
                                          

 

              

ANEXO B 
INFORME DE RESULTADOS DAS ACCIÓNS DE TRANSFERENCIA PARA O APOIO ÁS 

ACTIVIDADES DE DEMOSTRACIÓN E INFORMACIÓN AO AGRO GALEGO 2019 
 

Nº DE PROTOCOLO: 2019/161 
     
1.- TÍTULO DA ACCIÓN: 
O uso da roca fosfórica como aporte de fósforo en pradeiras ecolóxicas de Galicia 
 
2.- UNIDADE ADMINISTRATIVA DA CONSELLERÍA ORGANIZADORA: 
(Centro de investigación/CFEA/OAC...) 
CIAM (Centro de Investigacións Agrarias de Mabegondo) 
 
3.- LOCALIZACIÓN DA ACTIVIDADE: 
Enderezo: Estrada AC-542. Betanzos a Mesón do Bento. Km 7,5. San Tirso de Mabegondo, Abegondo. 15318.  
A Coruña. 
Concello: Abegondo 
Provincia: A Coruña 
 
4.- RESPONSABLE:  Tfno.: 881 8801 
Manuel López Luaces  Director do CIAM 
 
5.- INTRODUCIÓN: 

 
O sector ecolóxico en Galicia experimentou un incremento progresivo dende 1997 ata 2013, e a partir deste ano 
este incremento se acelerou pasando de 523  a 745 produtores en 2017, e de 15670 ha a 31916 ha en 2017. O 
sector ecolóxico de vacún de leite e de carne estase a incrementar en Galicia nos últimos anos, o valor de 
negocio do leite e derivados incrementouse de (2013-2017) de 8.493.001,37 € a 18.536.218,26 € e o de carne e 
derivados de  3.597.103,66 €  a 8.653.548,58 €. Estes dous sectores son os que máis aportan en Galicia ao total 
do sector ecolóxico, cun 46% do valor de negocio total (CRAEGA, 2018) 
 A alimentación destas ganderías basease no pastoreo de pradeiras. Un dos aportes de fertilizantes ás pradeiras 
son as propias dexeccións do gando durante o pastoreo e a aplicación dos xurros recollidos nas horas que o 
gando está no establo. O nitróxeno destes aportes vense complementando co uso das leguminosas nas 
pradeiras. Estas explotacións ecolóxicas caracterízanse por unha baixa carga gandeira (por debaixo de 2 
UGM/ha) e un baixo uso de concentrados co subseguinte baixo contido en fósforo das dexeccións, que non 
subministra o xurro dabondo para satisfacer as necesidades das pradeiras e máis cando os niveis de fósforo no 
solo son baixos. 
Para incrementar o nivel do fósforo no solo e satisfacer correctamente as necesidades das pradeiras neste 
elemento existen poucos fertilizantes fosfóricos para agricultura ecolóxica no mercado e algúns deles cun alto 
prezo en relación aos fertilizantes fosfóricos utilizados en agricultura convencional (superfosfatos).  
Un dos fertilizantes fosfóricos que se utilizan  en outros países (Nova Zelanda, Australia, Brasil,....) dende hai 
anos é a roca fosfórica sedimentaria. 
As condicións existentes en Galicia para as pradeiras, son adecuadas para que a roca fosfórica se solubilice 
máis, incrementando a súa efectividade (IPNI; Chien, 2001; Zapata y Roy, 2007; Chien et al., 2010; IFA, 2013): 
- Solos ácidos, sendo máis efectivas en solos con pH por debaixo de 5,5  
- Solos con  capacidade de fixación alta de fósforo (elevada materia orgánica e  alto contido en arxila). 
- Elevada precipitación (máis de 850 mm), para o lavado do Ca. 
- Cultivos de longa duración. 
Con este ensaio trátase de ver se a resposta das pradeiras á aplicación de roca fosfórica pode ser semellante á 
obtida con aplicación de superfosfatos, tendo como obxectivos principais: 
- Comprobar nas condicións galegas a utilidade da roca fosfórica como fertilizante ecolóxico nas pradeiras. 
- Axustar as doses de roca fosfórica para  obter un bo rendemento e calidade das pradeiras. 
- Mellorar a produtividade das pradeiras ecolóxicas para incrementar a rendibilidade e a competitividade  da 
produción de carne  e de leite de vacún en ecolóxico. 
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6.- MATERIAL E MÉTODOS: 

Para facer o ensaio se seleccionó unha leira na finca do Centro de Investigacións Agrarias de Mabegondo. 
Latitude: 43º 14´ 12,79 ´´ N; Lonxitude: 8º 15´41,40´´ W (Huso 29, X: 559962, Y: 4787385). 
  
O ensaio ten un deseño  factorial: 2 doses x 3 fertilizantes fosfóricos, máis un control sen aportación de fósforo, 
con tres repeticións. En total temos 7 parcelas por bloque e 21 parcelas en total. 
Cada parcela ten una superficie de 35 m2 ( 5 m x 7 m). 
 Os fertilizantes fosfóricos utilizados son: 
- Superfosfato do 18%. 
- Produto comercial fosfórico para agricultura ecolóxica 0-27-0 (27% en P2O5 soluble en ácidos minerais e 
20,25%  en P2O5  soluble en ácido fórmico ao 2%). 
- Roca fosfórica importada 0-32-0 (32% en P2O5 soluble en ácidos minerais e 18 %  en P2O5  soluble en ácido 
fórmico ao 2%). 
En total temos 7 tratamentos: 
T1: Control  
T2: SP 18%/Dose 1 
T3: SP18%/Dose 2 
T4: Roca fosfórica 0-27-0/Dose 1 
T5: Roca fosfórica 0-27-0 /Dose 2 
T6: Roca fosfórica 0-32-0/Dose 1 
T7: Roca fosfórica 0-32-0/Dose 2 
 

 
 
Fixéronse as seguintes labores de campo: 
Febreiro: Pase de vertedeira. 
Marzo: Pase de fresa y marcado do ensaio. 
1 abril: Recollida mostras de solo de cada unha das parcelas a 0-10 cm y a 10-30 cm de profundidade, 
mesturando catro pontos de mostraxe.  O fósforo analizouse en cada unha das 21 parcelas e para cada 
profundidade. Para o resto das análises mesturáronse as mostras das parcelas de cada repetición para cada 
profundidade. Analizáronse un total de 6 mostras (na táboa móstranse os datos medios por profundidade). 
 

