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SSiisstteemmaass  ddee  vvaaccúúnn  ddee  lleeiittee  nnoo  eessppaazzoo  aattlláánnttiiccoo..  RReessuullttaaddooss
ddee  EExxpplloottaacciióónnss  EExxppeerriimmeennttaaiiss  nnoo  pprrooxxeeccttoo  ““GGrreeeenn  DDaaiirryy””

Por Mª Dolores Báez Bernal, Juan Castro Insua, Julio López Díaz

Antonio González Rodríguez e Mª Isabel García Pomar,

Instituto Galego de Calidade Alimentaria - Centro de Investigacións

Agrarias de Mabegondo (CIAM) 

INTRODUCIÓN 

A produción de leite é unha das principais actividades económicas desenvolvidas na zona oeste de Europa,
onde a influencia do Atlántico determina as temperaturas suaves e precipitacións necesarias para o crecemento
de cultivos forraxeiros. Como consecuencia dun aumento do prezo do chan e dos custos de labor, nas últimas
décadas a especialización evolucionou cara a unha intensificación caracterizada por un incremento progresivo no
consumo de fertilizantes e de alimentos externos á explotación a raíz do que, as entradas de nutrientes como o
nitróxeno (N) exceden, con moito, as exportacións do mesmo nos produtos xerados (leite e carne) e estes
excesos poden, a medio ou longo prazo, ser prexudiciais para o medioambiente.

Os dous problemas ambientais máis relevantes son a contaminación difusa das augas por nitratos e o
deterioro da calidade atmosférica producido polas emisións gasosas.

A intensificación do gando leva a un aumento no consumo de fertilizantes e
alimentos externos e incrementan as entradas de nutrientes como o nitróxeno o
que, en exceso, pode ser prexudicial para o medioambiente

No que se refire á protección das augas superficiais e subterráneas, a directiva de nitratos (DOCE, 1991)
estableceuse en 1991 co obxectivo claro de reducir a contaminación de nitrato procedente da agricultura. Os
estados membros da UE foron obrigados a elaborar códigos de boas prácticas agrarias, a controlar a calidade das
augas, a declarar as zonas vulnerables e a elaborar plans de actuación para que estas zonas alcancen a calidade
óptima (RD 261/1996 BOE, 1996).A Directiva Marco da auga (DOCE, 2000) establecida no 2000 é moito máis
ambiciosa nos seus obxectivos: lograr para o ano 2015 o bo estado ecolóxico de todas as masas de augas
(superficiais, subterráneas e costeiras), e onde se fai unha maior énfase en problemas de eutrofización que
aparecen a menor concentración de nitrato que a aceptada para o consumo.

En canto á calidade do aire, a Directiva 2001/81/EC “Teitos de Emisións Nacionais” ten como obxectivo
diminuír as emisións gasosas de contaminantes que poidan causar acidificación e eutrofización nos ecosistemas
terrestres como o amoníaco. As emisións nacionais deben estar diminuídas nun 10 % no ano 2010.A maior parte
do amoníaco volatilizado procede de xurros e estercos xerados nas explotacións de vacún. O “Programa Europeo
de Cambio Climático”, establecido no ano 2000 pola Comisión Europea comprometeuse a diminuír respecto ao
ano de referencia (1990 na maioría dos casos) os gases de efecto invernadoiro nun 8% no ano 2012.Neste sentido
existen tres principais fontes de emisión derivadas da agricultura: o óxido nitroso (N2O) procedente de chans e
aplicación de fertilizante, o metano (CH4) procedente da fermentación dos alimentos no intestino de ruminantes

O obxectivo xeral do proxecto Interreg IIIB “Green Dairy”-
Sistemas gandeiros de vacún de leite ambientalmente sostibles no
Espazo Atlántico, iniciado en outubro de 2003 e cunha duración de tres
anos, foi estudar as diferenzas entre os sistemas produtivos de vacún de
leite das diferentes rexións no Arco Atlántico e o seu impacto ambiental
co fin de alcanzar sistemas de produción sostibles.
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e o metano e óxido nitroso derivado dos xurros e estercos. Cabe destacar que o efecto invernadoiro do óxido
nitroso é 296 veces maior que o dióxido de carbono.

