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Neste artigo mostramos os resultados do traballo levado a cabo polo CIAM durante oito anos, nos que se 
estudaron catro rotacións forraxeiras con millo como cultivo de verán para analizar como a variabilidade 
estacional pode afectar ás producións dos cultivos e cal delas é a máis favorable para conseguir a máxima 
produción reducindo achegas de fertilizantes nitroxenados, é dicir, co propósito de mellorar a sostibilidade das 
explotacións de vacún de leite.

Rotacións do millo con cultivos de inverno: 
producións dos cultivos independentes e efectos
na rotación

INTRODUCIÓN

Os traballos realizados nos 
últimos anos no Centro de 
Investigacións Agrarias de 

Mabegondo (CIAM) baseados en en-
quisas realizadas a explotacións de 

vacún de leite pon de manifesto que 
a produción de leite en Galicia segue 
maioritariamente un modelo inten-
sivo dependente do cultivo de millo, 
responsable do 42 % da produción 
de leite (Fernández-Lorenzo et al., 

2016; Flores-Calvete et al., 2017; 
Botana-Fernández et al., 2018). Es-
tes traballos tamén destacan que a 
rotación máis frecuente nas explo-
tacións segue sendo a de raigrás 
italiano-millo.

Está demostrado que as rotacións 
de dous cultivos por ano producen 
máis que as pradeiras e poden redu-
cir o problema da lixiviación de nitra-
tos cando se deixa o solo en barbeito 
durante o inverno (Báez, 1999), pero 
no caso da rotación raigrás italiano-
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 UNHA ESTRATEXIA PARA 
AUMENTAR A PRODUCIÓN 
DE PROTEÍNA DA ROTACIÓN 
É SEMENTAR DURANTE O 
OUTONO-INVERNO ESPECIES 
LEGUMINOSAS, FIXADORAS DE 
NITRÓXENO (N) OU MESTURAS 
DE GRAMÍNEAS/LEGUMINOSAS

millo, a pesar de ser moi produtiva 
e de alto valor enerxético, o contido 
proteico alcanzado é baixo e obri-
ga a importar materias primas nas 
explotacións. Unha estratexia para 
aumentar a produción de proteína 
da rotación é sementar durante o ou-
tono-inverno especies leguminosas, 
fixadoras de nitróxeno (N) ou mestu-
ras de gramíneas/leguminosas. Está 
descrito que a descomposición das 
raíces e residuos das leguminosas 
poden influírlles en gran medida aos 
procesos de mineralización do N e, 
por tanto, ao contido de N mineral no 
chan, provocando un efecto favora-
ble no cultivo posterior. Esta prácti-
ca, ademais, axudaría a optimizar os 
balances de nutrientes e a mellorar a 
sostibilidade das explotacións, posto 
que aumenta a utilización dos recur-
sos forraxeiros propios e, ao mesmo 
tempo, reduce a utilización de fertili-
zantes nitroxenados. 

Aínda que son bastantes os tra-
ballos levados a cabo nos últimos 
anos ao longo da cornixa cantábrica 
estudando as rotacións forraxeiras 
nas condicións da España Húmida 
ou posibles alternativas ao cultivo 

de raigrás italiano durante o inver-
no (Báez, 1999; Flores et al., 2011; 
González et al., 2014; Botana et al., 
2016; Baizán, 2019 etc.), detéctase 
unha falta de información no coñe-
cemento dos procesos e transforma-
cións a longo prazo. Normalmente os 
experimentos de campo teñen unha 
duración limitada a 2-3 anos e son 
moi escasos aqueles traballos nos que 
se pode analizar unha serie temporal 
de máis de catro anos. Neste traballo 
o obxectivo é analizar a medio-longo 
prazo aquelas prácticas agronómicas 
máis favorables en canto a cuberta 
invernal e a súa interacción coa ferti-
lización aplicada ao millo posterior co 
fin de optimizar os niveis produtivos 
e de extracción de N nas rotacións de 
millo.

