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 INTRODUCIÓN
Segundo o Nomenclátor básico de pastos en España (Ferrer 
et al., 2001) da Sociedad Española para el Estudio de los 
Pastos, defínese a pradeira como un cultivo poli�to cons-
tituído fundamentalmente por gramíneas e leguminosas, 
que pode ser aproveitado por sega ou pastoreo de forma 
indistinta. É un pasto sementado para o que se elixen espe-
cies pratenses de valor forraxeiro recoñecido, como raigrás 
italiano, raigrás inglés, raigrás híbrido, dáctilo, festuca alta, 
trevo branco, trevo violeta e alfalfa, entre outras.

Describimos polo miúdo os programas RAX da páxina web do CIAM-INGACAL 
correspondentes á fertilización de establecemento e á fertilización anual de pradeiras, 
os cales permiten obter recomendacións de fertilización baseada no uso do xurro como 
fertilizante principal.

As pradeiras en Galicia ocuparon no ano 2013 unha 
super�cie de 209.660 ha, que representa o 29 % da super-
�cie forraxeira total, con 721.673 ha, da que forman parte
tamén pasteiros, prados, millo forraxeiro e outros cultivos 
forraxeiros. Toda esta super�cie forraxeira está asociada 
fundamentalmente á produción leiteira e cárnica do sec-
tor gandeiro de vacún de Galicia, sectores que tiveron en 
2012 un valor total da produción de 1.132 millóns de 
euros, que supón o 61 % da produción �nal gandeira e o 
35 % da produción �nal agraria [Ministerio de Agricul-
tura e Pesca, Alimentación e Medio Ambiente (Mapa-
ma), 2014]. Dende 2003 ata 2009 a super�cie situábase 
sobre as 229.000 ha, cun descenso en 2010 e 2011 ata as 
210.000 ha, manténdose máis ou menos estable en anos 
sucesivos (�gura 1).
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As pradeiras son aproveitadas en pastoreo, tras a sega en 
verde na corte ou en ensilado ou nun aproveitamento mixto 
de sega e pastoreo. Nas explotacións de vacún de carne as 
pradeiras son máis utilizadas en pastoreo. Nas explotacións 
de gando de leite co incremento do seu tamaño téndese a 
unha diminución da porcentaxe da super�cie destinada a 
pradeiras e a un aproveitamento máis intensivo de corte e 
ensilado cun abandono do aproveitamento en verde, sendo 
común dar un corte de herba para secar nos meses de verán 
(Fernández Lorenzo et al., 2009).

A fertilización debe ter en conta o sistema completo de 
produción, no que hai entradas de nutrientes a través dos 
fertilizantes minerais adquiridos no mercado e dos pensos 
e forraxes compradas fóra da explotación, que se incorpo-
ran ao sistema a través das dexeccións dos animais en for-
ma de esterco ou xurros, recollidos na corte, ou durante o 
pastoreo (Castro et al., 2012). A través dun aproveitamento 
do xurro como fertilizante na propia explotación, o valor 
do reciclado de nutrientes fai que as explotacións de gan-
do vacún poidan ter un elevado grao de autosu�ciencia na 
fertilización, que reduce, ademais, os custos de produción 
polo aforro de fertilizantes minerais (Green Dairy, 2006; 
Castro et al., 2007; García et al., 2007). 

O VALOR DO RECICLADO DE NUTRIENTES 
FAI QUE AS EXPLOTACIÓNS DE GANDO 
VACÚN POIDAN TER UN ELEVADO GRAO 
DE AUTOSUFICIENCIA NA FERTILIZACIÓN, 
QUE REDUCE, ADEMAIS, OS CUSTOS 
DE PRODUCIÓN POLO AFORRO DE 
FERTILIZANTES MINERAIS
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Figura 1. Evolución da superficie de pradeiras en 
Galicia. Anos 2003-2014
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Pantalla da aplicación RAX de fertilización anual de pradeiras

Pantalla da aplicación RAX de fertilización de establecemento de pradeirasPantalla de acceso ás aplicacións RAX

AS APLICACIÓNS RAX DE RECOMENDACIÓN DE 
FERTILIZACIÓN CON XURRO NAS PRADEIRAS
O xurro é o conxunto de dexeccións sólidas e líquidas do 
gando xunto a restos de materiais utilizados na alimenta-
ción e segundo os casos: material de camas, e�uentes de 
ensilados etc., todo isto máis ou menos diluído cunha can-
tidade variable de auga procedente da limpeza das instala-
cións gandeiras e da choiva (fosas descubertas).

