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ANEXO C 
INFORME DE RESULTADOS  

PLAN DE TRANSFERENCIA TECNOLÓXICA 2010 
 
   Nº DE PROTOCOLO: 10/37  

     
 
 

1.- TÍTULO DA ACTIVIDADE: 
Demostración de técnicas para a redución de abonado en explotacións de leite. Utilización do programa 

desenvolvido polo CIAM de recomendación de abonado con xurros. 
 
2.- UNIDADE ADMINISTRATIVA ORGANIZADORA: 
(centro de investigación/CFEA/OAC...) 
Centro de Investigacións Agrarias de Mabegondo 

 
3.- LOCALIZACIÓN DA ACTIVIDADE: 
Enderezo: Ctra. Betanzos-Mesón do Vento, km 8 
Concello: Abegondo 

Provincia: A Coruña 

 

4.- RESPONSABLE: 
Juan Castro Insua  Tfno.: 981647902 
 
 

5.- DATOS DO COLABORADOR: 
Nome e apelidos: XESTION AGROGANDEIRA E NATUREZA SL  Tfno.: 982803633 

Enderezo: Fonte dos Ranchos, 36, entr. B 
Concello: Lugo 

Provincia: Lugo 

NIF: B27383751 

 

6.- INTRODUCIÓN: 
 

XESTION AGROGANDEIRA E NATUREZA SL é unha entidade de aconsellamento e de 

xestión recoñecida pola Consellería do Medio Rural, con unha especialización en produción 

ecolóxica e pastoreo, e con unha vontade clara de fomentar unha redución de emprego de 

produtos químicos reducindo o impacto medioambiental e facendo o seu uso compatíbel coa 

rendibilidade económica da explotación. 

 

Unha parte da labor de aconsellamento e xestión consiste en realizar asesoramento en 

fertilización aos cultivos. Os produtores son polo xeral pouco proclives a baixar as doses de 

fertilización; mesmo en épocas onde a crise fixo reducirse o gasto, non se percibe como algo 

positivo no campo, e moito menos como algo desexábel. 

 

Tras ver os últimos datos aportados polo CIAM a través de distintos actos organizados nos 

últimos anos, queda evidente que o asesoramento que oferta a entidade contempla aínda doses de 

fertilización que poderían reducirse. Por outra banda, a través destas accións formativas se 

difundiu o desenvolvemento da aplicación web de recomendación de abonado con xurros 

(RAX), que constitúe un apoio moi importante á racionalización da fertilización. Pero esta 
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ferramenta posta en funcionamento ha pouco, non é coñecida aínda por muitos gandeiros, e 

precisa de ser estendida. 

 

En este traballo planteouse formar ao sector gandeiro leiteiro, produtores e técnicos, para a 

redución do uso de fertilizantes químicos N, P, K, Ca e Mg, mediante a racionalización das 

estratexias de fertilización, realizando recomendacións de fertilización en función de análises de 

terra e de xurro e do manexo do cultivo (no caso de pradeiras), difundindo a aplicación web 

creada no CIAM de recomendación de abonado con xurros (RAX), e mostrando que os 

rendementos obtidos cunha fertilización racionalizada non son menores. 
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7.- MATERIAL E MÉTODOS: 
Recomendacións de fertilización no millo forraxeiro. 
 
No mes de abril tomáronse mostras de terra en 12 parcelas de 11 explotacións que ían ser 

sementadas con millo forraxeiro. Ademais en 4 explotacións tomáronse mostras de xurro. As 12 

mostras de terra e as 4 de xurro analizáronse no laboratorio de solos do Departamento de Pastos 

e Cultivos (anexos I e II).  

 

Fixéronse catro campos de demostración nos concellos de Mesía, Irixoa, Sarria e Pastoriza. En 

cada un deles cultivouse unha parcela dividida en dúas partes o máis homoxéneas posibles. 

Nunha parte, fertilizouse segundo as prácticas habituais do produtor e na outra segundo a 

recomendación. Previamente ás xornadas (na semana anterior), nos dous tratamentos de cada 

campo de demostración, colleitouse as plantas presentes en tres puntos cunha superficie 

aproximada de 5 m
2
  e estimouse a produción. 

 
Recomendacións de fertilización nas pradeiras. 
 