Na actualidade o sector leiteiro enfróntase a un futuro onde o seu desenvolve-
mento debe ter en conta as restricións ambientais que cada vez son maiores

Hoxe en día o sector leiteiro enfróntase a un futuro onde o seu desenvolvemento debe contemplar as
restricións ambientais que cada vez son maiores. O proxecto “Green Dairy” (Programa Interreg IIIB) iniciado en
outubro de 2003 e cunha duración de tres anos, permitiu a colaboración de investigadores, técnicos, asociacións
e granxeiros de 11 rexións do Espazo Atlántico pertencentes a cinco países (Irlanda,Reino Unido, Francia, Portugal
e España) co obxectivo xeral de coñecer en profundidade a diversidade dos sistemas de produción existentes no
Arco Atlántico e determinar o seu impacto no que se refire a perdas de nitróxeno, fósforo e potasio co fin de
lograr sistemas sostibles, o que implica a optimización dos custos e producións, e a diminución das perdas de
nutrientes cara ao medioambiente (auga e aire). Para conseguir estes obxectivos traballouse en varias vertentes
(con explotacións comerciais, intercambios de agricultores e técnicos entre distintas rexións…), unha delas, que
desenvolvemos a continuación é o estudo de transferencias e transformacións internas de N en nove explotacións
experimentais localizadas ao longo do Arco Atlántico (Figura 1).

O proxecto permitiu a colaboración de investigadores, técnicos, asociacións e
granxeiros de once rexións do Espazo Atlántico pertencentes a cinco países co
obxectivo de coñecer os diversos sistemas de produción, determinar o seu
impacto e lograr sistemas sostibles

Centro de Investigacións Agrarias de Mabegondo

I Características dos sistemas estudados 

No estudo participaron explotacións experimentais localizadas en catro países: Reino Unido, Irlanda, Francia
e España. En todas elas estudáronse sistemas completos: os animais e a superficie asociada ao rabaño diferenciadas
en canto ás condicións climatolóxicas, o tipo de chan (Táboa 1) e a intensificación (produción de leite, número
de animais, nivel de fertilización, máis ou menos autosuficientes coas forraxes producidas na explotación e, en
consecuencia, maior ou menor utilización de concentrados na dieta, etc). As principais características nos anos
2004 e 2005 preséntanse na táboa 2.
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Figura 1. Localización das explotacións experimentais participantes no proxecto “Green Dairy”.

Táboa 1. Localización e características do tipo de chan e condicións climáticas nas explotacións
experimentais

O conxunto de sistemas estudados pódese distribuír en tres grupos:

- Sistemas de praderías, que inclúen os sistemas intensivos do norte (Escocia, Irlanda e Inglaterra) onde a
superficie forraxeira da explotación son praderías de longa duración, moi fertilizadas, aproveitadas principalmente
polo gando en pastoreo, cunha produción por vaca moderada de 5.500 a 6.500 kg leite/vaca/ano, pero elevada, ao
expresala por ha de SAU (Superficie Agraria Útil) con valores entre 10.534 e 12.180 kg leite/ha, carga gandeira
entre 2 e 2.8 UGM/ha e utilización baixa de concentrados na dieta do animal (330-1.100 kg
concentrado/vaca/ano).

Tamén se poden incluír no grupo de praderías sistemas menos intensivos como o de Gales que con
produción ecolóxica, posúe unha produción de 4.367 kg leite/ha, carga gandeira de 1.3, e onde a entrada de
fertilizantes minerais é compensada polo N que fixa o trevo da pradería.Tamén se incluíu neste grupo o sistema
estudado en Mabegondo xa que posúe unha porcentaxe de superficie forraxeira dedicada a millo pequena, do
8 % posúe unha produción de leite de 7.165 kg /ha, carga gandeira de 1.8 e un consumo de concentrados de 1.440
kg/vaca.
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- Cara ao Sur atópanse os denominados sistemas forraxeiros con maior proporción de millo en rotación con
praderías temporais. Corresponden a este grupo tres explotacións francesas (Trévarez, Derval e Ognoas) que
teñen como característica común posuír máis do 30 % da superficie forraxeira con millo. Nestas explotacións a
utilización de concentrados é similar ao grupo de praderías menos intensivo e a produción de leite por animal é
bastante alta, pero moderada ao expresala por ha de SAU debido a cargas gandeiras moderadas ou a presenza
doutros cultivos que se exportan fóra da explotación como é o caso de millo gran en Ognoas.

