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 INTRODUCIÓN
Nun artigo anterior publicado por este grupo de investi-
gación nesta revista (Afriga 88, setembro-outubro 2010) 
revisábanse as vantaxes e os inconvenientes das legumino-
sas forraxeiras para a produción de leite de calidade dife-
renciada e discutíase acerca da súa utilización nas explo-
tacións galegas. Nas conclusións indicábase que, debido á 
variabilidade imposta por factores xenéticos, de medio e de 
manexo, era necesario obter información local aplicable ás 
explotacións galegas, avaliando a resposta animal en en-
saios específicos con gando vacún de leite. 

No presente artigo móstrase un resumo dos principais 
resultados dun total de cinco ensaios de alimentación con 
vacas de leite (tres en pastoreo e dous con ensilados) reali-
zados durante tres anos no CIAM. O obxectivo foi avaliar 
o efecto da utilización de leguminosas pratenses frescas e 
ensiladas sobre a produción, a composición e o perfil de áci-
dos graxos do leite de vacún, comparadas co raigrás inglés. 
Estes ensaios abordáronse no decurso do proxecto PGIDT 
– 09MRU012E, financiado pola Xunta de Galicia e lidera-
do pola empresa Leyma Central Lechera S.A. 

Este artigo presenta un resumo de tres anos de ensaios de alimentación con vacas de leite, 
que foron desenvolvidos no Centro de Investigacións Agrarias de Mabegondo (CIAM).

LOCALIZACIÓN DOS ENSAIOS
Os ensaios realizáronse entre os anos 2010 e 2012 na finca 
do CIAM (A Coruña, 43° 15´ N, 8° 18´ W), situada na 
zona costeira de Galicia a 100 m de altitude, en parcelas 
con solos franco-limosos de profundidade media, mode-
radamente ácidos e de riqueza media en fósforo e potasio. 
As especies forraxeiras utilizadas foron tres leguminosas 
pratenses: alfalfa (Medicago sativa L.), trevo branco (Trifo-
lium repens L.) e trevo violeta (T. pratense L.), comparadas 
coa especie gramínea raigrás inglés (Lolium perenne L.) que 
se utilizou como referencia. As dúas últimas especies (tre-
vo violeta e raigrás inglés) estiveron presentes en todos os 
ensaios realizados.

ENSAIOS EN PASTOREO: DESCRICIÓN E RESULTADOS
Foron realizados tres experimentos en pastoreo os anos 2010, 
2011 e 2012, cos tratamentos que se expoñen na táboa 1. 

Deseño estatístico: cadrado latino completo, cun número 
de tratamentos (tipos de pasto) igual ao de períodos de 
ensaio e seis repeticións (vacas) por tratamento. Todos os 
animais pasaron por todas as dietas no decurso de cada 
experimento.
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EFECTO DA UTILIZACIÓN DE LEGUMINOSAS 
PRATENSES CONSUMIDAS EN FRESCO 
OU ENSILADAS SOBRE A PRODUCIÓN E 
CALIDADE DO LEITE DE VACÚN 

Animais descansando nun 
dos ensaios de pastoreo
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Pastos: por cada tratamento utilizouse unha superficie de 
aproximadamente 2 ha, que foi aproveitada en pastoreo ro-
tacional durante os períodos de ensaio sinalados no cadro 
anterior. As parcelas de alfalfa e trevo violeta foran semen-
tadas na primavera do ano 2010, mentres que as de raigrás 
e trevo branco o foran no outono do ano anterior. 

A fertilización de fondo realizouse segundo as recomen-
dacións de Piñeiro et al., (2009) para cultivos forraxeiros 
en solos de moderada acidez e contido medio en fósforo e 
potasa. As leguminosas non recibiron nitróxeno (N), men-
tres que o raigrás inglés recibiu un total de 100 kg de N/ha 
e ano, do que a metade foi aplicada cara á saída do inverno 
e o resto, tras o primeiro pastoreo.

Animais, manexo e dieta: en cada experimento utilizáron-
se entre 18 e 24 vacas leiteiras de raza Holstein do rabaño 
experimental do CIAM en diferentes estados de lactación 
(7.º-8.º mes en 2010, 4.º-5.º mes en 2011 e 2.º-4.º mes en 

2012), das que un 40 % de media eran vacas primíparas. Os 
animais foron seleccionados dun total de entre 30 e 40 vacas 
en lactación, buscando a necesaria homoxeneidade entre os 
grupos dos distintos tratamentos en canto a produción de 
leite, días en leite, número de parto e peso vivo. 

O experimento foi precedido por unha etapa de adap-
tación das vacas ao sistema de alimentación do ensaio, de 
tres semanas de duración, tras o cal seguiron os correspon-
dentes períodos experimentais, de tres semanas cada un. 
As vacas foron muxidas dúas veces ao día, ás 8:00 h e ás 
20:00 h. O período de pastoreo tiña lugar polo día, entre as 
dúas muxiduras de mañá e de tarde, mentres que as vacas 
permanecían estabuladas pola noite. A dieta consistía no 
consumo de pasto a vontade durante o día e unha mestura 
unifeed no establo, a base de 5 kg de materia seca (MS) de 
ensilado de millo (35-40 % MS) e 2 kg (2010 e 2011) ou 
2,5 kg (2012) de concentrado a base de fariña de cereal e 
torta de soia, do 21,5 % de proteína bruta, por vaca e día. 

O manexo do pastoreo das vacas realizouse coa axuda 
de dous fíos móbiles electrificados, que se cambiaban cada 
dous ou tres días. O deseño das subparcelas foi realizado de 
modo que as vacas dos diferentes tratamentos tivesen sem-
pre acceso a unha zona arborada onde os animais podían 
descansar á sombra e dispuñan de auga fresca.  

Ano

Tratamentos
Período de 

ensaio
Raigrás 
inglés  

(cv. Heraut)

Trevo 
branco  

(cv. Haifa)

Trevo violeta  
(cv. 

Lemmon)

Alfalfa  
 (cv. 

