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 SUBPROXECTO CIAM 
OBXETIVO:  

AVALIAR O EFECTO DA BIOMASA TRITURADA PARA REDUCIR  AS 
EMISIONS DE AMONIACO Á ATMÓSFERA DESDE AS FOSAS DE XURRO 

• XUSTIFICACIÓN:  
• ESPAÑA INCUMPLE A DIRECTIVA DE TEITOS DE EMISIONS DE AMONÍACO A 

ATMÓSFERA (PROTOCOLO DE GOTEMBURGO) 

• AS EMISIONS PROCEDENTES DA AGRICULTURA E GANDERÍA SUPOÑEN 
APROXIMADAMENTE O 96% DO TOTAL DAS EMISIONS 

• CADA PAIS OU REXIÓN, TEN QUE ADOPTAR AQUELAS MEDIDAS QUE 
CONSIDERE MAIS EFICIENTES PARA CUMPLIR COS TEITOS DE EMISIÓNS 
ACORDADOS. 

 

 



Por qué son perigosas as emisións a 
atmósfera de amoníaco do xurro? 



España é actualmente o país que máis lonxe está de cumprir os límites de 

emisións de Amoníaco  acordados no  protocolo de Gotemburgo 

 



Desglose das emisión do vacún de leite en España  
(kt de NH3/ano) 

Fosas: 22% do total 
de emisións de NH3 
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Bidones de 500 litros con xurro sólo, o xurro + biomasa 
triturada, tres repeticiones. Tiempo de medición: 3 meses 



Esquema das trampas ácidas para medir emisiones de 
amoníaco 

Bidón de 500 
litros  
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Emisiones de amóniaco 
desde la superficie  





Vista xeral do ensaio:  
4 tratamentos (1:xurro sen costra; 2: xurro con costra; 3: Xurro con 

costra + serrín ; 4: xurro con costra + carbón vexetal triturado)  
3 repeticións por tratamento 



Xurro con costra: 
a o inicio (esquerda)    e despois de 3 meses (dereita) 



Xurro con carbón vexetal triturado (esquerda) 
e con serrín (dereita) despois de 3 meses 

 





Emisións de amoníaco (NH3 ) 
tres muestreos. (24 horas por muestreo) 

Unidades: mg de N/100 ml 

Tratamentos 

 
15/11/19 21/11/19 26/11/19 total % emisión 

- costra 32,416 59,121 57,373 148,91 100 

+ costra 20,039 31,707 30,821 82,567 55,4 

+ costra + serrín 33,429 64,4 67,93 165,759 111,3 

+costra +BIOCHAR 0,729 3,175 3,097 7,001 4,7 



RESULTADOS 

• A formación de costra natural na fosa reduce en mais do 40% das 
emisións. 

 

•  A incorporación dunha capa de 4 cm de serrín de piñeiro, por riba da 
costra natural, incrementa as emisións. 

 

• A incorporación dunha capa de 4 cm de carbón vexetal triturado, por 
riba da costra natural, reduce as emisións en mais dun 95%. 



OBXECTIVOS DO PRÓXIMO PROXECTO 

• Avaliar o efecto do biochar na aplicación do xurro como abono: 

 

• Mellora o valor fertilizante do xurro e a producción forraxeira? 

 

• Diminúe as emisións de metano e amoníaco tanto na fosa 
como na aplicación a o campo como abono? 



Moitas gracias!! 

 