MATERIAL E MÉTODOS
O ensaio iniciouse no outono de 2011 (e 
aínda continúa implantado), nunha par-
cela experimental do Centro de Investi-
gacións Agrarias de Mabegondo (Abe-
gondo, A Coruña, zona costeira atlántica 
de Galicia a 97 m de altitude, latitude 
43°N, lonxitude: 8°O) coa sementeira de 
catro cultivos de inverno, dous monocul-
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tivos: raigrás italiano alternativo (RG: 
Lolium multiflorum L., cv Promena-
de, dose de sementeira a 40 kg/ha) e 
trevo encarnado (TE: Trifolium incar-
natum L., cv Viterbo, dose 30 kg/ha, 
excepto no segundo ano cv Contea, e 
no sexto e sétimo cv Santo Antonio), 
e dúas mesturas: raigrás italiano/tre-
vo encarnado das mesmas especies 
(RG-TE: dose 10 kg/ha de RG e 30 
kg/ha de TE) e triticale/chícharo (TR-
GU: x triticosecale Witt, cv. Colegiale, 
dose 70 kg/ha e Pisum sativum L., cv 
Gracia, dose 125 kg/ha, excepto no 
quinto ano cv Forrimax). Durante o 
estudo tentáronse manter os mesmos 
cultivares; no entanto, cando non foi 
posible debido a que non se comercia-
lizaban, seleccionáronse aqueles que 
podían ter características similares 
aos sementados inicialmente.

O deseño experimental é de blo-
ques ao azar, con 4 repeticións, e un 
tamaño de parcela elemental para o 
cultivo de inverno de 24 m x 15 m. As 
sementeiras dos cultivos de inverno 
efectuáronse entre o 14 de outubro e 
o 23 de novembro os anos máis tar-
díos, e a colleita entre o 23 de abril 
e o 18 de maio. A análise inicial do 
chan (0-15 cm) presentou unha tex-
tura franco limosa, cun contido en C 
de 32,7 g/kg de MS, de N de 2,23 g/kg 
de MS e unha relación C/N de 10. As 
prácticas de fertilización mantivéronse 
idénticas durante todos os anos: antes 
da sementeira dos cultivos de inverno 
achegábase un fondo de 50 kg N/ha, 
100 kg P2O5/ha e 100 kg K2O/ha, e ao 
longo do crecemento só o cultivo de RG 

recibía unha achega de 60 kg N/ha (Ni-
trato Amónico Cálcico 27 %) no mes de 
marzo, tras un corte intermedio ou sen 
efectuar este corte por non haber sufi-
ciente materia seca, tal e como ocorreu 
os últimos dous anos (2018 e 2019). 

Unha vez recollidos os cultivos de in-
verno, sementouse (veráns desde 2012 
ata 2019) a mesma variedade de millo 
(cv LG 33.85). A parcela elemental foi 
dividida en varias subparcelas para 
estudar o efecto do tipo de fertilización 
no cultivo de millo. No traballo que se 
presenta seleccionáronse dous trata-
mentos de fertilización que correspon-
den ás subparcelas de: a) fertilización 
mineral con 160 kg N/ha aplicado en 
dúas achegas, 60 kg N/ha (Nitrato 
Amónico Cálcico 27 %) en sementeira 
e 100 kg N/ha (Nitrato Amónico Cálci-
co 27 %) cando o millo tiña cinco follas e, 
b) un tratamento control que non recibía 
achega de N. Previamente a sementeira 
do millo achegábase máis ou menos 100 
kg P2O5/ha e 250 kg K2O/ ha de acordo 
coas analíticas de chan realizadas. As 
sementeiras efectuáronse a finais de 
maio e as colleitas a finais de setembro 
cando o gran alcanzou un estado pasto-
so-vítreo. Neste momento mostreáron-
se en dúas liñas centrais unha lonxitu-
de de oito metros. En campo, pesouse 
a produción en fresco e tomouse unha 
mostra de 10 plantas de cada liña, que 
foron procesadas de forma indepen-
dente. No laboratorio separouse a ma-
zaroca da parte verde (talos, follas e 
espatas) picando as dúas fraccións por 
separado. De cada liña tomouse unha 
submostra de 300 g que foron secadas 

Figura 1. Produción de materia seca (kg/ha) para os diferentes cultivos de inverno nos oito 
anos de estudo
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en estufa de aire forzado durante 18 
horas a 80 °C co fin de calcular a pro-
dución de MS de mazaroca, de parte 
verde e a total pola suma das fraccións 
de mazaroca e parte verde. Posterior-
mente, as mostras eran moídas e ana-
lizadas para determinar o contido en N 
vía húmida mediante dixestión micro 
Kjeldahl, seguida da determinación 
colorimétrica do ión amonio. Para con-
verter o N en proteína bruta utilizouse 
o factor de 6,25.

