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INTRODUCIÓN
Tradicionalmente en Galicia os xurros foron utilizados 
polo seu valor fertilizante en macro e micronutrientes (N, 
P, K, Ca, Mg, B, S, Cu, Fe, Mg, Mo e Zn), que son esenciais 
para mellorar a calidade do solo e proporcionar nutrientes 
que permiten manter o rendemento dos cultivos. Hoxe en 
día a reutilización de xurros nas explotacións pode axudar 
a diminuír de forma considerable os custos produtivos ao 
substituír en parte a utilización dos fertilizantes minerais 
(Castro et al., 2007; García et al., 2010, 2012). Non obstan-
te, ante a preocupación social e ante as normativas sobre 
temas de protección ambiental (emisións de gases cara á 
atmosfera ou lixiviación de nutrientes), é necesario pro-
mover unha utilización eficiente dos xurros e minimizar o 
impacto da súa aplicación no solo, na atmosfera e na auga 
que nos rodea. Un manexo adecuado implica esencialmen-
te utilizar a maquinaria adecuada e achegar as cantidades 
de nutrientes axustadas ás demandas do cultivo.

Tras oito anos de estudo nunha pradeira do CIAM á que se lle aplicaron xurros de vacún 
e porcino coa utilización de dúas técnicas de baixa emisión, neste artigo descríbense 
en detalle o deseño deste experimento, a resposta agronómica respecto das súas 
propiedades químicas e as conclusións obtidas no transcurso da investigación.

As pradeiras son cultivos forraxeiros que constitúen 
unha parte esencial dos sistemas agrícolas gandeiros de 
Galicia; representan un 80 % da superficie forraxeira 
(AEA 2007, Consellería do Medio Rural e do Mar, Xun-
ta de Galicia, 2012). No transcurso do proxecto “Efectos 
ambientais derivados da aplicación de residuos gandeiros 
en pradeiras. Aplicación de técnicas de inxección super-
ficial” (INIA RTA04-156), estudouse a resposta agronó-
mica dunha pradeira cando se aplicaban xurros (vacún e 
porcino), en diferentes épocas do ano, primavera e outono, 
utilizando dúas técnicas de baixa emisión que minimizan 
o contacto do xurro co aire e, xa que logo, diminúen a 
volatilización de amoníaco. Durante o desenvolvemento 
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A ACHEGA DE NITRÓXENO NAS 
APLICACIÓNS DE PRIMAVERA FORON 
ARREDOR DOS 80-100 KG N/HA E 60-80 KG 
N/HA NO OUTONO

deste proxecto cuantificáronse perdas de N como lixivia-
ción de nitratos e emisións de N2O á atmosfera (Báez et 
al., 2008; Báez et al., 2009; Báez et al., 2010). Durante 
os seguintes anos continuáronse na mesma pradeira as 
achegas de fertilizantes orgánicos e minerais (Accións de 
Transferencia Tecnolóxica, Consellería do Medio Rural 
e do Mar, Xunta de Galicia). O obxectivo xeral do tra-
ballo foi obter un maior coñecemento sobre os procesos 
e factores que controlan a liberación de nutrientes tras a 
aplicación de xurros ao solo; avaliáronse efectos a longo 
prazo das aplicacións de dous tipos de xurros (vacún e 
porcino), e dúas técnicas de aplicación de baixa emisión 
(aplicación en bandas ou inxección), na produción e asi-
milación de nitróxeno pola pradeira e na composición 
química e acumulación de metais pesados no solo. Desta 
forma, disponse dunha serie de datos de oito anos refe-
rentes a producións de forraxe, extraccións de nitróxeno 
(N), eficiencias no uso de N polo cultivo e evolución de 
propiedades químicas do solo. 