Un programa de fertilización de cultivos é unha ferra-
menta que facilita o labor de recomendación de fertili-
zantes tanto a técnicos coma a gandeiros. En colaboración 
coa Cooperativa Agraria Provincial da Coruña, o CIAM 
desenvolveu unhas aplicacións on-line, que están colgadas 
na páxina web do CIAM, as cales teñen a gran vantaxe 
de integrar e valorizar os nutrientes producidos nas ex-
plotacións gandeiras. As aplicacións ou programas RAX 
(Recomendación de Abonado con Xurros) fan unha reco-
mendación de fertilización nos cultivos forraxeiros tendo 
como fonte principal de nutrientes nas explotacións de 
gando vacún a reciclaxe do xurro, recomendación que pode 
vir complementada se é necesario co uso de fertilizantes 
minerais sintéticos. 

Na actualidade hai catro aplicacións RAX:
• Fertilización do millo forraxeiro
• Fertilización de establecemento de pradeiras
• Fertilización anual de pradeiras
• Fertilización de cultivos forraxeiros de inverno

Todas as aplicacións RAX teñen unha estrutura se-
mellante; neste artigo imos ver con detemento as aplica-
cións RAX de recomendación de fertilización con xurros 
para pradeiras: fertilización de establecemento e fertiliza-
ción anual.

DATOS DE ENTRADA DO PROGRAMA
Para realizar unha correcta fertilización da pradeira con 
xurros hai que coñecer a composición química do xurro, a 
riqueza en nutrientes do solo, as extraccións de nutrientes 
da pradeira que dependen da dispoñibilidade dos nutrien-
tes no solo e da produción obtida,  e o manexo da pradeira, 
así como as técnicas, momentos e condicións de aplicación 
para a mellora da e�ciencia na utilización do nitróxeno.

Por todo isto para obter a recomendación de ferti-
lización coa aplicación RAX é necesario introducir os 
seguintes datos:
• Composición química do xurro
• Produción de materia seca
• Análise do solo
• Manexo e composición da pradeira
• Información complementaria (técnicas, momentos

e condicións de aplicación do xurro, así como o fer-
tilizante mineral complementario á cantidade de
xurro aplicada)

Para acceder á aplicación hai que meterse na páxina web 
do CIAM (www.ciam.gal) e na parte superior dereita picar 
sobre “Aplicacións RAX e REN” e entrar nas aplicacións 
de “Fertilización de establecemento de pradeiras” ou “Fer-
tilización anual de pradeiras”. Unha vez que se entra na 
aplicación, o primeiro paso é rexistrarse, o rexistro é com-
pletamente gratis e só ten como misión coñecer os usuarios 
conectados e ofrecer un mellor servizo. O nome de usuario 
e o contrasinal introducidos serven para o acceso a calque-
ra das aplicacións RAX e REN.
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A APLICACIÓN PERMITE INTRODUCIR 
A PRODUCIÓN DE MATERIA SECA 
ESPERADA (T/HA) NUNHA PARCELA DA 
CAL O COMPORTAMENTO PRODUTIVO SEXA 
COÑECIDO POLO AGRICULTOR

B) Introducir a análise do xurro en laboratorio, sexa xurro
de vacún de carne ou de leite
A análise do xurro farase nun laboratorio e solicitarase a 
realización das seguintes analíticas: % de materia seca, ni-
tróxeno (% sobre materia seca), fósforo (% sobre materia 
seca), potasio (% sobre materia seca) e densidade (kg/l). 
Unha vez que se teñan estes datos, introdúcense os seus 
valores no programa, na pestana “Análise xurro”.

A mostra de xurro para análise química debe tomarse 
da fosa, remexendo previamente o xurro, ou da cisterna. 
A cantidade de mostra estará ao redor do medio litro, o 
envase será de plástico e non se encherá na súa totalidade. 
A almacenaxe antes de enviala ao laboratorio será en lugar 
fresco e durante non máis de tres días.

Para ver as necesidades de fertilización cun xurro de va-
cún de carne ou un xurro de porco só se ten a opción de 
introducir a análise de laboratorio.

C) Estimar a composición do xurro de gando vacún de leite
a partir da densidade
A densidade do xurro relaciónase coa súa materia seca e 
coa súa composición química (García et al., 2015). Intro-
ducindo o valor da densidade (kg/l) na pestana “Densidade 
xurro”, a aplicación estima os contidos en nutrientes deste. 