A análise estatística dos datos levou-
se a cabo mediante análise da varian-
za para un deseño de parcela dividida 
completamente aleatorio considerando 
a parcela principal o cultivo de inverno 
e a subparcela a fertilización no millo. 
Utilizouse o paquete estatístico SPSS 
(15.0) e para a separación de medias 
o test de Duncan utilizando un nivel de 
significación p<0,05.  

 O MONOCULTIVO DE RAIGRÁS 
ITALIANO E A MESTURA DE 
RAIGRÁS ITALIANO-TREVO 
ENCARNADO FORON POR 
TERMO MEDIO OS CULTIVOS 
DE OUTONO-INVERNO MÁIS 
PRODUTIVOS

Cultivo de inverno: RG: raigrás italiano, TE: trevo encarnado, RG-TE: mestura RG+TE, TR-GU: mestura triticale+chícharo. Para cada 
ano valores con letras diferentes son significativamente diferentes a p<0,05 utilizando o test de Duncan
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Figura 2. A) Precipitación acumulada (mm) para os períodos de outubro a febreiro, de marzo 
e abril e total de outubro a abril para cada ano estudado; B) Temperatura media mensual 
para os períodos de outubro a febreiro e de marzo a abril nos anos estudados 
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RESULTADOS E DISCUSIÓN
Cultivos de inverno
As producións de MS para os di-
ferentes cultivos de inverno mós-
transe na figura 1. Obsérvase unha 
gran variabilidade produtiva entre 
os anos estudados, resultado en 
gran parte polas diferenzas clima-
tolóxicas durante os meses de cre-
cemento.

As precipitacións no período de 
outubro a abril oscilaron entre 536 
mm e 1.182 mm, primeiro e quin-
to ano respectivamente (figura 2A). 
No período de outubro a febreiro, 
as precipitacións nos anos 2, 3, 4, 
5 e 8 foron superiores á media dos 
oito anos do experimento (642 mm); 
e nos últimos meses do crecemen-
to do cultivo, marzo e abril, os anos 
2, 5 e 7 superaron a media dos oito 
anos para este período (236 mm). A 
temperatura media mensual para o 
período completo de crecemento, de 
outubro a abril, foi de 10,8 °C (figu-
ra 2B), a mínima obtívose no sétimo 
ano, e a máxima no quinto ano con 
11,5 °C. Considerando os primeiros 
meses de crecemento: de outubro 
a febreiro a media foi de 10,7 °C, e 
destacou o quinto ano co valor máis 
elevado con 12,1 °C, feito que favo-
receu a aparición dunha infección 
de roya na mestura de triticale-chí-
charo e que levou a retirar o cultivo 
antes de efectuar a colleita. Nos úl-
timos meses de crecemento (marzo-
abril), a media foi de 11,1 °C, e des-
tacou o sexto ano con 12,1 °C, o que 
probablemente favoreceu que fose 
un dos máis produtivos.

Excepto en tres anos (3, 7 e 8; fi-
gura 1), o tipo de cultivo de inverno 
condicionou de forma significativa 
a produción de MS obtida. Entre os 
dous monocultivos o RG foi o máis 
produtivo en catro dos oito anos es-
tudados, mentres que o TE só foi su-
perior o segundo ano. Considerando 
as mesturas, a de RG-TE superou á 
de TR-GU en catro dos oito anos es-
tudados (anos: 1, 2, 4 e 6). Detectouse 
que na mestura de TR-GU a presenza 
do chícharo diminuíu drasticamente 
a partir do terceiro ano. Este efec-
to aparece descrito na bibliografía e 
pode deberse a varias enfermidades 
(fungos) que afectan ao chícharo e 
que leva á recomendación agronómi-
ca de sementar entre dous cultivos de 
chícharo dous anos intermedios dou-

tros cultivos (McKay et al., 2003), e 
mesmo catro noutros traballos.