 
 
 
2 de abril: Fíxose unha  fertilización nitroxenada e potásica aplicándose un total de 40 kg de N/ha y de 150 kg de 
K2O/ha. 
 

 

M.O. K P

g/100 g M.S. Al Na K Ca Mg CCE ppm ppm

0-10 cm 6,1 5,63 0,20 <0,10 0,76 5,33 0,23 6,58 296 31

10-30 cm 6,2 5,48 0,40 <0,10 0,73 4,84 0,23 6,26 287 26

Profundidad pH

meq/100g M.S..



                                          

 

              

12 de abril: Aplicáronse os fertilizantes fosfóricos a dúas doses: 90 kg de P2O5/ha e 135 kg de P2O5/ha. 
 

 
 
15 de abril: Incorporación con cultivador. 
 

 
 
16 de abril: Sementeira dunha mestura corte/pastoreo ecolóxica cunha duración de 4 anos  composta de raigrás 
híbrido, raigrás perenne e trevos (típica das pradeiras ecolóxicas). Pase de rulo. 
 

 
 
27 de abril: Inicio da nascencia. 
10 de xuño: Fíxose un corte de limpeza para eliminar as malas herbas de primavera. 
12 de xuño: Fíxose unha  fertilización nitroxenada aplicándose un total de 40 kg de N/ha. 
26 de agosto: Fíxose un primeiro corte á pradeira. 
22 de outubro: Fíxose un segundo corte á pradeira simulando un pastoreo. 

 
No primeiro e segundo corte en cada unha das parcelas mostráronse dúas bandas cunha motosegadora  de 80 
cm de largura, deixando unha marxe de 0,5 m cos bordes da parcela (2 cortes de  4,8 m2), para coñecer a 
produción. De cada banda colleuse unha mostra de planta que se secou en estufa para determinar a porcentaxe 
de materia seca. Parte da mostra foi utilizada para determinar a composición en gramíneas e leguminosas da 



                                          

 

              

pradeira. As mostras secan foron moídas e analizadas a súa calidade nutricional para o gando (MS, MO, PB, 
FAD, FND, CSA y DMO). Tamén están a facerse determinacións de P (%) e Ca (%) en planta. 
22 de outubro: Tomáronse mostras de solo de cada unha das parcelas  a 0-10 cm y a 10-30 cm de profundidade 
mesturando catro pontos de mostraxe, para analizar o contido en P (ppm) e coñecer se houbo variacións 
segundo tratamentos.  O fósforo analizouse en cada unha das 21 parcelas. 
29 de outubro: Aplicáronse de novo os fertilizantes fosfóricos a dúas doses: 90 kg de P2O5/ha e 135 kg de 
P2O5/ha, así como 90 kg de K2O/ha. 

                

 
7.- ANÁLISE DE RESULTADOS: 

 
A produción obtida (suma do primeiro e segundo corte) e o contido en gramíneas e leguminosas en cada un dos 
tratamentos móstrase na  seguinte táboa. Fíxose unha análise de varianza pero non se encontraron diferenzas 
significativas entre tratamentos para os diferentes parámetros.  
 

 
Os datos da calidade da forraxe móstrase na seguinte táboa. Como na produción non se encontraron diferenzas 
significativas entre tratamentos para os diferentes parámetros.   

 
Sobre a evolución do fósforo en solo, dado que as análises poden variar segundo a época do ano decidiuse 
restar o incremento do contido de fósforo do tratamento control ao resto dos tratamentos.  Obsérvase un 
incremento do contido en fósforo na capa superficial para os tratamentos que levan superfosfato, en cambio hai 
unha perda de fósforo na capa superficial para os tratamentos con roca fosfórica. Na capa de 10-30 cm  as 
variacións son baixas, podendo ser debidas ao error de mostraxe pola alta variabilidade do solo. Estes datos 



                                          

 

              

están acorde coa maior solubilidade do superfosfato do 18%. 

 
Están pendentes os resultados das análises de P (%) e Ca (%) en planta en planta segundo os tratamentos. 
 

 



                                          

 

              

8.- RESUMO E CONCLUSIÓNS: 

No ensaio os niveis de fertilidade iniciais de fósforo no solo eran medio-altos, lixeiramente por enriba de 26 ppm 
(un solo cun nivel de fertilidade medio sitúase entre 16-25 ppm). 
Probablemente por este motivo non se encontraron diferenzas en produción entre o tratamento control T1 que 
non levaba fósforo e o resto dos tratamentos, nin entre estes. 
É un pouco pronto para ter resultados definitivos. Nos sucesivos anos cabe esperar unha perda de produción no 
T1, e por outra banda veremos se a non diferenza de produción entre os tratamentos mantense, pois aínda que 
hai unha primeira baixada do contido en fósforo soluble no solo nos tratamentos con roca fosfórica, pode que se 
recupere pois a solubilidade da roca fosfórica é máis lenta que a dos superfosfatos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

9.- DATA E SINATURA DA PERSOA RESPONSABLE:                                         O supervisor/a científico/a 
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______________________________________________________________ 
 
                                                                                                                                                                                       

 