Europe)

2010 x x
xullo-

setembro

2011 x x x x maio-xullo

2012 x x x abril-xuño

O CONTIDO PROTEICO DAS LEGUMINOSAS 
APROXIMADAMENTE DUPLICOU AO DO 
RAIGRÁS INGLÉS TANTO NOS ENSAIOS DE 
PASTOREO COMA NOS DE ENSILADOS

táboa 1. experimentos en pastoreo realizados durante os 
tres anos do proxecto
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Toma de mostras e pesada das vacas: a produción de leite 
de cada vaca foi rexistrada diariamente ao longo de todos 
os ensaios. Na última semana de cada período (semana de 
control) tomáronse mostras individuais de leite durante 
tres días en seis muxiduras consecutivas de mañá e tarde. 
As mostras de cada vaca foron analizadas para composi-
ción fisicoquímica no Laboratorio Interprofesional Gale-
go de Análise do Leite (Ligal) e o perfil de ácidos graxos 
(AG) foi determinado por cromatografía de gases (CG) no 
laboratorio de control de calidade da empresa Leyma. Na 
semana de control tamén se tomaron mostras de pasto e de 
ración unifeed ofrecida no establo para seren analizadas. As 
vacas pesáronse dous días consecutivos, a primeira hora da 
mañá antes de saír ao pasto, ao comezo e ao final de cada 
período.

Resultados: as parcelas de leguminosa presentaron, polo 
xeral, unha alta presenza de especies adventicias, nas que 
predominaban especies de Plantago, Rumex e gramíneas. 
Na táboa 2 pódese observar o contido en materia seca e 
a composición botánica (fraccións “gramíneas”, “legumi-
nosas” e “outras especies” expresadas en porcentaxe sobre 
materia seca) que, como media do período de pastoreo, 
presentaron os distintos tratamentos nos tres anos de en-
saio. A elevada presenza de especies non sementadas nos 
pastos de leguminosas poñen de manifesto as dificultades 
de implantación e a menor agresividade destas especies, 
comparadas co raigrás inglés.

En canto á composición química e ao valor nutricional 
do pasto, na táboa 3 pódense observar os valores medios 
dos diferentes tratamentos ao longo dos tres anos de en-
saios. Saliéntase o mellor valor nutricional das especies 
leguminosas, con valores de proteína bruta máis altos e 
valores de concentración da parede celular máis baixos 
comparados coa gramínea, que presentou un contido pro-
teico particularmente baixo, con frecuencia por debaixo da 
metade do das leguminosas. Por outra banda, a dixestibi-
lidade da materia orgánica foi claramente máis baixa para 

o raigrás no primeiro ano de ensaio, en que se realizou un 
pastoreo nos meses centrais do verán. 

Na táboa 4 indícase a composición media dos principais 
ácidos graxos (AG) dos pastos dos diferentes tratamentos 
para os tres anos de ensaios. Saliéntase o carácter insatu-
rado da graxa, como era de esperar, predominando o áci-
do alfa-linolénico (C18:3n3) precursor da serie omega-3, 
cuxa concentración, expresada en porcentaxe sobre o total 
de ácidos graxos (AGT) determinados por cromatografía 
de gases, supera o 50 % do total en todas as especies e pode 
chegar a máis do 60 % para o raigrás inglés. 

O resumo dos resultados de produción e composición 
do leite dos diferentes tratamentos móstranse, para os di-
versos anos, nas táboas 5, 6 e 7. En primeiro lugar, salién-
tase a alta produtividade alcanzada polas vacas, das que un  
40 % era de primeiro parto, cun consumo moi reducido 
de concentrado en todos os tratamentos (entre 70 e 80 g/
kg de leite) e producións de leite (corrixido ao 3,5 % de 
materia graxa) entre 24 e 34 kg/día, dependendo do estado 
de lactación dos animais e da época de pastoreo. En xeral, 
o pastoreo das parcelas de trevo violeta e trevo branco, e de 
alfalfa en menor medida, produciu significativamente máis 
leite ca o pastoreo de raigrás. Esta mesma resposta entre 
tratamentos atopouse para a produción diaria de materia 
graxa, proteína e extracto seco magro do leite. A concen-
tración de urea en leite foi significativamente máis baixa 
para o pasto de raigrás, consecuencia do baixo contido en 
proteína no pasto da gramínea. 

En canto ao perfil graxo do leite, pódese observar que, 
en xeral, a alimentación en pastoreo permitiu producir 
leite que conforma os estándares requiridos pola em-
presa en canto ao contido en AG omega-3 total para 
os gandeiros que lle subministran á liña Leyma Natura 
(0,9 % AGT), agás para o pastoreo de raigrás en estación 
avanzada durante o verán (0,74 % AGT). Dos resultados 
obtidos compróbase a superior resposta do pastoreo de 
leguminosas, comparado co de raigrás inglés, en canto á 
presenza na graxa do leite de AG poliinsaturados e AG 
da serie omega-3. 

As leguminosas pratenses son moi 
ben consumidas polo gando

táboa 2. valores medios de materia seca e composición 
botánica do pasto en cada experimento

Materia seca % Composición botánica

Total
Especie 

sementada Gramíneas Legu-
minosas

Outras

2010 Pastoreo de verán:  xullo-setembro
Rg. inglés 22,2 24,4 71,3 4,1 11,4
T.  branco 20,1 20,9 - 38,0 62,0
2011 Pastoreo de primavera: maio-xullo
Rg. inglés 27,8 29,9 84,5 4,1 11,4
T.  branco 15,7 16,2 7,2 51,6 41,2
T. violeta 18,2 21,9 0,8 30,4 68,8
Alfalfa 20,7 27,2 1,3 51,3 47,4
2012 Pastoreo de primavera: abril-xuño
Rg. inglés 18,5 17,0 78,6 2,2 19,2
T.  branco 15,4 14,3 17,8 52,2 30,0
T. violeta 15,3 14,6 2,2 58,9 38,9
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táboa 4. valores medios da composición dos principais 
ácidos graxos das especies pratenses para os tres anos de 
ensaios (expresados como concentración na materia seca 
e como porcentaxe respecto do total de ácidos graxos)

Raigrás inglés Trevo branco Trevo violeta Alfalfa
Concentración (g/kg MS)

C12:0 0,15 0,22 0,25 0,14

C16:0 1,42 2,23 2,18 1,94

C18:0         0,11 0,35 0,39 0,34

C18:0          0,11 0,35 0,39  0,34

C18:1n9c 0,28 0,34 0,21 0,15

C18:2n6c 1,34 2,87 2,73 1,63

C18:3n3c 6,32 7,94 9,82 5,86

AGT 10,23 15,03 17,76 10,83

Porcentaxe (% AGT)

