fibra
ácido deterxente (FAD), 22,9; carbohidratos non estruturais (CNET), 45,8; carbohidratos solubles (CSA), 11,7, e
amidón (AMID), 34,1. A dixestibilidade media da materia
orgánica (IVDMO) foi do 74,0 % e o rendemento unitario
hectárea foi de 18,4 t MS ha-1 e 13,2 t de materia orgánica
dixestible (MOD) ha-1. Aproximadamente 1 kg de MOD
equivale a 1,35 Unidades Forraxeiras Leite (UFL) ou 2,3
Mcal de Enerxía Neta Leite (ENL) [Andrieu et al., 1998].
Para as fraccións parte verde (PV) e espiga (ESP), o valor medio de MS (%) foi de 23,0 e de 52,4, respectivamente. A composición química media das devanditas fraccións
foi, respectivamente (en % MS), MO 94,0 e 98,2 %; PB
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O MOMENTO ADECUADO DA COLLEITA
DA PLANTA DE MILLO DEBE ASEGURAR
A EXISTENCIA DUN COMPROMISO
ENTRE O RENDEMENTO DE MATERIA
SECA, SUFICIENTE CONCENTRACIÓN
DE AZUCRES SOLUBLES PARA A
FERMENTACIÓN NO SILO E MÁXIMO VALOR
NUTRICIONAL PARA O GANDO

5,0 e 7,0 %; FAD 40,5 e 9,0 %, e CSA 14,5 e 9,4 %. O
valor medio do contido en CNET (% MS) da espiga foi de
70,6 e o de amidón foi do 61,2.
O rendemento total por hectárea das fraccións PV e ESP
foi de 8,3 e 10,2 t MS ha-1, e de 4,7 e 8,4 t MOD ha-1,
respectivamente. Por tanto, a participación da espiga no
rendemento total da planta superou á da parte verde, como
media, no intervalo de datas de corte estudadas, e foi do
55,4 % para o rendemento total de MS e do 63,9 % para o
rendemento total de MOD por hectárea, respectivamente.
Destácase a elevada variabilidade do contido en amidón
da planta enteira, que mostrou un coeficiente de variación
do 31,4 %, respectivamente, atribuíble non só aos distintos ambientes e xenotipos, senón ao efecto do proceso de

*
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• Transmisión a las cuatro ruedas completamente hidrostática.
• Amplia gama de cabezales disponibles.
- easy Collect: cabezales para maiz de 4.5, 6, 7.5, 9 y 10.5 m.
- easy Flow: pick-up para hierba de 3 m. de anchura.
* - X-Disc: cabezal de corte directo de 6,2 m. de anchura.
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- X-Disc: cabezal de corte directo de 6,2 m. de anchura.
• Seis rodillos alimentadores y tambor picador de 20, 28 ó 40
cuchillas (especial para biogas).
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translocación de azucres da parte verde á espiga co avance
cara á madurez da planta. En consecuencia, é de salientar
tamén a alta variabilidade do contido en azucres (CSA),
tanto na planta enteira (cv 21,0 %) coma nas fraccións PV
(28,2 %) e ESP (cv 16,4 %).
O valor medio de dixestibilidade da espiga foi elevado
(IVDMO 84,1 %) e claramente superior ao da parte verde
da planta (IVDMO 60,6 %). Por outra banda, foi observada unha baixa variabilidade no valor de dixestibilidade da
espiga (cv 2,5 %), que se ve notablemente incrementado na
fracción parte verde da planta (cv 6,5 %).
Nunha revisión sobre as fontes de variación do valor nutritivo da planta de millo, Demarquilly (1994) indica que,
en condicions de cultivo normais, a materia seca aumenta
de forma consistente entre os estados de floración ao estado vítreo. Ao mesmo tempo, os contidos en cinzas, nitróxeno e fibra diminúen lixeiramente, mentres que o contido
en glícidos solubles diminúe con rapidez en beneficio do
contido en amidón. A relativa constancia da dixestibilidade da espiga, entre híbridos recollidos no mesmo estado
de madurez e entre diferentes estados de madurez para o
mesmo híbrido, foi sinalada por diversos autores. Entre
eles, Deinum et al. (1984) e Demarquilly (1994) indican
un valor medio entre 84-85 %, o que coincide cos resultados obtidos neste estudo (valor medio 84,1), aínda que foi
observado un rango de variación relativamente importante,
entre 76,4 e 88,8 % para o conxunto das mostras.
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Táboa 2. Valores medios de composición química, dixestibilidade e rendemento da planta enteira de millo e as
fraccións parte verde e espiga
MS %