A toma de mostras será igual que para a análise en labo-
ratorio e despois deposítase o xurro recollido nunha probeta 
ou nun cubo coa su�ciente profundidade, reméxese e intro-
dúcese un densímetro, facendo a lectura aos cinco minutos.

D) Estimar a composición do xurro de gando vacún de leite
a partir da condutividade e da densidade
Unha estimación máis precisa da composición química 
do xurro de vacún de leite faise a partir da medida da 
condutividade (mS/cm) e da densidade (kg/l) [García et 
al., 2015], o que mellora notablemente, respecto de ter en 
consideración só a densidade, a estimación dos contidos 
de nitróxeno e potasio, e lixeiramente a estimación dos 
contidos de fósforo. 

Para determinar a condutividade (mS/cm) reméxese pre-
viamente o xurro e tómase unha mostra de 100 ml da cis-
terna ou da fosa, que se introduce nunha probeta de 1.000 
ml de capacidade, que logo se enche con auga ata os 1.000 
ml. Reméxese e cun condutímetro mídese a condutivida-
de eléctrica introducíndoo directamente no xurro diluído. 
A determinación da densidade faise como o indicado no 
apartado anterior.

No programa só é necesario introducir os valores da 
condutividade (mS/cm) e da densidade (kg/l) na pestana 
“Condutividade e densidade xurro” e a aplicación estima os 
contidos de nutrientes deste. 

Produción de materia seca (t/ha)
En función da produción, as extraccións feitas pola colleita 
e, por conseguinte, a cantidade de nutrientes que é nece-
sario achegar variarán. A aplicación permite introducir a 
produción de materia seca esperada (t/ha) nunha parce-
la da cal o comportamento produtivo sexa coñecido polo 
agricultor. Se non se introduce ningún valor, o programa 
toma por defecto unha produción de 10 t/ha. 

Composición química do xurro
Os contidos de nutrientes dun xurro de gando vacún po-
den extrapolarse a partir dos valores medios dun número 
elevado de mostras, pero cando hai que fertilizar con xurro, 
é mellor caracterizalo en cada explotación nos momentos 
da súa aplicación, pois o contido en nutrientes deste pre-
senta variabilidade dunhas explotacións a outras (Castro, 
2000) e unha variabilidade estacional dentro dunha mesma 
explotación (Acea et al., 1990). 

A caracterización mediante a análise da composición 
química para coñecer o contido en nutrientes pode facerse 
mediante unha análise en laboratorio ou mediante unha 
estimación a partir de medidas indirectas (densímetro e/ou 
condutímetro). As medidas indirectas presentan a vantaxe 
de facer estimacións en tempo real e in situ, sen apenas 
procesado de mostras, dun xeito rápido, suprimindo o tem-
po que pasa dende a recollida da mostra para a análise en 
laboratorio ata a entrega do resultado analítico ao gandeiro. 

Esta aplicación permítenos catro opcións (A, B, C e D) 
para introducir o contido en nutrientes do xurro.

A) Considerar un valor medio de nutrientes no xurro de va-
cún de leite
A aplicación permite seleccionar uns valores medios de 
contido en nutrientes do xurro, obtidos a partir de 218 
mostras de xurro de vacún analizadas nos últimos anos no 
CIAM. Na táboa 1 aparecen os contidos medios de nu-
trientes e o seu valor fertilizante expresado por 1.000 kg 
de xurro. 

Táboa 1. Contido medio de nutrientes no xurro de 
vacún de leite
% Materia seca
% N total (% sobre m.s.)
% P total (% sobre m.s.)
% K total (% sobre m.s.)

7,42
3,81
0,78
3,72

kg N /1.000 kg xurro
kg de P2O5/1.000 kg xurro
kg de K2O/1.000 kg xurro

3,02
1,42
3,54

Para estes valores medios, se se aplica 10 m3 de xurro 
cunha densidade de 1,07 kg/l, estanse aplicando 30 kg de 
N, 14 kg de P2O5 e 35 kg de K2O, o que sería equivalente 
á aplicación duns 125 kg dun fertilizante complexo 12-12-
24 máis 30 kg de urea.
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A introdución da porcentaxe de saturación de aluminio 
(% Al) nas aplicacións permítenos obter a recomendación 
con calcaria cun 100 % de riqueza. Existe tamén unha 
aplicación informática de Recomendación de Encalado 
(Aplicación REN) que permite coñecer a cantidade dun 
material encalante concreto necesario para corrixir a acidez 
do solo (García et al., 2014). 

