CORTE

E ENSILAGEM
O corte
Após a decisão sobre o melhor momento de colheita (ver apontamento técnico
"Momento óptimo de colheita"), deveremos prestar especial atenção ao corte e
colocação no silo para assegurar uma boa conservação, uma vez que, após 6 meses
de trabalho, a alimentação dos nossos animais ao longo de 12 meses depende
apenas de uma dia de trabalho. Como tal e para obter um resultado satisfatório, é
muito importante respeitar alguma regras.

Partículas
muito finas
<6 mm
40 a 50%

Troços grandes
> 20 mm.
0,5 a 1%

Fragmentos
médios entre
10 y 20 mm.
10 a 15%

O tamanho das partículas de silagem devem ser:
Partículas superiores a 20 mm são
indesejáveis.
• Dificultam a compactação do silo.
• Provocam rejeição no bolo alimentar.

Partículas curtas >10 mm.
• Favorecem a compactação e a conservação
do silo.
• Facilitam a digestão.

Partículas médias entre 10 e 20 mm.
• A calcular em função do teor de MS.
• Favorecem a ruminação.

Partículas muito finas <6 mm.
• Fáceis de compactar.
• Percentagem a calcular para garantir um
transito digestivo normal.

Deveremos afinar o comprimento do corte tendo em conta o teor em matéria seca (quanto
mais seca se encontrar a planta, mais fino deverá ser o corte de forma a assegurar uma boa
compactação).
INDICACIONES DE LONGITUD DE CORTE PARA UN OBJETIVO
EN LA RACIÓN DE 8 A 10 mm.
TASA DE MS EN LA COSECHA

TAMAÑO DE PICADO EN mm.

<28%

15 - 16

28% - 29%

14 - 15

30% - 31%

12 - 13

32% - 33%

11 - 12

34% - 35%

10 - 11

36% - 39%

9 - 11

>40%

<10mm.

Partículas
finas
<10 mm.
30 a 40%

Estes comprimentos de corte podem ser aumentados um pouco em função do
maneio e/ou das forragens disponíveis que tenhamos à disposição, para garantir
uma quantidade idónea de fibra no bolo alimentar.
Desensilado com unifeed:
A tener en cuenta independientemente
Acrescentar 1 a 3 mm.
de la longitud de corte:
Desensilado com fresa:
Assegurar sempre um bom
Acrescentar 3 a 5 mm.
processamento do grão para
Se não houver fibras longas:
evitar perdas de energia (todos
Acrescentar 2 mm.
os grão devem estar fracturados).
Se a quantidade de concentrado
for elevada:
O corte deve ser limpo para não
Acrescentar 2 a 4 mm.
desfibrar o milho. Para tal, as
facas devem estar bem afiadas.
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Ensilar
Os objectivos da silagem são:
• Preservar o valor nutritivo do milho colhido.
• Que a silagem seja o mais apetecível possível.
• Limitar o aparecimento de bolores.

As três regras básicas para a obtenção
de uma boa silagem são:
COMPACTAR, COMPACTAR, COMPACTAR

Para alcançar estes objectivos, a primeira medida a tomar é a de dimensionar
devidamente o silo:
• O tamanho do silo deve estar dimensionado em função do número de cabeças e
da forragem disponível.
• O avanço da frente de silo deverá ser o suficiente para evitar o aparecimento de
novas fermentações que degradem a qualidade da silagem.
• Deverá ser pelo menos de 10 cm no inverno e de 20 cm no verão.
O ar é o principal inimigo de uma silagem, como tal devemos tomar todas as
medidas possíveis para que no nosso silo permaneça a menor quantidade possível
deste elemento.
Algumas regras para compactar de forma eficaz:
• Pressão dos pneus com 2 a 2,2 bar (mais um bar que a pressão habitual e
particularmente importante quando utilizamos pneus de baixa pressão).
• Carregar o tractor que compacta com um peso extra de 1 a 3 toneladas.
• Repartir a silagem de milho de forma a obter uma camada com uma espessura
máxima de 15 cm ao longo de toda a superfície do silo.
• Fazer 10 idas e voltas sobre o mesmo rodado antes da chegada do reboque seguinte.

Com 32% de MS
9% do volume
do silo é de ar
que deverá ser
eliminado por meio
da compactação.

Com 40% de MS
29% do volume
do silo é de
ar que tem de
ser eliminado
por meio da
compactação.

Espalhar e compactar bem para evacuar o ar existente: a compactação necessária
é de no mínimo 220 kg de MS/m3
Sacos de gravilha/areia
Rede protectora

O MEU SILO SERÁ DE QUALIDADE SE:
• Está compactado ao máximo
• pH < 4
• Não tem derrames
• Não tem bolores visíveis
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Forraje

Solo

Filme protector
Filme inferior
Filme de canto

Corte e colocação no silo

Uma vez terminada a tarefa de encher o
silo, deveremos fechá-lo o quanto antes
para evitar a entrada de ar. A forma mais
correcta de proceder a esse fecho é a
seguinte:

Silagem

Silo de trincheira
notas
técnicas
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