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Rotacións forraxeiras ecolóxicas
A produción propia de forraxes cobra especial importancia nas granxas 
en ecolóxico, debido ao alto custo dos insumos alimentarios utilizados 
neste tipo de produción. Dado o seu interese, no presente artigo 
revisamos algúns aspectos relativos a rotacións de cultivos forraxeiros 
nestes sistemas.

G. Flores-Calvete, S. Pereira-Crespo, J. Valladares 

Axencia Galega de Calidade Alimentaria-Centro de 
Investigacións Agrarias de Mabegondo (AGACAL-CIAM) 

 Parcela (previamente ocupada por mato baixo) cunha fórmula diversa de pasto plurianual en ecolóxico na Limia (7/5/2019)

INTRODUCIÓN

Segundo datos do Consello Re-
gulador de Agricultura Eco-
lóxica de Galicia (Craega), no 

ano 2018 a produción de leite de 
vacún representou o maior volu-
me de negocio cunha facturación 
de 26,1 millóns de euros (33 % do 
conxunto das vendas certificadas), 
dato que ilustra a especial rele-
vancia da produción ecolóxica de 
leite de vacún dentro deste sector, 
en consonancia coa importancia 

desta actividade gandeira en Gali-
cia. O leite é, con diferenza, a máis 
importante das producións ecoló-
xicas galegas e, ao mesmo tempo, 
é unha das que máis seguen a me-
drar ano tras ano. No último ano a 
produción de leite ecolóxico en Ga-
licia experimentou un incremento 
importante, pasando de 7 millóns 
de litros en 2017 (96 granxas) a 
máis de 12 en 2018 (109 granxas). 
A provisión de forraxe de calida-
de para alimentación do gando é 
un elemento clave dos sistemas de 
produción, en xeral, e dos sistemas 
ecolóxicos de forma particular. 
Ademais dos pastos de prados e 
pradeiras que proporcionan herba 
para o seu aproveitamento a den-

te ou como forraxe conservada, a 
produción doutros cultivos forra-
xeiros é un elemento chave dos 
sistemas de produción ecolóxica. 

A rotación de cultivos é a compo-
ñente central de todos os sistemas 
agrícolas sostibles. O aproveita-
mento da terra para a produción 
de forraxes de alta calidade na 
propia explotación é un elemento 
chave na economía das explota-
cións leiteiras, toda vez que con 
prácticas de manexo adecuadas, 
as forraxes producidas nas ex-
plotacións constitúen a fonte de 
alimentos máis barata para a pro-
dución de leite. Un dos principais 
activos do sector leiteiro galego é 
a alta capacidade de produción de 
forraxes que lles confiren as con-
dicións agroclimáticas que posúen 
as zonas produtoras de leite en 
Galicia. A produción propia de fo-
rraxes aínda ten máis importancia 
nas granxas de produción ecoló-
xica, polo alto custo dos insumos 
alimentarios utilizados neste tipo 
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 A ROTACIÓN DE CULTIVOS 
É O COMPOÑENTE CENTRAL 
DE TODOS OS SISTEMAS 
AGRÍCOLAS SOSTIBLES

de produción. Dado o seu interese, 
revísanse algúns aspectos relativos 
a rotacións de cultivos forraxeiros 
en sistemas ecolóxicos.

BENEFICIOS DA ROTACIÓN 
DE CULTIVOS
A práctica das rotacións de cultivos 
remóntase á antigüidade. Na antiga 
Roma hai máis de 2.000 anos reco-
mendábase a práctica de alternar 
cereais e leguminosas nunha rota-
ción, incluído o uso das leguminosas 
como adubo verde. Estas recomen-
dacións seguen hoxe vixentes como 
unha das bases da produción eco-
lóxica. É, por tanto, de capital im-
portancia coñecer os beneficios e as 
dificultades da posta en práctica das 
rotacións de cultivos.

