NOTAS
TÉCNICAS
lgseeds.pt/blog/categoria/notas-tecnicas

PROBLEMAS
NO SILO

Para garantir um boa ensilagem devemos picar o milho no momento adequado de matéria seca, e acima de tudo espalhar e calcar corretamente o silo para
conseguir pelo menos uma densidade de 220 kg de Ms/m3 e desta maneira conseguir as fermentações adequadas para conseguir um silo de qualidade.

As reações no silo
1ª Etapa
RESPIRAÇÃO

de 3-4 h a 1 dia

2ª Etapa
FERMENTAÇÃO

De 15 a 20 dias

• O oxigénio vai ser consumido pelas
bactérias, leveduras e bolores.

• Os açúcares solúveis transformam-se em
ácido láctico sob a ação das bactérias.

• O oxigénio vai ser consumido pelas
bactérias e, na presença de oxigénio, o
amido vai ser transformado em açúcares
solúveis.

• O pH diminui até 4.

• Se a etapa dura muito tempo, estes
açúcares transformar-se-ão em dióxido de
carbono, água e calor. O desaparecimento
destes açúcares provocará uma perda de
energia da ensilagem.
• As proteínas vão-se transformar em ácidos
aminados: há solubilização de proteínas.

3ª Etapa
ESTABILIZAÇÃO

• O pH está perto de 4.
• O silo estabiliza-se, terminam as reações de
fermentação.
• Toda a massa do silo tem um pH uniforme.

• Enquanto o pH for > 4,5 as bactérias
coliformes podem agir transformando os
açúcares solúveis em ácido acético, o que
faz com que a forragem não seja apetecível.
• Enquanto o pH for > 4 as bactérias butíricas
podem fabricar ácido butírico a partir de
açúcares solúveis, o que aumentará o pH e
diminuirá a MS.

Para abrir, esperar no
mínimo 3 semanas depois
de fechar o silo.
Abertura do silo
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De 4 a 6 dias

Fecho do silo
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Problemas detectados no silo
Um silo mal construído pode provocar diversos problemas que se acentuarão ao abri-lo e utilizá-lo.
As zonas mais sensíveis para a fermentação situam-se entre os 20 e 30 cm do contorno assim como nas bolsas pior calcadas.
Os bolores podem ser azuis, brancos ou vermelhos, com diversas nuances. Aparecem com mais ou menos intensidade e costumam ser mais
espetaculares que inquietantes. Mas atenção, alguns sim podem ter repercussão na saúde do gado.
BOLORES

FOTOS

CAUSAS

REPERCUSSÕES

RISCOS

Monascus purpureus
Periferia e massa do silo

Pouco calcamento.
MS alta.

Nenhuma.

Muito baixos.

Fusarium
Na massa do silo

Colheita tardia.
Calcamento insuficiente.
Avanço muito lento.

Muitas recusas por não
ser apetecível.

Riscos de complicações
intestinais: diarreias,
hemorragias.
Provoca problemas de
reprodução: desordens
estrogénicas.

Geotrichum candidum
Na massa do silo

Aparece nas ensilagens
com baixo conteúdo em
MS. Torna-se cada vez
mais visível, uma vez
aberto o silo.

Recusas por não ser
apetecível.

Muito baixos.

Trichoderma viride
Nos rebordos do silo

Costuma aparecer no
final do silo, quando
a forragem já sofreu
degradações.

Nenhuma.

Risco de transtornos
intestinais: hemorragias,
diarreias.

Penicillium Roqueforti
Na massa

Aparece nos silos mal
Não é apetecível.
calcados, com progresso
lento da frente de ataque.
Aparece rapidamente
depois de abrir o silo.

Muito baixos.

Problemas no silo
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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
caso
de
Início
do
período
Período
óptimo
Previsão
da
data
Previsão
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

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

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

35% MS

38% MS
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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.

Troços grandes
> 20 mm.
0,5 a 1%
Partículas
muito finas
<6 mm
40 a 50%

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.
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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.

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 silodeverá 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

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:

Forraje
Silagem

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

Solo

Filme protector
Filme inferior
Filme de canto

Silo de trincheira
notas
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