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 INTRODUCIÓN
Con 68.936 ha sementadas, o millo forraxeiro en Galicia 
representa o 64 % da superficie dedicada a este cultivo en 
toda España (Regulamento CE 543/2009) e é o segun-
do cultivo forraxeiro despois das pradeiras en importancia 
económica en Galicia. É un cultivo que require elevadas 
achegas de nitróxeno (N) en forma mineral ou orgánica, 
feito que pode conducir a elevados residuos de N mineral 
(nitratos e amonios) no solo tras a colleita e, en consecuen-
cia, elevadas perdas de lixiviación de nitrato e/ou gasosas 

Os obxectivos deste traballo son, en 
primeiro lugar, avaliar se o uso do DMPP 
xunto a aplicacións de xurro de vacún ou 
fertilizantes minerais pode incrementar 
a produción do millo forraxeiro, extraer 
nitróxeno e mellorar a calidade nutritiva, 
e, en segundo, se ao incorporar o inhibidor 
se pode reducir o número de aplicacións 
de fertilizante mantendo a produción e a 
calidade da forraxe. 
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PRODUCIÓN E CALIDADE FORRAXEIRA DE 
MILLO CON FERTILIZACIÓN ORGÁNICA E
MINERAL ASOCIADA AO INHIBIDOR DMPP

Técnicos, agricultores e gandeiros demandan información 
sobre o uso de fertilizantes con IN e cuestións coma o seu 
efecto na produción vexetal deben ser esclarecidas
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(N
2
O). A asociación dos fertilizantes nitroxenados cos 

inhibidores da nitrificación (IN) poden mitigar en par-
te estes problemas ambientais (Akiyama et al., 2010; 
Arregui e Quemada, 2008). Estes compostos actúan 
retardando a actividade das bacterias do solo (Nitro-
somonas spp) e atrasando o proceso de oxidación de 
amonio a nitrito no primeiro paso da nitrificación. 
Existen varios estudos que demostran que os IN poden 
aumentar a eficiencia do N polo cultivo e obtéñense 
maiores producións coas mesmas doses de fertilizan-
te ou cun número menor de aplicacións, o que permi-
te unha maior flexibilidade na data da súa aplicación 
(Pasda et al., 2001). 

No ano 2001 apareceu no mercado o 3,4 dimetilpi-
razol fosfato (DMPP) [Zerulla et al., 2001] con bos 
resultados agronómicos. O DMPP é formulado en 
fertilizantes granulados nitroxenados ou complexos e 
tamén pode ser incorporado en solución a fertilizantes 
líquidos e orgánicos como xurros. Na actualidade, téc-
nicos, agricultores e gandeiros demandan información 
sobre a utilización de fertilizantes con IN e cuestións 
coma o seu efecto na produción vexetal deben ser es-
clarecidas. 

EXPERIMENTACIÓN 
O traballo levouse a cabo os dous anos na mesma par-
cela experimental do CIAM (Abegondo, A Coruña, 
zona costeira atlántica de Galicia a 97 m de altitude) 
con sementeira de millo (cv LG 33.85) o 3 de xuño de 
2013 e o 28 de maio de 2014 a unha densidade final 
de sementeira de 75.000 plantas/ha o primeiro ano e 
82.141 plantas/ha o segundo. A capa de solo de 0-10 
cm caracterizouse por unha textura franco-limosa cun 
pH de 5,9 (ext. 1:2,5 en auga), contido en MO de 49,6 
g/kg de MS, de N de 1,8 g/kg de MS e unha relación 
C/N de 10,6. 

Os tratamentos aplicados resultaron da combinación 
de fertilización orgánica con xurro de vacún (XV) nunha 
soa achega, mineral ou mixta, incorporando ou non o 
inhibidor da nitrificación DMPP. En total, foron oito 
tratamentos cun deseño experimental de bloques ao azar 
e catro repeticións cun tamaño de parcela elemental de 
120 m2 nos tratamentos de xurro e de 60 m2 nos tra-
tamentos mineral e control. Na táboa 1 preséntanse os 
tratamentos ensaiados e na figura 1, o esquema do ensaio 
de campo implantado na parcela experimental.  

