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Este manual forma parte do proxecto Mellora da competitividade das explotacións
de gando vacún de leite mediante asesoramento para a redución da pegada de
carbono e a pegada hídrica, xestionado no marco da Confederación Empresarial
Española da Economía Social (CEPES) como Organismo Intermedio dos fondos do
Fondo Social Europeo (FSE).

Conta coa cofinanciación do FSE, mediante a convocatoria de subvencións para
proxectos de tipo 2: Mellora da competitividade das empresas e entidades de
economía social e apoio á consolidación empresarial, e intervencións tipo 2.1:
Desenvolvemento de plans e estratexias que melloren a competitividade das
empresas de economía social en calquera ámbito operativo.
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EMISIÓNS DE CAMPO

A inxesta de alimentos con maior
proporción de millo e legumes pode
chegar a reducir as emisións de metano
ata o 30%.
Complementar a ración diaria dos
pensos ricos en millo e legumes con
subprodutos DDG e fariñas de
oleaxinosas reduce a produción de
metano.
As forraxes de alta dixestibilidade
aumentan a eficiencia da produción e
redúcese o metano xerado na
fermentación entérica.
Aumentar a vida produtiva das vacas,
para reducir o número de animais
necesarios para a reposición.
Aportar dietas con maior proporción de
leguminosas que de gramíneas.

A fosa do xurro e a esterqueira
deben estar tapadas: contar con
superficies impermeabilizadas para
reducir as emisións directas de
metano e os compostos de
nitróxeno derivados da
fermentación dos xurros.
Compostar as dexeccións de forma
sólida, xa que se reducen as
emisións de metano con
investimentos relativamente
económicos.
Aplicar o xurro con aplicadores
directos e, preferiblemente,
enterralos no menor tempo posible. 
As condicións climáticas no
momento de aplicación axudan a
reducir as emisións. Débese contar
con elevada humidade relativa no
aire (orballo e primeira hora da
mañá) vento en calma e
temperatura favorable para o
desenvolvemento vexetativo das
plantas.
As mellores épocas de aplicación
do xurro son a saída do inverno e
primavera.
Coñecer os nutrientes que aporta o
xurro: analizar una mostra no
laboratorio ou ben estimar o
contido en materia seca cun
densímetro.

2. Manexo das
dexeccións

1. Metano xerado na
fermentación
entérica
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ENERXÍA

Empregar equipos combinados para
optimizar ao máximo o número de
pasadas de labor. Desta maneira
baixarían o custo e o consumo de
combustible.
Adquirir materias primas na
proximidade xeográfica para evitar
gastos elevados no combustible para
o transporte.
Instalar placas de pre-enfriamento
do leite: aforraríase preto dun 45% do
consumo eléctrico do tanque.
Instalar iluminación de exterior con
enerxía solar, valorando dita
instalación na propia cuberta das
naves.
Realizar mantementos preventivos
das tubaxes de condución de
refrixerantes e válvulas para evitar
posibles perdas de refrixerante que
poidan contaminar o medio ambiente
ou ás persoas.
Aproveitar ao máximo a luz natural:
usar cores claras nas paredes
internas e teitos, instalar parte das
cubertas translúcidas, colocar mesas
de traballo cerca das fiestras.
Separar luminarias, de xeito que se
poida dar luz á zona más escura e a
zona clara quede iluminada con luz
natural.

Realizar mantementos correctos do
tractor, máquinas e apeiros.
Traballar co solo en tempero.
Coñecer a potencia axeitada para
cada apeiro e controlar a súa
profundidade de traballo: aforraríase
do 10% ao 15% do consumo.
Escoller a sementeira directa na
medida do posible.
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ALIMENTACIÓN

Contar cunha base territorial acorde
co numero de animais presentes na
granxa para non ter que comprar
alimento, ou ben vía penso
composto ou ben vía forraxe.
Favorecer o pastoreo dos animais,
tendo en conta a carga gandeira e a
rotación dos prados con mesturas
axeitadas de gramíneas-
leguminosas.
Axustar a ración periodicamente para
que os animais coman o alimento
necesario de forma eficiente.
Producir forraxes de calidade para
reducir o aporte de concentrado na
ración.
Utilizar trigo e cebada fronte a sorgo
e millo pode supoñer una redución
do 30% das emisións.
Proporcionar o aporte proteico do
concentrado con colza en vez de
soia, ao tratarse dun cultivo de
proximidade na Unión Europea.