- Finalmente, no estudo tamén participaron dous sistemas intensivos con elevadas cargas gandeiras, onde o
gando permanece estabulado a maior parte do tempo e onde o concentrado na dieta do animal excede as tres
toneladas vaca/ano (representa a metade da inxestión). Dentro deste grupo atópase a explotación localizada no
País Vasco (Behi-Alde) e unha segunda en Escocia (Dumfries). Nos dous casos as producións de leite son elevadas,
ao redor de 20.000 kg /ha SAU.

O conxunto de sistemas estudados pódense distribuír en tres grupos: sistemas de
praderías, sistemas forraxeiros e sistemas intensivos

Táboa 2. Principais características dos sistemas estudados

II Excedentes de Nitróxeno

A nivel global de explotación calculouse o balance de N nos anos 2004 e 2005. Este balance considera a
explotación como unha “caixa” onde o N entra ou sae; as entradas e saídas deste nutriente son cuantificadas sen
ter en conta transformacións internas.As entradas débense a achegas de fertilizante minerais, xurros ou estercos
importados, ao N fixado polas leguminosas, á compra de concentrados e forraxes utilizadas na alimentación do
gando e á deposición atmosférica. As saídas son os produtos xerados na explotación: carne e leite, cultivos e
forraxes vendidas, e finalmente xurros ou estercos se son exportados. Para efectuar o cálculo durante os dous
anos:

• Rexistrouse o consumo de abonados inorgánicos na explotación.

• A entrada de N debida á fixación do trevo foi estimada, segundo o protocolo común adoptado polos
equipos participantes e utilizando a seguinte fórmula:
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N fixado (kg N/ha): produción da pradería (t MS/ha) * % trevo * 35 (kg N fixado por t MS de trevo)*1.3 

• Para determinar o N exportado na venda de leite tivéronse en conta os litros anuais vendidos e a súa
composición proteica.

• A exportación na carne cuantificouse a partir do número de crías que abandonaron o rabaño, as vacas
sacrificadas, o peso correspondente, e considerando unha composición química de N na carne de 24 kg
por tonelada de peso vivo (Institut de l´Elevage, 2003).

O valor resultante de entradas de N menos saídas expresado por SAU corresponde ao balance de N na
explotación (Táboa 3).

Táboa 3. Balances de N a nivel de explotación (media 2004 e 2005)

O balance apenas variou nos dous anos estudados: obtivéronse valores medios entre 70 e 463 kg N/ha.

Nos sistemas máis intensivos de Irlanda cunha produción de leite superior a 11.000 kg leite/ha, os excedentes
de N foron superiores a 200 kg N/ha debido á elevada fertilización mineral (os fertilizantes inorgánicos
representaron máis do 70 % das entradas do N no sistema, mentres que os concentrados só representaron entre
o 10 e o 26 % das entradas). Á vista dos resultados obtidos na explotación de Irlanda do Sur é posible a redución
dos excesos, incorporando trevo na pradería, e por tanto, diminuíndo o fertilizante mineral (sistemas con baixa
fertilización e optimizado en N), e ata se a carga gandeira é lixeiramente diminuída (sistema optimizado en N) a
redución en produción de leite non é elevada.

Os niveis de conversión do N (que nos dá unha idea da eficiencia na utilización
deste nutriente) variaron entre o 22 % e o 48 %, e foron superiores ao 30 %
naqueles sistemas moi optimizados no manexo deste nutriente

Nos sistemas de praderías menos intensivos como Mabegondo e Gales a fertilización nitroxenada é menor
que nos sistemas anteriores e os balances foron inferiores, con valores de 70 e 135 kg N/ha.
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Nos sistemas franceses (Trévarez, Derval e Ognoas), os valores obtidos no balance resultaron próximos a
100 kg N/ha. Nestes sistemas a fertilización nitroxenada está moi axustada ás demandas dos cultivos e tamén
incorporan trevo nas praderías para diminuír as achegas de N.

