
Participan:



biental e económica, para obter leite 
con baixo impacto no cambio climático. 
Mídense: 
 

 Gases de efecto invernadoiro 
(GEI) tendo en conta emisións 
directas dos animais, gasto ener-
xético e uso de maquinaria na 
explotación. 

 Pegada de carbono dos materiais 
empregados (pensos, abonos), 
incluíndo a das materias primas 
dos pensos nos respectivos paí-
ses de orixe.  

 Análise conxunta por tipoloxía de 
explotación. 

 
3.– Identificación e aplicación de técni-
cas que melloren o balance de nutrien-
tes e a pegada de carbono. Unha delas 
será a fertilización racional das par-
celas da explotación usando ferramen-
tas de apoio á decisión (os programas 
REN e RAX), que teñen en conta fertili-
dade do solo, manexo dos cultivos e 

   Galicia é a primeira comunidade au-
tónoma produtora de leite. A intensifi-
cación produtiva nos últimos anos ten 
consecuencias medioambientais por: 
 

 Gran consumo de pensos e fertili-
zantes minerais 

 Concentración en menos explota-
cións 

 Maior número de animais 
 Maior uso da terra, nutrientes, au-

ga e enerxía 
 
OBXECTIVO 
 

  O proxecto “Eurel: produción dun leite 
competitivo respectuoso co medio, me-
diante a utilización de ferramentas de 
apoio e técnicas para un uso eficiente 
dos recursos da explotación leiteira” 
busca lograr unha produción leiteira 
sustentable mediante o uso eficiente 
dos recursos da explotación 
(fertilizantes orgánicos) e conxugar 
competitividade económica e boas 
prácticas que minimicen o impacto da 

explotación sobre a calidade dos recur-
sos naturais (solo, auga e aire). 
 

Como? 
  
1.– Cálculo do exceso de nutrientes 
en cada sistema de produción de leite 
(balance de nitróxeno e fósforo), conta-
bilizado como a diferenza entre inputs 
e outputs, expresada en kilos de N e 
kilos de P2O5 por unidade de superficie 
(ha) e por unidade de produción de 
leite (1000 l).   

 
 Entradas (inputs) - alimentos, fo-

rraxes, fertilizantes minerais, xu-
rros e estercos importados, N fixa-
do por leguminosas, animais com-
prados e deposición atmosférica.  

 Saídas (outputs) - leite, carne, 
animais vendidos, cultivos e xu-
rros e estercos exportados fóra da 
explotación. 

 
2.– Cálculo da pegada de carbono 
como indicador de eficiencia medioam- valor fertilizante e condicións de 

aplicación do xurro, para o que se 
recollerá información sobre os cul-
tivos e mostras de solo da explota-
ción, así como mostras de xurro 
que serán analizadas.  
 
4.– Intercambio de información 
con explotacións doutras re-
xións (viaxes, follas divulgadoras 
das explotacións cos seus indica-
dores, páxinas web do proxecto 
Eurodairy, de AGACA e do CIAM-
INGACAL) para compartir coñece-
mentos (innovacións), discutir apli-
cabilidade de novas técnicas, ver 
melloras adicionais, necesidades  
de desenvolvemento e prioridades. 

RESULTADOS ESPERADOS 
 
1.– Incorporación de ferramentas de 
apoio á decisión nas explotacións 
gandeiras. Búscase usar o balance de 
nutrientes e a pegada de carbono como 
medios de identificación de puntos de 
mellora económica e medioambiental.  
 
2.– Aplicación de técnicas de mellora 
do balance de nutrientes para uso efi-
ciente dos recursos e diminución das 
perdas ao medio. 
 
3.– Aplicación de técnicas que reduzan 
a pegada de carbono e as emisións 
de GEI para mitigar o cambio climático. 

 

Este proxecto conta co apoio 
da Xunta de Galicia e do  
FEADER (Fondo Europeo 
Agrícola de Desenvolvemen-
to Rural) no marco do Pro-
grama de desenvolvemento 
rural de Galicia 2014-2020, 
mediante o programa de axu-
das para execución de pro-
xectos dos grupos operativos 
da Asociación Europea de 
Innovación . 

Conta con 74.959,63 € de 
orzamento. 

Participan: Unión de Coo-
perativas Asociación Gale-
ga de Cooperativas Agra-
rias—AGACA, INGACAL e 
Cooperativa Agraria Pro-
vincial de A Coruña  
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