Levar a cabo unha correcta
eliminación dos envases e embalaxes
innecesarios.
Aumentar o tempo de vida dos
produtos.
Tratar de evitar, sempre que sexa
posible, o almacenaxe exterior de
substancias, residuos, maquinaria…
que poidan chegar a contaminar o
chan onde se depositan. Do contrario,
deberase dispor de medios para
controlar posibles derrames.
Dar prioridade á compra de materiais
con envases fabricados con materiais
reciclados e biodegradables.

XESTIÓN DE 
RESIDUOS
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INSUMOS
AGRÍCOLAS

1. Fertilizantes
Evitar o uso de fertilizantes a base de
urea para reducir as emisións de
amoníaco. Son mellores os de nitrato
amónico, xa que teñen N asimilable
de forma inmediata pola planta e N
que é retido no chan e posto a
disposición ao longo do cultivo.
Facer o aporte de fertilizantes con
maquinaria en bo estado e,
preferiblemente, dotada de
mecanismos de precisión para
axustar as doses o máximo posible.

Realizar analíticas de solo para
coñecer os nutrientes que se atopan
no chan e facer un aporte racional de
fertilizantes minerais en función das
necesidades do cultivo.
Non por botar máis mineral teremos
máis forraxe.
A fertilización orgánica pode ser
suficiente para cubrir as necesidades
do cultivo.
Se o xurro non é enterrado antes das
12 horas tras a aplicación pode
chegar a volatilizarse o 50% do
nitróxeno amoniacal.
A incorporación directa do xurro en
profundidade evita a volatilización no
nitróxeno.
Realizar o aporte de xurro sempre
con aplicadores: evitar outro tipo
mecanismos de aplicación.
O emprego de fórmulas con maior
densidade de leguminosas reduce o
uso de fertilizantes minerais, xa que
as leguminosas captan o nitróxeno
atmosférico e fíxano no solo.
Emprego de fertilizantes verdes con
cultivos de leguminosas como
chícharos ou veza. Enriquecen o
chan en N, favorecen a estrutura do
solo e evitan a fertilización mineral.
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A rotación de cultivos evita a
proliferación de pragas e malas
herbas.
O monocultivo aumenta a
necesidade de pesticidas.
O emprego de técnicas de laboreo,
como poden ser a escardi e o binadii,
pode garantir en gran medida a
redución de herbicidas.
Un bo estado das máquinas
pulverizadoras favorece a redución
do emprego de pesticida.
Controlar as doses de cada
tratamento: non por botar máis o
bicho morre. Pódense dar casos de
resistencia.
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2. Pesticidas
Potenciar a loita biolóxica sempre
que sexa posible.
Evitar o uso de fertilizantes a base de
urea para reducir as emisións de
amoníaco. Son mellores os de nitrato
amónico, xa que teñen N asimilable
de forma inmediata pola planta e N
que é retido no chan e posto a
disposición ao longo do cultivo.
Facer o aporte de fertilizantes con
maquinaria en bo estado e,
preferiblemente, dotada de
mecanismos de precisión para
axustar as doses o máximo posible.
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PEGADA HÍDRICA
Uso eficiente da auga

Utilizar bebedoiros de máxima eficiencia hidráulica e adecuados a cada 

Instalar sistemas de recuperación de auga para a súa reutilización.
Detectar e reparar as fugas nas instalacións hidráulicas.
Potenciar os Sistemas de aproveitamento de augas pluviais para a limpeza.
Deixar unha franxa de terreo nos lindes da parcela sen fertilizar para evitar a
contaminación de augas ou doutros terreos. Respectar as marxes:

A outras fincas: 5 m.
A cursos de auga: 10 - 15 m.
Pozos de auga: 35 - 50m. 

      especie e idade do animal.

Alimentación: axuste do contido proteico da ración. Tentar baixar a P.B. da
ración.
Manexo do gando: aumentar os tempos de pastoreo.
Almacenamento do xurro: aumentar a capacidade da fosa e favorecer a
formación de costra, mediante palla, bólas plásticas etc.
Evitar a fertilización con urea. É mellor o nitrato amónico.
Aplicación do xurro no chan: axuste da dose de fertilizante N en función da
cantidade de xurro aplicado. Botar o xurro cando orballa. Darlle un pase de
grada para enterralo nas oito horas seguintes.

MELLORES PRÁCTICAS
PARA REDUCIR AS
EMISIÓNS DE
AMONÍACO
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