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RESUM 

S'estudien les possibilitats d'utilitzar ma- 
terial~ exotics (cicle llarg i gran desenvolu- 
pament vegetatiu) per augmentar la produc- 
ció de blat de moro de cara a la seva utilit- 
zació com a farratge en condicions climhti- 
ques temperades. 

L'encreuament de la varietat ETO (exoti- 
ca) amb híbrids comercials adaptats (P-3 186 
i AE-703) dona F, semiexotiques que per les 

seves favorables característiques morfologi- 
ques i de producció estimulen a continuar en 
aquesta Iínia de treball. El mateix es pot dir 
d'híbrids semiexdtics dels E.U.A. que es van 
incloure en els assaigs de comparació. Ate- 
sos els resultats es valora positivament la 
conveniencia d'iniciar nous programes simi- 
lars amb materials exdtics de cicle més llarg 
que el NETO composite)). 

RESUMEN 

Se estudian las posibilidades de utilizar forraje en condiciones climáticas templadas. 
materiales exóticos (ciclo largo y gran desa- El cruzamiento de la variedad ETO (exó- 
rrollo vegetativo) para aumentar la produc- tica) con híbridos comerciales adaptados 
ción de maíz de cara a su utilización como (P-3186 y AE-703) di6 F, semiexóticas que 



por sus favorables características morfoló- los ensayos de comparación. En vista de los 
gicas y de producción estimulan a continuar resultados se valora positivamente la conve- 
con esta línea de trabajo. Lo mismo puede niencia de iniciar nuevos programas simila- 
decirse con respecto a híbridos semiexóticos res con materiales exóticos de ciclo más lar- 
procedentes de EE.UU. que se incluyeron en go que NETO composite». 

ABSTRACT 

Possibilities of using exotic materials (long aspects, al1 of it encouraging to continue this 
cycle and large plant development) in order line of research. Similar promising results are 
to increase forage corn yield in temperate cli- given by U.S.A. semiexotic hybrids included 
matic conditions are studied. in the same experiment. The convenience of 

Crossings of ETO Composite (exotic) by using exotics with longer cycle than ETO in 
adapted commercial hybrids (P-3186 and future programs of germplasm introduction 
AE-703) give promising semiexotic F, with is finally discussed. 
favourable forage yield and morphological 

Sembla ja ampliament acceptat que el blat 
de moro farratger ha de tenir un «ideotip» 
diferent del blat de moro gra (FRASNAY, 
1985), de manera que alguns paisos com 
Franca fan assaigs específics per a aquests 
materials a I'hora de la seva inscripció en el 
registre de varietats (GUIARD, 1984). Els 
seus trets principals en les nostres condicions 
climatiques podrien ser el cicle Ilarg, un gran 
desenvolupament de la planta, I'elevada pro- 
ducció de gra, la bona qualitat de la part ve- 
getativa i la persistencia verda de la planta 
fins al final de la maduració del gra ( B o s c ~  
et al., 1984). 

Per les caracteristiques seleccionades en els 
materials destinats a I'obtenció d'híbrids gra 
(mimima producció de gra, tija molt lignifi- 
cada per resistir I'ajagut, rapida dessecació 
de la planta per avancar la collita) difícilment 
es trobarh en ells una variabilitat genetica su- 
ficient per als caracters farratgers esmentats 

més amunt. A més, és ben sabuda I'estreta 
base genetica d'aquest grup de materials 
(GOODMAN, 1983), la qual cosa fa molt im- 
portant la seva ampliació. 

Els anomenats materials exotics (proce- 
dents de zones tropicals o semitropicals i de 
cicle molt Ilarg) poden ser una font impor- 
tant de gens que aportin desenvolupament 
de la part vegetativa i allarguin el cicle, una 
vegada adaptats al nostre clima. De fet, la 
depuració dels gens desfavorables i I'adap- 
tació a les noves condicions ambientals són 
els aspectes més conflictius en la introduc- 
ció d'aquest material, encara que en part es 
poden resoldre mitjancant programes de se- 
lecció i/o encreuaments amb materials adap- 
tats que són de cicle més curt. 

L'ús de materials exdtics en millora del 
blat de moro no és nou, havent-se emprat 
amb exit desigual en programes de millora 
per a gra (GOODMAN, 1985 en fa una revisió 



i valoració crítica). En canvi, gairebé no han 
estat emprats en programes per a I'obtenció 
de blat de moro farratger, probablement per- 
que a les zones dels E.U.A. on seria adequat 
I'ús de cicles llargs, practicament tot el blat 
de moro que es sembra esta destinat a la pro- 
ducció de gra. A Europa (Franca, Belgica, 
Alemanya, etc.) on sí que hi ha una produc- 
ció important d'aquest tipus de blat de mo- 
ro, és obligat sembrar cicles molt curts i per 
tant no té sentit introduir material exotic que 
allargaria el cicle. 