Unha rotación é unha sucesión 
planeada de cultivos (cultivo prin-
cipal ou cashcrop e cultivo de cu-
berta ou catchcrop) que manteñen 
a saúde económica e ambiental da 
granxa. O balance entre os culti-
vos que melloran o solo e o cultivo 
principal require períodos de bar-
beito para romper o ciclo de malas 
herbas e incorporar materia orgá-
nica na terra. Os beneficios físicos 
e biolóxicos da rotación de cultivos 
descansan en dúas categorías inte-
rrelacionadas: a mellora da calida-
de dos solos e o control de pragas 
e enfermidades.

A calidade do solo tende a mello-
rar coa porcentaxe de tempo que a 
terra está ocupada por pastos de 
gramíneas e leguminosas e culti-
vos de cuberta. As leguminosas 
usadas como fertilizantes verdes 
proporcionan N para o seguinte 
cultivo. Moitas leguminosas teñen 
raíz pivotante profunda que alcan-
za o subsolo e bombea nutrientes 
cara aos horizontes superiores. 
As gramíneas producen un denso 
sistema de raíces superficiais que 
segregan substancias que promo-
ven a constitución de agregados 
estables mellorando a estrutura 
da terra. Inversamente, os cultivos 
en liñas tenden a exercer un efecto 
oposto no solo debido á relativa-
mente baixa densidade de raíces 
e á presenza de solo espido que 
está exposto ao impacto dos axen-
tes meteorolóxicos e ao tránsito de 
maquinaria. A frecuencia de labo-
reo, o uso de estercos e compost 
e outros fertilizantes modifican 

estas observacións xerais. Os cul-
tivos pratenses de gramíneas e 
leguminosas favorecen o tempero 
do terreo nos horizontes de labo-
reo e sementeira, mentres que as 
leguminosas de raíces profundas 
melloran a estrutura do subso-
lo. Neste sentido, a rotación debe 
incluír mesturas de especies para 
aumentar a diversidade de formas 
de actuación sobre a mellora das 
condicións dos microorganismos e 
da estrutura do chan.

Por outra parte, o aumento da 
biodiversidade nos agroecosiste-
mas ocasiona un incremento da 
súa produtividade e da súa esta-
bilidade, debido ao uso máis efi-
ciente dos recursos dispoñibles e 
á maior capacidade de amortece-
mento dos efectos das variacións 
ambientais. Polo tanto, os agricul-
tores que actualmente usan rota-
cións máis diversas tamén teñen 
máis posibilidades de planificar a 
rotación de cultivos como unha es-
tratexia de adaptación ao cambio 
climático. 

A rotación de cultivos ofrece o 
método indirecto máis efectivo 
para minimizar os problemas de 
enfermidades, pragas e malas her-
bas, pero non sempre é así. Moitos 
problemas non poden ser soamen-
te controlados pola rotación, pois 
un factor chave é a especificida-
de de pragas e enfermidades cun 
determinado cultivo. Así mesmo, 
certos problemas de pragas e en-
fermidades que atacan a xenera-
lidade dos cultivos poden persis-
tir no terreo sobre unha ampla 
variedade de colleitas, polo que é 
necesario recorrer a medidas de 
manexo, ademais da rotación de 
especies. Outro elemento esencial 

Parcela “Lagoa” coa mestura de raigrás híbrido con tres trevos anuais en ecolóxico na Limia (7/5/2019)

é a persistencia de determinados 
elementos de supervivencia de 
enfermidades (esporos) ou malas 
herbas (sementes duras) no chan 
durante elevados períodos de tem-
po, o que fai difícil a súa elimina-
ción, comparado con aquelas que 
teñen baixa persistencia e poden 
ser eliminadas en pouco tempo ao 
desaparecer a planta hóspede ou 
as condicións de cultivo favorables.