Análise do solo
Cando se fai unha análise de fertilidade de solos hai dúas 
determinacións básicas, que son a de fósforo (P) e a de 
potasio (K), expresadas en partes por millón (ppm), da-
tos que nos pide o programa. Tendo en conta estas dúas 
determinacións temos solos ricos, onde o nivel elevado de 
nutrientes permite economizar fertilizantes; solos pobres, 
onde é necesario facer abonados de corrección para ir in-
crementando o nivel de nutrientes ata os dun solo medio, 
e solos de riqueza media, onde non é necesario facer un 
abonado de corrección para elevar as reservas dos solos, 
pero si un abonado para achegar as extraccións que realiza 
a colleita. Un solo cun nivel medio debe alcanzar as 16 
ppm de P e as 121 ppm de K. O nivel de riqueza do solo 
en fósforo e potasio é tido en conta polo programa para in-
crementar ou reducir as achegas destes nutrientes respecto 
das extraccións que realiza a pradeira.

Outro parámetro importante da fertilidade dos solos ga-
legos é a porcentaxe de saturación de aluminio, que nos 
indicará se é necesario ou non encalar. 

No establecemento de pradeiras o encalado convén apli-
calo cos labores previos, por exemplo cunha grade de dis-
cos que mesture ben o solo co produto encalante. Canto 
máis labores de mesturado é mellor porque se maximiza 
a efectividade do encalado e se favorece un axeitado es-
tablecemento da semente. En pradeiras xa establecidas, a 
aplicación farase de xeito super�cial despois dun corte ou 
pastoreo e preferiblemente co solo seco para minimizar o 
risco de compactación do solo e de escorrentía. 

Estudos feitos no CIAM concluíron que en pradeiras 
as producións correlaciónanse co contido de aluminio no 
complexo de cambio e para obter unha boa produción a 
porcentaxe de aluminio (% Al) debe situarse por debaixo 
de 10 (Mombiela e Mateo, 1984). 

O encalado farase cada 2 anos. As análises do solo cada 2 
anos (% Al>20) ou 4 anos (% Al<10) indicarannos se é pre-
ciso seguir encalando e, neste caso, partiremos da nova aná-
lise de solo para o cálculo das doses que se han de aplicar. 

Coñecer as necesidades de encalado é de moita impor-
tancia, xa que os fertilizantes non serán ben aproveitados 
pola pradeira se non se corrixe a acidez do solo. Este labor 
é fundamental dada a súa elevada repercusión nos rende-
mentos produtivos e o seu baixo custo.

A análise 
do solo é 
fundamental 
para unha 
correcta 
fertilización 
das pradeiras

O pastoreo reduce as doses 
fertilizantes de fósforo e potasio

Figura 2. Efecto da calcaria sobre o rendemento de 
materia seca de pradeiras establecidas en terreos a 
monte, no primeiro e no segundo ano de produción 
(Mombiela, 1983)

Existe un límite de dose máxima a aplicar, pois as pri-
meiras doses de cal son as máis e�cientes en incrementar o 
rendemento da pradeira (�gura 2). Con estas doses, aínda 
que o pH apenas se ve afectado, o Al de cambio diminúe 
rapidamente. Para solos cunha porcentaxe de saturación de 
aluminio superior ao 40 % convén repartir a dose reco-
mendada en dous anos, proporcionando unha maior canti-
dade no primeiro ano.

UNHA DOSE POTÁSICA MOI ALTA Á SAÍDA 
DO INVERNO FAI QUE A CONCENTRACIÓN 
DO POTASIO DAS GRAMÍNEAS SEXA 
MOI ALTA, DANDO LUGAR AO QUE SE 
DENOMINA “CONSUMO DE LUXO”, SEN 
REPERCUSIÓN NO NIVEL DE PRODUCIÓN
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Manexo e composición da pradeira
Como xa se comentou na introdución, as pradeiras son 
aproveitadas en pastoreo, en sega con ensilado ou consumo 
en verde ou cun aproveitamento mixto de sega e pastoreo. 

As pradeiras adoitan ter unha compoñente legumino-
sa, principalmente trevos, que por unha banda supoñen 
a mellora no valor nutritivo da pradeira polo seu elevado 
contido en proteína e pola súa boa dixestibilidade e, pola 
outra, teñen a capacidade para �xar nitróxeno do aire, o 
que deberá terse en conta na fertilización nitroxenada.