Tendo en conta os valores produtivos 
medios dos oito anos (sen considerar o 
quinto ano, cando fallou o cultivo de TR-
GU), as producións de RG en monoculti-
vo foron superiores numericamente ás 
obtidas con TE en monocultivo e, tendo 
en conta as mesturas, a de RG-TE supe-
rior á mestura TR-GU; máis ou menos 
o TE e a mestura TR-GU produciron o 
13 % menos que o RG en monocultivo e 
que a mestura RG-TE respectivamente.

No que se refire á extracción de N 
polos cultivos de inverno (figura 3), ex-
cepto o primeiro ano, o tipo de cuberta 
invernal afectou de forma significativa 
o N extraído. O monocultivo de TE en 
seis dos anos estudados extraeu maior 
cantidade de N que o RG; en termo 

 PONSE DE MANIFESTO QUE 
A PRODUCIÓN DE PB POR HA 
ALCANZADA COA ROTACIÓN 
TÍPICA DAS EXPLOTACIÓNS 
GALEGAS DE RAIGRÁS ITALIANO-
MILLO PODE INCREMENTARSE 
COA SUBSTITUCIÓN DO RAIGRÁS 
POLO CULTIVO DE TREVO 
ENCARNADO E A MESTURA 
TRITICALE-CHÍCHARO DURANTE 
O OUTONO-INVERNO
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Figura 3. Extracción de N (kg N/ha) para os diferentes cultivos de inverno nos oito 
anos de estudo
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medio o 72 % máis que o RG (sen con-
siderar o quinto ano). Se se teñen en 
conta as mesturas, a de TR-GU incre-
mentou a extracción de N nun 23,6 % 
respecto ao RG nos cinco primeiros 
anos do experimento, pero observou-
se unha diminución deste efecto, ao 
15 %, considerando os últimos anos 
debido a unha menor presenza do 
chícharo na mestura, efecto claramen-
te observado a partir do cuarto ano.

No caso da mestura RG-TE, xeral-
mente a extracción de N foi similar 
ou superior á obtida co monocultivo 
de RG (figura 3). Considerando o valor 
medio de todo o estudo, pódese dicir 
que co feito de incorporar o trevo xun-
to ao raigrás se obtén un incremento 
na extracción de N dun 19 %.

Cultivo de millo
Ao levar a cabo a análise estatística de 
todos os anos en conxunto, atopáronse 
interaccións dobres significativas en-
tre os factores: tipo de cultivo de inver-
no, fertilización aplicada ao millo e ano 
de estudo para a produción de MS/ha 
e a extracción de N/ ha, o que indica 
resultados diferentes dependendo do 
ano e, por tanto, nas táboas 1 e 2 pre-
séntanse os valores obtidos para cada 
un deles de forma individual.

O traballo pon de manifesto a alta 
capacidade produtiva da rotación 
millo-cultivo de inverno. Os valores 
medios dos cinco anos oscilaron en-
tre 5,7 e 9,7 t MS/ha para os trata-
mentos non fertilizados, e entre 10,5 
e 12,6 t MS/ha cando se aplicaron 

Cultivo de inverno: RG: raigrás italiano, TE: trevo encarnado, RG-TE: mestura RG+TE, TR-GU: mestura triticale+chícharo. Para cada 
ano valores con letras diferentes son significativamente diferentes a p<0,05 utilizando el test de Duncan

160 kg N/ha. Todos os anos a respos-
ta foi positiva e significativa á ache-
ga de N cun incremento medio de 
4,1 tMS/ ha, o que supón un aumen-
to de produción do 54 % respecto ao 
non aplicar fertilizante, resposta su-
perior a outros traballos realizados 
na cornixa cantábrica e achegas de 
N mineral similares (Báez, 1999). As 
producións máis baixas obtivéronse 
nos anos 4, 5 e 8 moi relacionadas 
con escasas precipitacións nos me-
ses de xullo (6,4 e 2 L/m2 en 2015 
e 2016 respectivamente, figura 4) ou 
temperaturas bastante baixas para o 
desenvolvemento do cultivo nos pri-
meiros meses de crecemento (verán 
2019). Os valores produtivos máis al-

Figura 4. Precipitacións acumuladas (mm) durante os meses de crecemento do millo e 
acumuladas no período completo (de maio a setembro)
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tos atopáronse no terceiro ano cando 
as precipitacións (242 mm de maio 
a setembro) non responden o valor 
máximo obtido nos oito anos (298 
mm), pero producíronse dunha for-
ma moi distribuída en todos os me-
ses desde maio a setembro (figura 4).