DESEÑO DA ROTACIÓN
A rotación é a sucesión de diferen-
tes cultivos nunha mesma parcela 
ao longo do tempo. Deséñase por 
un certo número de anos e, unha 
vez acabado o ciclo, vólvese a em-
pezar. A alternancia é a distribu-
ción dos cultivos na explotación e 
é un indicador da diversidade nun 
momento determinado. A superfi-
cie total de cultivo da explotación 
divídese en follas, en función das 
parcelas e dos anos da rotación. 
Teoricamente, cada folla ten unha 
superficie aproximada ás outras, 
por ela pasa a rotación completa 
e é unha unidade fixa ao longo do 
tempo. O número de anos da rota-
ción debe coincidir co número de 
follas para ter sempre os mesmos 
cultivos. A duración da rotación é 
un aspecto importante: ten que ser 
dun mínimo de catro anos. Canto  
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máis dure, a superficie total de cul-
tivo da explotación débese dividir 
en máis follas de cultivo, de menos 
superficie cada unha. 

Na figura 1 esquematízase un exem-
plo de rotación de 6 follas con 4 anos 
de pradeira e 2 anos de cultivo, e nas 
figuras 2 e 3 indícanse dúas rotacións 
de cultivos de 3 e 4 follas para regadíos 
da zona interior de Galicia ou para se-
queiros húmidos da zona atlántica.

PRINCIPIOS XERAIS DAS ROTACIÓNS 
DE CULTIVOS 
Entre os aspectos máis importantes 
que se deben ter en conta no deseño 

das rotacións de cultivos adaptados 
á situación de produción ecolóxica, 
cítanse os seguintes:
- Un cultivo de leguminosas debe 

preceder a un cultivo con alta de-
manda de nitróxeno. 

- O cultivo de leguminosas debería 
ocupar o primeiro ano da rotación.

- Un mesmo cultivo non debe ser 
sementado en anos sucesivos.

- Un cultivo dunha especie non debe 
ser seguido doutro dunha especie 
semellante.

 - A secuencia de cultivos debe permi-
tir o control de especies adventicias.

-   En zonas de pendente deben utilizar-

se períodos prolongados de cultivos 
permanentes.

-  Na rotación débense incluír especies 
con raíces profundas, alternadas con 
especies de raíces máis superficiais.

- Son preferibles cultivos que deixen 
unha significante cantidade de resi-
duos para incorporar na terra.

- Debe existir un balance entre culti-
vos principais e cultivos de cuberta.

-  Son preferibles as mesturas multies-
pecíficas e multivarietais a cultivos 
monofitos. 

-  Os cultivos de lento desenvolvemento 
e susceptibles ás malas herbas de-
ben seguir os cultivos de escarda. 

 DÉBESE PROCURAR UTILIZAR 
VARIEDADES LOCAIS 
ADAPTADAS ÁS CONDICIÓNS 
EDAFOCLIMÁTICAS DE CADA 
ZONA, MÁIS RESISTENTES A 
PRAGAS E A ENFERMIDADES

Figura 1. Rotación de 6 anos e división do terreo en 6 follas con pradeira (4 anos) e 2 
anos de cultivos. O millo é seguido dunha mestura de cereal/leguminosa (triticale + 
chícharo ou avea + veza) ou gramínea/leguminosa (raigrás + trevos anuais)

Figura 2. Rotación forraxeira de 3 follas (millo - soia ou lupinos - trigo) para regadíos de interior ou sequeiros húmidos da zona 
atlántica de Galicia

Figura 3. Rotación forraxeira de 4 follas (sorgo x pasto do Sudán - millo - soia ou lupinos - trigo) para regadíos de interior ou sequei-
ros húmidos da zona atlántica de Galicia

	
	
	
Figura	3.	Rotación	forraxeira	de	4	follas	(sorgo	x	pasto	do	Sudán	-	millo	-	soia	ou	lupinos	-	trigo)	para	regadíos	de	interior	ou	sequeiros	húmidos	da	zona	
atlántica	de	Galicia	

	
	
	

X	 F	 M	 A	 M	 X	 X	 A	 S	 O	 N	 D	
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TRIGO	

TRIGO	
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3.º ano	 Centeo 	 SOIA OU LUPINOS GRAN/FORRAXE	
4º ano	 TRIGO	 Barbeito	 Raigrás híbrido+trevos anuais	
5.º ano	 Raigrás híbrido+trevos anuais	 SORGO x PASTO DO SUDÁN	 Avea/Veza	
6.º ano	 Avea/Veza 	 MILLO FORRAXE	 Centeo	