MO

PB

Composición química (% MS)
FAD
CSA

CNET

AMID

Dixestibilidade
IVDMO %

Produción (t/ha)
t MS/ha
t MOD/ha

Planta enteira
Media
33,3
96,6
6,1
22,9
11,7
45,8
34,1
74,0
18,4
13,2
CV
15,3
0,5
11,8
9,6
21,0
10,8
18,3
3,1
21,3
20,6
Máximo
48,6
98,4
7,7
29,1
20,8
59,2
49,7
79,4
30,9
20,8
Mínimo
22,3
94,4
4,0
18,0
6,6
32,1
16,8
67,7
9,5
7,0
Parte verde (planta enteira sen espiga)
Media
23,0
94,0
5,0
40,5
14,5
60,6
8,3
4,7
CV
14,8
0,8
20,7
7,2
28,2
6,5
27,0
27,3
Máximo
35,5
97,3
8,0
49,9
27,3
70,4
16,1
8,4
Mínimo
16,0
91,9
2,5
31,0
5,2
46,9
3,5
2,1
Espiga
Media
52,4
98,2
7,0
9,0
9,4
70,6
61,2
84,1
10,2
8,4
CV
11,7
0,6
11,3
14,3
16,4
7,8
30,1
2,5
22,4
22,8
Máximo
68,0
99,9
9,2
12,9
13,4
86,7
73,4
88,8
16,6
13,5
Mínimo
37,0
97,0
5,1
6,3
5,7
51,0
45,3
76,4
5,4
4,4
CV: coeficiente de variación %
MS: materia seca, MO: materia orgánica, PB: proteína bruta, FAD: fibra ácido deterxente, CSA: carbohidratos solubles en auga, CNET: carbohidratos
non estruturais totais, AMID: amidón, IVDMO: dixestibilidade da MO in vitro, MOD: materia orgánica dixestible

Efecto da madurez sobre a evolución da dixestibilidade in vitro da materia orgánica (IVDMO) e o rendemento en
materia orgánica dixestible (MOD) da planta enteira de millo
2002

Magebondo

A Pobra do Brollón
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EFECTO DA DATA DE CORTE SOBRE A CALIDADE E O
RENDEMENTO DA PLANTA ENTEIRA DE MILLO E AS FRACCIÓNS
PARTE VERDE E ESPIGA

A acumulación de carbohidratos non estruturais
na planta enteira e a súa distribución nas diferentes
fraccións desta é función da actividade fotosintética da
planta e depende do seu estado de madurez. Como era
de esperar, a evolución do contido en CNET tivo lugar
de maneira inversa á observada para a fibra e detectouse
un incremento significativo na fracción espiga e na planta enteira co avance da madurez. Evidénciase a transformación dos azucres da planta en amidón cando a planta
madura polo descenso na concentración de carbohidratos
solubles (CSA) e o incremento en amidón na planta enteira (valores de 13,7 a 10,4 % MS para o contido en
CSA e de 25,9 a 40,1 % MS para o de amidón, cortes S6
a S10, respectivamente).

Contido en materia seca e composición química
Conforme a planta madura, aumenta claramente o contido
en materia seca da planta enteira, da parte verde e da espiga, que aumentou de forma practicamente linear no noso
ensaio entre as semanas 6 e 10 tras a floración feminina. O
aumento medio por semana de MS observado foi de 2,6,
1,2 e 3,6 unidades (% MS) para PE, PV e ESP, respectivamente (táboa 3). O avance cara á madurez no período citado reduciu de xeito significativo o contido en fibra ácido
deterxente da planta enteira e da espiga e incrementou o
da parte verde.
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Táboa 3. Efecto da data de colleita (semanas tras a floración feminina) sobre a composición química, dixestibilidade
in vitro e produción da planta enteira e as súas fraccións parte verde e espiga
Semana tras floración