C12:0 1,48 1,42 1,38 1,34

C16:0 13,95 15,17 12,89 17,54

C18:0 1,08 2,34 2,34 3,08

C18:1n9c 2,73 2,32 1,35 1,33

C18:2n6c 13,21 19,67 16,27 14,53

C18:3n3c 61,04 51,66 55,3 53

C12:0 láurico; C16:0 palmítico; C18:0 esteárico; C18:1n9c oleico; C18:2n6c 
linoleico; C18:3n3c alfa-linolénico; AGT ácidos graxos totais

táboa 3. composición química e valor nutricional medio do pasto en oferta en cada experimento (especies sementadas)
MS MO PB FAD FND CSA CNET DMO

2010 Pastoreo de verán:  xullo-setembro

Rg. inglés 32,4 92,3 9,9 34,0 63,1 12,7 12,9 58,5

T. violeta 19,1 91,8 17,2 32,0 42,8 7,1 12,5 65,2

2011 Pastoreo de primavera: maio-xullo

Rg. inglés 29,9 92,7 9,0 33,2 59,0 17,8 20,8 69,0

T.  branco 16,2 88,2 18,9 27,2 33,1 10,5 14,6 72,5

T. violeta 21,9 92,2 17,7 30,5 41,2 9,4 15,3 67,0

Alfalfa 27,2 92,7 16,8 31,9 45,7 7,6 11,7 63,2

2012 Pastoreo de primavera: abril-xuño

Rg. inglés 17,0 91,0 11,6 29,4 53,3 19,1 20,6 69,9

T.  branco 14,3 88,7 19,7 26,9 38,8 10,2 11,7 72,9

T. violeta 14,6 88,7 22,3 25,9 36,4 8,8 11,2 73,8

MS: materia seca (%); MO: materia orgánica (% MS); PB: proteína bruta (% MS); FAD: fibra ácido deterxente (% MS); FND: fibra neutro deterxente (% MS); 
CHS: carbohidratos solubles en auga (% MS); CNET: carbohidratos non estruturais totais (% MS); DMO: dixestibilidade da materia orgánica in vitro (%)

kg/vaca), mentres que para os dous restantes ensaios de 
pastoreo os pesos medios respectivos do inicio e final do 
experimento foron de 590 e 599 kg no ano 2011 (+9 kg/
vaca) e de 558 e 588 kg no ano 2012 (+30 kg/vaca). 

Na táboa 8 resúmense os efectos atopados nos ensaios 
de pastoreo de leguminosas, comparados cos de raigrás in-
glés, na produción e na calidade do leite de vacún. Para o 
conxunto dos tres ensaios de pastoreo, os tratamentos con 
leguminosas aumentaron de media un 7 % a produción de 
leite (estandarizado ao 3,5 % de graxa) e a de materia graxa, 
proteína e extracto seco magro por vaca e día, comparados 
co pastoreo de raigrás inglés. Advírtese que o baixo contido 
proteico da gramínea puido ser unha das causas dos meno-
res resultados produtivos observados con esta especie. 

En xeral, tendo en conta que no primeiro ano o ensaio se 
realizou en pleno verán con vacas na fase final da lactación, 
os resultados acadados mostran a alta produtividade das 
vacas alimentadas en pastoreo, suplementadas con cantida-
des moderadas de ensilado de millo e achegas mínimas de 
concentrado por debaixo de 100 g por vaca e día. Esta alta 
produtividade maniféstase en particular cando o pastoreo 
se inicia a comezos da primavera con vacas na primeira 
metade da lactación. 

O contido total en AG saturados vese reducido cando 
o pasto se consome a comezos da estación de pastoreo, 
con independencia do tipo de pasto, con valores medios 
do 69 % AGT e 72 % AGT para o pastoreo de abril-
xuño e o de xullo-setembro, respectivamente. Así mesmo, 
o pastoreo de pastos máis novos dende o punto de vista 
fisiolóxico permite aumentar o contido en ácido linoleico 
conxugado (CLA), en especial no caso do trevo branco 
(0,86 e 1,06 % AGT para os pastoreos de maio-xullo e de 
abril-xuño, respectivamente).

Ao longo dos ensaios, as vacas mantiveron ou gañaron 
peso vivo e observouse que o aproveitamento do pasto en 
estados menos avanzados exerceu un efecto positivo sobre 
a recuperación de peso dos animais. Así, no pastoreo de 
verán do ano 2010 o peso vivo das vacas no inicio e no 
final do ensaio foi de 596 e 600 kg, respectivamente (+4 

Pasto de raigrás inglés 
a comezos de maio
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En canto á composición da graxa do leite, o consumo de 
leguminosas permitiu aumentar un 5 % a proporción de 
CLA no total de AG do leite, un 25 % a de AG omega-3 
total, un 15 % a de AG poliinsaturados e rebaixar un 10 % a 
relación omega-6/omega-3. Non obstante, a concentración 
de AG saturados non se viu alterada polo tipo de pasto. 
Os ensaios realizados a comezos de primavera mostraron 
valores medios máis reducidos de AG saturados, compa-
rados cos realizados coa estación máis avanzada, e reflecti-
ron menor concentración de AG insaturados observada na 
materia seca do pasto máis maduro. Entre as leguminosas, 
o trevo violeta mostrouse superior á media destas especies 
tanto en termos do seu efecto sobre a produción de leite e 
compoñentes do leite coma de mellora da calidade do seu 
perfil graxo, aumentando a participación dos AG poliinsa-
turados coa excepción do CLA.  

