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1.- TÍTULO DA ACTIVIDADE: 
Desenvolvemento dunha aplicación Web de recomendación de abonado con xurros en pradeiras. 

 
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:  Tfno.:  

Enderezo:  

Concello:  

Provincia:  

NIF:  

 

6.- INTRODUCIÓN: 
Como resultado do proxecto FEADER 2007-2008 “Redución do consumo de fertilizantes 

minerais sintéticos nas explotacións de vacún de leite mediante a valorización do xurro como 

abono” realizado pola Cooperativa Agraria Provincial de A Coruña en colaboración co CIAM, 

desenvolveuse un programa de recomendación de abonado con xurros en millo forraxeiro 

(Aplicación RAX). Dito programa está colgado na páxina Web do CIAM, e ten a grande vantaxe 

de integrar e valorizar os nutrientes producidos nas explotacións, xa que os programas existentes 

se limitan a dar unha dose de abono mineral sintético en función das extraccións dos cultivos e 

das análises de terra, sen ter en conta que a principal fonte de nutrientes nas explotacións de 

gando vacún leiteiro está na reciclaxe do xurro como abono orgánico (García et al., 2010). 

 

Ata este momento as recomendacións de abonado con xurros en pradeiras non se abordou dun 

xeito definitivo porque presentaba unha maior complexidade que en millo forraxeiro: 

- En pradeiras permanentes, non se pode incorporar o xurro con equipos que xa posúe o 

gandeiro, como as gradas.  

- As pradeiras non poden absorber as mesmas cantidades de xurro que un terreo sen cultivo. 

- Deben fracionarse as aplicacións. 

- As extracións dos nutrientes son diferentes segundo o tipo de manexo: pastoreo, ensilado (un o 

dous) e para o nitróxeno tamén segundo a relación gramínea-leguminosa (Piñeiro et al., 2009). 
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O obxectivo deste traballo foi crear unha aplicación informática na páxina Web do CIAM de 

recomendación de abonado en pradeiras, baseada nos xurros, que fose de utilidade tanto para os 

técnicos como para os gandeiros. 
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7.- MATERIAL E MÉTODOS: 
Fíxose unha revisión bibliográfica sobre traballos desenvolvidos sobre fertilización en pradeiras: 

doses, número de aplicacións recomendables e momentos, extracións dos nutrientes  e variacións 

destas segundo o tipo de manexo: pastoreo (relación gramínea-leguminosa) ensilados (un ou 

dous). Tívose tamén en conta a riqueza do solo. Con toda esta información determináronse os 

cálculos necesarios. 

 

Tendo como base estes cálculos desenvolveuse a aplicación informática para páxina Web. A 

aplicación foi programada coas linguaxes PHP, AJAX, HTML nunha base de datos MySQL. 

 

A aplicación fai unha recomendación de fertilización para cada parcela, e permite gardala para 

unha posterior consulta. 
 
8.- ANÁLISE DE RESULTADOS: 
O programa desenvolvido ten duas partes: 

A) - Fertilización de establecemento de pradeiras. 
 

 
 

B) - Fertilización anual de mantemento. 
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As entradas da aplicación para as duas partes son as seguintes: 

- A composición química do xurro: % de materia seca, N (% sobre materia seca), P (% sobre 

materia seca), K (% sobre materia seca) e densidade (kg/l). Ditos valores no caso de xurro de 

vacas leiteiras os pode estimar o programa a partir da densidade ou tomar un valor medio (media 

de mostras analizadas de xurro de vacas leiteiras no CIAM). 

- A analítica de solo da parcela: pH, Al(%), P(ppm) e K(ppm). 

- O xeito de aplicación dos xurros (época de aplicación, modo de aplicación: aspersión, en 

bandas, inxectado,...., e condicións climáticas), para estimar a eficiencia na utilización do N. 

- Cantidade de xurro que o gandeiro estima que vai aplicar por hectárea de superficie.  

 
Para a parte B) engádese: 

- Tipo  de manexo:  Pastoreo en pradeiras con leguminosas. 

    Pastoreo en praderias con moi poucas leguminosas. 

    Ensilado (1 corte). 

    Ensilado (2 cortes) 
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As saídas que amosan as duas partes do programa son: 

- O valor fertilizante de 1 m
3 
de purín, expresado en unidades fertilizantes de N, P2O5 e K2O. 

- A equivalencia de 10 m
3
 dese xurro en fertilizantes simples. 

- O abonado de corrección expresado como  m
3
 de xurro necesarios para satisfacer as 

necesidades de P e de K.  

- Necesidades de encalado. 

- O abonado necesario para satisfacer as necesidades de N, P e K da pradeira, expresado como 

m
3
 de xurro, e nalgunhas ocasións como fertilizante mineral. 

- Momento de aplicación do abonado e número de aplicacións. 

- O fertilizante mineral a aportar no caso de aplicar unha determinada doses de xurro.  

 

 

 Saída parte A para fertilización de establecemento da pradeira. 
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Saída parte B para fertilizazión da pradeira con ensilado (1 corte) 
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9.- RESUMO E CONCLUSIÓNS: 
O programa de recomendación de abonado con xurros (RAX) que se desenvolveu en pradeiras, 

permite facer recomendacións para cada parcela dun xeito moi doado.  

 

O programa ten en conta ben a análise coa composición química do xurro, a estimación da 

composición a partir da medida da densidade ou un valor medio, así como a análise de solo e o 

xeito de aplicación dos xurros. 

 

Ten duas partes, unha para o establecemento de pradeiras e outra para a fertilización de 

mantemento anual na que ten en conta o tipo de manexo: pastoreo en pradeiras con leguminosas, 

pastoreo en praderias con moi poucas leguminosas, ensilado (1 corte) e ensilado (2 cortes). 

 

O uso do programa pode supoñer o aumento e mellora do uso do xurro como abono nas 

explotacións leiteiras galegas, cuxa superficie forraxeira de pradeiras (229 623 ha) é cuatro 

veces maior que a do milo forraxeiro (55 977 ha) (Xunta de Galicia, 2006), coas subseguintes 

vantaxes económicas- fertilización axustada ás pradeiras, uso dun recurso propio da explotación- 

e medioambientais –diminución das perdas de nitróxeno e fósforo cara ás augas e diminución 

das emisións de gases de efecto invernadoiro que van unidas á produción de fertilizantes e á sua 

aplicación. 

 

A aplicación do programa para a páxina Web do CIAM está feito. No mes de febreiro 

presentarase a aplicación nunha Xornada e posteriormente será colgado na páxina Web do 

CIAM (www.ciam.es). 

 

Así mesmo farase unha publicación na revista AFRIGA sobre o Programa RAX de 

recomendación de abonado con xurros en millo forraxeiro e pradeiras. 
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