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Objectius del projecte PORC-CAMB

Millorar el benestar del bestiar a les granges porcines mitjançant la mitigació de les 
emissions d’amoníac

 Millorar ratis de producció i econòmics durant l’engreix de porcí 

 Millorar la qualitat del producte final obtingut

 Minimitzar problemes de salut/malalties als animals  

 Millorar la percepció del consumidor respecte a les condicions d’estabulació dels animals. 



Objectius del projecte PORC-CAMB

Millora en ratis de 
producció i qualitat

Minimitzar problemes 
salut/malalties



Millora en ratis de 
producció i qualitat

Minimitzar problemes 
salut/malalties

Acidificació del purí

Addició de zeolites

Metodologia



Acidificació del purí
pH ≤ 5,5

Efecte tampó de cada purí (carbonats)

pH inicial del purí

Reduccions de NH3superiors al  90%

Alts consums = alt cost de tractament

Metodologia



Metodologia

Addició de zeolites

Aluminosilicats amb estructura porosa i amb alta 
capacitat d’intercanvi iònic

Costos reduïts d’aplicació i producte

Reduccions del 20-30% de NH3



Addició de zeolites

Acidificació del purí

Minimitzar problemes 
salut/malalties

Amoníac 

Sulfur d’hidrogen

Temperatura

Humitat relativa

Ventilació

Partícules

PARÀMETRES AVALUATS EN LES NAUS

Control sense tractament

Metodologia



Amoníac 

Sulfur d’hidrogen

Temperatura

Humitat relativa

Ventilació

Partícules

PARÀMETRES AVALUATS

Metodologia

Mapes d’isoconcentracions dels paràmetres avaluats

Divisió en seccions de les diferents corralines



Metodologia

Taxes d’emissions del purí a les fosses

Amoníac 

Sulfur d’hidrogen

PARÀMETRES AVALUATS

Taxes d’emissió NH3 i H2S

mg N o H2S / m2 dia



Metodologia

Selecció de les granges d’estudi: avaluació de 12 granges

 Ventilació de la granja (natural o forçada)

 Disposició dels slats

 Nº de fileres de quadres

 Nº de porcs

 Disposició de les naus

 Dimensions de la nau

 Diferència d’inici del cicle d’engreix entre naus

 Similitud entre naus



PorqueresCornellà de Terri

Metodologia

Sant Martí del Llemena Viladesens

Addició de zeolites

Acidificació del purí

Control sense tractament

Addició de zeolites

Control sense tractament

Fontcoberta

Garrigoles

Fonteta



CICLE 1 CICLE 2 CICLE 3

CORNELLÀ

23/03/2021 14/09/2021 27/02/2022

20/04/2021 13/10/2021 13/03/2022

18/05/2021 12/11/2021 21/04/2022

22/06/2021 01/12/2021

PORQUERES

07/04/2021 09/09/2021 17/02/2022

04/05/2021 08/10/2021 24/03/2022

08/06/2021 10/11/2021 27/04/2022

29/06/2021

St MARTI LLEMENA

15/06/2021 21/10/2021

20/07/2021 30/11/2021

07/09/2021 16/12/2021

VILADESENS 892 AR 

26/03/2021 02/09/2021 12/01/2022

22/04/2021 05/10/2021 10/02/2022

20/05/2021 03/11/2021 24/02/2022

03/06/2021

Calendari mostrejos realitzats a les 4 granges avaluades

AVALUACIÓ DURANT 3 CICLES D’ENGREIX

POSSIBLE VARIABILITAT TEMPORAL

Metodologia



Estudi mitigació de les emissions mitjançant tractaments
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) Control Zeolita Àcid a

La reducció en les naus no segueix un patró al llarg de cada un dels cicles

Particularitat en la disposició i 
forma de cada granja



Estudi mitigació de les emissions mitjançant tractaments
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Concentracions de NH3 per sota dels 5 
ppm v/v

ALTA FREQÜENCIA BUIDAT FOSSES I 
DISPOSICIÓ DE LES NAUS PERMET 

ALTES VENTILACIONS
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La reducció en les naus no segueix un patró al llarg de cada un dels cicles
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Estudi mitigació de les emissions mitjançant tractaments
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La tipologia de les naus, ubicació geogràfica així com

la freqüència de buidat de les fosses donat el seu

dimensionament, jugarien un paper rellevant sobre les

emissions independentment dels tractaments aplicats

en cada una de les naus.

La no homogeneïtzació dels purins acidificats sota els

slats no permet observar canvis en el pH final de purí, per

el que podria estar emmascarant l’efecte de l’acidificació



Seguiment paràmetres benestar (productivitat)

PARÀMETRES AVALUATS

- Guany mig diari (GMD)

- Ingesta mitja diària (IMD):

- Índex de conversió (IC):

- % Baixes

- Pes canal (sacrifici)

Anàlisi multivariable amb les dades recopilades tant

a nivell experimental com dades proporcionades

per els escorxadors i l'anàlisi de variància (ANOVA)

que permet conèixer l’efecte del tractament a la

resposta d’increment de productivitat

Resultats estadísticament significatius??



Seguiment paràmetres benestar (productivitat)

PARÀMETRES EVALUATS

- Guany mig diari (GMD)

- Ingesta mitja diària (IMD):

- Índex de conversió (IC):

- % Baixes

- Pes canal (sacrifici)

Anàlisi multivariable amb les dades recopilades tant

a nivell experimental com dades proporcionades

per els escorxadors I 'anàlisi de variància (ANOVA)

que permet conèixer l’efecte del tractament a la

resposta d’increment de productivitat

Resultats estadísticament significatius??

S’observen diferencies significatives en els pesos de canal. 

Registre net d’engreix de cada un dels animals per tal de poder afirmar majors nivells de 

productivitat en cada una de les granges avaluades. 



CONCLUSIONS i RECOMANACIONS

o En el present estudi, es van avaluar dos tractaments: acidificació química i addició de zeolites, com a

tecnologies per a la reducció d’emissions d’amoníac en les granges d’engreix.

o Per una banda els tractaments han presentat percentatges de reducció d’amoníac en naus de manera

puntual i no s’ha observat un patró de reducció de manera continua al llarg de cada un dels cicles d’engreix

en les naus de tractament.

o Cal suposar que l’efecte positiu d’aquest tractament es pot veure emmascarat quan les naus tenen una

ventilació molt forta i no permeten la detecció de concentració de gasos en les naus. La tipologia de les

naus, ubicació geogràfica així com la freqüència de buidat de les fosses donat el seu dimensionament,

jugarien un paper rellevant sobre les emissions independentment dels tractaments aplicats en cada una de

les naus.



CONCLUSIONS i RECOMANACIONS

o No tots els paràmetres avaluats de producció presenten de manera significativa millores. Tot i que

l’anàlisi estadístic corrobora certa significança, cal tenir en compte que aquest pesos han estat

avaluats com a pesos de sacrifici i que caldria un registre net d’engreix de cada un dels animals per

tal de poder afirmar majors nivells de productivitat en cada una de les granges avaluades..

o La mesura en continu de les emissions en les naus, disposar del pes d’entrada i sortida de cada

animal o dosificar l’àcid en un sistema que permeti la barreja d’aquest amb el purí, podrien ser

considerades com a actuacions per a possibles millores del sistema experimental avaluat en

aquest estudi.
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