Vacas en 7.º e 8.º  mes lactación 40 % primíparas
Tipo de pasto

Raigrás 
inglés

Trevo  
violeta

 Produción de leite (PL, kg/día)

 PL corrixida ao 3,5 % de graxa 24,3 27,1

Consumo de concentrado

g penso/kg leite 82 74

 Produción de graxa, proteína e sólidos (kg/día)

 Materia graxa 0,88 1,00

 Materia proteica 0,70 0,78

 Extracto seco magro 1,94 2,14

 Composición fisicoquímica do leite

 Materia graxa (%) 3,82 3,95

 Materia proteica (%) 3,05 3,12

 Lactosa (%) 4,56 4,58

 Extracto seco magro (%) 8,42 8,50

 Urea (mg/L) 127 223

Perfil graxo do leite 

CLA total (C18:2 9c11t e outros isómeros), % AGT 0,69 0,76

AG omega-3 total (% AGT) 0,74 1,14

AG omega-6 total (% AGT) 1,82 2,31

Relación omega-6/omega-3 2,52 2,08

AG saturados (% AGT) 71,8 71,9

AG poliinsaturados (% AGT) 3,32 4,29

Vacas en 4.º-5.º mes lactación 40 % 
primíparas

Tipo de pasto

Raigrás 
inglés

Trevo 
branco

Trevo 
violeta

Alfalfa

Produción de leite  (PL, kg/día)

PL corrixida ao 3,5 % de graxa 26,7 28,6 29,5 27,9

Consumo de concentrado

g penso/kg leite 75 70 68 72

Produción de graxa e proteína (kg/día)

Materia graxa 0,96 1,02 1,08 1,02

Materia proteica 0,78 0,85 0,85 0,80

Extracto seco magro 2,18 2,37 2,38 2,24

Composición fisicoquímica do leite

Materia graxa (%) 3,74 3,65 3,87 3,86

Materia proteica (%) 3,03 3,05 3,06 3,01

Lactosa (%) 4,69 4,71 4,72 4,72

Extracto seco magro (%) 8,47 8,47 8,54 8,46

Urea (mg/L) 120 193 183 154

Perfil graxo do leite

CLA total (C18:2 9c11t e outros 
isómeros), % AGT

0,78 0,86 0,66 0,62

AG omega-3 total (% AGT) 1,35 1,20 1,47 1,32

AG omega-6 total (% AGT) 2,78 2,52 2,92 2,66

Relación omega-6/omega-3 2,09 2,15 2,02 2,14

AG saturados (% AGT) 69,7 70,8 70,2 70,3

AG poliinsaturados (% AGT) 4,91 4,58 5,06 4,61

táboa 5. produción, calidade fisicoquímica e perfil graxo 
do leite producido nos ensaios de pastoreo: ano 2010 
(pastoreo de verán: xullo-setembro)  

táboa 6. produción, calidade fisicoquímica e perfil graxo 
do leite producido nos ensaios de pastoreo: ano 2011 
(pastoreo de primavera: maio-xullo)

ENSAIOS cON dIEtAS A bASE dE ENSIlAdOS: 
dEScRIcIÓN E RESUltAdOS
Realizáronse dous ensaios con ensilados de leguminosas 
pratenses nos anos 2010 e 2011 ao final de cada ano, entre 
os meses de outubro e decembro, cos tratamentos que se 
indican na táboa 9. 
Deseño estatístico do ensaio: cadrado latino completo (4 
x 4), con catro tratamentos, catro períodos e seis repeti-
cións (vacas) por tratamento, no que todos os animais pa-
saron por todas as dietas ao longo de cada experimento. 
No ano 2010 os dous tratamentos dispoñibles (ensilado de 
raigrás inglés e ensilado de trevo violeta) cruzáronse con 
dous tipos de concentrado en cuxa composición figuraba 
un 5 % de aceite vexetal de distinta fonte (aceite de liño ou 
aceite de soia), achegando uns 250 g de aceite por vaca e 
día. No ano 2010 utilizouse un concentrado de composi-
ción estándar, sen adición de aceite vexetal. 

Pastoreo de alfalfa a comezos de xuño
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 Vacas en  2.º a 4.º mes  
lactación, 40 % primíparas

Tipo de pasto
Raigrás  
inglés

Trevo 
branco

Trevo  
violeta

Produción de leite  (PL, kg/día)
PL corrixida ao 3,5 % de graxa 33,3 34,4 34,4
Consumo de concentrado
g penso/kg leite 75 73 73
Produción de graxa e proteína (kg/día) 
Materia graxa 1,19 1,19 1,20
Materia proteica 0,97 1,05 1,04
Extracto seco magro 2,78 2,98 2,96
Composición fisicoquímica do leite 
Materia graxa (%) 3,67 3,38 3,45
Materia proteica (%) 3,00 3,00 3,01
Lactosa (%) 4,82 4,80 4,79
Extracto seco magro (%) 8,59 8,53 8,56
Urea (mg/L) 133 201 227
Perfil graxo do leite
CLA total (C18:2 9c11t e outros 
isómeros), % AGT

0,84 1,06 0,85

AG omega-3 total (% AGT) 0,98 1,27 1,47
AG omega-6 total (% AGT) 2,57 3,03 3,33
Relación omega-6/omega-3 2,65 2,41 2,30
AG saturados (% AGT) 68,9 69,0 68,5
AG poliinsaturados (% AGT) 4,38 5,36 5,64

Valores medios dos tres anos Comparación 
efecto 

leguminosa 
sobre raigrás

Pastoreo de 
raigrás inglés

Pastoreo de 
leguminosas

Produción de leite  (PL, kg/día)

PL corrixida ao 3,5 % de graxa 28,08 30,07 +7,1 %

Consumo de concentrado

g penso/kg leite 75 73 7,0 %

Produción de graxa e proteína (kg/día) 

 Materia graxa 1,01 1,08 +6,8 %

 Materia proteica 0,82 0,89 +8,5 %

 Extracto seco magro 2,30 2,48 +7,8 %

 Composición fisicoquímica do leite

 Materia graxa (%) 3,74 3,72 -0,6 %

 Materia proteica (%) 3,03 3,05 +1,0 %

 Lactosa (%) 4,69 4,70 +0,2 %

 Extracto seco magro (%) 8,49 8,51 +0,2 %

Perfil graxo do leite

CLA total (C18:2 9c11t e 
outros isómeros), % AGT

0,77 0,81 +5,1%

AG omega-3 total (% AGT) 1,02 1,28 +25,0 %

AG omega-6 total (% AGT) 2,39 2,73 +14,2 %

Relación omega-6/omega-3 2,42 2,18 -10,0 %

AG saturados (% AGT) 70,1 70,4 +0,3 %

AG poliinsaturados (% AGT) 4,20 4,85 +15,3 %

táboa 7. produción, calidade fisicoquímica e perfil graxo 
do leite producido nos ensaios de pastoreo: ano 2012 
(pastoreo de primavera: abril-xuño) 

táboa 8. comparación de resultados de produción e 
perfil graxo do leite entre o pastoreo de raigrás e de 
leguminosas pratenses (anos 2010, 2011 e 2012)

Ensilados: utilizáronse ensilados recollidos en primeiro 
corte a finais de abril para as especies trevo violeta, trevo 
branco e raigrás inglés ou en primeiro e segundo corte a 
finais de abril e mediados de xuño, respectivamente, para a 
alfalfa. A parcela de trevo violeta foi sementada no outono 
de 2009 e as parcelas dos outros tres tratamentos na prima-
vera de 2010, nunha superficie aproximada de 3,5 ha por 
cada especie pratense. 

