A água de irrigação contém sal
Toda a água de irrigação, excepto a
das chuvas, contém sal. Alguns
sais, como fertilizantes, são benéficas para as plantas, mas a maioria
dos sais podem causar stress nas
plantas, especialmente em grandes
concentrações.
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Água salgada pode causar stress
Plantas usam alguns sais, como
potássio, para aumentar a salinidade das suas células. A água no
solo é atraída pela grande concentração de sal e flui para a raiz das
plantas. Se água no solo tiver uma
grande concentração de sal, as
plantas terão dificuldades em receber água suficiente nas raízes e a
planta ira sofrer de stress de água.
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Excesso de sal é evidente num campo de
plantação de morangos irrigado por gota a gota
em Cabo Verde.

Quanto de sal existe na água?
Se o furo conter 1.000 mg/L de sólidos dissolvidos (TDS), vai aplicar
1 kg de sal para cada m3 de água.
Poderá aplicar esta quantidade de
água para cada m2 de solo cada
ano. Seria um kg de sal para cada
m2 por ano! Precisará escorrer o
sal para fora da zona da raiz com
a água das chuvas ou com mais irrigação.
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Como a irrigação gota a
gota pode causar
salinidade?

Evitar problemas com
salinidade

Injectar fertilizantes no
momento certo

Quando usar a irrigação gota a gota,
agricultores tem a tendência de não dar
a planta toda a agua que ela quiser. A
planta consome a água no solo e deixa
o sal. Pouco a pouco, aumenta a
quantidade de sal, fazendo com que se
torne cada vez mais difícil para a
planta receber água do solo.

Num campo com uma gestão
adequada, a duração de cada sessão de
irrigação é suficiente para empurrar o
sal para fora da zona raiz. A zona com
a salinidade alta é entre a linha das
plantas e abaixo da zona da raiz.

Quando aplicar fertilizantes através de
um sistema de irrigação gota a gota, é
importante considerar quando começar
e terminar a injecção. Deverá calcular o
tempo de injecção para que o fertilizante (em amarelo a cima) fique na
zona da raiz das plantas.

O sal (em rosa a cima) forma uma
barreira fazendo com que a raiz fique
restrita a um pequeno volume de alta
concentração de sal.

?

Se a minha água é salgada, devo usar irrigação gota a gota?
Não. Com a rega tradicional normalmente aplica-se água suficiente para
limpar o sal do solo. Com cultivos de sequeiro, a chuva não contem sal para
se acumular no solo.