MS %

MO

PB

Composición química (% MS)
FAD
CSA

CNET

AMID

Dixestibilidade
IVDMO %

Produción (t/ha)
t MS/ha
t MOD/ha

Planta enteira
S6
28,0
96,3
6,0
24,8
13,7
39,6
25,9
73,4
16,8
11,8
S7
30,7
96,5
6,2
23,3
12,4
43,7
31,4
74,0
17,9
12,7
S8
33,3
96,6
6,2
22,7
11,3
46,7
35,4
74,3
18,7
13,4
S9
36,0
96,7
6,0
22,2
11,0
48,7
37,7
74,2
19,4
14,0
S10
38,6
96,9
6,1
21,6
10,4
50,5
40,1
74,0
19,5
14,0
p
<0,0001
0,014
n.s.
0,001
0,025
<0,0001
0,001
n.s.
n.s.
0,037
Parte verde (planta enteira sen espiga)
S6
20,9
94,2
5,2
38,4
16,5
63,3
8,7
5,2
S7
21,5
94,0
5,4
39,5
15,0
61,9
8,4
4,9
S8
22,7
93,9
5,3
40,8
13,6
60,4
8,3
4,7
S9
24,2
93,8
4,8
41,4
13,6
59,3
8,2
4,5
S10
25,6
94,0
4,4
42,1
13,8
58,3
7,8
4,3
p
0,004
n.s.
0,036
0,024
n.s.
0,012
n.s.
n.s.
Espiga
S6
44,5
98,2
7,0
10,3
10,4
63,8
53,4
83,6
8,0
6,6
S7
49,1
98,2
6,9
9,3
9,9
68,4
58,6
84,1
9,5
7,8
S8
52,8
98,3
6,9
8,6
9,3
72,4
63,1
84,7
10,4
8,7
S9
56,4
98,3
6,9
8,4
8,9
73,7
64,8
84,4
11,2
9,3
S10
59,3
98,2
7,1
8,3
8,2
74,5
66,3
83,9
11,7
9,7
p
<0,0001
n.s.
n.s.
0,011
n.s.
0,000
0,000
n.s.
0,001
0,001
p: significación do test F no ANOVA; n.s.: non significativo (p>0,05)
MS: materia seca, MO: materia orgánica, PB: proteína bruta, FAD: fibra ácido deterxente, CSA: carbohidratos solubles en auga, CNET: carbohidratos
non estruturais totais, AMID: amidón, IVDMO: dixestibilidade da MO in vitro, MOD: materia orgánica dixestible

REALIZOUSE UN ESTUDO DE DOUS ANOS DE DURACIÓN NO CAL SE OBSERVARON
NOVE HÍBRIDOS COMERCIAIS CULTIVADOS EN DÚAS LOCALIDADES GALEGAS (ZONA
COSTEIRA ATLÁNTICA E ZONA INTERIOR), QUE FORON RECOLLIDOS EN CINCO
MOMENTOS DE MADUREZ DIFERENTES
Dixestibilidade in vitro da materia orgánica
Para o conxunto de ambientes e variedades, a dixestibilidade da planta enteira e da espiga non se viu afectada
de forma significativa pola madurez da planta no período
considerado, aínda que se observou unha tendencia a aumentar lixeiramente o antedito valor ata a S8 para descender despois. A dixestibilidade da parte verde reduciuse
significativamente ao longo dos diferentes cortes entre a
semana sexta e décima, con valores de 63,3 e 58,3 % entre
ambos os aproveitamentos.
Malia este descenso, a relativa constancia da dixestibilidade da planta enteira explícase polo referido incremento
da contribución da fracción espiga ao peso total da planta, tal e como se comentou con anterioridade. Como pode
observarse na figura 1A (na páxina anterior), para a planta enteira houbo unha tendencia, máis ou menos marcada
dependendo das localidades e dos anos, a presentar os valores máis elevados de dixestibilidade arredor da S8 e S9.
Rendemento en materia seca e materia orgánica dixestible da planta enteira
O rendemento en materia seca da planta enteira incrementouse coa madurez e observáronse valores medios de

produción para as semanas sexta e décima de 16,8 e 19,5
t MS ha-1 respectivamente. A tendencia observada para
o rendemento en materia orgánica dixestible (MOD),
que se mostra na figura 1B (na páxina anterior), foi semellante á descrita para o rendemento en materia seca.
A contribución da fracción espiga á produción total de
materia orgánica dixestible por ha incrementouse de
xeito significativo coa madurez no período considerado,
desde 56,1 (S6) a 69,4 % (S10).
Os rendementos medios na localidade da Pobra do
Brollón foron superiores aos de Mabegondo en +3 t MS
e +2 t MOD ha-1 con base nas mellores condicións de
cultivo na primeira finca, debido á maior temperatura
durante o período de crecemento e á dispoñibilidade
de regadío. Na Pobra do Brollón a produción de MS e
MOD incrementouse significativamente ata a S9, mentres que na de Mabegondo o rendemento obtido na S8
non se diferenciou de modo significativo do das dúas
seguintes datas de colleita. Da mesma maneira, mentres que no ano 2001 a partir da S8 non se incrementou
significativamente a produción, como media das dúas
localidades, en 2002 o devandito incremento continuou
ata a semana novena.
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MOMENTO ÓPTIMO DE CORTE