Figura 1. Distribución dos tratamentos segundo o deseño 
experimental no ensaio de campo

VB: xurro de vacún aplicado na superficie en bandas 
VI: xurro de vacún inxectado na capa superficial do solo 
PB: xurro de porco aplicado superficialmente en bandas 
PI: xurro de porco inxectado na capa superficial do solo 
Ademais, para os efectos comparativos incorporáronse dous tratamentos máis: 
M: fertilizante mineral, nitrato amónico cálcico 27 % (NAC), aplicado nas 
mesmas datas e doses de N ca os xurros
C: control, sen achega de xurro nin de fertilizante nitroxenado
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EXPERIMENTACIÓN 
Deseño do experimento
O experimento levouse a cabo entre os anos 2005 e 2012 
na finca do Centro de Investigacións Agrarias de Mabe-
gondo (CIAM). A parcela do ensaio foi sementada en 
setembro de 2004 cunha mestura de raigrás inglés, trevo 
branco e trevo violeta. Durante todo este período de tempo 
mantívose o mesmo deseño experimental establecido en 
2005, tres parcelas por tratamento distribuídos ao chou en 
cada unha das repeticións (figura 1).

As cantidades de xurro aplicadas ás parcelas definíronse 
tendo en conta o contido total de N en mostras recollidas 
antes de realizar as fertilizacións, de forma que a achega de 
N nas aplicacións de primavera foi de arredor dos 80-100 kg 
N/ha e de 60-80 kg N/ha no outono. Para aplicar os xurros 
nos tratamentos de inxección utilizouse unha cisterna pro-
vista dun sistema de discos que realiza un corte vertical no 
solo de 3-6 cm de fondura onde se localiza o xurro, cunha 
separación de 15-18 cm entre filas (figura 2). Para a aplica-
ción en bandas utilizouse a mesma cisterna retirando os dis-
cos de corte e eliminando a presión sobre o solo dos tubos de 
saída. O fertilizante mineral foi aplicado nas mesmas datas 
e doses ca os xurros. Na táboa 1 amósanse as datas e achegas 
de N no período 2005-2012. As fertilizacións fosfórica e 
potásica fixéronse tendo en conta os resultados das análises 
iniciais do solo e tratando de igualar os tratamentos.

Determinacións e toma de mostras
-Previamente ás achegas en campo, os xurros foron ana-
lizados no laboratorio para determinar as concentracións 
dos principais nutrientes. Na táboa 2 amósase a composi-
ción química media dos xurros utilizados no experimento.

-Na pradeira levouse a cabo un aproveitamento por sega, 
simulando cortes da forraxe na primavera e no outono aproxi-
madamente 45 días despois da aplicación dos fertilizantes. A 
produción vexetal determinouse no campo mediante corte 
con motosegadora de dúas bandas e control da superficie cor-
tada, seguido de pesada do material vexetal. Nunha submostra 
determinouse o contido en materia seca (MS) e o contido 
en N determinouse na mostra vexetal seca e moída mediante 
ecuacións desenvolvidas pola técnica de espectroscopia de re-
flectancia no infravermello próximo (NIRS). 

-Evolución das propiedades químicas do solo. Nalgun-
has das mostraxes de solo feitas na capa de 0-10 cm deter-
mináronse (métodos oficiais MAPA, 1994): pH, materia 
orgánica, N e C total, elementos no complexo de cambio, 
P (Olsen) e K (nitrato amónico 1N) asimilables, ademais 
dos contidos de metais pesados. Estas determinacións le-
váronse a cabo en colaboración co Laboratorio Agrario e 
Fitopatolóxico de Galicia. 