A fertilización de fondo realizouse segundo as recomenda-
cións de Piñeiro et al. (2009) para cultivos forraxeiros en solos 
de moderada acidez e contido medio en fósforo e potasa. A 
achega de fertilizante nitroxenado para o raigrás foi de 100 
kg de N/ha e ano, da que a metade foi aplicada a comezos 
de marzo. As parcelas de leguminosas non recibiron fertili-
zante nitroxenado. Tras a sega, a herba foi presecada durante 
48 h (ensilados de primeiro corte) ou 24 h (segundo corte de 
alfalfa) e, posteriormente, foi recollida con rotoempacadora-
picadora de cámara variable, sen utilización de aditivos. As 
rotopacas foron encintadas con 5 capas de filme estirable e 
almacenadas ata a realización do ensaio de alimentación.

Animais: en cada ensaio foron utilizadas 24 vacas leiteiras de 
raza Holstein do rabaño experimental do CIAM, nun estado 
de lactación avanzada en 2010 (7.º ao 9.º mes), lactación me-
dia en 2011 (3.º ao 5.º mes) e lactación temperá en 2012 (2.º 
ao 4.º mes), das que aproximadamente un 40 % eran primípa-
ras. Os animais foron seleccionados dun total de entre 35 e 40 
vacas en lactación, buscando a necesaria homoxeneidade entre 
os grupos dos distintos tratamentos en canto a produción de 
leite, días en leite, número de parto e peso vivo. Cada perío-
do tivo unha duración de tres semanas e o ensaio estendeuse 
dende a primeira semana de outubro á terceira semana de de-
cembro de cada ano. Foi precedido por un período preexpe-
rimental de tres semanas para adaptar os animais ás dietas do 
ensaio e á apertura das portas Calan Broadbent, de medida de 

Pastoreo rotacional de trevo branco

alimentación individual. As vacas foron muxidas dúas veces 
ao día, ás 8:00 h e ás 20:00 h. A dieta consistiu nunha ración 
unifeed ofrecida ad líbitum, da que o 50 % da materia seca 
eran os ensilados de pradeira respectivos, o 25 % ensilado de 
millo (33-37 % MS) e o 25 % restante un concentrado do 25 
% de proteína bruta (PB). No experimento do ano 2011 este 
concentrado foi parcialmente substituído por soia-44 no tra-
tamento de ensilado de raigrás inglés, tratando de compensar 
o menor contido en PB da gramínea comparado co das legu-
minosas co fin de que a ración unifeed fose aproximadamente 
do 16 % PB en todos os tratamentos. 
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zados nos ensaios de alimentación dos dous primeiros anos e 
compáranse cos correspondentes valores medios das forraxes 
frescas no momento da sega. Tamén se inclúe no cadro o per-
fil medio de AG dos ensilados de millo utilizados nos en-
saios de alimentación. Pódese comprobar o contraste entre o 
ensilado de millo, onde predominan de xeito maioritario os 
AG linoleico (C18:2n6c) e oleico (C18:1n9c), que represen-
tan preto do 45 e 30 % do total de AG respectivamente, e os 
ensilados de especies pratenses, nos que o AG maioritario é 
o alfa-linolénico (C18:3n3), con valores entre o 53 e 63 % do 
total de AG, tanto nas forraxes frescas coma nos ensilados. 
Por outra banda, pódese apreciar o descenso na concentración 
de AGT entre a sega da forraxe e o ensilado resultante, tanto 
para o raigrás inglés coma para as leguminosas, con baixadas 
aproximadas do 40 e 30 %, respectivamente. Esta importante 
redución afecta, sobre todo, ao AG alfa-linolénico, maioritario 
nas forraxeiras pratenses, tamén de forma máis marcada para 
o caso do raigrás inglés. 

Os resultados de inxestión voluntaria da ración unifeed, 
produción e composición do leite móstranse nas táboas 12 
e 13. A inxestión media de materia seca da ración com-
pleta foi de 17,0 e de 21,6 kg MS/vaca e día nos experi-
mentos de 2010 e 2011, respectivamente, e foi significa-
tivamente superior para as dietas de ensilados de legumi-
nosas comparados coas de ensilados de raigrás inglés. En 
2010, con vacas no último terzo da lactación, os valores 
medios de consumo voluntario por tratamento (en kg 
MS/vaca e día) foron de 16,8 e 17,3 kg para os ensila-
dos de raigrás inglés e trevo violeta. No experimento do 
ano seguinte, realizado con vacas entre o 3.º e o 5.º mes 
de lactación, a inxestión foi de 20,0; 22,3; 21,8 e 22,3 kg 
MS/vaca e día para os tratamentos de ensilados de rai-
grás inglés, trevo branco, trevo violeta e alfalfa, respectiva-
mente. Os consumos de concentrado por kg de leite foron 
moi moderados, de 210 g/kg como media en 2010, e de  
160 g/kg en 2011. As producións medias de leite (corrixi-
do ao 3,5 % de materia graxa) foron, en 2010, de 19,7 e 
21,2 kg/vaca e día para os tratamentos con ensilados de 
raigrás inglés e trevo violeta, respectivamente, e en 2011 de 
33,0; 35,9; 34,0 e 33,8 kg/vaca e día para os tratamentos 
de ensilados de raigrás inglés, trevo branco, trevo violeta e 
alfalfa, respectivamente. 