TRIGO	
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FOLLA 1 FOLLA 2 FOLLA 3 FOLLA 4 FOLLA 5 FOLLA 6 

ANO 1 Millo Pradeira Pradeira Pradeira Pradeira Sorgo x 
Pasto de 
Sudán

ANO 2 Sorgo x 
Pasto de 
Sudán

Millo Pradeira Pradeira Pradeira Pradeira

ANO 3 Pradeira Sorgo x 
Pasto de 
Sudán

Millo Pradeira Pradeira Pradeira

ANO 4 Pradeira Pradeira Sorgo x 
Pasto de 
Sudán

Millo Pradeira Pradeira

ANO 5 Pradeira Pradeira Pradeira Sorgo x 
Pasto de 
Sudán

Millo Pradeira

ANO 6 Pradeira Pradeira Pradeira Pradeira Sorgo x 
Pasto de 
Sudán

Millo
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-  Cando sexa posible, débese procurar 
utilizar variedades locais adaptadas 
ás condicións edafoclimáticas de 
cada zona, máis resistentes a pragas 
e enfermidades.

O COIDADO DA MATERIA ORGÁNICA 
DO SOLO
Os niveis de materia orgánica (MO) 
na terra oscilan entre menos do 1 % 
e máis do 10 % en solos minerais das 
rexións temperadas. Aínda que a MO é 
unha fracción relativamente menor do 
solo ten importantes efectos na súa es-
trutura e fertilidade. Contén o 95 % do 
nitróxeno (N) e o 40 % do fósforo (P) 
do solo e baixo as debidas condicións 
poderá proporcionar todas as nece-
sidades de N e P do cultivo. Estíma-
se que o N total dun solo oscila entre 
2.000 e 3.000 kg/ha e o P total entre 
100 e 300 kg/ha. Os microorganismos 
do solo liberan estes nutrientes cando 
consomen a materia orgánica e, pos-
teriormente, morren. 

A velocidade e o alcance destes pro-
cesos están afectados pola dispoñibi-
lidade de enerxía (fontes carbonadas) 
para os microorganismos, a tempera-
tura e humidade, o laboreo, a densi-
dade das poboacións microbianas e a 
calidade da MO do solo. Unha porcen-
taxe do 10-20 % da MO, denominada 
“activa”, é facilmente descomposta 
polos microorganismos e é a fonte de 
nutrientes rapidamente dispoñibles 
para as plantas. O resto da MO é hu-
mus, que é máis lentamente degrada-

do pola microbiota do solo e, aínda 
que non é unha gran fonte primaria 
de nutrientes dispoñibles, cumpre o 
papel fundamental de proporcionar 
a capacidade de cambio de catións, 
necesaria para reter os nutrientes no 
solo evitando a súa perda por lixivia-
ción e, por tanto, manter a súa dispo-
ñibilidade para as plantas.

As emendas orgánicas descompó-
ñense a diferentes velocidades, deter-
minando os fluxos de nutrientes dis-
poñibles para as colleitas. O cociente 
carbono-nitróxeno (C/N) da emenda, o 
tipo de solo, as súas temperatura e hu-
midade e o tipo de colleita determinan 
a velocidade de degradación. Os adu-
bos verdes forman parte da fracción 
máis activa da MO e  descompóñense 
con rapidez, mentres que os composts 
maduros teñen unha MO máis esta-
ble e húmica, de máis lenta degrada-
ción, a cal ocorre de forma preferente 
na rizosfera, ao redor das raíces das 
plantas. Estas liberan compostos or-
gánicos (carbohidratos, aminoácidos 
e vitaminas) no solo, estimulando o 
crecemento dos microorganismos 
situados na rizosfera que, á súa vez, 
degradan a MO e liberan nutrientes á 
planta. Como consecuencia do uso de 
cultivos de cuberta, increméntase a 
MO do chan e a actividade microbiana 
libera N dispoñible para a planta. Por 
iso, a integración dos cultivos de cu-
berta na rotación promove a reciclaxe 
de nutrientes e a conservación da ca-
lidade do solo.

