A QUALIDADE DA SILAGEM
MOMENTO ÓPTIMO DA COLHEITA
Momento óptimo da colheita
A colheita é uma fase crucial para a qualidade da forragem obtida. Após um período cultural de escassos meses, estará em nossas mãos em apenas um
dia, a qualidade da nossa silagem para o resto do ano, pelo que se trata de uma decisão muitíssimo importante.
O objectivo de uma silagem será o de obter uma matéria seca que oscile entre os 32 e os 35%, de forma a garantir uma boa conservação do silo e uma
forragem de qualidade.
O momento em que o milho apresenta a melhor digestibilidade das suas fibras é quando a planta tem uma matéria seca de uns 27%, mas ensilar neste
momento levaria a muitas perdas por lixiviação e os teores em matéria seca e energia não são ainda os ideais.

Variação da digestibilidade das diferentes partes da planta
em função do teor em matéria seca

Digestibilidade %

Quando ultrapassamos os 35% de matéria seca, o teor em amido aumenta, mas a
digestibilidade da fibra baixa consideravelmente. Por outro lado, é mais difícil conseguir
uma boa compactação do silo, aumentando assim o nível de oxigénio e como tal, as
perdas devidas a fermentações indesejadas. Tudo isto, conduz a uma maior dificuldade
no maneio da frente de silo no momento de desensilar.

Variação da digestibilidade do amido em função da
maturação
Aquilo que realmente nos importa é conseguir a maior capacidade de produção de
leite por hectare de milho produzido. Para tal, é fundamental colher com 32 a 35% de
MS, valores em que obteremos a melhor rentabilidade.

Planta inteira
Canas e folhas

Matéria Seca %

Fuente: Struik 1983

Digestibilidade in vitro 7h

Algo importante a ter em conta, é que se colhermos com um maior teor de matéria seca,
obteremos um maior teor em amido, mas a digestibilidade deste mesmo amido diminui
à medida que aumenta a percentagem de matéria seca. Assim sendo, o amido realmente
metabolizável não aumenta de forma considerável a partir de teores de MS superiores a
32 - 35%.

Grão

Matéria Seca %
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Observação dos grãos
Uma simples observação da planta inteira nem sempre é suficiente. Em variedades com bom staygreen,
o grão atinge o teor de matéria seca adequado sem que isso seja visível na planta. As folhas permanecem
muito verdes, mas o teor ideal de matéria seca da planta inteira já foi alcançado. O efeito "enganador" deste
verdor-final pode levar a uma colheita com um teor de matéria seca demasiado elevado.

Vacas de leite
MS óptima: 32%

Para evitar uma má avaliação do momento de colheita, para além do estado vegetativo da planta, devemos
observar com atenção a evolução do preenchimento da linha de leite do grão, de forma a prever com
maior exactidão o momento óptimo de colheita.

GRÃO SEMI-DENTADO

INICIO DA OBSERVAÇÃO

Inicio do
enchimento
floração + 250 a
300 ºC

Primeiros sinais
de vitrosidade na
parte superior
dos grãos

MOMENTOS CHAVE

Sinais de
vitrosidade na
parte superior da
maioria dos grãos

< 22% MS

Amido vítreo na
extremidade de
cada grão o amido
vítreo representa
15% do colume do
grão
27-29% MS

PERÍODO DE COLHEITA

Floração + 600 a
650 ºC 3 níveis de
polimerização do
amido repartem 3
terços do grão

Grão 50% vítreo e
leitoso na
extremidade
inferior

23-24% MS
25-26% MS
31-32% MS
33-34% MS
Em
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período
Período
óptimo
Previsão
da
data
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da
data
Fornecimento
necessidade,
é
possível
óptimo
de
de
colheita
de
colheita
de
colheita
hídrico regular,
colher com 29% MS
grande dimensão possível
colheita
possível
(não recomendado)

e folhas verdes

< 23% MS

31-32% MS
Início do período
óptimo de
colheita

33-34% MS
Período óptimo
de colheita

36-37% MS
Ultrapassado o
período óptimo de
colheita

Grão com 2/3 de
vitrosidade.
Ausência de
amido leitoso na
extremidade
inferior do grão
35-37% MS
Período óptimo
de colheita
ultrapassado
> 39% MS
Colheita
demasiado
tardia

A qualidade da silagem
Momento óptimo de colheita

26-27% MS
28-29% MS
Previsão da data Em caso de
Fornecimento
de colheita
necessidade, é
hídrico limitado,
possível
possível colher
dimensão média e
com 29% MS
folhas +/- secas

Novilhos de engorda
MS óptima: 35%

GRÃO DENTADO

(não recomendado)

Grão inflado

20% MS
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Início da
depressão na
parte superior do
grão
25-26% MS

·Anéis vítreos
Parte superior
·Grão embutido vítrea
·Paragem da
irrigação do
milho de silagem
26-27% MS
29% MS

Grão com 50% de Grão com 2/3 de
3 níveis de
vitrosidade
polimerizaçã o do vitrosidade
amido distribuidos
em 3 teços
32-33% MS

35% MS

38% MS

notas
técnicas
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