Un excesivo uso de nitróxeno nas pradeiras supuxo no 
seu momento unha diminución do trevo nas pradeiras, 
pero a partir dos anos setenta do século XX a aparición de 
altos contidos de nitratos nas augas, co conseguinte risco 
para o medio e para a saúde humana, e a procura de sis-
temas de produción cun menor custo por un incremento 
de prezo dos fertilizantes nitroxenados, �xo que se alterase 
esta tendencia, coa incorporación de novo dos trevos nas 
pradeiras (Piñeiro et al., 2000).

As aplicacións RAX teñen en conta que a cantidade de 
nitróxeno aplicado in�úe de forma decisiva no equilibrio 
gramínea-leguminosa (González, 1982), restrinxindo as 
doses altas de nitróxeno nos aproveitamentos de ensilado 
para asegurar a presenza de leguminosas. Tamén teñen en 
conta que en sistemas en pastoreo se reducen as doses de 
fósforo e potasio porque hai un retorno a través dos animais 
pastantes, que é máis acusado para o potasio. Ademais, as 
doses superiores a 100 kg/ha de K2O deben repartirse en 
dúas ou tres veces. Unha dose moi alta á saída do inverno 
fai que a concentración do potasio das gramíneas sexa moi 
alta, dando lugar ao que se denomina “consumo de luxo”, 
sen repercusión no nivel de produción. Como consecuen-
cia, pode haber escaseza de potasio no solo nos cortes se-
guintes, o que afecta negativamente ao desenvolvemento 
dos trevos, que compiten moi mal coa gramínea nunha 
situación de escaseza de potasio (Castro et al., 2012).

Tendo en conta o sistema de manexo e o contido en le-
guminosas, o programa permite elixir entre catro opcións:
• Pastoreo con leguminosas
• Pastoreo con moi poucas leguminosas
• Ensilado cun corte
• Ensilado con dous cortes

Técnicas, momentos e condicións de aplicación dos xurros
O nitróxeno non se acumula no solo co tempo, polo que o 
fertilizante nitroxenado debe achegar todas as extraccións 
que realiza a colleita e tamén as perdas por volatilización 
do amoníaco (NH3) cara á atmosfera, que poden ser im-
portantes cando se fertiliza con xurros (García et al., 2010). 

A e�ciencia na utilización do nitróxeno dos xurros vai 
depender da técnica de aplicación. Para mellorar o apro-
veitamento do nitróxeno antes de implantar a pradeira 
debe facerse o enterrado do xurro co �n de evitar as per-
das do nitróxeno amoniacal cara á atmosfera. Se o xurro 
non se enterra, pódese volatilizar a totalidade do nitróxe-
no amoniacal, que representa aproximadamente dun 50 % 
ata un 75 % do nitróxeno no xurro de vacún e porcino, 
respectivamente. O 50 % das perdas de amoníaco ocorren 
dentro das 4-12 horas despois da aplicación dos xurros; a 

incorporación con grades pode diminuír as perdas arredor 
do 80 % e a inxección en profundidade na súa totalidade 
(Oenema et al., 2008). Nesta volatilización tamén in�úen 
outros factores como son a temperatura, a humidade e o 
vento (táboa 2). 

Táboa 2. Eficiencia de utilización do nitróxeno do xurro, 
en función das técnicas, dos momentos e das condicións 
de aplicación

Forma de 
aplicación

Momento de 
aplicación

Condicións de aplicación 

Óptimas (*) Regulares Malas (**)

Cobertoira
Finais de inverno

Primavera
Outono

0,7
0,5
0,4

0,6
0,5
0,3

0,6
0,4
0,3

Enterrado
Inmediatamente 
Menos de 4 horas

O mesmo día

0,9
0,8
0,7

0,8
0,7
0,6

0,7
0,6
0,5

(*) Condicións óptimas: 
• Elevada humidade relativa do aire: 

orballo, ao amencer ou ao atardecer
• Vento en calma
• Baixas temperaturas

(**) Condicións malas:
• Tempo seco, mediodía
• Forte vento
• Altas temperaturas

A aplicación RAX de fertilización de establecemento de 
pradeira dá a opción de introducir a forma, o momento e 
as condicións de aplicación e calcula as perdas por volati-
lización corrixíndoas cunha maior achega de fertilizante 
nitroxenado. 