Os resultados obtidos neste estudo mostraron que o rendemento se incrementaba ata a semana 8 ou 9, dependendo
do ano e da localidade, e non variou de modo significativo
nos aproveitamentos posteriores. A data que optimiza a
produción de materia seca e materia orgánica dixestible
por hectárea do cultivo está suxeita a variación entre anos
e localidades e sitúase entre a semana oitava e novena tras
a floración feminina. O comportamento homoxéneo das
variedades estudadas respecto da produción alcanzada en
cada data de corte é posta de manifesto pola ausencia da
interacción significativa para o efecto corte x variedade.
Cando consideramos o conxunto de variedades ensaiadas, neste estudo o rendemento da planta enteira, tanto en
termos de MS coma de MOD producida por ha, non se
incrementou significativamente a partir do momento no
que o contido en MS da planta enteira estaba entre o 33 e
36 % e o valor da liña de leite do gran situábase entre 3,1 e
3,8, dependendo das localidades e dos anos.

LIMITACIÓNS DO USO DO CRITERIO DA LIÑA DE LEITE (ML)
COMO INDICADOR DO MOMENTO ÓPTIMO DE COLLEITA
O estado de madurez ten importantes efectos no millo cultivado para ensilar

RELACIÓN ENTRE O RENDEMENTO EN MATERIA ORGÁNICA
DIXESTIBLE POR HA, POSICIÓN DA LIÑA DE LEITE DO GRAN E
CONTIDO EN MATERIA SECA PARA OS DIFERENTES HÍBRIDOS
NOS DOUS ANOS DE ENSAIO

O contido en humidade da planta enteira está inversamente relacionado co estado de madurez (Wiersma et al.,
1993), é un bo indicador do estado de madurez do millo
(e, polo tanto, do momento máis adecuado para recoller),
como o demostra a elevada asociación observada entre este
parámetro e os caracteres relacionados co desenvolvemento da espiga, con valores do coeficiente de correlación que
oscilaron, para o conxunto das mostras, entre 0,70 para a
porcentaxe de espiga e 0,78 para o contido en CNET. A
práctica da determinación do contido en MS da planta require dispoñer de instalacións para o secado da forraxe e a
mostraxe require tempo, polo que esta medida é difícil de
realizar.
De entre os criterios obxectivos de madurez considerados no estudo (número de follas secas da parte inferior
da planta, unidades térmicas de crecemento e posición da
liña de leite na espiga) foi este último o que mostrou unha
maior correlación co contido en materia seca da planta
enteira (r2=0,73), contido de amidón (r2=0,80) e porcentaxe de espiga (r2=0,70), mentres que a acumulación de
temperaturas (valor UTC) no período floración-colleita
mostrou unha asociación lixeiramente inferior cos anteditos caracteres. O número de follas secas da parte inferior
do talo foi o único criterio que mostrou una correlación
significativa coa dixestibilidade in vitro da planta enteira
para o conxunto das mostras, aínda que a magnitude da
citada asociación foi baixa (r2=0,31). Os resultados poñen
de manifesto a utilidade do criterio ML como indicador do estado de madurez da planta, asociado ao grao de
desenvolvemento da espiga.