No terceiro e sétimo ano a inte-
racción entre os factores cultivo de 
inverno e fertilización ao millo foi 
significativa, o que nos indica unha 
separación de medias produtivas di-
ferente dependendo do tratamento 
de fertilización no millo (táboa 1).

Excepto no último ano, o cultivo 
de inverno precedente influíu de for-
ma significativa nos rendementos de 
MS (táboa 1). A maior produción ob-
servouse tras o monocultivo de TE e 
a mestura de TR-GU cun incremento 
medio, respecto ao monocultivo de 
RG do 59 %, cando o millo non reci-
bía N, e do 17 % cando recibía o 160 
kg N/ha. A mestura RG-TE apenas 
incrementou a produción de millo 
que se obtén tras un cultivo de RG.

Resultados similares aos obtidos en 
produción observáronse na extracción 
de N (táboa 2). Considerando o trata-
mento de millo que segue ao cultivo de 
RG como referencia, nos tratamentos 
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1Cul Inv: RG: raigrás italiano,TE: trevo encarnado, RG-TE: mestura RG+TE, TR-GU: mestura triticale+chícharo
2Fertilizante millo: Nitrato Amónico Cálcico 27%. 3Sig.:*** (p<0,001); ** (p<0,01); * (p<0,05); ns,non seg. Para cada parámetro valores seguidos por letras diferentes son significativamente dife-

rentes a p<0,05 test de Duncan
3GU corresponde á abreviatura da palabra guisante en castelán

Táboa 1. Produción de materia seca (kg MS/ha) no millo desde 2012 ata 2019 e valores medios
Cul Inv1 Fert Producións, kg MS/ha

Precedente Millo2 Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 Ano 6 Ano 7 Ano 8 Media  8 anos

RG 0 6971 6226 7511b 4728 4638 5020b 6104bc 4553 5719

TE 0 12090 8361 11442a 8982 7898 11669a 10189a 6708 9667

RG-TE 0 6772 7150 6947b 4839 4303 7439b 5374c 5117 5993

TR-GU 0 10954 8728 12002a 8146 7299 7095b 8226ab 5562 8501

Media 9197 7616 9476 6674 6035 7806 7473 5485 7470

RG 160 10397 9886 16400a 7306 6060 13173a 13193ab 7948 10545

TE 160 13516 12068 16599a 10929 9357 14445a 11977b 7777 12084

RG-TE 160 11270 11504 16164a 8175 6254 13411a 11575b 8471 10853

TR-GU3 160 13582 12599 18440a 10507 8654 14345a 14707a 8291 12641

Media 12191 11514 16901 9229 7581 13844 12863 8122 11531

RG Media 8684b 8056c 11956 6017b 5349b 9097 9649 6250 8132

TE Media 12803a 10215ab 14021 9956a 8628a 13057 11083 7242 10875

RG-TE Media 9021b 9327b 11556 6507b 5279b 10425 8474 6794 8423

TR-GU Media 12268a 10664a 15221 9327a 7977a 10720 11466 6927 10571

Media 10694 9565 13188 7952 6808 10825 10168 6803 9500

Significación

CI * * * ** ** * * ns

FM *** *** *** *** *** *** *** ***

CI*FM ns ns * ns ns 0,06 *** ns

1Cul Inv: RG: raigrás italiano,TE: trevo encarnado, RG-TE: mestura RG+TE, TR-GU: mestura triticale+chícharo
2Fertilizante millo: Nitrato Amónico Cálcico 27%. 3Sig.:*** (p<0,001); ** (p<0,01); * (p<0,05); ns, non seg. Para cada parámetro valores seguidos por letras diferentes son significativamente dife-

rentes a p<0,05 test de Duncan

Táboa 2. Extracción de N (kg N/ha) no millo desde 2012 ata 2019 e valores medios

Cul Inv1 Fert Extraccións de N, kg N/ha

Precedente Millo2 Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 Ano 6 Ano 7 Ano 8 Media  8 anos