CONTROL DE ENFERMIDADES, PRAGAS 
E MALAS HERBAS NAS ROTACIÓNS 
FORRAXEIRAS
Algunhas enfermidades e pragas, 
pero non todas, poden ser contro-
ladas mediante rotacións de culti-
vos. A súa efectividade aumentará 
se os cultivos que integran a rota-
ción, ademais de non ser hospeda-
dores dos patóxenos (variedades 
resistentes), diminúen a súa super-
vivencia ao producir substancias 
tóxicas para os patóxenos ou ao 
estimular organismos beneficiosos 
no chan que afectan a aqueles. O 
uso de variedades locais adaptadas 
ás condicións de medio é unha das 
principais ferramentas de control. 
Na táboa 1 resúmense as prácticas 
máis comúns de manexo nas rota-
cións ecolóxicas e o seu efecto no 
control da vexetación espontánea.

PAPEL DAS LEGUMINOSAS
NA ROTACIÓN
As leguminosas estarán presen-
tes na rotación, ben como colleita 
principal (p. ex.: alfalfa) ou ben 
como cultivo de cuberta-fertilizan-
te verde (p. ex.: veza), sendo este 

Parcela “Lagoa” con sorgo x pasto do Sudán en ecolóxico na Limia (20/6/2019)
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un elemento central das rotacións en 
agricultura ecolóxica por mor da súa 
capacidade de engadir N ao sistema. 
A capacidade das bacterias simbióti-
cas (Rhizobium spp.) asociadas coas 
raíces das leguminosas para trans-
formar o N atmosférico (gas N2) en N 
dispoñible para as plantas (parte do 
cal estará dispoñible para as seguin-
tes colleitas) converte estas especies 
nunha fonte de N esencial nos ecosis-
temas agrícolas e o elemento esencial 
das rotacións forraxeiras ecolóxicas. 
A cantidade de N fixado depende de 
diversos factores, variando nun am-
plo rango de entre 50 a 200 kg N/ha 
e ano.

A inclusión do cultivo de legumino-
sas tamén implica un efecto positivo 
sobre a diversidade das zonas agra-
rias, aumentando a biodiversidade 
de especies de insectos (non praga), 
o que contribúe ao mantemento das 
poboacións de abellas tanto silvestres 
coma domesticadas e ao incremento 
tanto o tamaño como a diversidade 
das poboacións de aves e de bolbore-
tas. Ademais, as especies legumino-
sas presentan unha boa adaptación 
ás condicións de cambio climático, 

Táboa 1. Prácticas de manexo e control de malas herbas 

Práctica Efecto

Laboreo antes da sementeira

Elimina as malas herbas en crecemento, dana as 
raíces e os rizomas de herbas perennes, enterra 
sementes a profundidades que dificultan a 
emerxencia, leva sementes á superficie do chan e 
exponas á luz e ao sol afectando á súa viabilidade.

Laboreo en superficie tras a sementeira Elimina malas herbas nos estadios iniciais.

Falsa sementeira
Estimula o crecemento de malas herbas tras a 
preparación do terreo, que poden ser eliminadas antes 
da sementeira do cultivo principal.

Fertilización orgánica
A liberación lenta de nutrientes favorece o cultivo 
principal fronte ao rápido crecemento das malas herbas.

Rega por goteo
Dirixe a humidade ao cultivo principal en detrimento das 
malas herbas.

Cultivo de cuberta, mulch

Evita o crecemento de malas herbas, aumenta a 
humidade e o tempero do solo, evita lixiviación de 
nutrientes que son postos a disposición do cultivo 
seguinte.

Aumento da densidade de sementeira
Aumenta a competencia do cultivo principal coas malas 
herbas.

 O ADUBO VERDE 
É MÁIS NATURAL E 
BIOLOXICAMENTE ACTIVO 
QUE O SOLO DESCUBERTO 
E, POR TANTO, FAVORECE A 
REXENERACIÓN DESTE

debido a que posúen un óptimo de 
temperatura maior e mellores respos-
tas ás elevadas concentracións de CO2 
en comparación coas especies gramí-
neas de zonas temperadas.