Figura 2. Inxectores utilizados na aplicación dos xurros
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RESULTADOS
Producións e recuperacións de N 
Como as achegas de N nos tratamentos variaron entre os 
anos estudados, pódese facer unha análise da resposta pro-
dutiva da pradería ao N aplicado utilizando o cálculo da 
eficiencia: (produción de MS en tratamento fertilizado - 
produción de MS en tratamento control)/N aplicado. Os 
valores medios obtidos (figura 3) foron de 13,8 kg MS/kg 
N aplicado para o xurro de vacún, 21,9 kg MS/kg N para 
o xurro de porcino e 24,4 kg MS/kg N para o fertilizante
mineral. Obsérvase que en catro anos no período estuda-
do as eficiencias máis elevadas acháronse no tratamento 
de fertilización mineral; no resto, os tratamentos de xurro 
de porcino superaron os valores obtidos polo tratamento 
mineral. As diferenzas observadas son previsibles tendo 
en conta que parte do N aplicado cos xurros, respecto ao 
fertilizante mineral, se atopa en forma orgánica, mentres 
que as diferenzas observadas entre os dous tipos de xurros 
están relacionadas co contido en MS e a maior porcentaxe 
de N en forma amoniacal no xurro de porcino. Este tipo de 
xurro máis diluído ca o de vacún infíltrase rapidamente no 
terreo, o que leva redución na volatilización de amoníaco e 
maior dispoñibilidade de N para a planta. En xeral, co paso 
do tempo, sen ter en conta os anos 2009 e 2010 que reci-
biron menos N, obsérvase un certo efecto acumulativo nos 
tratamentos de xurros, especialmente cando se inxectan. Se 
se calcula un índice de eficiencia produtivo medio dos tra-
tamentos de xurro en relación ao fertilizante mineral (figu-
ra 3), co de porcino alcanzouse o 90 % da produción obtida 
co fertilizante mineral e co de vacún, o 57 %.

No que respecta ao método de aplicación, a inxección 
do xurro de porcino, respecto da aplicación superficial en 
bandas, provocou incrementos produtivos en tres dos anos 
estudados; no resto, observáronse pequenas diferenzas ou 
ningunha. Co xurro de vacún obtivéronse incrementos 
produtivos en catro anos, diferenzas que foron aumen-
tando co paso do tempo. Os valores medios indican un 
incremento de 3,1 kg MS/kg N co xurro de vacún cando 
se inxecta respecto da aplicación en superficie e inferior, de 
1,3 kg MS/kg N, co xurro de porcino. 

Fertilizante Método de
aplicación

2009 2010
29/05 28/09 Total 2/06 1/09 Total

NAC 80 60 140 45 60 105

Xurro vacún
Bandas 108 79 187 73 73 147

Inxección 108 86 194 73 63 137

Xurro porco
Bandas 93 50 143 66 49 116

Inxección 93 49 142 66 56 122

Táboa 1. Datas e cantidades de N total (kg N/ha) achegadas no período 2005-2012

Fertilizante Método de
aplicación

2005 2006 2007
6/04 27/05 13/10 Total 9/03 28/04 18/10 Total 21/03 24/05 2/10 Total

