Recomendações de adoção de práticas
de utilização racional de água para rega
Segundo o Sistema Nacional de Informação de Recursos Hídricos (SNIRH), a quantidade de
água armazenada no passado mês de julho diminuiu em todas as bacias hidrográficas de
Portugal continental, comparativamente com o mês anterior.
Na Região Norte, em finais de julho, das 13 albufeiras monitorizadas pela DRAPN, oito
apresentavam disponibilidades hídricas superiores a 70% do volume total e três tinham
disponibilidades inferiores a 60%.
Atendendo a que se prevê a manutenção das condições meteorológicas adversas que se
vêm sentindo nos últimos tempos e que a água é um bem escasso que devemos preservar
e poupar, especialmente em períodos de manifesta escassez, como é o caso deste ano,
recomendam-se aos senhores agricultores que adotem e respeitem as seguintes práticas:


Realizem inspeções periódicas aos equipamentos de rega e siga as recomendações
que lhe forem efetuadas nas inspeções;



Utilizem equipamentos de rega mais eficientes;



Reparem as condutas de distribuição de água de forma a evitar perdas de água;



Efetuem uma correta estimativa das necessidades de rega das suas culturas;



Reguem apenas quando for estritamente necessário, devendo, sempre que possível,
recorrer a equipamentos para determinar o teor de humidade no solo (por exemplo,
tensiómetros, sondas, …);



Tenham em consideração a cultura a regar (nomeadamente, a fase do ciclo
vegetativo e a profundidade das raízes) e o tipo de solo (em solos ligeiros, regar
mais vezes e com menores quantidades);



Não regar nas horas de maior calor; não regar quando houver muito vento; não
exceder as necessidades das culturas;



Em resumo, é da maior importância e do interesse de todos que não se
desperdice água.

DRAPN,
Mirandela, agosto de 2015.
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