RG 0 37,3c 36,0 37,9 29,8 26,9 26,7 27,0c 34,6 32,0

TE 0 76,4a 46,1 67,7 55,2 40,1 68,0 53,7a 58,0 58,2

RG-TE 0 35,9c 38,1 36,8 29,2 22,6 41,2 23,2c 38,2 33,1

TR-GU 0 58,3b 50,3 63,1 49,0 38,1 35,3 39,4b 40,5 46,7

Media 52,0 42,6 51,4 40,8 31,9 42,8 35,8 42,8 42,5

RG 160 80,0ab 63,8 124,8 68,7 37,0 81,5 76,9bc 82,5 76,9

TE 160 93,7a 83,4 140,9 97,2 53,2 115,8 91,5ab 80,7 94,6

RG-TE 160 76,7b 70,9 127,3 75,2 36,9 87,0 66,3c 88,4 78,6

TR-GU 160 91,9ab 80,2 159,2 93,4 49,4 91,5 98,3a 83,1 93,4

Media 85,6 74,6 138,1 83,6 44,1 93,9 83,3 83,7 85,9

RG Media 58,6 49,9 81,4b 49,2b 31,9b 54,1b 51,9 58,6 54,46

TE Media 85,1 64,8 104,3a 76,2a 46,7a 91,9a 72,6 69,4 76,37

RG-TE Media 56,3 54,5 82,0b 52,2b 29,7b 64,1b 44,8 63,3 55,86

TR-GU Media 75,1 65,2 111,2a 71,2a 43,7a 63,4b 68,9 61,8 70,06

Media 68,8 58,6 94,7 62,2 38,0 68,4 59,5 63,3 64,18

Significación

CI ** ns * ** * ** ** ns

FM *** *** *** *** *** *** *** ***

CI*FM * ns ns ns ns ns ** ns
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non fertilizados os efectos foron máis 
visibles e o TE incrementou de forma 
significativa a extracción de N nun 
82 %, mentres que a mestura TR-GU 
nun 46 %. Nos fertilizados os efectos 
foron tamén positivos pero diminuí-
ron a un 23 e 21 % respectivamente.

Na figura 5 móstranse os valo-
res anuais de produción de proteí-
na bruta (kg PB/ha), considerando 
a rotación ao completo (cultivo de 
inverno+millo), e distinguindo entre 
tratamentos de millo non fertiliza-
do e fertilizado con 160 kg N/ha. A 
figura 6 reflicte os valores medios 
obtidos para os oito anos de expe-

Figura 5. Valores anuais obtidos en oito anos de experimento para a produción de 
proteína bruta (kg PB/ha) das diferentes rotacións 

Figura 6. Valores medios obtidos nos oito anos de experimento para a produción de 
proteína bruta (kg PB/ha) nas diferentes rotacións
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Barras en cor máis escuras representan o valor medio para cada rotación. Cultivos de inverno: RG: raigrás italiano, TE: trevo encar-
nado, RG-TE: mestura RG + TE, TR-GU, mestura triticale+chícharo; M:cultivo de verán millo

As frechas acompañan os incrementos de produción en cada rotación respecto á rotación típica RG-M. Cultivos de Inverno: RG: 
raigrás italiano, TE: trevo encarnado RG-TE: mestura RG + TE, TR-GU, mestura triticale+chícharo; M:cultivo de verán millo

rimento. Obsérvase como os efectos 
do cultivo de inverno se atenúan coa 
achega de fertilizante nitroxenado, 
pero segue a ser moi elevado o efecto 
do trevo encarnado en monocultivo 
dentro da rotación. Cabe destacar 
que un cultivo de millo non fertiliza-
do en rotación con trevo encarnado 
leva a unha produción de kg PB/ha 
numericamente similar a un cultivo 
de millo fertilizado con 160 kg N/ha en 
rotación co raigrás italiano (figura 6). 
No que respecta ás mesturas, o in-
cremento de produción de proteína 
na rotación con TR-GU respecto ao 
RG é maior que na rotación con RG-