NAC 100 100 60 260 80 80 60 220 80 80 60 220

Xurro vacún
Bandas 103 133 63 299 82 105 72 259 97 89 59 245

Inxección 103 133 63 299 82 105 72 259 97 89 59 245

Xurro porco
Bandas 94 103 65 262 81 79 70 230 107 87 62 256

Inxección 94 96 65 255 81 79 70 230 107 87 62 256

Fertilizante Método
aplicación

2011 2012
1/03 1/05 1/10 Total 9/04 30/05 18/11 Total

NAC 80 80 60 220 80 80 60 220

Xurro vacún
Bandas 90 86 65 241 79 82 80 240

Inxección 88 74 65 237 78 68 67 212

Xurro porco
Bandas 79 72 84 237 57 88 64 209

Inxección 100 100 79 251 61 93 72 226

Táboa 2. Composición química media dos xurros 
aplicados no experimento

Xurro vacún Xurro porcino
Compoñente Medio Máximo Mínimo Medio Máximo Mínimo

MS (%) 7,7 9,6 5,0 4,2 7,5 2,3

pH 8,5 8,7 8,1 8,3 8,4 8,0

MO (g/kg MS) 784,0 959,5 699,1 631,0 800,3 281,8

N (g/kg MS) 41,4 54,2 33,1 69,8 112,8 45,4

P (g/kg MS) 8,4 10,5 7,0 19,8 23,1 14,1

K (g/kg MS) 47,6 65,0 35,4 30,3 54,8 14,8

Ca (g/kg MS) 19,5 26,8 10,7 26,1 34,7 17,4

Mg (g/kg MS) 5,6 6,9 4,6 11,2 13,2 8,6

Na (g/kg MS) 5,2 8,5 3,3 5,5 10,6 2,7

Figura 3. Evolución da resposta produtiva da pradeira ao 
N aplicado en termos de eficiencia e índices produtivos 
dos xurros respecto do fertilizante mineral

kg MS/kg N
12,3
15,4
21,3
22,6
24,4

(MS trat – MS control)
N total aplicado

Eficiencia =Kg MS/kg N

VB VI PB PI M

2005 2006 2007 2009 2010 2011 2012 IE-MS, %
VB 55 54 50 104 31 42 56 50
VI 48 53 58 104 54 53 94 63
PB 85 72 78 154 81 67 123 87
PI 112 77 80 191 78 78 111 93

Vacún 52 53 54 104 42 47 75 57
Porcino 98 74 79 172 79 72 117 90

Índice Eficiencia-MS (IE-MS,%) =
(Eficiencia trato NAC)

(Eficiencia trato XURRO) x 100
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Se se considera o N extraído pola pradeira e o propor-
cionado cos fertilizantes, estimouse que o 65 % do ache-
gado foi captado polo cultivo cando a fertilización foi en 
forma mineral (figura 4), o 50 % cando se aplicou xurro de 
porcino e entre o 30 e o 41 % cando se aplicou con vacún. 
Evidénciase como a inxección co xurro de vacún favorece 
a asimilación do N pola pradeira, especialmente a doses 
baixas, como se pode apreciar no ano 2010.

Propiedades químicas do solo 
Na táboa 3 móstranse as propiedades químicas na capa 
superficial do solo (0-10 cm) en dúas datas que correspon-
den ao primeiro e oitavo ano do experimento. Os valores 
de pH mantéñense no tratamento control e aumentan no 
resto, alcanzando coa achega de xurros valores superiores 
estatisticamente aos obtidos con fertilización mineral. No 
que respecta aos contidos de materia orgánica, aínda que 
non de forma estatística, coa aplicación de xurro de vacún 
as diferenzas en C e N con respecto ao tratamento mineral 
son máis notables que co xurro de porcino.  

Táboa 3. Evolución das propiedades químicas do solo (0-10 cm) tras a achega de diferentes tipos de fertilizantes

Data 1Tratamento pH
Materia orgánica Elementos asimilables

SA MO C N C/N AC Ca Mg Na K CCE P K
g/kg MS cmol/kg MS mg/kg MS g/100 g

26/09/2005 

C 5,68 47,35 20,35 2,23c 9,15 1,00 3,74 0,68 0,00c 0,69 6,19 34 271 16,08
M 5,49 50,95 23,10 2,42bc 9,53 0,95 3,73 0,73 0,07b 0,77 6,29 35 299 15,35
VB 5,75 56,13 25,67 2,71abc 9,49 0,53 5,37 1,00 0,15a 0,79 7,85 33 309 7,33
VI 5,65 59,07 26,53 2,82ab 9,37 0,70 5,09 0,94 0,16a 0,82 7,70 33 320 9,25
PB 5,64 63,63 29,07 3,11a 9,35 0,83 4,92 1,12 0,14a 0,79 7,82 36 309 11,58
PI 5,81 51,87 22,97 2,49bc 9,21 0,53 5,42 0,98 0,13ab 0,54 7,61 34 211 7,76

