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Expectativa

Questão 1

O setor equino aumentou globalmente nas últimas décadas e atualmente cerca de 6 milhões de
cavalos esportivos e recreativos residem nos estados membros da UE. O estrume produzido por
esses  cavalos  constitui  um  considerável  recurso  de  nutrientes.  Com  base  nas  concentrações
médias  de  nitrogênio  (N)  e  fósforo  (P),  e  uma produção média  diária  de  cerca  de 12-17  kg  de
esterco e 12 l de urina, estima-se que os cavalos na UE excretem mais de 300 milhões de kg de
nitrogênio  e  48 milhões  de kg de  fósforo anualmente.  A utilização  de de estrume de  cavalo  na
agricultura e horticultura como fertilizante ou condicionador de solo deve ser explorada.

Questão 2

Para preservar os benefícios do estrume de cavalo como fertilizante, o gerenciamento adequado
é essencial, incluindo a escolha do material de cama, o manuseio, o armazenamento e o destino
final.  Se os nutrientes são drenados devido ao mau manuseio do estrume, o estrume de cavalo
pode representar um risco para os cursos de água locais e, finalmente, para o Mar Báltico.

Questão 3

A escolha  do  material  sobre  o  qual  os  animais  repousam  tem  um  efeito  expressivo  sobre  as
propriedades do estrume,  uma vez que esse material  pode compor de 60 a 80% do volume de
estrume. Várias escolhas estão disponíveis para a cama em estábulos: aparas de madeira, serra,
turfa e palha, sendo as mais comuns. Para o bem-estar dos cavalos e das pessoas que trabalham
e visitam os estábulos, o material deve ser higiênico, livre de poeira, capaz de absorver amônia e
ser  fácil  e  leve  de  manusear.  Do  ponto  de  vista  ambiental,  o  material  escolhido  deve  ter  alta
capacidade para reter nutrientes durante o uso e o armazenamento, mas ao mesmo tempo deve
liberá-los de forma eficiente, quando reciclado em solo agrícola.

Questão 4

Neste estudo, o estrume de cavalo com três materiais de cama (turfa, aparas de madeira e palha
granulada),  foi  examinado  no  ponto  de  vista  do  ciclo  nutricional.  Os  três  adubos  foram
comparados  em relação  ao  seu  teor  de  N,  P e  potássio  (K),  capacidade  de  armazenar  N  e  P
durante  o  armazenamento,  mesmo  sob  chuva,  compostabilidade  e  capacidade  de  liberar  N
quando usado como uma alteração do solo.

Questão 5

O estrume de cavalo tipicamente tem uma relação de alto teor de carbono (C) e N (C: N), o que
significa  que  os  micróbios  em  decomposição  absorvem  o  N  liberado  para  satisfazer  os  seus
requisitos de crescimento. Devido a esta imobilização da rede de N, o estrume de cavalo não é
um  fertilizante  desejado.  No  entanto,  devido  a  efeitos  benéficos  na  estrutura  do  solo  e  no
conteúdo de C, ele pode ser considerado um condicionador de solo valioso.