COMPETITIVIDADE DOS CULTIVOS
As plantas pódense afectar mutua-
mente segregando substancias que 
inhiben a xerminación doutras (ale-
lopatía), ben mediante as exudacións 
radiculares ou da materia da planta 
durante a descomposición. O centeo, 
a cebada, o trigo e a avea son cereais 
que teñen propiedades alelopáticas. O 
grao de competencia entre os distintos 
tipos de plantas pode facilitar ou difi-
cultar o tratamento das malas herbas 
nos distintos cultivos. Poderíase utilizar 
este nivel de competencia como auto-
protección das colleitas nos interculti-
vos. Entre os cereais máis competitivos 
estaría o centeo e entre os menos, o mi-
llo; na figura seguinte indícase grao de 
facilidade de implantación e dominan-
cia fronte ás malas herbas dos princi-
pais cultivos. Na figura 4 amósase o 
grao de competitividade, neste senti-
do, de distintos cultivos agrícolas ap-
tos para formar parte das rotacións. 

Parcela  (previamente ocupada por mato baixo) 
cunha fórmula diversa de pasto plurianual en 
ecolóxico na Limia (20/6/2019)
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 OS CULTIVOS ROTARÁN 
EN FUNCIÓN DA SÚA 
CAPACIDADE DE COMPETIR 
COAS MALAS HERBAS E 
DOS SEUS REQUIRIMENTOS 
NITROXENADOS

Parcela  (previamente ocupada por mato baixo) cunha fórmula diversa de pasto plurianual en ecolóxico na 
Limia (7/5/2019)

Figura 4. Competitividade de distintas especies de cultivos nas rotacións forraxeiras

OS ADUBOS VERDES
Son cultivos de especies mellorantes 
que se incorporan á terra polos seus 
efectos beneficiosos. O adubo verde é 
máis natural e bioloxicamente activo 
que o solo descuberto e, por tanto, fa-
vorece a rexeneración deste. A cuberta 
vexetal no período entre cultivos evita 
a erosión, compite coas malas herbas, 
evita a perda de nutrientes por lixivia-
ción e, no caso das leguminosas, me-
llora a fertilidade a través da fixación 
do nitróxeno atmosférico. Unha vez 
incorporados, o seu efecto positivo ba-
séase na actividade dos microorganis-
mos, grazas á enerxía que obteñen a 
partir da biomasa vexetal, proporcio-
nando un importante valor fertilizante 
para o cultivo seguinte.

Na rotación, o adubo verde débese 
incluír, como mínimo, unha ou dúas ve-
ces cada catro ou cinco anos, alternan-

do familias diferentes. Unha maneira 
práctica é intercalalos sempre entre 
os mesmos dous cultivos e establecelo 
como sistema habitual. Nas parcelas 
que están en barbeito tamén é mellor 
facer un adubo verde que deixar o 
chan descuberto. Aínda que non é de-
masiado frecuente, tamén se deberían 
ter en conta as interaccións con pragas 
e enfermidades dos cultivos que prece-
den. A utilización de mesturas de dúas 
ou máis especies asegura o desenvol-
vemento e unha mellor cobertura e ex-
ploración do solo. Os diferentes tipos 
de raíces permiten estruturar o chan 
a diferentes niveis. As plantas con 
raíces pivotantes descompactan este 
en profundidade, mentres que outras 
con raíces máis abertas e fasciculadas 
poden penetrar mellor nos agregados. 
Os diferentes portes das plantas per-
miten a unhas especies actuar de titor 

Máis competitivos

Centeo

Trigo, cebada de inverno

Colza de inverno

Avea

Cebada e trigo de primavera

Colza de primavera

Altramuces, chícharos

Millo, liño, soia

Menos competitivos

doutras e, dependendo das condicións 
ambientais de cada ano, hai especies 
que terán máis facilidade para desen-
volverse que outras, asegurando así o 
éxito da cuberta vexetal.