Comparando o estado da liña de leite en cada tratamento no momento en que a produción de MOD por hectárea
era máxima, puido comprobarse a consistencia do criterio
da liña de leite como indicador do momento óptimo de colleita. Considerando o conxunto dos dous anos de ensaio
e para as diferentes variedades, a posición da liña de leite
no momento de corte a partir do cal non se rexistraron incrementos significativos do rendemento en MOD oscilou
entre valores extremos de 2,1 e 4,1 (aproximadamente de ½
a ¾ ML) cun contido en MS da planta enteira situado entre
30 e 37, que corresponden a aproveitamentos realizados ao
redor das semanas 8 e 9 tras a floración feminina.
Os valores medios do contido en materia seca resultante
de agrupar as variedades estudadas no presente traballo para
os seus respectivos ciclos FAO 200, 300 e 400 resultaron
ser de 34,5 %, 33,3 % e 30,7 % na semana 8; de 37,6 %,
35,8 % e 32,6 % na semana 9, e de 40,5 %, 38,4 % e 34,8 %
na semana 10, respectivamente, o cal parece suxerir que para
as variedades máis tardías a colleita podería atrasarse unha
semana máis, incrementando o contido en MS e amidón,
sen afectar de forma significativa ao rendemento en MS nin
á dixestibilidade.
Con todo, debe terse en conta que, mentres que na localidade da Pobra do Brollón, con maior integral térmica
comparada con Mabegondo, os aproveitamentos que optimizaron a produción de MOD por ha dos híbridos do
ciclo 400 tiveron lugar ao longo das dúas primeiras semanas de outubro, en Mabegondo isto tivo lugar na última
metade deste mes, en condicións climatolóxicas adversas
debido ás precipitacións rexistradas durante os ensaios, en
particular no ano 2002. Isto suxire que, en determinados
anos, o uso de híbridos de ciclo superior a 300 pode resultar problemático nas condicións da Galicia atlántica norte
ao alcanzarse o momento óptimo de colleita nun período
con risco de altas precipitacións, que poden dificultar ou
impedir o tránsito de maquinaria nas parcelas durante as
operacións de ensilado.
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Momento da floración feminina do millo

OS RESULTADOS OBTIDOS NESTE ESTUDO
MOSTRARON QUE O RENDEMENTO SE
INCREMENTABA ATA A SEMANA 8 OU 9,
DEPENDENDO DO ANO E DA LOCALIDADE,
E NON VARIOU DE MODO SIGNIFICATIVO
NOS APROVEITAMENTOS POSTERIORES

Os híbridos máis precoces teñen a vantaxe de alcanzar
o momento óptimo de colleita antes que os máis tardíos,
o cal é unha vantaxe ante condicións climatolóxicas desfavorables, e tamén a de alcanzar maior contido en materia
seca comparados con aqueles, se as condicións son favorables. Como contrapartida ao maior contido en materia
seca e amidón dos híbridos precoces, debe considerarse o
maior rendemento dos híbridos tardíos. En calquera caso,
debe terse en conta a existencia de diferenzas da calidade
e do rendemento entre xenotipos á hora da elección dun
híbrido para ensilar.
Mentres que os resultados obtidos se axustan ao intervalo descrito pola maior parte dos autores revisados, debe
terse en conta a existencia dunha ampla variabilidade entre
híbridos e anos para un mesmo valor de ML, polo que se
suxire utilizar este criterio como un simple indicador da
proximidade do momento óptimo de colleita.

CONCLUSIÓNS
• O aproveitamento da planta enteira de millo realizado
entre a oitava e novena semana tras a floración feminina
parece ser o momento máis adecuado para realizar a colleita, xa que a partir dese momento non son de esperar
incrementos significativos de produción nin da concentración de amidón e a dixestibilidade da planta mantense nun
nivel próximo ao máximo.
• A colleita de híbridos de ciclo 400 no momento óptimo de madurez, nas condicións da Galicia atlántica norte,
en determinados anos pode demorarse excesivamente ata
finais de outubro, o que pode dificultar ou impedir a mecanización dos traballos de ensilado debido ao alto risco de
precipitacións intensas na antedita época.
• O criterio do estado de desenvolvemento do gran a
través da evolución da liña de leite é un indicador útil do
estado de madurez da planta. Para o conxunto de variedades ensaiadas, o rendemento en materia orgánica dixestible non se incrementou significativamente a partir do
momento no que o contido en MS da planta enteira estaba
entre o 33 e 36 % e o valor da liña de leite do gran situábase
entre ½ e ¾ do seu percorrido.
• Con todo, o contido en MS de híbridos co mesmo estado de desenvolvemento do gran pode variar de forma importante entre híbridos, localidades e anos, o que limita a
utilidade do criterio da liña de leite para estimar o contido
en materia seca do cultivo nun momento da colleita.

Vendo máquina seminueva
para preparar pastone y grano
húmedo en chorizos de 5 pies
Características:
• Doble equipo de Crop Cracker: uno para maíz y otro
para cereales de invierno (trigo, cebada, avena, etc.)
• Con inyector de bacterias inoculantes

Tels: 629558710 - 618742195
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