
 Pódenos comentar que tipo de explotación 
ten e que cultivos produce? 
Actualmente temos 180 vacas en lactación 
e 360 animais en total. Respecto dos culti-
vos, manexamos ao redor de 105 hectáreas 
de praderías de raigrás híbrido principal-
mente, das cales sementamos cada ano de 
millo unhas 60 ha.  

 Como realiza os abonados nas praderías?
Sempre utilizamos todo o xurro que pro-
duce a explotación antes de sementeira e 
en inverno. Ademais, este ano aplicamos 
AMICOTE CORBIGRAN, unha emenda cal-
caria granulada que leva calcio, magnesio e 
un 4 % de nitróxeno. Este fertilizante conta 
coa tecnoloxía C-VIDA, que axuda a que se 
mineralice a materia orgánica e se desblo-
queen nutrientes como o fósforo. Co xurro e 
o AMICOTE CORBIGRAN foi suficiente para 
que puidésemos sacar unha primeira corta. 
É importante dicir tamén que, desta forma, 
quédanme encaladas as parcelas para millo.

 Como traballa na segunda corta? 
Na segunda volvo aplicar xurro e, ao redor de 
30 ou 40 días antes da previsión do ensilado, 
aplico unha dose de 250 kg/ha de NERGETIC 
DM+, coa tecnoloxía C-PROL, un fertilizante 
nitroxenado co nitróxeno nítrico amonia-
cal totalmente protexido, que, ademais, 
vén complementado con calcio, magnesio 
e boro. Levo case dez anos usando es-
tes produtos. Antes usaba para praderías           

Fertijet, pero os dous últimos anos empre-
guei NERGETIC DM+, que leva máis nitróxe-
no e máis magnesio.

 Que achega NERGETIC DM+ á súa colleita? 
Ao estar protexido polo polímero regulador 
C-PROL, fai que a planta teña o nitróxeno dis-
poñible desde o primeiro momento. Ademais, 
esta zona é moi húmida e con moita choiva e 
con este produto evitamos o lavado de nitróxe-
no, así como o dos demais nutrientes. Desta 
maneira, garantimos que a planta teña nitró-
xeno durante máis tempo para lograr a mellor 
calidade de forraxe posible. No meu caso, este 
ano conseguín unhas producións de máis de 
16 toneladas de forraxe, cun 27 % de materia 
seca e un 14,8 % de proteína.

 E no caso do millo, que fertilizante utiliza?
Antes de sementar aplico DYNAMIC 24-7-7, a 
unha dose de 400 kg/ha. Este fertilizante ta-
mén conta coa tecnoloxía C-PROL e ten pro-
texidos o fósforo e o potasio para que ningún 
elemento se lave nin se bloquee. Para min é 
importante sobre todo polo lavado nunha par-
cela de 14 ha que teño con rega, na que as 
perdas de nitróxeno sempre son maiores. Con 
este produto vexo que o millo chega moi verde 
e san ata a colleita, sen ningún tipo de caren-
cias, e acado moi boas producións; semento 
ciclos relativamente longos para estas zonas, 
300-350, e este ano conseguín unhas calida-
des de 30 % de amidón, cun 28,9 % de materia 
seca e unha proteína de 7,2 %.
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 Os abonos que menciona son de fertiberia 
TECH. Como empezou a utilizalos? 
Coñecín os produtos de Fertiberia TECH a tra-
vés do distribuidor de zona, co que teño unha 
excelente relación, e polo delegado técnico 
comercial, que veu con el a presentarme as 
diferentes gamas de produtos. 

 Que outros produtos utiliza desta casa? 
De Fertiberia TECH traballo tamén co ferti-
lizante foliar PROFERTIL. Úsoo cando teño 
que dar algún tratamento de herbicida/                              
insecticida en postemerxencia para pro-
texer a planta e que se recupere do estrés 
causado polo herbicida, polo frío ou por al-
gún insecto que estea a atacar o millo. 

 Que valora máis á hora de traballar con 
fertiberia TECH?
Realmente o máis importante é o bo trato e a 
proximidade, tanto do distribuidor como dos 
técnicos da casa. Valoro tamén moito a cali-
dade dos seus produtos, as súas tecnoloxías 
e a boa granulación. Ademais, gústame que 
realicen analíticas de terra. Este servizo úsoo 
para ver o estado das miñas parcelas, sobre 
todo para organizar os encalados e tamén 
para pensar nos abonados futuros cando co-
llo algún terreo novo.

 Recomendaría os seus produtos? 
Claro que recomendaría traballar con Fertiberia 
TECH. Eu uso os seus produtos e estou moi 
contento cos resultados. Tamén me consta que 
nesta zona moitos gandeiros os empregan e 
repiten. Esa é a mellor recomendación, desde 
logo, que un produto che dea resultado e sigas 
usándoo ano tras ano. 
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