No sistema do País Vasco (Behi-Alde, alta carga gandeira de 3.7 UGM/ha, producións elevadas de 9.900 kg
leite/vaca, e onde o pasto ou silo de herba só representa un 15 % da dieta do animal) o balance alcanzou os 500
kg N/ha. As necesidades de concentrados e de forraxes para manter o nivel de produción son moi altas e os
alimentos importados representaron o 83 % das entradas de N.

Pódese diminuír o exceso de N sen perder produción

Os niveis de conversión do N (saídas de N en produtos respecto de entradas), que nos dá unha idea da
eficiencia na utilización deste nutriente variaron entre o 22 % e o 48 %, e foron superiores ao 30 % naqueles
sistemas moi optimizados no manexo deste nutriente, como son as explotacións francesas. Atopouse unha boa
correlación entre o exceso de N e o N total que entraba na explotación (r2 = 0.97), e entre o exceso de N e a
produción de leite (Figura 2, r2 = 0.89). Con todo, obsérvase un intervalo amplo de variación do exceso de N
para unha mesma produción de leite dentro de cada grupo de sistemas, o que nos indica que se pode diminuír o
exceso de N sen perder produción.

Figura 2. Relación entre o exceso de N na explotación e a produción de leite por ha de SAU

III Lixiviación de nitrato

Co obxectivo de estudar o risco de lixiviación de nitrato de cara ás augas, en todas as explotacións
realizáronse mostraxes de chan na capa de 0 a 90 cm para analizar os contidos de nitrato e amonio (N mineral)
no outono, nunha data previa ao comezo das chuvias de outono, e en sete delas cuantificáronse as perdas por
lixiviación.
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No transcurso dos dous anos estudados as perdas por lixiviación foron similares en cada localidade. Nos
sistemas de praderías máis intensificados, con excedentes de N entre 120 e 270 kg/ha, no outono acháronse
contidos de N mineral en chan de 50 kg N/ha e foi cuantificada unha lixiviación de nitrato entre 10 e 30 kg N/ha.
Observouse que unha redución no balance non se correspondeu cun descenso en lixiviación.

A lixiviación está máis ligada ao sistema e ao medio que aos excedentes de N

Nos sistemas con millo, con balances inferiores aos sistemas de praderías, presentaron contidos de N mineral
maiores, entre 60 e 100 kg N/ha e perdas de N vía lixiviación de 10 a 65 kg N/ha. O 75 % do N mineral en chan
atopouse en forma de nitrato mentres que nas praderías o contido maioritario foi en forma amoniacal. Ademais,
a maior ou menor proporción de millo na superficie forraxeira pouco influíu nas perdas de lixiviación, iso si,
sempre os chans permaneceron ben cubertos durante o inverno.

Como se pode apreciar na figura 3 non se atopou relación entre o exceso de N calculado no balance de
explotación e o N lixiviado, e o mesmo sucedeu ao considerar o balance agronómico, que é o resultado de restar
ao N utilizado para fertilizar e as extraccións de N dos cultivos. A explicación débese a que o proceso de
lixiviación non só é determinado polo tipo de sistema, senón que existen outros factores moi importantes como
a climatoloxía e o tipo de chan (que condicionan a cantidade de auga drenada) e que deben terse en conta.
Segundo a bibliografía relacionada, en chans con drenaxe elevada (superior a 300 mm), a lixiviación pode
representar do 30 ao 50 % do exceso do balance, mentres que en chans con pouco drenaxe só representa o 10%.