Os resultados mostran, por unha banda, a posibilidade 
de producir leite con consumos reducidos de concentrado 
cando se utilizan ensilados de boa calidade e, pola outra, 
indican claramente a superioridade nutricional dos ensila-

O DESEÑO DAS PARCELAS DE PASTOREO 
FOI REALIZADO DE FORMA QUE AS VACAS 
DOS DIFERENTES TRATAMENTOS TIVESEN 
SEMPRE ACCESO A UNHA ZONA ARBORADA 
ONDE OS ANIMAIS PODÍAN DESCANSAR Á 
SOMBRA E DISPUÑAN DE AUGA FRESCA

Toma de mostras e pesada das vacas: a produción de leite 
de cada vaca foi rexistrada diariamente ao longo da dura-
ción dos ensaios. Na última semana de cada período (se-
mana de control) tomáronse mostras individuais de leite 
durante tres días en seis muxiduras consecutivas de mañá e 
tarde. As mostras de cada vaca foron analizadas para com-
posición fisicoquímica no Ligal e as mostras para determi-
nación da composición en AG por cromatografía de gases 
foron procesadas no laboratorio de control de calidade da 
empresa Leyma. 

As vacas pesáronse tras da muxidura da mañá en dous días 
consecutivos, ao comezo e ao final de cada período. 

Resultados: os contidos de materia seca dos ensilados fo-
ron bastante variables entre tratamentos como consecuencia 
das condicións de secado no campo, con valores medios de 
51,0 % para a alfalfa, 42,7 % para o trevo branco, 40,0 % e 
29,3 % para o trevo violeta e 50,8 % e 27,1 % para o raigrás 
inglés. En todo caso, como se indica na táboa 10, a calidade 
de conservación estimada polo pH de estabilidade (pHe) foi 
boa en todos os casos, xa que o pH medido (pH) foi sempre 
inferior ao valor de pHe, que se considera o límite para unha 
boa calidade de conservación (Braithwaite, 1987).

En canto ao valor nutricional, os ensilados de raigrás mos-
traron valores de proteína bruta máis baixos dos agardados 
(8,0 % MS en 2010 e 9,9 % MS en 2011). Estes valores 
foron sensiblemente inferiores aos das leguminosas, que 
case duplicaron a concentración proteica da gramínea. Da 
mesma forma que nas mostras de pasto fresco, os ensilados 
de raigrás mostraron unha concentración máis elevada de 
parede celular (fibra neutro deterxente) na materia seca, que 
superaron entre 8 e 13 unidades (% MS) aos ensilados de 
leguminosas. 

A dixestibilidade do trevo violeta foi superior á de raigrás 
inglés o primeiro ano de ensaio (DMO 70,5 e 67,5, respec-
tivamente). No segundo ano a DMO do ensilado de raigrás 
(67,2 %) foi inferior á do trevo branco (70,5 %) e ambas 
claramente superiores aos correspondentes valores para os 
ensilados de trevo violeta (62,9 %) e alfalfa (63,7 %).

Na táboa 11 indícase a composición dos ácidos graxos dos 
ensilados de raigrás inglés e de leguminosas pratenses utili-

Ano
Tratamentos de ensilado

Período de ensaioRaigrás inglés  
(cv. Heraut)

Trevo branco  
(cv. Haifa)

Trevo violeta  
(cv. Lemmon)

Alfalfa   
(cv. Europe)

2010 x x
outubro-decembro

2011 x x x x

Período preexperimental nos 
ensaios de pastoreo a comezos 
da primavera

táboa 9. experimentos con ensilados realizados en 2010 e 2011
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dos de leguminosas comparados cos de raigrás. A resposta, 
en termos de produción de compoñentes maioritarios do 
leite (graxa, proteína e extracto seco magro), seguiu, en li-
ñas xerais, o modelo descrito para a produción de leite. 

Nos dous experimentos realizados as vacas mostraron 
unha variación de peso vivo positiva. En 2010 os pesos vi-
vos medios das vacas no inicio e final do ensaio foron de 
538 e 571 kg, respectivamente (+33 kg/vaca), mentres que 
en 2011 os pesos medios respectivos foron de 627 e 642 kg 
(+15 kg/vaca). 

Da mesma forma que aconteceu nos ensaios de pastoreo, 
o consumo de leguminosas ensiladas permitiu producir lei-
te cun perfil de AG máis saudable, comparado co raigrás 
inglés. Cando se suplementou o concentrado con aceites 
vexetais ao 5 % (inxestión de 250 g de aceite/vaca e día), o 
leite das vacas que consumiron ensilados de trevo violeta 
tiña unha concentración de AG omega-3 total do 1,5 % 
AGT, aproximadamente un 80 % superior á do leite dos 
ensilados de raigrás inglés, e a porcentaxe de AG saturados 
respecto do total reducíase desde o 69 % AGT no trata-
mento de raigrás ao 65 % AGT para o trevo violeta. No 
segundo ano de ensaios, cando as dietas non estaban su-
plementadas cunha fonte adicional de AG poliinsaturados 
procedente de sementes de oleaxinosas, unicamente cando 
se utilizan ensilados de trevo violeta o leite acada teores de 
AG omega-3 total próximos ao 0,9 % AGT. 

Non obstante, aínda se observa un efecto positivo do con-
sumo de ensilados de leguminosas no incremento da con-
centración de AG poliinsaturados e na redución da relación 
omega-6/omega-3 do leite, pero non na redución do contido 
en AG saturados, que se mantén por riba do 70 % en todos 
os tratamentos. Isto indicaría a necesidade de realizar unha 
suplementación con graxas vexetais ao concentrado cando se 
consuman ensilados distintos do trevo violeta, en todo caso 
en menor proporción cando se trata de leguminosas praten-
ses comparado cos ensilados de raigrás inglés. 

táboa 10. composición química e valor nutricional medio 
dos ensilados utilizados nos ensaios de produción de 
leite os anos 2010 e 2011

Ano de ensaio e 
tratamentos MS MO PB FAD FND DMO pH pHe*

2010 **

Rg. inglés 50,8 92,2 8,1 33,2 53,0 67,5 5,1 5,3

T. violeta 40,0 87,1 19,9 33,0 41,7 70,5 4,4 4,9

2011***

Rg. inglés 27,2 91,4 9,9 37,9 60,2 67,2 4,5 4,4

T. branco 42,8 88,1 16,4 34,9 47,6 70,5 4,9 5,0

T. violeta 29,4 87,8 16,9 39,0 47,8 62,9 4,4 4,5

Alfalfa 51,0 89,9 15,9 37,7 52,2 63,7 5,1 5,3

* pHe= 0,0359 x MS + 3,44.      ** Primeiro corte a finais de abril    *** Primei-
ro corte a finais de abril e un segundo corte para alfalfa a mediados de xuño

A menor resposta cuantitativa ao uso de ensilados res-
pecto do pasto fresco no que a composición do perfil de 
AG do leite se refire, relaciónase coa importante baixada 
da concentración de AG na materia seca da herba segada 
durante o secado no campo. 

