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Metodoloxía:

O paso inicial é a separación do xurro en 
fraccións, sólida e líquida. A partir de aí, 
contémplanse varios procesos: 

a) Tratamento da fracción líquida: Redución 
de nitróxeno na explotación mediante un 
sistema piloto de zona húmida arti�cial

 Como esta fracción está concentrada en 
nitróxeno, trátase nunha zona húmida 
arti�cial optimizada, onde o contido en 
nitróxeno se reduce mediante macró�tas e 
bacterias nitri�cantes, xerando auga que 
pode ser usada para rega e limpeza ou 
vertida en canais públicos.

b) Tratamento da fracción sólida: logo de 
pre-seleccionar o compostaxe, en labora-
torio estabilízase e hixienízase para ser 
avaliada como cama para as vacas.

Por outra banda, tamén se realiza

c) Redución de emisións de amoníaco, 
metano, dióxido de carbono etc. ocasiona-
das pola aplicación de xurro ao terreo: 
desenvolvemento dun sistema de baixo 
custo e fácil adaptación aos camións cister-
na, que permite aplicar xurro e avaliar o seu 
uso directamente coa fracción líquida 
(controlaranse diferenzas de caudal, 
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FEADER 2018/019B atascos, necesidade ou non de trituración 
etc.). Adicionalmente, caracterización da 
explotación da explotación para determi-
nar posición e capacidade da zona húmida.

d) Realización dun balance de emisións 
xeradas na granxa, na balsa de xurro, na 
zona húmida e durante a aplicación. 

Punto de partida:

• O proxecto desenvolveuse en SAT O 
Chope, que dispón de 220 cabezas de 
gando vacún leiteiro e máis de 95 has de 
terreo de cultivo. A produción anual de 
xurro rolda os 5.800 m3.

• O xurro pasa da nave de gando a unha 
foxa aberta dividida en dous comparti-
mentos de 27 m longo x 12 m ancho x 2.8 
m fondo, con aproximadamente 908 m3.

 A caracterización físico–química do xurro 
determina: 10% de contido sólido, materia 
orgánica de 95 gDQOTOTAL/kg e 18 gDQOSO-

LUBLE/kg e nitróxeno amoniacal de 0.99 gN/l.

• Para a zona húmida xerouse unha fracción 
líquida a escala laboratorio, determinando: 
biodegradabilidade de 15 gDBO5/kg e 
concentración de metais entorno 1.6 g/l de 
calcio, 0.6 g/l magnesio e 2.4 g/l de potasio.

 A separación da fracción líquida é necesa-
ria antes da entrada do xurro ao sistema 

para evitar colmatación na eliminación de 
amonio mediante zona húmida. 

 Polas características da explotación, para 
separar, optouse por un separador de 
parafuso prensa de funcionamento 
semiaoutomático. 

 Para a eliminación do nitróxeno seleccio-
nouse un sistema de macró�tas con thypas 
(espadanas) en zona húmida de �uxo 
subsuper�cial vertical con aireación. 

- Dimensións da zona húmida: 18 m2 (6x3 m 
en cota cero e profundidade de 1 metro). 
Caudal diario a tratar: 0.75m3. 

- Distribución da alimentación: tubos de PVC 
de diámetro 20 mm con ori�cios que permi-
ten �uxo de líquido entre macró�tas (4 
plantas por unidade de super�cie; 75 unida-
des de typhas).

- Para facilitar drenaxe: 4 capas de grava e 
área. Para recollida de augas: rede de tubos 
de PVC de 10mm no fondo da zona húmida, 
e con tubos de aireación para facilitar osixe-
nación. 

• A auga que atravese a zona húmida recolle-
rase e, tras comprobar a súa aptitude, deter-
minaráselle o seu uso. 

Obxectivo:

Obtención dunha solución acadable, sinxela 
de operar e de baixo custo para diminuír a 
concentración de nitróxeno aplicado ao 
campo e reducir as emisións de amoníaco, 
metano, dióxido de carbono etc., así coma o 
impacto ambiental asociados á práctica da 
aplicación de xurro.

Este proxecto conta co apoio da Xunta 
de Galicia e do FEADER (Fondo Europeo 
Agrícola de Desenvolvemento Rural) no 
marco do PDR (Programa de desenvol-
vemento rural) de Galicia 2014-2020, 
mediante o programa de axudas para 
execución de proxectos dos grupos 
operativos da Asociación Europea da 
Innovación.

Recibe 98.737,55 € en axudas.

Coordina: Asociación Galega de 
Cooperativas Agroalimentarias – 
AGACA, con participación de Funda-
ción Centro Tecnolóxico de E�ciencia 
e Sostenibilidade Enerxética —Ener-
gyLab, Inxenium Sostible S.C.P., e 
SAT O Chope.