Figura 3. Relación entre o exceso de N na explotación e as perdas por lixiviación de nitrato
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Ao observar a figura 3 apréciase un comportamento claramente diferente entre os dous grandes sistemas o
de praderías e o de cultivos forraxeiros. Os sistemas baseados en praderías de longa duración, incorporan N na
materia orgánica do chan, como indica o seu elevado contido en materia orgánica, e pola contra, na rotación de
cultivos forraxeiros co laboreo frecuente estimúlase a mineralización do N orgánico do chan. Nesta situación
pode que a cuberta vexetal non sexa capaz de extraer o N mineral do chan nos meses de máximo risco (entre
outubro -marzo). Por exemplo, nas illas británicas as condicións climáticas son favorables para o crecemento da
herba incluso durante o inverno e esta cobertura permanente actúa diminuíndo a lixiviación de nitrato. Noutras
latitudes máis ao sur (como sucede nas localidades francesas), o déficit hídrico estival pode ser moi marcado o
que provoca unha deterioración da pradería e un crecemento tardío no outono que dificulta a extracción de N
do chan e, en consecuencia, aumenta o risco de lixiviación de nitrato.

No que respecta ao tipo de chan, e importante constatar se posúe maior proporción de arxila e si en materia
orgánica é capaz de reter en maior medida a auga e favorecer outro tipo de perdas como son as gasosas.

IV Perdas de N en forma gasosa

As emisións gasosas, en forma de amoníaco, óxido nítrico, óxido nitroso e nitróxeno, teñen lugar en varias
partes da explotación (Figura 4): no cortello, durante o almacenamento dos efluentes xerados, durante o pastoreo
do gando e ao aplicar fertilizantes inorgánicos ou orgánicos. Para a súa estimación utilizáronse índices que
aparecen en bibliografía.

As perdas gasosas (Figura 5) son importantes (maiores a 85 kg N/ha) en sistemas de praderías con
producións superiores a 11.000 kg leite/ha (sistemas irlandeses), menores (40 kg N/ha) en sistemas de praderías

Figura 4. Esquema simplificado da explotación que indica onde teñen lugar as perdas de N

Excreción corte

Achegas de

Achegas
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cun manexo menos intensivo, así como nos sistemas forraxeiros franceses. Os sistemas moi intensivos en termos
de produtivos (Pais Vasco) teñen perdas importantes pero da mesma orde de magnitude que as obtidas en
sistemas intensivos de praderías.

Perdas amoniacales 

Estas perdas representaron máis do 60 % das totais e o lugar onde teñen lugar as perdas é moi dependente
do tempo que os animais están estabulados e en pastoreo, por exemplo: ao redor do 60 % das perdas amoniacais
ocorren cando os animais están pastando, no Sur de Irlanda, e pola contra, nos sistemas forraxeiros, a maior parte
das perdas ocorre durante a estabulación/almacenamento e aplicación de abonos orgánicos. Ademais dependen
do N achegado na ración que condiciona o N excretado polo animal, e da incorporación na explotación de certas
medidas que minimizan estas perdas como cubrir as fosas, achegar os xurros con boas condicións climatolóxicas
e localizalos preto da superficie do terreo ou enterralos.

Emisións de óxidos de N 

As emisións de óxido nitroso (N2O) e de óxido nítrico (NO) foron menores que as amoniacais.Atopáronse
valores entre 2 e 11 kg N-N2O/ha, e entre 0.4 e 1.5 kg N-NO/ha. Con todo, hai que destacar que o efecto
invernadoiro do óxido nitroso é moi superior ao do CO2. As perdas maioritarias deste gas teñen lugar cando os
fertilizante orgánicos ou minerais son achegados aos cultivos. Estimouse que ao redor dun 2 % do N orgánico
excretado no cortello, durante o pastoreo e cando se aplican os fertilizante minerais pérdese en forma de N2O.

Figura 5. Emisións totais gasosas e a súa distribución en amoníaco, óxido nítrico, óxido nitroso e
nitróxeno
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V. Distribución do exceso de N do balance e as perdas por lixiviación e gasosas

Finalmente pódese relacionar o exceso de N obtido no balance da explotación coas perdas de nitrato por
lixiviación e gasosas calculadas (Figura 6), xa que dada a sinxeleza do cálculo, foi durante anos moi utilizado como
indicador da contaminación ambiental.