OS TRATAMENTOS APLICADOS 
RESULTARON DA COMBINACIÓN 
DE FERTILIZACIÓN ORGÁNICA CON 
XURRO DE VACÚN (XV) NUNHA 
SOA ACHEGA, MINERAL OU MIXTA, 
INCORPORANDO OU NON O INHIBIDOR 
DA NITRIFICACIÓN DMPP
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Táboa 1. Tratamentos de fertilización nitroxenada 
aplicados no experimento

Fertilizantes

Tratamento Sementeira Coberteira

T1 - -

T2 XV -

T3 XV+DMPP -

T4 XV NAC 27

T5 XV ENTEC 26

T6 XV+DMPP ENTEC 26

T7 NPK 15-15-15 NAC 27

T8 ENTEC 24-8-7 -

XV: xurro de vacún; DMPP: 3,4-dimetilpirazol fosfato; NAC: nitrato amó-
nico cálcico; ENTEC: incorpora 1 % DMPP relativo ao NH

4
+-N do nitro-

sulfato amónico

O INHIBIDOR DMPP É FORMULADO 
EN FERTILIZANTES GRANULADOS 
NITROXENADOS OU COMPLEXOS E 
TAMÉN PODE SER INCORPORADO EN 
SOLUCIÓN A FERTILIZANTES LÍQUIDOS E 
ORGÁNICOS COMO XURROS

Táboa 3. Cantidades de N aplicado cos fertilizantes e 
recuperacións do N aplicado no cultivo os dous anos do 
experimento

N total aplicado (kg N ha-1) Recuperacións do N aplicado (%)

Trat. Primeiro ano Segundo ano Primeiro ano Segundo ano

T1 0 0 - -

T2 275 207 25 41

T3 275 207 24 37

T4 239 204 14 44

T5 239 204 21 52

T6 239 204 18 50

T7 200 200 15 40

T8 200 200 22 49

Táboa 2. Composición química dos xurros utilizados nos 
experimentos

Data de 
aplicación

Densidade
g/cm3 pH MS % 1MO 1N 1P 1K 1Ca 1Mg

28/05/2013 1,220 8,44 7,64 798,6 39,4 9,0 42,1 20,7 5,9

26/05/2014 1,048 8,527 7,70 727,6 40,3 8,0 64,5 21,9 5,6
1Valores expresados en g/kg de MS

T8 T5 T7 T3 T1 T4 T2 T6

T4T2 T7 T5 T6 T3 T8 T1

T6 T8 T2 T5 T1 T7 T4 T3

T3 T2 T5 T7 T8 T4 T1 T6

R1

R2

R3

R4

Fertilizantes
Trat. Sementeira Coberteira
T1 - -
T2 XV -
T3 XV+DMPP -
T4 XV NAC 27 
T5 XV ENTEC 26 
T6 XV+DMPP ENTEC 26 
T7 NPK 15-15-15 NAC 27 
T8 ENTEC 24-8-7 -

Figura 1. Esquema e tratamentos de fertilización no 
ensaio de campo

O XV foi inxectado a 25-30 cm de profundidade e 
aplicado inmediatamente previo á sementeira co resto 
dos fertilizantes (28/05/2013 e 26/05/2014). Naqueles 
tratamentos que incorporaban DMPP co XV, a dose de 
inhibidor utilizada foi de 1 kg DMPP/ha. Na táboa 2 
móstrase a composición química dos xurros utilizados 
no experimento. As achegas de X e K igualáronse en 
todos os tratamentos a 100 kg P

2
O

5
/ha e 250 kg K

2
O/

ha, respectivamente. 
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No momento da colleita do millo (1/10/2013 e 1/10/2014, 
estado do gran pastoso-vítreo), realizáronse mostraxes en 
dúas liñas centrais cunha lonxitude de 8 m. En campo, pe-
souse a produción en fresco e tomouse unha mostra de 10 
plantas de cada liña que foron procesadas de forma inde-
pendente: mazaroca e parte verde (talos, follas e espatas). 
No laboratorio picáronse as dúas fraccións por separado e 
mantivéronse en estufa a 80 °C durante 16 h, co fin de cal-
cular a produción de MS total, de mazaroca e de parte verde. 
Parámetros de calidade da forraxe como materia orgánica 
(MO), proteína bruta (PB), fibras ácido e neutro deterxente 
(FAD, FND), carbohidratos totais non estruturais (CNET), 
carbohidratos solubles en auga (CSA) e amidón (AM) fo-
ron determinados no laboratorio nas mostras secas e moídas 

utilizando a técnica de espectroscopía de reflectancia no in-
fravermello próximo (Foss NIRSystem), usando o programa 
Win ISI 1.5 (Infrasoft International, USA, 2000) e aplican-
do ecuacións de calibración actualizadas por investigadores 
do CIAM (Campo e Moreno, 2014; Campo et al., 2014).