TE, pero este efecto que se observa 
claramente nos tres primeiros anos, 
vai diminuíndo ou desaparecendo a 
partir do cuarto ano. Coa mestura 
de RG-TE variabilidade entre anos é 
considerable (figura 5), pero en ter-
mo medio o resultado respecto ao RG 
en monocultivo foi positivo e do 6 % 
(figura 6).

CONCLUSIÓNS
Nun experimento de longa duración 
(oito anos) estudáronse catro rota-
cións intensivas baseadas no millo 
como cultivo de verán e varios culti-
vos de inverno: monocultivos de rai-
grás italiano e de trevo encarnado, 
a mestura destas dúas especies e a 
mestura de triticale-chícharo forra-
xeiro, analizando desde o punto de 
vista produtivo e de extracción de 
nitróxeno os cultivos independentes 
e a capacidade de produción de pro-
teína bruta nas diferentes rotacións. 

O monocultivo de raigrás italiano 
e a mestura de raigrás italiano-trevo 
encarnado foron máis ou menos os 
cultivos de outono-inverno máis pro-
dutivos. Se se ten en conta que a pro-
dución da mestura se consegue cun 
só corte, sen achega de fertilizantes 
nitroxenados durante o cultivo, e a do 
raigrás implica efectuar na maioría 
dos anos dous cortes e unha achega 
extra de 60 kg N/ ha, pódese concluír 
que a mestura raigrás-trevo encar-
nado é vantaxosa respecto ao mono-
cultivo de raigrás polo aforro de fer-
tilizantes e custos de mecanización. 
Desde o punto de vista de extracción 
de nitróxeno o monocultivo de legu-
minosa de trevo encarnado destacou 
positivamente sobre o resto dos culti-
vos de inverno.

 OS RESULTADOS OBTIDOS 
COA MESTURA RAIGRÁS-TREVO 
ENCARNADO FORON MÁIS 
VARIABLES ENTRE OS ANOS 
DE ESTUDO; NON OBSTANTE, 
PÓDESE APRECIAR UN LIXEIRO 
INCREMENTO NA PRODUCIÓN 
TOTAL DE PROTEÍNA RESPECTO 
Á ROTACIÓN TÍPICA DE 
RAIGRÁS-MILLO

vp023_especialSementeiraMillo_baez_galego.indd   150 30/3/21   11:14



 03.2021 | Vaca Pinta n.º 23 | 151

E S P E C I A L :  S E M E N T E I R A  D O  M I L LO  F O R R A X E I R O

No traballo ponse de manifesto como 
a produción de proteína bruta por hec-
tárea alcanzada coa rotación máis típi-
ca das explotacións galegas, de raigrás 
italiano-millo, pode incrementarse coa 
substitución do raigrás polo cultivo de 
trevo encarnado e a mestura triticale-
chícharo durante o outono-inverno; 
con todo, hai que apuntar que mentres 
o trevo mantén ou mesmo aumenta
este efecto co paso do tempo, coa mes-
tura queda limitado aos tres primeiros 
anos, e a partir deste momento diminúe 
ou é nulo debido á escasa presenza de 
chícharo cando se cultiva ano tras ano 
no mesmo lugar. Por tanto, non se re-
comenda implantar esta rotación máis 
de tres anos consecutivos nas mesmas 
parcelas.

Cabe destacar que o cultivo de trevo 
encarnado en rotación co millo permite 
prescindir dun abonado nitroxenado 
de 160 kg N/ha aplicado ao millo que 
segue a un cultivo de raigrás mantendo 
a produción de proteína da rotación.

Aínda que os resultados interanuais 
foron variables, a rotación coa mestura 
RG-TE tamén conduciu a un lixeiro in-
cremento medio na produción de pro-
teína total da rotación; este feito implica 
un beneficio adicional ao aforro de fer-
tilización durante o cultivo de inverno 
anteriormente comentado. 
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