O sistema radicular ramificado dos 
cereais de inverno e das gramíneas 
pratenses é moi eficaz para extraer 
nitrato do solo, reducindo a súa lixivia-
ción nas épocas de choiva. A incorpo-
ración ao chan do cultivo como adubo 
verde na seguinte primavera permiti-
rá liberar o N retido na colleita, pero 
a menor velocidade que se se tratase 
dun cultivo de leguminosas, por mor 
dunha descomposición máis lenta no 
primeiro caso. Cando se incorporan 
ao solo cultivos de gramíneas cun alto 
cociente C:N (por exemplo, de 30:1) ou 
superior, o N do terreo queda tempo-
ralmente inmobilizado ao ser captado 
polos microorganismos que descom-
poñen os residuos ricos en carbono. O 
atraso da sementeira dun cultivo prin-
cipal en dúas ou tres semanas tras a 
incorporación dos restos vexetais (ou 
algo menos se son de plantas pouco 
lignificadas, novas e foliáceas) adoita 
ser suficiente para o retorno do N to-
mado polos microorganismos ao chan 
e asegurar a súa dispoñibilidade para 
a planta.

CABEZA DE ROTACIÓN
A cabeza de rotación contribúe á fase 
de limpeza, repouso e enriquecemen-
to do solo, así como á mellora da súa 
estrutura, aireación e capacidade de 
retención de auga. No sistema de poli-
cultivo-gandería, o ideal é utilizar unha 
pradeira temporal de gramíneas/legu-
minosas ou de alfalfa para terras pro-
fundas e ben drenadas. No sistema 
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 NON SE DEBE REPETIR
O MESMO CULTIVO NA 
MESMA PARCELA EN DOUS 
CICLOS SUCESIVOS

cerealista utilizarase unha legumino-
sa anual ou plurianual e grans pro-
teaxinosos (chícharo, lupino, faba…) 
ou unha forraxe en mestura cunha 
gramínea. As leguminosas constitui-
rán 1/3 da rotación en ausencia de 
pradeira.

O corpo de rotación comeza por un 
cultivo esixente en N e pouco rústico. 
No caso de millo gran antes de cereal, 
os restos deben estar finamente pica-
dos para evitar o desenvolvemento 
de micotoxinas nos grans. En solos 
superficiais con pouco N, aconséllase 
implantar unha mestura cereal/legu-
minosa e en solos profundos pode-
ranse implantar cereais secundarios 
como cebada, avea ou triticale.

No final de rotación deberanse 
implantar cultivos pouco esixentes e 
con capacidade de limpar as malas 
herbas (centeo ou avea). O primeiro 
factor de produción despois da auga 
é a dispoñibilidade de N. Os cultivos 
rotarán en función da súa capacida-
de de competir coas malas herbas e 
dos seus requirimentos nitroxenados. 
Non se debe repetir o mesmo culti-
vo na mesma parcela en dous ciclos 
sucesivos. Idealmente, o período de 
“ruptura” entre dous cultivos do mes-
mo tipo deberá ser dúas veces máis 
longo que o período de cultivo. Algun-
has dicotiledóneas esixen un período 

máis longo antes de ser reintroduci-
das na rotación.

CULTIVOS PARA AS ROTACIÓNS 
ECOLÓXICAS
Na táboa 2 indícanse as principais 
características dalgúns cultivos her-
báceos utilizados nas rotacións forra-
xeiras, con indicación das previsións 
de rendementos, extraccións netas 
de nutrientes do solo, tolerancia ao 
frío e competitividade no estable-
cemento, diferenciando os cultivos 
principais e os cultivos de cuberta.

Igualmente, a descrición das prin-
cipais características de 15 cultivos 
de diferentes especies que poden 
entrar a formar parte das rotacións 
ecolóxicas están dispoñibles na 
web do CIAM (http://ciam.gal/sp/
index/?r=descargas.fichascultivos). 
Nesta serie de fichas de cultivos pro-
curouse condensar a información 
obtida en diferentes estudos e expe-
rimentos realizados no citado centro, 
todos eles en sistemas de produción 
convencional, polo xeral con alto uso 
de estercos e xurros como adubos or-
gánicos. 