Media 5,68 55,54 24,98 2,67 9,35 0,73 4,83 0,94 0,12 0,73 7,37 34 287 10,66
2Sig p NS NS NS * NS NS NS NS ** NS NS NS NS NS

29/10/2012 

C 5,72bc 72,2 32,9 3,60 9,28 0,8ab 4,74 1,23 0,13c 1,05b 7,91 45b 410b 10,05ab 
M 5,67c 65,6 30,0 2,93 10,25 1,0a 3,88 1,19 0,15c 0,57c 6,78 35b 222c 14,68a 
VB 6,17a 74,2 35,2 3,29 10,69 0,1c 6,88 1,80 0,22ab 1,57a 10,57 36b 612a 1,06c 
VI 6,04a 73,4 34,5 3,45 10,01 0,2c 6,50 1,55 0,20b 1,21b 9,65 37b 474b 2,10c 
PB 5,94abc 67,8 30,8 3,08 9,99 0,4ab 5,83 1,58 0,26a 0,64c 8,71 42b 250c 5,04bc 
PI 5,97ab 70,7 32,6 3,32 9,84 0,2c 6,75 1,54 0,24ab 0,61c 9,34 58a 238c 2,35c 

Media 5,92 70,6 32,7 3,28 10,01 0,4 5,76 1,48 0,20 0,94 8,83 42 368 5,88
Sig p * NS NS NS NS ** NS NS ** *** NS ** *** ** 

1Tratamento: C: control, M: mineral, V: vacún, P: porcino, B: localización en bandas, I: inxección superficial
2Significación estadística:*** (p<0,001); ** (p<0,01); * (p<0,05); NS, non significativo.
MO: materia orgánica, C: carbono, N: nitróxeno, AC: acidez de cambio, CEE: capacidade de cambio efectiva; P: fósforo, K: potasio, SA: saturación por acidez

Figura 4. Evolución das recuperacións do N aplicado 
polos fertilizantes na pradeira
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Este feito pode ser positivo no que se refire ao secuestro 
de C en solo; ademais, un incremento na materia orgánica 
da terra podería reducir a mobilidade de metais pesados e 
a súa dispoñibilidade para as plantas e microorganismos 
(Mantovi et al., 2003). Eghball (2002) determina que un 
25 % do C aplicado (10,42 t/ha) con xurro de vacún pode 
permanecer no solo despois de catro anos de aplicación. 

En canto ao complexo de cambio, observouse un incre-
mento dos catións Ca2+ e Mg2+ coa achega de ambos os 
tipos de xurro, e de K+ co xurro de vacún, o que levou a 
un incremento na suma de bases no complexo. Pola con-
tra, con achega de xurros produciuse unha diminución moi 
marcada na acidez de cambio (H++Al), o que indica unha 
redución importante das necesidades de encalado respecto 
da fertilización mineral con NAC.

Concentración de metais pesados no solo 
A aplicación de xurros no período 2005-2012 non afectou 
de xeito significativo a acumulación de Fe, Mn, Cd, Cr, Ni, 
Pb e S (táboa 4). Polo contrario, a fertilización con xurro de 
porco produciu un incremento significativo nos niveis de 
Cu e Zn respecto da aplicación de xurro de vacún, mineral 
e control. 

