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RESUM
Les dejeccions ramaderes són riques en nutrients, però també contenen - en menor proporció - altres
compostos com fàrmacs i antibiòtics. Aquests fàrmacs administrats als animals no són totalment
absorbits i metabolitzats pels mateixos i, com a conseqüència, la majoria s'excreten en l’orina o
excrements, inalterats o com a metabòlits. L'aplicació d’aquestes dejeccions ramaderes sense tractar
com a fertilitzants als sòls pot provocar la contaminació per fàrmacs i antibiòtics dels sòls i masses
d’aigua de zones agrícoles.
El CT BETA de la UVic-UCC, en col·laboració amb l'ICRA i altres empreses del sector, han realitzat una
guia tècnica per l’assessorament del sector ramader demostrant la capacitat de reducció i/o eliminació de
fàrmacs i antibiòtics mitjançant tecnologies convencionals de tractament de dejeccions ramaderes. Les
tecnologies escollides de les plantes de tractament de purins i fems són nitrificació – desnitrificació
(NDN), digestió anaeròbia, osmosis inversa i compostatge. Aquesta guia aporta resultats d’estudis
d’investigació realitzats anteriorment i recomenacions per promoure l’aplicació de tecnologies de
tractament de dejeccions ramaderes i proposar estratègies de mitigació per evitar la propagació
d’antibiòtics i resistències al medi ambient. La guia va dirigida a als ramaders i professionals del sector,
així com altres profressionals interessats en aquesta temàtica..

01. Objectius

•

Els objectius principals són:
•

•

Demostració de la capacitat de les tecnologies
convencionals de tractament de dejeccions
ramaderes per reduir i/o eliminar el seu
contingut en fàrmacs i antibiòtics.
Proposar al sector ramader recomanacions per
a l’aplicació d’aquestes tecnologies per reduir la
presència d’aquests compostos al medi.

Realització d’activitats de difusió: s’ha
realitzat un vídeo divulgatiu disponible al canal
de Youtube de U-Divulga per explicar la
problemàtica i introduir la guia. També s’ha
realitzar una Jornada PATT per a la difusió de
la guia i promoure el debat entre experts del
sector.
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02. Descripció de les
realitzades i resultats
•

•
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Homogeneïtzació dels resultats obtinguts en
estudis previs: s’ha sintetitzat i explicat de
forma planera els resultats d’estudis previs
publicats en revistes científiques. Els estudis
previs consistien en demostrar la distribució i
capacitat de reducció i eliminació de fàrmacs i
antibiòtics en les següents tecnologies de
tractament de dejeccions ramaderes: NDN,
digestió
anaeròbia,
osmosis
inversa
i
compostatge.
Elaboració d’una guia tècnica per l’assessorament del sector ramader: inclou els resultats
de la reducció i eliminació de fàrmacs i
antibiòtics en tecnologies de tractament de
dejeccions ramaderes i recomanacions per a
l’aplicació d’aquestes per reduir la presència de
fàrmacs i antibiòtics al medi ambient.
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Foto 1. Eliminació de fàrmacs i antibiòtics durant
l’etapa de nitrificació-desnitrificació. Font: CT BETA

03. Àmbit d’aplicació
Aquesta guia està disponible en català i castellà per
poder difondre els resultats i les recomanacions al
sector ramader català, així com també a altres
regions que tenen problemàtiques similars.
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04. Conclusions i accions futures

Referències

L’elaboració de la guia tècnica ha permès demostrar
la presència i capacitat de reducció i/o eliminació
d’antibiòtics en tecnologies de tractament de
dejeccions ramaderes i explicar d’una forma planera
els resultats científics obtinguts en estudis previs
d’aquest àmbit dirigit al sector ramader. La guia
proposa un seguit de recomanacions i estratègies de
mitigació per evitar la propagació d’antibiòtics i
resistències al medi ambient.
Es pretén fer difusió més extensiva d’aquesta guia i
el vídeo perquè arribi de forma adequada al sector
ramader i professionals del sector.
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DIFUSIÓ DEL PROJECTE
•
•
•

Organització d’una Jornada PATT “Reducció d’antibiòtics mitjançant tecnologies per al tractament de
purins” que es va celebrar a Vic el dia 17 de desembre del 2019 al matí. Les jornades van comptar amb la
participació de professionals del sector ramader i de centres de recerca i innovació.
Realització d’un vídeo divulgatiu de la guia que anirà vinculat per a la seva difusió al Canal de Youtube
de U-Divulga, al portal RuralCat i a la web i xarxes socials del CT BETA i la UVIC-UCC.
Difusió a través de la web i xarxes socials del CT BETA i la UVIC-UCC i a la premsa local.
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