Táboa 2. Características dalgúns cultivos herbáceos utilizados nas rotacións

a) Como cultivos principais

Cultivo Familia Parte recollida Rendemento 
medio kg/ha

Extracción neta (kg/1000 kg de produto) Tolerancia ao 
frío

Competitividade
malas herbas

Cama de 
sementeira

N P K

Cultivos principais

Millo gran Gramíneas Semente 5.600 17 1,7 2,1 Baixa Moderada Media

Cebada 
primavera

Gramíneas
Semente
Follas e talos

2.880
1.210

18
18

1,7
1,3

2,2
15,4

Alta Moderada Media

Avea Gramíneas
Semente
Follas e talos

3.030
4.020

16
5

1,4
0,8

2,1
8,3

Alta Moderada Media

Trigo 
primavera

Gramíneas
Semente
Follas e talos

2.410
2.770

25
9

2,1
0,5

2,9
8,3

Alta Moderada Media

Trigo 
inverno Gramíneas

Semente
Follas e talos

2.410
3.030

25
8

2,1
0,4

2,9
8,3

Moi alta Alta Media

Centeo Gramíneas
Semente
Follas e talos

2.500
1.610

22
12

1,3
1,4

2,5
7,8

Moi alta Alta Media

Soia Leguminosas Semente 2.410 59 6,0 14,0 Baixa Alta Media

Alfalfa Leguminosas Follas e talos 5.220 25 2,4 19,1 Moi alta Alta Fina

Pradeira de 
gramíneas e 
leguminosas

Gramíneas e 
leguminosas

Follas e talos 5.220 21 3,5 18,1 Moi alta Alta Fina

Fonte: Mohler e Johnson (2009)
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b) Como cultivos de cuberta

Cultivo Familia Parte recollida
Captura

Tolerancia ao frío Competitividade
malas herbas

Cama de 
sementeiraN P K

Cultivos de cuberta

Cereais de inverno Gramíneas Toda a planta Alta Moderada Moderada Moi alta Alta Media

Cereais de primavera Gramíneas Toda a planta Moderada Moderada Moderada Alta Moderada Media

Raigrás anual Gramíneas Toda a planta Moderada Moderada Moderada Moi alta Moderada Media

Sorgo-Pasto do Sudán Gramíneas Toda a planta Alta Moderada Moderada Baixa Alta Media

Trevo branco
Leguminosas Toda a planta Fixa 80-200 kg N/ha Baixa Baixa Moi alta Moderada Media

Trevo violeta,
T. encarnado

Leguminosas Toda a planta Fixa 70-150 kg N/ha Moderada moderada Moi alta Moderada Media

Trevo alexandrino Leguminosas Toda a planta Fixa 70-130 kg N/ha Moderada Moderada Baixa Moderada Media

Veza villosa Leguminosas Toda a planta Fixa 90-200 kg N/ha Moderada Moderada Moi alta Moderada Media

Chícharo Leguminosas Toda a planta Fixa 90-150 kg N/ha Baixa Baixa Alta Moderada Media

Colza Crucíferas Toda a planta Alta Alta Moderada Alta Moderada Media

Fonte: Mohler e Johnson (2009)

 Fichas de cultivos dispoñibles na web do CIAM
-  Alfalfa (Medicago sativa)
- Altramuz ou lupino (Lupinus ssp.)
- Avea común (Avena sativa); avea rubia (Avena byzantina); avea negra 
   (Avena strigosa)
- Cebada forraxeira (Hordeum hexastichon [=Hordeum vulgare ssp.vulgare])
- Centeo  (Secale cereale)
- Guisante, chícharo, ervella (Pisum sativum)
- Colza (Brassica napus)
- Faballón, faba loba (Vicia faba)
- Liño  (Linum usitatissimum)
- Millo (Zea mays)
- Sorgo (Sorghum bicolor)
- Trigo brando ou panificable (Triticum aestivum)
- Triticale (Triticosecale sp.) 
- Veza sativa (Vicia sativa); veza villosa (Vicia villosa)
- Xirasol (Helianthus annuus)
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