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Os adubos nitroxenados atópanse no cerne do conflito orixinado pola

necesidade de manter altas producións dos cultivos e a protección do ambiente. A

maioría das veces a eficiencia coa que o nitróxeno (N) é empregado polas plantas

é bastante baixa. Unha parte importante deste nutriente non é asimilado e

prodúcense importantes perdas con graves repercusións ambientais: volatilización

do amoníaco, emisións de óxidos de N e lixiviación de nitrato cara ás augas

subterráneas. 

A intensificación na produción de gando vacún e porco en Galicia

experimentada nas últimas décadas, con frecuencia levou asociada unha

acumulación de xurros e estercos nas explotacións. Empregar como adubo o xurro

xerado na propia explotación supón un aforro no consumo de adubos minerais, e

indirectamente é unha boa solución a xestión dos residuos da explotación. No

entanto, estudos experimentais previos demostraron que se a súa aplicación non

se leva a cabo dunha forma racional e eficiente pódense agravar os problemas

ambientais anteriormente sinalados. Cómpre atopar sistemas de manexo que

aumenten a eficiencia do uso do N polos cultivos e que sexan economicamente

viábeis e respectuosos co ambiente. Por exemplo, unha forma efectiva de reducir

as perdas por volatilización producidas na aplicación de xurro por aspersión é a

aplicación, ou a inxección, na capa superficial do solo. 

Os obxectivos xerais do proxecto son avaliar o efecto do tipo de fertilización

(fertilización mineral ou xurros de vacún e porco) e a técnica de aplicación do

xurro (inxección ou en bandas) en relación coa produción forraxeira e as perdas de

N (lixiviación, emisións de óxidos de N como o N2O) en pradeiras.

MATERIAL E MÉTODOS

En Marzo de 2005 localizouse unha parcela experimental no predio do CIAM

con características edafoclimáticas representativas da zona. A parcela fora

sementada no outono anterior cunha mestura de raigrás inglés, trevo branco e

trevo violeta. O deseño experimental foi de bloques ao chou, con tres repeticións

e cos seguintes tratamentos de adubado: 1. Xurro de vacún aplicado

superficialmente en bandas. 2. Xurro de vacún inxectado na capa superficial do
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solo. 3. Xurro de porco aplicado superficialmente en bandas. 4. Xurro de porco

inxectado na capa superficial do solo. 5. Adubo mineral (nitrato amónico cálcico)

aplicado nas mesmas datas e doses cós xurros. E finalmente, 6. Un tratamento

control (sen achega de xurro nin de adubo nitroxenado). Para efectuar a

aplicación de inxección do xurro utilizouse unha cisterna provista dun sistema de

inxección con discos que realizan un corte vertical no solo de 5 cm de

profundidade onde se localiza o xurro. Para a aplicación en bandas utilizouse a

mesma maquinaria, elevando o sistema traseiro de inxección, e evitar desta forma

o contacto dos discos co solo (Figura 1).

Figura 1. Cisterna e detalle dos inxectores utilizados na aplicación dos xurros.

Levouse a cabo unha utilización da pradeira en sega, simulando cortes en

maio, xullo, setembro e novembro. Na Táboa 1 amósanse as datas de aplicación

dos xurros e as análises químicas. As doses de aplicación axustáronse en base ao

contido total de N, de forma que a achega de N fose de 100 kg ha-1 nas achegas

de primavera e 80 no outono.

Táboa 1. Datas de aplicación dos xurros e análise química
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A produción vexetal determinouse no campo mediante corte con

motosegadora. En cada parcela recolléronse sub-mostras nas que se determinou o

contido en materia seca (MS). Ao comezo do ensaio e previamente ás fertilizacións

en campo, recolléronse mostras do solo ata unha profundidade de 90 cm.

Separáronse en capas de 0-10, 10-30, 30-60 e 60-90 cm e en cada unha delas

determinouse a humidade e os contidos de N mineral (nitrato e amonio). 

RESULTADOS PRELIMINARES

Figura 2. Producións de forraxe anuais (t MS ha-1) obtidas tras a achega dos
adubos. C: Control. M: adubo mineral. V: Vacún. P: Porco. B: Aplicación en bandas.
I: Inxectado.

A produción anual de forraxe foi superior tras a achega de xurro de porco

inxectado que tras a de xurro de vacún (Figura 2). Non se atoparon diferenzas

entre as aplicacións de xurro de porco e adubo mineral. Aínda que non se

demostraron estatisticamente diferenzas debidas ao tipo de aplicación, a

aplicación do xurro de vacún tanto en bandas coma por inxección provocou un

lixeiro descenso produtivo respecto ao tratamento de adubo mineral. 

O emprego do adubo mineral provocou unha acumulación de nitrato e

amonio no perfil do solo moito maior cá aplicación do xurro tanto de vacún coma

de porco. A inxección do xurro non representou un incremento do N en

profundidade, comparado coa aplicación superficial (Figura 3). 

En conclusión, os resultados amosan que a inxección superficial en pradeiras

pode ser unha boa práctica para a aplicación do xurro de vacún e sobre todo de

porco, xa que neste último caso a produción de forraxe respecto á fertilización

mineral foi similar. A inxección non incrementou o risco de perdas por lixiviación

de nitrato durante o outono-inverno. Os resultados suxiren que as perdas de
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nitratos por lixiviación son maiores tras a achega de adubo mineral que tras a de

xurros.

Figura 3. Contidos de N mineral (0-90 cm) nas mostraxes realizadas durante o ano.
C: Control. M: Adubo mineral. V: Vacún. P: Porco. B: Aplicación en bandas. I:
Inxectado.


