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DÉBESE ELIXIR BEN A VARIEDADE A SEMENTAR, PARA QUE SEXA CAPAZ DE DAR 
A MÁXIMA PRODUCIÓN EN MATERIA ORGÁNICA DIXESTIBLE E CALIDADE NAS 
CONDICIÓNS DE CADA EXPLOTACIÓN 

Dado que o 70 % dos custos de produción do cultivo do 
millo para ensilar son fixos, para aumentar a rendibilidade 
do cultivo é moi importante elixir ben a variedade que se 
vai sementar. Tanto a preparación do terreo coma os trata
mentos fitosanitarios previos non dependen da produción 
esperada nin do valor nutritivo da forraxe obtida. Por iso, a 
medida que aumentamos a produción por hectárea, dimi
núe o custo total por quilogramo de materia seca. 

Como cada ano desde 1999, o CIAM realizou ensaios 
nas catro localidades galegas mencionadas anteriormen
te para avaliar variedades comerciais de millo forraxeiro. 
O obxectivo destes ensaios é ofrecerlles os resultados das 
características produtivas e nutricionais das diferentes va
riedades comerciais a gandeiros, cooperativas, centros de 
compras etc., co fin de apoiar tecnicamente a decisión da 
variedade que se ha de empregar en cada situación con
creta, pois a mellor en sentido absoluto non existe. Débese 
sementar unha que posúa as características máis axeitadas 
e que sexa capaz de dar a máxima produción en MOD e 
calidade nas condicións de cada explotación. 

Os resultados obtidos publícanse nun díptico informa
tivo coma cada ano, que se distribúe entre cooperativas 

agrarias e agricultores individuais a través das oficinas 
agrarias comarcais, e tamén está dispoñible na páxina web 
http:/ /www.ciam.gal. 

A información necesaria para unha boa escolla da varie
dade a usar, en función das condicións de cada gandeiro 
para cada sementeira, exponse nas seguintes táboas e pode 
darse o caso de que un mesmo gandeiro pode elixir distin
tas variedades para diferentes parcelas. As consultas sobre 
esta escolla perseguen unha maior profesionalización das 
explotacións, unido a ensilar mellor, é dicir, que a collei
ta teña lugar no momento óptimo de maduración (gran 
pastoso-vítreo). 

RESULTADOS 

Os resultados aparecen divididos en dúas táboas: táboa 
1, na que se atopan as variedades que polo menos foron 
avaliadas durante dous anos e, polo tanto, con datos de 
maior fiabilidade, e táboa 2, na que se atopan aquelas va
riedades cun só ano de experimentación na rede, polo que 
os resultados se consideran provisionais, dado que un só 
ano non é suficientemente significativo para facer unha 
avaliación acertada. »
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Táboa 1. Resultados das variedades con dous ou máis anos de avaliación {continuación) 

Variedade Días S-C (días) Altura (cm) Espiga (% MSJ RMS (t/ha) RMOD (t/ha) IP DMO(%) PB(% MSJ Anos Comercial 

DA SCIPIO 134 269 50 9 22 1 

DEVOLVI 134 275 48 7 23 5 

ES SENSOR 134 280 51 5 23 6 

JUMBO 48 134 239 50 2 19 7 

LEMORO 134 258 51 9 22 2 

ZP 305 134 275 48 7 22 8 

DKC 4845 135 274 51 8 23 3 

LG 30.369 135 251 51 O 21 6 

MAMILLA 135 277 49 8 24 3 

ROBERI 136 258 47 4 23 4 

SENKO 137 280 47 O 23 2 

NKTHERMO 138 276 51 3 23 1 

SY SAVIO 138 282 45 8 23 6 

NKCISCO 139 272 49 8 23 2 

COURTNEY 142 273 47 4 23 2 

ELDORA 145 286 46 8 23 3 

Débese ter en conta que os datos de rendemento serven 
para comparar unhas variedades con outras, pero non son 
aplicables para estimar a produción real. Os resultados pre
sentados obtivéronse en condicións óptimas de coidados 
de cultivo, en pequenas parcelas experimentais, polo que os 
rendementos obtidos son moi superiores aos que se poden 
obter nunha parcela real de cultivo dunha explotación. 

15 4 111 72 6 64 2 PROCASE 

16 5 119 73 3 6 5 2 AGROEUME 

16 5 119 72 6 62 2 EURALIS SEMILLAS 

13 3 96 70 2 6 7 2 BC 

15 2 110 71 2 6 1 2 KOIPESOL 

15 3 110 70 1 6 5 2 WAM 

16 4 118 73 2 6 5 2 MONSANTO 

15 4 111 74 2 64 2 LG 

16 7 120 71 3 66 2 CAUSSADE 

16 5 119 73 1 60 2 CAUSSADE 

16 3 118 73 O 5 8  2 KOIPESOL 

15 3 110 69 4 7 3  2 SYNGENTA 

16 5 119 73 1 64 2 SYNGENTA 

15 3 110 68 8 62 2 SYNGENTA 

15 9 115 71 3 61 2 ADVANTA 

15 6 113 70 1 66 2 PANAM 

A presentación dos resultados inclúe a seguinte información: 
Días S-C. Este valor é un índice do ciclo ou da precocidade 

de maduración, é dicir, os días que transcorren entre a semen
teira e a colleita para ensilar na zona máis fría das estudadas, 
que é a comarca de Ordes, é dicir, con menor integral térmi
ca. Nas zonas con maior integral térmica, temperaturas máis 
altas no verán, débenselle restar uns 15 días á cifra da táboa. 

Altura. Altura total da planta. Unha variedade de eleva
da altura pode ter maior probabilidade de encamado, sobre 
todo nunha zona de fortes ventos. »
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NO CASO DE ÍNDICES PRODUTIVOS (IP) 
MOi SEMELLANTES DEBEREMOS ATENDER 
OUTROS PARÁMETROS, COMO PODEN 
SER A PORCENTAXE DE MAZAROCA, A 
DIXESTIBILIDADE DA MATERIA ORGÁNICA 
OU A PROTEÍNA BRUTA 

Anos. Número de anos nos que a variedade foi ensaiada. 
Comercial. Entidade comercializadora da variedade. 
CV (%). Coeficiente de variación. É un índice da calida-

de estatística dos experimentos; canto máis baixo, mellor. 
DMS (5 %). Diferenza mínima significativa. É a me

nor diferenza que debe haber entre <lúas variedades para 
que poidan considerarse diferentes cunha probabilidade 
do 95 %. 

ELECCIÓN DA VARIEDADE 
O máis importante para a correcta elección da variedade é 
axustar o ciclo do millo á zona e ao momento da semen
teira, é dicir, definir os días transcorridos entre a sementei
ra e a colleita (días S-C). Isto virá dado pola data na que 
queiramos sementar, polas condicións climáticas da zona 
xeográfica onde se desenvolva o cultivo, pola alternativa fo
rraxeira e polas condicións da explotación e a data prevista 
de colleita. 

Unha vez coñecido o intervalo de precocidade (días S-C) 
que se pode utilizar na explotación, e dado que o obxectivo 
será obter o maior rendemento de alimento aproveitable 
por unidade de superficie, escolleremos aquela variedade 
con maior IP. No caso de IP moi semellantes deberemos 
atender outros parámetros, como poden ser a porcentaxe 
de mazaroca, a dixestibilidade da materia orgánica ou a 
proteína bruta. 

Ademais, para obter un boa rendibilidade do cultivo de
millo forraxeiro debemos ter en conta outros factores coma 
a calidade da semente, as prácticas de cultivo empregadas, 
o momento óptimo de colleita e a técnica de ensilado.
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