
XORNADA TECNICA

• O cultivo de millo forraxeiro sen herbicidas

• Avaliación de ciclos e variedades de millo para gran

• Ensaio de rega por goteo e manta

Finca Robles – Veiga (Pobra de Brollón)

26 de Setembro 2013



• Dise dunha explotación que vai ben economicamente e é sostible, incluso 
en tempos difíciles, que está cos pés na terra.

Algúns dos xóvenes de hoxe, tanto do rural coma do urbano, gústalles 
máis estar cos pés na acera.

Unha posible solución sería estar cos pés e coa cabeza na explotación.

• Os produtores gandeiros de hoxe deixaron de ser agricultores e 
voltáronse intensivos, especialmente os de leite. O seu ciclo de traballo 
diario vai dende o almacén á sala de ordeño. Gandería case sen terra.

• Hai que voltar a mirar cara á terra (a terra para quen a traballa, como 
diría aquél().

• Hai que recuperar a explotación sostible. Producir case todo na granxa. 
Máis terra e menos carga de gando.

• Alternativa de cultivos. Escapar do monocultivo na mesma parcela 
durante moitos anos.

• Vista atrás para avanzar. Aprendamos dos nosos antergos.



• Aquí, no Val do Lemos, hai bastante terra abandonada. Aproveitémola de 
forma racional.

É posible producir millo sen herbicida, e con pouco ou nada de abono mineral. 
Así o estamos facendo na finca Robles dende fai 4 anos.

• Alternativa seguida:
– 1º ano – parcela A: pradeira – millo forraxeiro – pradeira

– 2º ano – parcela B: pradeira – millo forraxeiro – raigrás italiano+tres leguminosas

– 3º ano – parcela B: millo forraxeiro – alfalfa

– 4º ano – parcela C: alfalfa – millo forraxeiro – raigrás italiano+tres leguminosas

(ano actual)

– 5º ano – parcela C: millo forraxeiro – raigrás italiano+tres leguminosas

– 6º ano – parcela D: pradeira – millo forraxeiro – raigrás italiano+tres leguminosas
(trigo, avea, ()

– 7º ano – parcela D: millo forraxeiro – pradeira ou alfalfa(



�Partindo dunha parcela de pradeira ou alfalfa   

� Labores:

• Reparto de esterco, 65-70 T/ha

• Grada de discos

• Vertedeira

CULTIVO DE MILLO SEN HERBICIDAS

• Vertedeira

• Grada de discos ou grada vertical

• Sementadora - sementeira 6 de xuño de 2013

• 17 de xuño, un 100 % das plantas nacidas

• Pase de grada vertikator (grada de 64 púas) con 3-4 follas, o 26 de xuño

• Cultivador se fose preciso. Este ano non foi necesario

• Aporcado de ser necesario































AUGA DE VIDA







































Produción de millo forraxeiro
Despois de raigrás       Despois de raigrás+trevo

t MV/ha 52 62

% MS planta 23,8 23

% MS mazorca     42 45,6

t MS/ha 15 19

Neste caso, ó non engadir N mineral ó millo, o efecto de 
introducir leguminosas antes do mesmo, permite obter un introducir leguminosas antes do mesmo, permite obter un 
aumento de produción dun 26%

Produción do cultivo de inverno

 Produción MS Proteína % MS 

r.g. italiano 12263 7,43 16,36 

r.g. italiano + 5 leguminosas 9630,76 8,87 14,17 

leguminosas sementadas  16,87  
 



���� Tractor >>>>>>>>>>>>..  11,73  €

���� Cuba >>>>>>>>>>>>>..    0,22  “

���� Herbicida >>>>>>>>>>>..  54,00  “

���� Man de obra >>>>>>>>>>.   5,00   “              70,95 €

���� Insecticida >>>>>>>>>>>  11,00   “

CUSTO DE 1 ha DE HERBICIDA

���� Insecticida >>>>>>>>>>>  11,00   “

���� 2º tratamento de herbicida post. > 50,00   “

61,00 €

TOTAL >>>>>>>>>>>>>>>>>.    131,95 €



����A base de complexo 15-15-15 con dose de 700 kg/Ha.

costaría 357 euros

ABONADO MINERAL

����Sumando o aforro en abono + aforro en herbicida,

cuantificaríamos 489,95 euros con respeto ó cultivo

intensivo de millo (sistema con moito abono mineral

e utilización de herbicidas) que ten un custe total do

cultivo de 1500 euros ha, o que suporía un aforro do 33%















agosto 2013



Ciclo de 1-1,5 meses máis longo que o de forraxe

���� Esto arrastrará, problemas coa fauna salvaxe:

corvos, pegas, rulas, xabarin, porco teixo, etc.

MILLO GRAN

xa que os outros cultivos nesas datas estarán

recollidos (terán comida, bebida e baño gratis)

� Necesitaríase un cercado eléctrico especial, cos

conseguintes aumentos de custos

� Dificultades no traballo coas máquinas no outono, etc



















Produción de millo gran no 2012 na parcela Carreiriña

- kg gran/ha: 7700-13400 kg, segundo variedades

- % gran na mazorca: 85,6-89,6 %, segundo variedades

Comparativa de rega por goteo e rega á manta

-No ano 2012 non se observaron diferencias de produción entre regar por goteo
ou á manta

-As principais diferencias entre ambos sistemas son a necesidade de man 
de obra e o consumo de auga, moito máis elevados na rega á manta





xaneiro 2011 - 1,5 anos outubro 2012 - 3 anos

setembro 2013 - 4 anos

setembro 2013 - 4 anos
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EVOLUCIÓN DO PESO MEDIO DENDE 1-4 ANOS
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�Máis homoxéneo

�Menos man de obra

�Menos consumo de auga

REGA POR GOTEO

�Mellor reparto

�Custos >>>>>>>?





















�Auga de 3,5-4,0 m3 por hora

�Combustible, sobre 0,5 lts./h.

CONSUMOS DE AUGA, COMBUSTIBLE E TEMPOS DE

REGA EN GOTEO

�Combustible, sobre 0,5 lts./h.

�Rega 2 días por semana durante 3,5-4 horas por día

�Superficie regada 1024 m2 (16 líneas a 0,80  x 64 m longo)



outras riquezas....

sen explotar no

Val do Lemos











GRACIAS POLA SÚA 
ATENCIÓN