O incremento experimentado nos niveis de Cu foi do 
16 % (de 29 en C fronte a 33,5 mg/kg). Aínda que poida 
haber unha certa lixiviación de Cu no perfil do solo cara a 
capas máis profundas (Novak et al., 2004), é moi probable 
(Benke et al., 2008) que a maior acumulación de Cu se 
producise na capa superficial do solo de 10 cm. Da mes-
ma forma que o Cu, o contido de Zn tamén aumentou 
nesta capa coa achega de xurro de porco nun 44 % (de 
78 en C fronte a 112 mg/kg). Outros autores (Berenguer 
et al., 2008) tamén observaron incrementos en solo des-
tes elementos (32% e 11 % en Cu e Zn respectivamen-
te) tras seis anos de aplicación de 51 m3/ha de xurro de 
porco nun cultivo de millo. Cabe destacar que, malia que 
os valores que aparecen son inferiores aos que marca a 
directiva europea (directiva 86/278/EEC) e aos valores 
de niveis xenéricos de referencia (50 e 200 mg/kg de peso 
seco para Cu e Zn respectivamente), para a protección 
dos ecosistemas (DOG, núm. 57, 24 marzo de 2009), á 
vista da acumulación experimentada en oito anos con este 
elemento, poden existir a máis longo prazo problemas de 
toxicidade co Zn.

CONCLUSIÓNS
No traballo determinouse a evolución a longo prazo da ca-
pacidade produtiva dunha pradeira e as recuperacións do 
N proporcionado con diferentes fertilizantes: orgánicos e 
mineral (NAC) en condicións de clima atlántico de Gali-
cia. A achega de xurros en pradeiras raigrás/trevo a dose 
de 250-300 kg N/ha e ano, en aproveitamento de cortes 
sucesivos, pode proporcionar o 90 % da materia seca obti-
da con NAC se se fertiliza con xurro de porcino, e o 57 % 
se se fertiliza con xurro de vacún. A técnica de inxección 
co xurro de vacún favorece a recuperación do N achegado, 
especialmente a doses baixas de aplicación de N. 

A aplicación de xurros pode mellorar as propiedades 
químicas do solo provocando lixeiros incrementos da MO, 
o C e o N total. Ademais, observouse un incremento do
pH respecto da fertilización mineral, de bases no comple-
xo de cambio e diminución da saturación por acidez. Ao 
longo do tempo co xurro de porcino produciuse unha acu-
mulación de metais en solo, Cu e Zn, que non parece ser 
un problema dende o punto de vista da protección dos eco-
sistemas. No entanto, é necesario vixiar a evolución destes 
elementos no solo para definir a máis longo prazo plans de 
fertilización sen risco de producir contaminacións. 

A APLICACIÓN DE XURROS PODE MELLORAR 
AS PROPIEDADES QUÍMICAS DO SOLO 
PROVOCANDO LIXEIROS INCREMENTOS 
DA MATERIA ORGÁNICA, O CARBONO E O 
NITRÓXENO TOTAL
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Táboa 4. Evolución da concentración total de minerais (0-10 cm) tras a achega de diferentes tipos de fertilizantes

Data 1Tratamento
Fe Cu Mn Zn Cd Cr Ni Pb S

mg/kg MS

26/09/2005

C 32.775 31 827 71b 0,0 29 23 18 236

M 32.145 31 828 74b 0,1 29 23 19 276

VB 32.617 30 809 73b 0,1 29 21 21 308

VI 32.553 32 847 72b 0,0 29 22 20 313

PB 33.537 30 814 74b 0,1 30 23 20 341

PI 32.810 31 824 81a 0,1 29 24 19 278

Media 32.774 31 824 75 0,1 29 22 19 297
2Sig p NS NS NS * NS NS NS NS NS

29/10/2012

C 30.546 29b 641 78c <1 31 22 13 351

M 29.615 27b 705 70c <1 28 20 14 299

VB 28.595 28b 752 71c <1 28 19 13 358

VI 29.529 29b 779 74c <1 28 20 12 361

PB 30.311 32a 765 105b <1 30 21 13 338

PI 29.333 35a 763 119a <1 28 20 12 348

Media 29.655 30 734 86 <1 29 20 13 342

Sig p NS ** NS *** NS NS NS NS NS
1Tratamento: C: control, M: mineral, V: vacún, P: porcino, B: localización en bandas, I: inxección superficial. 2Significación estatística:*** (p<0,001); ** 
(p<0,01); * (p<0,05); ns, non significativo.
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