En sistemas de praderías a lixiviación de nitrato representou entre o 10 e o 25 % do exceso de N no balance.
As perdas gasosas foron máis elevadas que a lixiviación e representaron entre o 40 e o 70 % do balance. A
porcentaxe do balance que non é explicado coas perdas cuantificadas corresponde ás perdas que non foron
determinadas no estudo (como a desnitrificación do chan) e á fracción de N que pode entrar a formar parte do
pool orgánico do chan (inmobilización do N). En condicións de temperaturas suaves, humidade (condicións
anaerobias) e de chans ricos en materia orgánica, situacións que se dan nos sistemas de praderías, a emisión de
N2O por desnitrificación dos chans pode ser moi elevada.

Nos sistemas de cultivos forraxeiros, onde aproximadamente no ano a metade do terreo é traballada, a
fracción de N non xustificada polas perdas estudadas (lixiviación e gasosas) foi menor que nos sistemas
anteriores. A frecuencia do laboreo fai que as perdas por lixiviación expliquen unha porcentaxe maior do balance,
entre o 30 e o 60 %. As perdas gasosas foron menores que no grupo anterior, representaron entre o 30 e o
60 % do exceso. Xa que logo, parece que os sistemas de cultivos forraxeiros posúen menos risco de perdas
gasosas comparándoos con sistemas de pradería permanentes e maior risco de lixiviación de nitrato.

CONCLUSIÓNS 

A lixiviación de nitrato cara ás augas non só está condicionada polo grao de intensificación (exceso de N no
balance) senón que existen outros factores como o sistema de explotación (tipo de cultivos, prácticas dentro da
explotación), o tipo de chan (textura, %MO) e a climatoloxía (precipitación e temperaturas) que condicionan o
crecemento dos cultivos, a cantidade de auga drenada, e por tanto, a maior ou menor dilución do nitrato presente

Figura 6. Distribución do exceso de N do balance nas explotacións
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no chan. Os sistemas baseados en praderías permanentes, ata con alta carga gandeira, posúen menos risco de
lixiviación que os sistemas baseados en rotacións millo/pradería onde o laboreo do chan é máis frecuente e a
mineralización do N é favorecida.

Os sistemas baseados en praderías permanentes, ata con alta carga
gandeira, posúen menos risco de lixiviación que os sistemas baseados en
rotacións millo/pradería

As perdas de N de cara á atmosfera dependen principalmente do contido de N na dieta do animal, do tempo
que os animais están no cortello, da cantidade de N almacenada en xurros e estercos, e dos métodos utilizados
na aplicación dos fertilizantes aos cultivos. Estas perdas son maioritarias en sistemas baseados en praderías
permanentes e nos máis intensivos.

Á vista dos resultados obtidos no proxecto, o exceso de N obtido no balance da explotación non é por si
só un bo indicador para predicir a calidade das augas a nivel europeo. No entanto, cabe destacar que os balances
de nutrientes resultan indubidablemente útiles á hora de comparar sistemas de produción dentro dunha mesma
rexión.

Diferentes sistemas de produción e zonas en canto a risco de lixiviación
no Arco Atlántico 

No Arco Atlántico, baixo a influencia común do clima oceánico aparecen diferentes sistemas de produción e
zonas en canto a risco de lixiviación:

No norte, Escocia, Oeste de Inglaterra e Irlanda, as condicións climáticas son favorables para o crecemento
de praderías permanentes que representan entre o 60 e 70 % da SAU. Nas zonas onde se concentra o vacún de
leite a fertilización e a presión orgánica é elevada pero a pradería limita o risco de perdas cara ás augas
subterráneas.

En Galicia, onde dominan as pequenas explotacións con tendencia á
intensificación, non hai problemas na calidade das augas debido a que a
superficie forestal é maioritaria e a maior porcentaxe da SAU son pra-
derías

En Galicia, onde dominan as pequenas explotacións con tendencia á intensificación como no País Vasco e
norte de Portugal, non hai problemas na calidade das augas debido a que a superficie forestal é maioritaria
(representa 2/3 partes do territorio) e a maior porcentaxe da SAU son praderías (77 % da SAU).