Tamén se calculou a recuperación aparente do N apli-
cado (RAN) para cada tratamento tendo en conta o N 
extraído polo cultivo en cada tratamento, a extracción de 
N no tratamento T1 (0 N) e o N aplicado en cada tra-
tamento. A análise estatística dos datos levouse a cabo 
mediante a análise da varianza (GLM) utilizando o pa-
quete estatístico SPSS versión 15.0; para a separación de 
medias usouse o test de Duncan empregando un nivel de 
significación p<0,05. 

Táboa 4. Composición química da mazaroca e parte verde no primeiro ano do experimento 
Composición química da mazaroca (% MS) Composición química da parte verde (% MS)

Trat. MO PB FAD FND CSA CNET AM DMO MO PB FAD FND CNET DMO

T1 98,4a 5,3b 12,7 31,1 7,9 61,1 49,4 80,7bc 94,9 3,4 40,2 70,7a 14,2 62,1

T2 98,2abc 5,9a 12,0 31,7 6,9 59,7 52,0 82,9a 94,9 4,6 41,0 69,8ab 12,9 59,6

T3 98,0c 6,5a 12,1 31,3 7,1 59,9 50,6 81,6ab 94,4 4,4 40,2 68,5bc 13,4 60,0

T4 98,1bc 6,1a 11,9 30,4 6,7 62,0 51,1 81,5ab 94,9 4,2 39,8 69,6ab 13,7 62,4

T5 98,0bc 6,4a 12,3 32,5 7,3 59,3 50,5 81,8ab 94,6 4,6 39,4 68,0c 14,0 61,8

T6 98,1bc 6,1a 11,8 30,8 6,9 61,0 51,6 82,4a 95,1 4,0 39,9 69,3b 14,8 61,3

T7 98,2ab 5,9a 14,3 34,9 7,9 56,9 45,9 79,5c 94,6 4,2 38,5 67,6c 15,7 63,0

T8 98,0c 6,5a 11,5 31,1 7,1 61,7 52,0 82,3ab 94,4 4,5 40,0 69,6ab 13,6 61,2

Media 98,1 6,1 12,3 31,7 7,2 60,2 50,4 81,6 94,7 4,2 39,9 69,2 14,0 61,4

1Sig. * ** NS NS NS NS NS ** NS NS NS ** NS NS

MS: materia seca; MO: materia orgánica; PB: proteína bruta; FAD e FND: fibra ácido e neutro deterxente; CSA: carbohidratos solubles en auga; CNET: 
carbohidratos non estruturais totais; AM: amidón; DMO: dixestibilidade da materia orgánica in vitro.
1Sig.:*** (p<0,001); ** (p<0,01); * (p<0,05); ns, non sig. Para cada parámetro valores seguidos por letras diferentes son significativamente diferentes a p<0,05 
test de Duncan.

Táboa 5. Composición química da mazaroca e parte verde no segundo ano do experimento
Composición química da mazaroca (% MS) Composición química da parte verde (% MS)

Trat. MO PB FAD FND CSA CNET AM DMO MO PB FAD FND CNET DMO

T1 98,5 4,7c 11,8 26,1b 9,5a 67,2a 51,0 78,7c 95,3a 3,1c 41,9 73,0 14,0 58,1

T2 98,6 5,9b 11,3 26,0b 7,9b 66,9a 52,8 81,0ab 94,9bc 4,4ab 43,5 72,4 10,1 54,5

T3 98,6 6,1ab 11,5 26,4b 7,8b 65,7a 52,6 81,1ab 94,9bc 4,1b 43,2 71,6 11,1 54,7

T4 98,6 5,9ab 11,8 26,5b 8,2b 65,6bc 52,1 81,2ab 95,0ab 4,6ab 42,1 71,0 11,7 56,2

T5 98,6 6,6a 11,4 26,4b 7,8b 65,6bc 52,5 82,2a 94,6c 4,8a 42,5 70,5 10,6 56,0

T6 98,6 6,4ab 11,8 26,5b 7,5b 65,4bc 51,7 81,4ab 95,0abc 4,7a 42,0 70,5 11,8 56,4