A aplicación RAX de fertilización anual de pradeiras só 
ten a opción de elixir condicións de aplicación, ao ser sem-
pre a aplicación en cobertoira e a �nais do inverno. No caso 
de dous cortes para ensilado aplícase unha e�ciencia de 0,5 
para a aplicación en cobertoira tras o primeiro corte.

Outros datos
A aplicación RAX de fertilización de establecemento de 
pradeiras permite de�nir os metros cúbicos por hectárea 
de xurro que se van aplicar. Hai tres opcións:
• Non cubrir este dato e o programa toma o valor de 20

m3/ha e de 40 m3/ha.
• Cubrir o dato previamente á recomendación que vai

obterse.
• Volver a cubrir o dato a posteriori, para axustar a dose á

recomendación obtida.
Na aplicación RAX de fertilización anual esta dose é 

calculada tendo en conta que as doses de unidades de fer-
tilizante de potasio non deben ser superiores nunha soa 
aplicación a 100 kg de K2O/ha. 

Ambos os programas calculan as unidades fertilizan-
tes complementarias ás aplicadas co xurro para cubrir 
todas as necesidades da pradeira, permitindo tamén 
elixir entre diferentes fertilizantes. En función do tipo 
de fertilizante pódese elixir o nutriente que se quere 
achegar na súa totalidade: N, P2O5 ou K2O e o programa 
posteriormente indicará se quedan pendentes de satis-
facer as necesidades dalgúns destes nutrientes. Ao igual 
que no caso do xurro, pódese elixir o fertilizante a poste-
riori para adaptalo ao equilibrio entre nutrientes obtido 
na recomendación. 
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DATOS DE SAÍDA DO PROGRAMA
Unha vez introducidos os datos indicados anteriormente, 
a aplicación mostra unha saída de datos, que pode impri-
mirse ou gardarse:
• O valor fertilizante de 1 m3 de xurro, expresado en uni-

dades fertilizantes de nitróxeno (kg de N), de fósforo 
(kg de P2O5) e de potasio (kg de K2O).

• A equivalencia de 10 m3 do xurro en fertilizantes
simples.

• A recomendación de encalado en t/ha de calcaria cun
100 % de riqueza. Para outras riquezas ou materiais 
encalantes pode utilizarse a aplicación REN de Reco-
mendación de Encalado.

• O abonado necesario para satisfacer as necesidades de
nitróxeno (N), fósforo (P) e potasio (K) da pradeira, 
expresado como m3 de xurro.

• As unidades fertilizantes de nitróxeno (kg/ha de N),
de fósforo (kg/ha de P2O5) e de potasio (kg/ha de 
K2O) que faltarían por achegar á pradeira cando se 
aplica a dose de xurro que se seleccionou previamente, 
pero na aplicación de fertilización no establecemento 
convén modi�car a dose en función dos resultados do 
apartado anterior. Na aplicación RAX de fertilización 
anual en manexo en pastoreo, a fertilización previa 
ao primeiro pastoreo compleméntase cunha achega 
posterior de nitróxeno en forma de nitrato amónico 
cálcico do 26 %.

• Necesidades pendentes de satisfacer se se aplica un
determinado fertilizante. Este pode seleccionarse ao 
principio indicando o nutriente que se quere achegar 
na súa totalidade, pero convén modi�calo en función 
dos resultados do apartado anterior, para que os valo-
res se aproximen a 0.

CONCLUSIÓNS
As aplicacións web RAX (Recomendación de Abonado 
con Xurros) de fertilización en pradeiras fan unhas reco-
mendacións que teñen en conta que a principal fonte de 
nutrientes nas explotacións de gando vacún está na reci-
claxe do xurro como fertilizante orgánico, recomendacións 
que poden vir complementadas, se é necesario, co uso de 
fertilizantes minerais sintéticos.

As aplicacións veñen acompañadas dunha guía de utili-
zación, aínda que son de uso moi doado tanto para técnicos 
coma para gandeiros, polo que esperamos que sexan unhas 
boas ferramentas para o incremento e para a mellora do 
uso do xurro como fertilizante nas explotacións galegas.
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COÑECER AS NECESIDADES DE ENCALADO 
É DE MOITA IMPORTANCIA, XA QUE 
OS FERTILIZANTES NON SERÁN BEN 
APROVEITADOS POLA PRADEIRA SE NON 
SE CORRIXE A ACIDEZ DO SOLO