Donat que les nostres condicions climati- 

ques permeten cicles llargs de blat de moro 
(molt llargs si pensem en el seu ús farratger), 
volem exposar aquí alguns resultats prelimi- 
nars sobre les possibilitats farratgeres de ma- 
terial~ semiexotics (adaptats x exotics) que 
hem obtingut i estudiat en els darrers anys. 
D'aquests materials es dedica especial aten- 
ció al seu cicle (si tenen un cicle que permeti 
el seu desenvolupament complert en el nos- 
tre país), i a les característiques agronomi- 
ques principals (morfologia-producció) que 
els poden fer acceptables o no com a base 
per a l'obtenció de linies que intervinguin en 
la constitució d'híbrids farratgers. 

MATERIAL 1 METODES 

El programa es va iniciar arnb tres mate- 
rials exotics: Mexican Dent, Caribbean Flint 
i ETO Composite, dels quals no coneixiem 
el comportament sota les nostres condicions 
de fotoperíode i temperatura. La intenció era 
encreuarles arnb dos híbrids gra, AE-703 i 
P-3 186, considerables com a representatius 
dels millors híbrids de cicle llarg conreats al 
nostre país. 

Dels materials exotics dos es van descar- 
tar (Mexican Dent i Caribbean Flint) ja que 
tenien cicles massa curts i per tant un desen- 
volupament limitat de la planta. Sembres es- 
calonades dels híbrids comercials van perme- 
tre la sincronització de la seva floració arnb 
la d'ETO, i per tant la realització dels en- 
creuaments AE-703 x ETO i P-3186 x 
ETO. Com a font de pol.len dins d'ETO es 
van considerar cada vegada unes 100 plan- 
tes. L'ampli venta11 de floracions d'aquest 
compost va permetre pol.linitzar en diferents 
dies, dels quals a l'hora d'estudiar les des- 
cendencies es van agafar els extrems més pri- 
merenc i més tarda. Després dels encreua- 
ments realitzats a Torrebonica el 1985 es dis- 

posava per tant de llavor AE-703 x ETO 
primerenc; AE-703 x ETO tarda; P-3 186 x . 
ETO primerenc i P-3 186 x ETO tarda, ma- 
ter ia l~ que consideravem semiexotics per 
procedir de material adaptat (AE-703 i 
P-3 186) encreuat arnb material exotic (ETO 
Composite). 

L'any 1986, també a Torrebonica, es van 
estudiar aquestes descendkncies F, (que si- 
multaniament s'han seguit multiplicant arnb 
la finalitat d'estabilitzar les poblacions), per 
recollir dades preliminars que ens indiquin 
les seves possibilitats. El disseny de camp 
va ser de blocs a I'atzar (3 blocs), i arnb mi- 
croparcel-les que constaven de tres solcs arnb 
16 plantes cada un. (Plantes a 30 cm. entre 
elles. Distancia entre solcs de 80 cm.). La 
densitat de plantació era de 83.000 plantes 
ha, controlant-se de cada microparcel.la úni- 
cament les 14 plantes centrals del solc del 
mig. Juntament arnb els materials semiexo- 
tics es van assajar com a referencials els pa- 
rentals AE-703, P-3186 i ETO, i també tres 
híbrids nord-americans (H-4359, H-6862 i 
H-8720), obtinguts emprant material exotic 
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(per tant de cicle llarg), i que presumiblement 
podrien ser aquí bons farratgers. 

Els caracters controlats van ser: a) Dies a 
floració masculina (Dies des de la sembra 
fins a l'emissió de pol.len per part d'un 50% 
de plantes de solc); b) Alcada fins a la la.  
espiga; c) Alpda  total de la planta; d) Dies a 

RESULTATS 

A la Taula I es troben exposades les mit- 
janes dels diferents caracters per cada un dels 
10 genotips estudiats, juntament amb els 
contrastos derivats de l'analisi de la varian- 
cia. Ja que les tres microParcel.les d'un ma- 
teix genotip es dallaven simultaniament (pre- 
vi seguiment també conjunt de la humitat del 
gra), el caracter dies a maduració, com que 
no tenia repeticions, no s'ha pogut analit- 
zar estadísticament. 