No oeste de Francia, a pradería temporal asociada ao millo na explotación posúe maior risco de lixiviación.

BALANCE E PERDAS DE N ASOCIADAS AO RABAÑO LEITEIRO NO CIAM

I Características del sistema

O rabaño leiteiro contou no 2004 con 175 vacas (Holstein Friesian, cunha media mensual de 84 vacas en
lactación e 36 xovencas), cunha superficie asociada ao mesmo de 84 ha, na súa totalidade praderías (raigrás inglés
e trevo branco), e unha carga gandeira de 1.9 UGM/ha. No 2005 o rabaño formárono 154 vacas (73 en produción
e 43 xovencas), unha superficie de 79 has, distribuída en 72.8 has de praderías, e 6.2 has de millo, cunha carga
gandeira de 1.6 UGM/ha.

A alimentación do gando está baseada na pradería que é pastoreada na primavera e no outono, períodos que,
debido ás suaves condicións climatolóxicas da zona, poden estenderse ao comezo do verán e inverno, segundo a
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dispoñibilidade de pasto. A nivel do animal o balance entre o N inxerido (concentrados, forraxes e pasto) e o N
exportado na carne e leite permitiu determinar o N anual excretado por animal cun valor de 98 kg N/vaca. Con
este valor calculouse a cantidade anual de N orgánico achegado durante o pastoreo na pradería. En xeral, dado
que os animais pasan a maior parte do tempo pastando, é un sistema onde se xera pouco xurro, un 14 % do N
excretado polos animais é almacenado en fosa cuberta cunha produción anual de 267 m3 ao ano, unha capacidade
de almacenamento en meses de 10.7, o que permite efectuar achegas nos momentos adecuados en canto a
climatoloxía e demanda de N polos cultivos. Durante o transcurso do proxecto (2004-2005) levaron a cabo
análise do xurro para coñecer o seu valor nutricional e, xa que logo, a cantidade de N aplicada en cada momento
aos cultivos.

No balance da explotación (Figura 7) obtívose un superávit de N medio de 135 kg/ha cun factor de
conversión (entradas en saídas do sistema) do 23 %.A proporción de pasto e silo de herba na dieta foi do 63 %,
dos cales o 52 % correspondeu exclusivamente ao pasto. Os concentrados representaron o 22% de todas as
entradas do sistema e os fertilizantes (incluída a fixación) o 72 %. Cabe destacar que os fertilizantes minerais só
representaron o 28 % das entradas debido á importancia da fixación de N polo trevo na fertilización dos cultivos.
Este valor obtido no CIAM difire enormemente da media obtida en granxas comerciais galegas (Novoa et al.,
2005, García et al, 2007), con valores ao redor dos 350 kg N/ha. A diferenza estriba principalmente en que o
sistema de Mabegondo aproveita ao máximo os recursos da explotación, e reduce desta forma o abuso de
concentrado na dieta propio de sistemas de produción máis intensivos. Este feito fainos destacar o potencial que
ten a utilización da pradería dentro do manexo da explotación para diminuír o exceso de N.

II Como se calcularon as perdas por lixiviación? 

Para calcular as perdas por lixiviación de nitrato seleccionáronse un número de “zonas” que representaban
en manexo e tipo de fertilización a variabilidade de toda a explotación. En total seleccionáronse oito zonas de
mostraxe no 2004 e 20 no 2005, en total monitorizáronse 33 e 26 hectáreas en 2004 e 2005, respectivamente.

Visita do grupo de participantes no proxecto a unha das explotacións
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En varias parcelas pertencentes a unha mesma zona recolléronse mostras de chan a diferentes profundidades
(0-10, 10-30, 30-60 e 60-90 cm.).As mostraxes leváronse a cabo durante o período de drenaxe (outono –inverno
-comezos de primavera) a intervalos aproximados de 45 días.