Parcela de trevo violeta a 
finais de xullo, no momento 
adecuado para a sega

Forraxe acabada  
de segar Ensilado Ensilado 

de millo
Rg. inglés Leguminosas Rg. inglés Leguminosas

Concentración (g/kg MS)

C12:0 0,03 0,10 0,07 0,14 0,04

C16:0 1,75 1,97 1,11 1,59 1,25

C18:0 0,09 0,38 0,13 0,17 0,22

C18:1n9c 0,15 0,73 0,18 0,16 2,39

C18:2n6c 1,46 2,44 0,88 1,05 3,57

C18:3n3c 6,66 7,18 3,68 6,13 0,27

AGT 10,51 13,56 6,36 9,78 8,02

Porcentaxe (% AGT)

C12:0 0,32 0,75 1,16 1,47 0,50

C16:0 16,66 14,56 17,48 16,21 15,59

C18:0 0,88 2,81 2,06 1,70 2,76

C18:1n9c 1,42 5,35 2,76 1,64 29,82

C18:2n6c 13,85 17,96 13,78 10,72 44,59

C18:3n3c 63,36 52,96 57,94 62,66 3,35

táboa 11. valores medios da composición dos ácidos 
graxos dos ensilados de raigrás e de leguminosas pratenses 
utilizados no ensaio de alimentación dos anos 2010 e 2011 
(expresados como concentración na materia seca e como 
porcentaxe respecto do total de ácidos graxos)

táboa 12. produción, calidade fisicoquímica e perfil 
graxo do leite producido nos ensaios con ensilados: 
ano 2010, ensilados de pradeira x suplemento a 
concentrado (5 % aceite)
Vacas en 7.º- 9.º mes  
lactación 40 % primíparas

Tipo de ensilado
Raigrás inglés T. violeta

Produción de leite  (PL, kg/día)

PL corrixida ao 3,5 % de graxa 19,7 21,2

Inxestión de MS e consumo de concentrado

Inxestión (kg MS/vaca e día) 16,8 17,3

g penso/kg leite 213 204

Produción de graxa e proteína (kg/día)

Materia graxa 0,78 0,79

Materia proteica 0,63 0,66

Extracto seco magro 1,72 1,83

Composición fisicoquímica do leite

Materia graxa (%) 3,90 3,70

Materia proteica (%) 3,20 3,10

Lactosa (%) 4,70 4,80

Extracto seco magro (%) 8,70 8,60

Urea (mg/L) 90 219

Perfil graxo do leite

CLA total (C18:2 9c11t e outros 
isómeros), % AGT

0,48 0,81

AG omega-3 total (% AGT) 0,85 1,54

AG omega-6 total (% AGT) 2,38 3,05

Relación omega-6/omega-3 2,94 2,04

AG saturados (% AGT) 69,0 65,3

AG poliinsaturados (% AGT) 3,78 5,47
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Vacas en 3.º - 5.º mes  
lactación 40 % primíparas

Tipo de ensilado

Raigrás 
inglés

Trevo 
branco

Trevo 
violeta Alfalfa

Produción de leite  (PL, kg/día)

PL corrixida ao 3,5 % de graxa 33,0 35,9 34,1 33,8

Inxestión de MS e consumo de concentrado

Inxestión  (kg/vaca e día) 20,0 22,3 21,8 22,3

g penso/kg leite 151 155 160 165

Produción de compoñentes do leite (kg/día)

Materia graxa 1,23 1,33 1,26 1,2

Materia proteica 0,96 1,06 0,97 1,0

Extracto seco magro 2,57 2,84 2,66 2,7

Composición fisicoquímica do leite

Materia graxa (%) 4,10 4,05 4,00 3,9

Materia proteica (%) 3,19 3,22 3,08 3,2

Lactosa (%) 4,58 4,65 4,60 4,6

Extracto seco magro (%) 8,52 8,62 8,43 8,5

Urea (mg/L) 327 246 301 255

Perfil graxo do leite

CLA total (C18:2 9c11t e outros 
isómeros), % AGT

0,49 0,54 0,51 0,5

AG omega-3 total (% AGT) 0,54 0,65 0,91 0,7

AG omega-6 total (% AGT) 1,91 2,17 2,22 2,3

Relación omega-6/omega-3 3,63 3,37 2,46 3,1

AG saturados (% AGT) 72,1 73,3 72,6 72,9

AG poliinsaturados (% AGT) 2,94 3,37 3,65 3,5

táboa 13. produción, calidade fisicoquímica e perfil 
graxo do leite producido nos ensaios con ensilados: ano 
2011, ensilados de pradeira con concentrado estándar

Tomando mostra dunha 
rotopaca de trevo violeta antes 
de envolver con plástico

Na táboa 14 resúmense os efectos observados na produ-
ción e na calidade do leite de vacún nos dous ensaios onde se 
compararon ensilados de leguminosas cos ensilados de rai-
grás inglés. En canto á produción de leite (estandarizada ao 
3,5 % de graxa) foi case un 6 % superior para os ensilados de 
leguminosas, cun 7 % máis de consumo voluntario de ma-
teria seca da ración e unha lixeira redución do consumo de 
concentrado por kg de leite (-6 %). A porcentaxe de materia 
graxa do leite de vacas que consumiron ensilados de legu-
minosas foi un 4 % inferior á correspondente ao ensilado 
de raigrás. En consecuencia, o incremento do output diario 
de graxa nas dietas con ensilados de leguminosas foi unica-
mente dun 2,7 %, en comparación co incremento do 6,5 % 
para o extracto seco magro. En canto ao perfil graxo do leite, 
o consumo de leguminosas promoveu unha clara mellora 
media da súa calidade, aumentando un 37 % a proporción de 
CLA no total de ácidos graxos, un 65 % a de AG omega-3 
total, un 33 % a de AG poliinsaturados e diminuíndo un  
23 % a relación omega-6/omega-3. Non obstante, o efecto 
medio do consumo de leguminosas sobre a concentración 
de AG saturados foi moito menos patente e observouse 
unha mínima redución do 2 % respecto dos tratamentos con 
ensilados de raigrás inglés. 