T7 98,6 6,5ab 12,6 28,6a 8,2b 63,3c 50,1 81,6ab 94,9bc 4,8a 40,9 69,6 12,8 58,2

T8 98,7 6,3ab 11,6 26,3b 7,7b 65,5bc 52,3 81,9ab 94,8bc 4,6a 42,0 70,4 11,7 56,7

Media 98,6 6,0 11,7 26,6 8,1 65,6 51,9 81,1 94,9 4,4 42,2 71,2 11,7 56,3
1Sig. NS *** NS * ** NS *** * *** NS NS NS NS

MS: materia seca; MO: materia orgánica; PB: proteína bruta; FAD e FND: fibra ácido e neutro deterxente; CSA: carbohidratos solubles en auga; CNET: 
carbohidratos non estruturais totais; AM: amidón; DMO: dixestibilidade da materia orgánica in vitro.
1Sig.:*** (p<0,001); ** (p<0,01); * (p<0,05); ns, non sig. Para cada parámetro valores seguidos por letras diferentes son significativamente diferentes a p<0,05 
test de Duncan.

UNHA DAS VANTAXES AO UTILIZAR FERTILIZANTES MINERAIS CO INHIBIDOR DMPP 
PODE SER REDUCIR O NÚMERO DE APLICACIÓNS SEN DETRIMENTO DA PRODUCIÓN, O 
CAL SE TRADUCE EN MENOR CUSTO DE LABOR E MENOR COMPACTACIÓN DO TERREO
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RESULTADOS 

Figura 2. Rendementos de MS do millo o primeiro ano do experimento en función do tratamento de fertilización

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

18000

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 Media

kg MS/ha PARTE VERDE kg MS/ha MAZAROCAANO 2013

C

A
AB

BC

AB AB
ABC

BC

T1: control; T2: xurro de vacún (XV); T3: XV+3,4 dimetilpirazol fosfato (DMPP); T4: XV-NAC27; T5: XV-ENTEC26; T6: XV+DMPP-ENTEC26; 
T7: NPK-NAC27; T8: ENTEC 24-8-7
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Figura 3. Rendementos de MS do millo o segundo ano do experimento en función do tratamento de fertilización
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T7: NPK-NAC27; T8: ENTEC 24-8-7

A fertilización afectou de forma significativa aos rende-
mentos de MS do millo nos dous anos de estudo (figuras 
2 e 3). As condicións climatolóxicas para o desenvolve-
mento do cultivo foron máis favorables no segundo ano; a 
sementeira tardía e a seca acontecida nos meses de xullo e 
agosto de 2013 reduciron a xerminación a 75.000 plantas/
ha e obtívose unha produción media baixa de 11,7 t MS/
ha. No segundo ano a densidade final obtida foi de 82.141 
plantas/ha, cunha produción media de 16,0 t MS/ha.

No primeiro ano os tratamentos con XV nunha única 
aplicación (T2 e T3) foron os máis produtivos e alcanzouse 
un valor medio de 14,4 t MS/ha. A maior recuperación do 
N achegado cos fertilizantes (RAN) obtívose co XV nunha 
soa achega, independentemente do uso do inhibidor (tá-
boa 3, primeiro ano). Tendo en conta os tratamentos que 
dividían a dose de N e combinaban fertilización orgánica 
de XV en sementeira e mineral en coberteira (T4, T5 e 
T6), non se observaron incrementos significativos debidos 
ao uso do DMPP, aínda que os resultados suxiren certa 
mellora produtiva (figura 2) e de RAN cando se incorpo-
rou o DMPP. A mesma situación deuse naqueles trata-