Nos meses de xullo, agosto e setembro tomáronse mostras de terra en 36 parcelas de 36 

explotacións que tiñan ou ían ser sementadas con pradeira. En 8 explotacións tomáronse mostras 

de xurro. Todas as mostras analizáronse no laboratorio de solos do Departamento de Pastos e 

Cultivos (anexos I e II).  

 

 

 

 
 
 
 
8.- ANÁLISE DE RESULTADOS: 
Recomendacións de fertilización no millo forraxeiro. 
 

Os datos obtidos de análises de solos e de xurros foron introducidos no programa RAX, de 

recomendación de abonado con xurros para o millo forraxeiro, no caso de non ter análises de 

xurro tomábase un valor medio.  Nas recomendacións tívose tamén en conta a limitación de 170 

UF de N/ha para as explotacións ecolóxicas e de 150 UF de N/ha para aquelas con Contrato de 

Explotación Sostible. As recomendacións obtidas foron discutidas coa empresa XAN S.L., cuxa 

equipa técnica as transmitiu aos gandeiros mediante a súa entrega, explicación e xustificación na 

explotación. 

 

Os días 23 e 24 de setembro fixéronse unhas xornadas para visitar os catro campos de 

demostración. Asistiron un total de 20 persoas, case na súa totalidade gandeiros. O día da 

xornada de demostración repartíronse follas coas labores das parcelas, cos datos de analíticas de 

solo e xurro, fertilizacións aplicadas e producións estimadas. In situ falouse do xeito de obter as 

recomendacións co programa RAX, e discutiuse os resultados obtidos, facendo fincapé no aforro 

que supón unha boa xestión do xurro na parcela e na explotación.   

 

Así temos na explotación de Sarria as seguintes fertilizacións: 

 

a) Fertilización segundo recomendacións: 
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84 m
3
/ha de xurro en coberteira 

100 kg/ha de urea  

N:  129+46= 175 kg/ha (Eficiencia nitroxenada do xurro:  0,5) 

P2O5: 108 kg/ha 

K20:  235 kg/ha 

 

b) Fertilización resto parcela (gandeiro): 

60m
3
/ha de xurro en coberteira 

250 kg/ha de 15-15-15. 

200 kg/ha de urea 

N: 92+38+92= 220 kg/ha  

P2O5:  38+77= 115 kg/ha 

K20:  38+168=206  kg/ha 

 

   Recomendación Gandeiro 

kg mazorca/ha 13692 13284 

kg planta/ha 28692 29029 PESO FRESCO 

kg totales/ha 42384 42314 

kg mazorca/ha 5600 5301 

kg planta/ha 8822 8688 PESO SECO 

kg totales/ha 14422 13989 

 %m.seca mazorca 40,6 39,7 

 %m.seca planta 30,8 30,0 

 %m.seca total 34,0 33,1 

  
 
Como pode observarse as producións foron lixeiramente superiores na parte das recomendacións 

que na parte fertilizada segundo o criterio do gandeiro, cun consumo superior de fertilizantes 

minerais polo gandeiro (250 kg/ha de 15-15-15 y 100 kg/ha de urea) e doses superiores de 

nitróxeno aplicadas ao solo que poden perderse cara ás augas. 

 

Recomendacións de fertilización nas pradeiras. 
 

Os datos obtidos de análises de solos e de xurros non puideron ser introducidos no programa de 

recomendación de fertilización con xurros para pradeiras, porque nese momento estaba a  

desenvolverse, polo que as recomendacións fixéronse coa axuda do programa Excel. Fixéronse 

recomendacións de establecemento de pradeiras (se fose o caso), e despois recomendacións de 

mantemento anual de pradeiras, tendo como base das fertilizacións o xurro da explotación. 

Fíxose distinción entre as pradeiras con ensilado (un total de 16) e as pradeiras en pastoreo (un 

total de 20). As recomendacións obtidas foron discutidas coa empresa XAN S.L., cuxa equipa 

técnica  as transmitiu aos gandeiros mediante a súa entrega, explicación e xustificación na 

explotación. 
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Anexo I. Análises de solo. 
 

Os niveis de saturación de aluminio indican solos pouco ácidos, sendo as pradeiras de silo as que 

teñen un nivel óptimo e non necesitan encalado. 

 

Os niveis de fósforo sitúanse por enriba das 25 ppm que é un nivel alto e por enriba das 45 ppm 

que é un nivel moi alto para o que non habería necesidade de aplicar ningunha fertilización 

fosfórica. 