Estes resultados poderían reflectir unha baixa inxestión de 
AG poliinsaturados procedente da ración e concretamente 
dos ensilados de herba de pradeira, como consecuencia da 
mencionada redución na concentración de AG, en particu-
lar de poliinsaturados, causada pola oxidación dos anteditos 
compostos durante o secado da forraxe no campo, o que ex-
plicaría a menor concentración destas moléculas na graxa do 
leite en comparación co consumo de pastos frescos. Por outra 
parte, é probable que a concentración de AG insaturados de 
cadea longa presente na glándula mamaria da vaca nestas 
condicións sexa demasiado baixa como para afectar á síntese 
ex novo de AG saturados de cadea curta e media. 

En todo caso, de entre as leguminosas, o trevo violeta 
mostrouse superior á media en termos de mellora do perfil 
graxo do leite, feito que foi consistente os dous anos de 
ensaio e confirma a utilidade desta especie forraxeira, a este 
respecto, cando se consome como ensilado. 

CONCLUSIÓNS
•	 Existe unha resposta positiva en produción de leite, de-

rivada do uso de leguminosas na ración nas condicións 
de ensaio descritas, que oscilou entre 6-8 % de media, 

que é maior en situación de pastoreo, sobre todo en es-
tación avanzada.

•	 Demóstrase que, utilizando forraxes frescas e ensiladas 
de boa calidade, é posible reducir de maneira consi-
derable o consumo de concentrado nas explotacións 
leiteiras e mellorar a súa sustentabilidade económica e 
ambiental, en particular cando se integran leguminosas 
nos sistemas de cultivo. 

•	 Existe, así mesmo, unha mellora da calidade do perfil 
graxo do leite producido con racións que integran legumi-
nosas, e é máis clara a resposta nos ensaios con ensilados.

•	 Destácase o incremento na concentración de AG po-
liinsaturados totais e de AG omega-3 total en situación 
de alimentación con ensilados, en particular cando se 
usa o trevo violeta.

•	 En situación de pastoreo, non é preciso utilizar con-
centrados enriquecidos con aceites vexetais para acadar 
unha concentración de AG omega-3 total próximo ao 
1 % do total de AG do leite. 

Rotoempacado de trevo violeta presecado
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Medida do consumo 
individual das vacas 
utilizando as portas 
electrónicas Calan-
Broadbent

Valores medios dos 
dous anos

Compara-
ción efecto 
leguminosa 

sobre 
raigrás

Ensilado 
de raigrás 

inglés

Ensilado  
de legumi-

nosas
Produción de leite (PL, kg/día)
PL corrixida ao 3,5 % de graxa 26,4 27,9 +5,8 %
Inxestión de MS e consumo de concentrado
Inxestión (kg MS/vaca e día) 18,4 19,7 +7,1 %
g penso/kg leite 182 171 -6,0 %
Produción de graxa, proteína e sólidos (kg/día)
Materia graxa 1,01 1,03 +2,7 %
Materia proteica 0,80 0,84 +5,5 %
Extracto seco magro 2,15 2,29 +6,5 %
Composición fisicoquímica do leite
Materia graxa (%) 4,00 3,84 -4,0 %
Materia proteica (%) 3,20 3,13 -1,9 %
Lactosa (%) 4,64 4,71 +1,5 %
Extracto seco magro (%) 8,61 8,57 -0,5 %
Perfil graxo do leite 
CLA total (C18:2 9c11t e outros isómeros), % AGT 0,49 0,67 +37,5 %
AG omega-3 total (% AGT) 0,70 1,15 +65,9 %
AG omega-6 total (% AGT) 2,15 2,64 +22,8 %
Relación omega-6/omega-3 3,29 2,51 -23,5 %
AG saturados (% AGT) 70,6 69,1 -2,0 %
AG poliinsaturados (% AGT) 3,36 4,50 +33,8 %

táboa 14. comparación de resultados de produción 
e perfil graxo do leite obtidos nos tratamentos con 
ensilado de raigrás inglés e con ensilado de leguminosas 
pratenses (anos 2010 e 2011)

Contacto: 
Avda. José Antonio, 35. Sarria (Lugo)
Tefl.: 685 840 310
sarriacanal@yahoo.es

BALSAS DE GEOMEMBRANA  
(para purín o agua)

• Posibilidad de techarlas con distintos materiales y estructuras
• Cisternas flexibles

•	 Nas	épocas	de	alimentación	 invernal,	 a	utilización	de	
ensilados	de	leguminosas	pratenses	permiten	conseguir	
o	 devandito	 estándar	 sen	 necesidade	 de	 utilizar	 con-
centrados	 enriquecidos,	 no	 caso	 do	 trevo	 violeta,	 ou	
cantidades	moi	moderadas	de	aceites	vexetais,	no	caso	
das	outras	leguminosas	pratenses.

•	 A	redución	da	concentración	de	AG	saturados	por	de-
baixo	do	70	%	só	se	produce	en	pastoreo	de	primavera	
con	pastos	 en	 estado	 vexetativo	ou	 con	dietas	de	 en-
silados	 aos	 que	 se	 suplementou	 con	 250	 g	 de	 aceites	
vexetais.

•	 As	 vantaxes	 mostradas	 polas	 leguminosas	 deben	 ser	
comparadas	 contra	 as	 dificultades	 de	 establecemento	
na	 pradeira,	 o	 escaso	 número	 de	 materias	 activas	 de	
herbicidas	 autorizados	 e	 as	 dificultades	 para	 ensilar	
destas	especies.

•	 Cómpre	 refinar	 a	 tecnoloxía	 de	 ensilado	 das	 legumi-
nosas	pratenses,	en	particular	evitando	presecados	ex-

cesivamente	 longos	que	reducen	o	contido	da	 forraxe	
en	AG	poliinsaturados,	en	concreto	de	alfa-linolénico,	
polo	que	debe	ser	considerada	a	conveniencia	da	utili-
zación	de	aditivos	para	tal	efecto. 
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