Un primer aspecte a destacar és que el ma- 
terial semiexotic té un cicle tant a floració 
com a maduració més llarg que els materials 
adaptats, pero no gaire més, ja que la do- 
minancia cap a cicle curt (ROOD i MAJOR, 
1980) fa que el cicle d'ETO quedi molt es- 
curcat pels encreuaments. Si ens fixem en el 
fet que el cicle a maduració E T 0  (138 dies) 
entra encara perfectament en la majoria de 
llocs del nostre país, caldria veure si es po- 
den aconseguir materials semiexotics més 
llargs emprant com a parenta1 exdtic varie- 
tats del tipus Tuxpeño, Tehua o similars, que 
tenen un cicle molt més llarg (THOMPSON, 
1968). 

Un altre punt a remarcar és que la decisió 
de dallar quan el gran té un 40% d'humitat 
dóna en general un resultat satisfactori, ja 
que el conjunt de planta més espiga resulta 
amb uns percentatges de mat2ria seca com- 
presos entre 25 i 35%' interval recomanat 
per a ensitjar (GALLAIS et al. 1981). La re- 

maduració (Dies des de la sembra fins a la 
recollida, que es realitzava quan el gra tenia 
un 40% d'humitat); e) % de materia seca de 
la planta més espiga en el moment de la co- 
llita; f) Producció de farratge (Materia seca 
total produi'da pel solc). 

laci6 no és, pero, sempre adequada i així el 
genotip AE-703 estava massa sec, la qual co- 
sa és una indicació que s'asseca massa rapid 
per a ésser emprat com a farratger. 

Pel que fa a la producció de farratge, tant 
la varietat exotica E T 0  com l'híbrid semie- 
xotic H4862, donen una producció superior 
als materials adaptats AE-703 i P-3186. 
També donen produccions superiors a 
aquests la majoria dels semiexotics obtinguts 
per nosaltres, mantenint-se en general una 
bona relació entre cicle a maduració i pro- 
ducció. Aixo ens fa pensar que la no signifi- 
cació estadística de les diferencies de produc- 
ció és deguda al fet que el disseny emprat no 
és prou fi per a detectar-les (cal veure que 
entre els híbrids semiexotics i els adaptats hi 
ha diferencies de producció que ratllen el 
10% i que no són considerades com a esta- 
dísticament significatives per I'anAlisi). 

L'increment de producció que presenten 
els exdtics i semiexotics esta clarament rela- 
cionat amb I'increment del cicle, encara que 
aquesta relació no sigui del tot lineal (veure 
posició d'ETO en Taula I). Des del punt de 
vista morfologic es manifesta en un incre- 
ment significatiu de l'alcada de la planta 
(Taula I) i també del nombre de nusos (re- 
sultats no publicats dels mateixos autors). De 
totes maneres, per a ratificar aquests guanys 
caldria assegurar-se que no hi ha disminu- 
cions importants de la qualitat del farratge 
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(THOMPSO~, 1968, en assaigs sirnilars no tro- bó, no es van presentar tan rnarcadarnent en 
ba que aquestes siguin significatives). els rnaterials serniexotics. L'irnportant alqa- 

Finalrnent, cal esrnentar que algunes de les da d'inserció de I'espiga en aquests darrers 
característiques negatives que es presenten en sena un problema a resoldre malgrat pen- 
la varietat E T O ,  tals com una certa tenden- sar en la seva utilització farratgera. 
cia a I'ajagut, i una gran sensibilitat al car- 

Com a valoració global de I'estudi 
d'aquestes F, i híbrids serniexotics podríern 
dir que efectivarnent s'aconsegueix un incre- 
rnent de la producció farratgera a través de 
I'allargarnent del cicle lligat a un rnajor de- 
senvoluparnent vegetatiu, juntarnent arnb 
una rnillora dels caracters negatius que pre- 
senten els exotics. De confirmar-se en les 
properes generacions (F,) estabilitzades 
aquestes característiques, es podria ernprar 
aquest material favorablernent en programes 

de rnillora per a farratge al nostre país. Al- 
gun dels híbrids serniexotics nord-arnericans 
si en anys successius segueixen mostrant 
aquesta producció es podria introduir irnrne- 1 
diatarnent corn a farratger. La importancia 
del cicle llarg en tots aquests resultats sug- 
gereix que cal pensar seriosarnent en la uti- I 
lització de rnaterials exotics de cicles mes 
llargs que el que s'ha utilitzat en aquest pro- 
grama, corn a punt de partida pera l'obten- 
ció de serniexotics farratgers. 1 

Agrairn a la Caixa de Pensions de Cata- possible la realització d'aquest treball. 
lunya i Balears la seva col~laboració per fer 
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