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RESUM
Les dejeccions ramaderes es caracteritzen per tenir un elevat contingut d’aigua (85-95%) de nutrients
(principalment fòsfor i nitrogen). La seva aplicació al sòl els converteix en fertilitzants adients per retornar
aquests nutrients al terra evitant així la proliferació de les zones desertificades al territori, però el seu alt
contingut en aigua fa molt costos i poc eficient el seu transport cap sòls amb falta de nutrients.
El projecte pretén demostrar la viabilitat d’una tecnologia innovadora, desenvolupada per la Plana de Vic,
Grup Solucions i el Centre Tecnològic BETA (TECNIO) de la Universitat de Vic-Universitat Central de
Catalunya, per dur a terme la concentració efectiva dels nutrients de purins, a un cost baix, sense
emissions addicionals i amb consums energètics mínims, per tal de reduir els costs de transport i fer viable
econòmicament l’exportació de nutrients.
Mitjançant la present proposta d’Activitat de Demostració es pretén demostrar l’aplicabilitat d’aquesta
tecnologia a altres tipus de purins (engreix), validar-la en altres granges de mares i poder disposar d’un
manual i protocol de funcionament que, en primer lloc, permeti distribuir la informació de manera efectiva
als ramaders i en segon lloc que promogui i faciliti la seva acceptació i aplicació pel sector ramader.

01. Objectius

03. Resultats

L’objectiu principal del projecte és la reducció dels
costos de gestió de les dejeccions ramaderes
aplicant un nou procés a partir del qual el purí
procedent de la granja es separa en dues fases, una
primera fase semi-líquida on es concentri la major
part orgànica i els nutrients i es redueixi el seu
contingut en aigua per fer viable econòmicament la
seva exportació a territoris amb necessitat de
nutrients, i una segona fase líquida més diluïda que
pugui ser aplicada als sòls propers al territori on es
generen.

02. Descripció
realitzades

de

les

Els resultats obtinguts de l’operació del concentrador
de nutrients (Figura 1) demostren que l’equip opera
en igual de condicions en purins de mares que de
cicle tancat i engreix concentrant en proporcions
molt similars els nutrients, tot i així, el volum
resultant de fracció diluïda és menor (Figura 2)

actuacions

L’activitat de demostració tindrà una durada d’un
any. Durant aquest any es realitzaran les següents
tasques: (i) demostració i validació del nou
concentrador per tractar diferents tipus de
dejeccions ramaderes (en aquest cas engreix de
porcí i mares); (ii) desenvolupament del manual i
protocol de funcionament; (iii) demostració de la
qualitat agronòmica de les fraccions obtingudes; (iv)
validació tecno-econòmica de la nova tecnologia; i
(v) les activitats de difusió i disseminació dels
resultats.

Figura 1. Imatge i parts principals del concentrador.
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Figura 2. Proporció de cadascun dels paràmetres en les
fraccions concentrades i diluïdes.
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05. Conclusions i accions futures

La determinació econòmica indica que quan major
sigui la explotació ramadera, major serà el benefici
per l’adquisició del concentrador de nutrients (Taula
1). Cal tenir en compte que els càlculs s’han fet per
tipologia de purins per separat, però un mateix equip
es pot utilitzar per ambdós purins sense
requeriments extres. Alhora, es podria considerar
que els purins de cicle tancat tenen una situació
similar a la dels purins de mares.

-

-

Taula 1. Volum de purí a tractar segons tipologia per a
recuperar la inversió en 5 anys.
Mares

Engreix

Concentrador automatitzat

6298 m3

9105 m3

Concentrador no automatitzat

4658 m3

6734 m3

-

04. Àmbit d’aplicació

Els resultats demostren bona separació de
les dues fraccions amb totes les tipologies
de purí.
Els nutrients que major es separen son N, P
i DQO, mentre que K no presenta
diferències entre les fraccions concentrades
i diluïdes.
La separació amb el purí d’engreix
aconsegueix menor volum diluït degut a la
gran quantitat de sòlids, però la qualitat no
es veu afectada.
S’haurien de fer més proves per determinar
la qualitat agronòmica de les fraccions
obtingudes ja que no son concloents.
L’avaluació econòmica determina que a
partir del tractament anual de 350m3 de purí
de mares o 500 m3 de purí d’engreix
comencen a haver-hi beneficis.

Facilitar el subministrament i l’ús de fonts renovables
d’energia, subproductes, rebuigs, residus i resta de
primera matèria no alimentària per impulsar el
desenvolupament de la bioeconomia i reduir les
emissions de gasos d’efecte hivernacle i d’amoníac
provinents de l’agricultura.
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