 

Os niveis de potasio sitúanse por enriba das 120 ppm que é un nivel medio, achegándose a un 

nivel alto nas parcelas cultivadas con pradeiras de silo. 

 

En xeral poden reducirse as fertilizacións minerais fosfóricas e reducirse sustancialmente as 

fertilizacions minerais potásicas, podendo facer unha fertilización baseada no xurro cando é 

xestionado dun xeito eficiente, enterrándoo tras a súa aplicación en condicións climáticas 

axeitadas.  

 

 
nº muestras Sat. Al (%) P (ppm) K (ppm)

MILLO 12 20,66 50 121

PRADEIRA PASTO 20 14,86 48 195

PRADERIA SILO 16 7,77 79 214  
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Anexo II. Análises de xurro. 
 

 

Os valores medios de xurro (218 mostras analizadas entre os anos 2005 e 2009) que temos para 

1 m
3
 son de 3.01 UF de N, 1.47 UF de P2O5  e 3.58 UF de K2O (García et al., 2010). O valor 

medio dos xurros analizados aproxímase a ese valor, aínda que as diferencias son bastante 

importantes entre uns e outros, polo que sería interesante traballar nas explotacións con xurros 

de baixa riqueza fertilizante  nas medidas axeitadas para obter un bo xurro como é a cobertura 

das fosas. 

 

Bibliografía 

García, M.I.; Castro, J.; Báez, D.; Camba, J.; Díaz, J. 2010. Directrices para fertilizar con xurro 

o millo forraxeiro. Desenvolvemento dun programa de recomendación de abonado na webb. 

Afriga, nº marzo-abril.  

 

 

N P2O5 K2O

0,88 0,35 1,64

3,43 1,62 3,36

5,9 2,86 8,39

1,58 0,65 1,23

1,18 0,67 1,61

8,05 4,15 8,73

2,23 1,1 2,43

2,19 0,98 2,72

3,72 1,68 3,5

3,06 1,29 2,8

1,33 0,67 1,18

2,5 1,02 2,7

MEDIA 3,00 1,42 3,36

VALOR FERTILIZANTE DE 1 m3
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9.- RESUMO E CONCLUSIÓNS: 
 

O presente traballo permitiu achegar aos gandeiros asesorados por Xestión Agrogandeira e 

Natureza S.L. e aos seus técnicos o coñecemento da aplicación web RAX de recomendación de 

abonado con xurros. Coa axuda desta aplicación e dos datos necesarios para facer as 

recomendacións de fertilización: análises de solo, análises de xurro, condicións de aplicación 

dos xurros, manexo do cultivo (pradeiras en pastoreo e con ensilado) obtivéronse as 

recomendacións que tiñan como base o uso do xurro. Ditas recomendacións foron entregadas, 

explicadas e xustificadas na explotación facendo fincapé no aforro que supón unha boa xestión 

do xurro na parcela e na explotación.   

 

Na xornada para visitar os catro campos de demostración que se desenvolveu os días 23 e 24 de 

setembro, asistiron gandeiros e técnicos (Ver Anexo D- 23 de setembro e Anexo D- 24 de 

setembro), e falouse do xeito de obter as recomendacións co programa RAX, e discutiuse os 

resultados obtidos, facendo fincapé no aforro que supón unha boa xestión do xurro na parcela e 

na explotación.  

 

Como norma xeral poden reducirse as fertilizacións minerais fosfóricas e substancialmente as 

fertilizacions minerais potásicas, podendo facer unha fertilización baseada no xurro cando é 

xestionado dun xeito eficiente enterrándoo tras a súa aplicación en condicións climáticas 

axeitadas. 

 

Os principais beneficios obtidos foron: 

Unha fertilización racional axustada aos cultivos, con menores perdas de nutrientes ao medio 

ambiente. 

Un menor custo para a explotacion por unha fertilización baseada no uso do xurro. 

 

Todo isto é dunha grande interese tendo en conta a importancia do sector leiteiro en Galicia -o 

valor total da produción foi en 2006 de 596 millóns de euros, que supón o 46 % da produción 

final gandeira e o 29 % da produción final agraria (Xunta de Galicia, 2006)-, e que as 

explotacións necesitan optimizar os beneficios reducindo custos innecesarios que ademais 

supoñen un risco para o medio ambiente (eutrofización das augas polo nitróxeno e o fósforo e 

emisións de gases de efecto invernadoiro pola produción de fertilizantes e pola sua aplicación). 
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