En cada mostra de chan determináronse os contidos de N mineral (nitrato e amonio) e humidade. O tipo
de textura no perfil do chan (franco -limosa), a evolución do N mineral e humidades en cada capa de chan durante
o período mostrexado, unido a achéguelos de fertilizante, os debidos ao pastoreo do gando e á extracción de N
polo cultivo entre mostraxes consecutivas, permitiron estimar utilizando o modelo LIXIM (Mary et ao, 1999), as
perdas de lixiviación de nitrato en cada parcela, e xa que logo, en cada zona representativa (obtido por valor
medio das parcelas pertencentes a unha mesma zona). Finalmente, as perdas totais por lixiviación determináronse
tendo os valores de cada zona e a contribución en superficie ao total da explotación.

III Resultados de lixiviación 

O primeiro ano na mostraxe incluíronse só praderías e observouse unha gran variabilidade nos contidos de N
mineral (0-90 cm) nas primeiras mostraxes con valores entre 9 y 245 kg N/ha, os máis elevados corresponderon
a zonas onde as praderías foran renovadas. Cunha drenaxe de 457 mm as perdas na explotación alcanzaron
27 kg N/ha cun valor medio na concentración de nitrato na auga drenada de 26 mg NO3/L. No segundo ano,
incluíronse na mostraxe cinco zonas ocupadas con millo de maio a setembro e sementadas con pradería en
setembro. O valor medio de N mineral ao comezo da drenaxe foi de 54 kg N/ha cun 77 % do N mineral en forma
de nitrato. A drenaxe aumentou respecto ao primeiro ano a 648 mm consecuencia dun outono -inverno máis
chuvioso, e tamén o fixo a lixiviación a 47 kg N/ha cunha concentración media de nitrato na auga drenada de 29
mg NON3- /L.

Nas parcelas cultivadas con millo durante o verán deben evitarse perío-
dos sen cobertura vexetal durante o outono e inverno, do contrario, a
contaminación de nitrato de cara a augas subterráneas e superficiais
pode incrementarse enormemente

IV Perdas gasosas 

As perdas totais gasosas alcanzaron 37 kg N/ha. Un 49 % das perdas foi en forma de NH3 e un 13 % en forma
de N2O, o que supuxo unha perda de 2.4 kg N-NH3 por 1000 L de leite e 0.7 kg N-N2O por 1000 L de leite. No
resto de sistemas de praderías estudados no proxecto as perdas por volatilización de amoníaco foron maiores e

Figura 7. Balance de N no CIAM 
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atopáronse entre 4 e 5 kg/1000L de leite, este feito débese a que o contido de proteína na ración (14 %) dos
animais de Mabegondo é máis baixo que nestes sistemas (entre o 16% e 20 %).

Ao estudar en que lugar da explotación se producían as perdas de amoníaco atopouse que o 13 % perdeuse
durante o almacenamento de xurro e cando os animais estaban no cortello, o 15 % durante a aplicación de abonos
e maioritariamente, o 72 % mentres os animais estaban pastando (Figura 8). O óxido nitroso tamén se produciu
maioritariamente cando os animais estaban pastando e durante a aplicación dos estrumes aos cultivos.

Figura 8. Distribución dos gases emitidos á atmosfera

Ao relacionar exceso de N obtido no balance da explotación (132 e 137 kg N/ha no primeiro e segundo ano
respectivamente) coas perdas de N, os valores determinados para a lixiviación xustificaron o 20 e o 34% do N
en exceso, primeiro e segundo ano respectivamente, e as perdas gasosas un valor medio nos dous anos do 27 %
do exceso de N.

V CONCLUSIÓNS 

Nun sistema de produción de leite baseado en pastoreo do gando, o exceso de N non utilizado polo sistema
é baixo comparado con sistemas máis intensivos. O 54% deste N en exceso perdeuse por lixiviación de nitrato
ou en forma gasosa. A maior contribución á lixiviación de nitrato deuse en zonas onde as praderías foron
renovadas e o terreo é laboreado, ou en parcelas con millo, cultivo que pode abandonar no chan elevados
contidos de nitrato e amonio no outono. Nestas zonas deben evitarse períodos sen cobertura vexetal, do
contrario a contaminación de nitrato de cara a augas subterráneas e superficiais pode incrementarse
enormemente.
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