mentos de fertilización mineral (T7 e T8); non se atoparon 
diferenzas estatísticas entre unha aplicación convencional 
NPK en sementeira-NAC en coberteira e a fertilización 
con ENTEC nunha soa achega en sementeira, aínda que 
neste último tratamento a RNA foi superior nun 7 %.  
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No segundo ano os rendementos variaron entre as 17,7 
t MS/ha no tratamento T6 (XV+DMPP en sementeira e 
ENTEC en coberteira) e as 9,3 t MS/ha no tratamento 
control (sen achega de N). Entre os diferentes tratamen-
tos de fertilización non se atoparon diferenzas estatísticas 
nin nos rendementos totais, nin nas fraccións de mazaro-
ca e parte verde por separado. Analizando os tratamentos 
que combinaban fertilización orgánica/mineral (T4, T5 
e T6), apreciouse un lixeiro incremento no T6 respec-
to de T4 e T5, cun incremento medio do 7 % na RAN 
polo cultivo cando se incorporou o inhibidor (T5 e T6 
respecto de T4, táboa 3, segundo ano). Coa fertilización 
mineral (T7 e T8), a produción diminuíu lixeiramente en 
T7 respecto de T8 e o resto de tratamentos; cun compor-
tamento similar ao do primeiro ano, a RAN en T8 foi 9 
% superior á obtida en T7. 

Nas táboas 4 e 5 móstranse os datos de calidade nutritiva 
de mazaroca e parte verde. O tratamento T7 obtivo a me-
nor DMO da mazaroca o primeiro ano. No segundo ano 
houbo diferenzas estatísticas nos contidos de PB, FND e 
CNET na mazaroca. No tratamento T5 (XV+ENTEC) 
alcanzou o maior contido de PB, superior a T2 (XV); ade-
mais, foi o tratamento con maior DMO. No tratamento 
T7 obtívose o maior contido en FND e o menor contido 
en CNET. O tipo de fertilización afectou á calidade da 
parte verde tan só nos contidos de MO e PB; o menor 
contido de PB obtívose en T3 con diferenzas respecto ao 
T1 e tratamentos con fertilización orgánica-mineral con 
inhibidor (T5 e T6) ou exclusivamente mineral (T7 e T8).

Resumindo, aínda que os incrementos produtivos e de 
extracción de N non foron significativos estatisticamen-
te, pódense apreciar certos efectos positivos ao utilizar 
DMPP, que probablemente están relacionados coa redu-
ción de perdas de N en forma de N

2
O observadas durante 

o ciclo do cultivo do primeiro ano (Báez et al., 2015b) ou
doutro tipo de perdas (Báez et al., 2015a), ou ben cunha 
nutrición temporal nitroxenada amoniacal/nítrica que 
mellora a asimilación de N pola planta. Dende un punto de 
vista práctico, con fertilización mineral (tratamentos T7 e 
T8) a incorporación do inhibidor pode simplificar achegas 
de N, o cal permite maior flexibilidade no tempo á hora de 
aplicar os fertilizantes, resultados que corroboran os obti-
dos por outros autores (Hu et al., 2014). 

CONCLUSIÓNS
Nos dous anos de estudo a achega de fertilizantes tanto 
en forma orgánica como mineral incrementou de forma 
significativa o rendemento de materia seca obtido no tra-
tamento testemuña (0 kg N/ha). 

Os tratamentos de XV nunha soa aplicación en prese-
menteira foron os máis produtivos no primeiro ano e no 
segundo igualaron os rendementos obtidos cando se apli-
cou XV combinado con mineral en coberteira (NAC ou 
ENTEC) ou cando se aplicou exclusivamente fertilización 
mineral (NPK+NAC ou ENTEC). A incorporación do 
inhibidor neste caso (T3 vs. T2) non incrementou a pro-
dución nin a recuperación do N aplicado.

Cando se aplicou XV en sementeira e mineral en cober-
teira (T4), non se observaron incrementos significativos na 
produción debidos ao uso do DMPP, aínda que os resul-
tados suxiren que cando se incorpora DMPP (T5 e T6) 
pode haber certa mellora produtiva no primeiro ano e de 
extracción de N nos dous anos de estudo. 

Cando se aplica fertilizante mineral (T7 e T8), unha soa 
achega de fertilizante co inhibidor (ENTEC) en prese-
menteira pode mellorar a recuperación de N polo cultivo 
e algún parámetro de calidade na forraxe. Por tanto, unha 
das vantaxes ao utilizar fertilizantes minerais co inhibidor 
DMPP pode ser reducir o número de aplicacións sen de-
trimento da produción, o cal se traduce en menor custo de 
labor e menor compactación do terreo. No entanto, á vista 
dos resultados é necesario establecer a relación custo do 
inhibidor/beneficio valorando non só o aspecto produtivo 
senón aqueles beneficios ambientais que poden derivarse 
da súa utilización. 
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