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ASPECTS REGARDING WATER QUALITY AS AN
IMPORTANT ISSUE IN IRRIGATION
In spite of progress achieved in this field, the processes taking place in
agriculture are still under the unfavorable effect of some natural factors, their
occurrence, duration and extension in space not being preventable or entirely
removed. Irrigated agriculture has an increasingly important part in
environmental protection in the rural areas, at the global level irrigation being
tributary to supply with water of good quality. Assessment of water quality must
be performed on a regular basis. Equipment developed during the phase of
experimental model has been tested at ANIF- Territorial Branch Olt – Argeş.
Sensoristics of monitoring is made of sensors for pH, electrical conductivity at
0
+
25 C, Na , Cl , turbidity. This equipment performs monitoring of water quality at
the intake, at the basic pumping station.
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1. Introducere
Principalele surse de apă pentru irigat din România, sunt
uneori afectate calitativ prin poluări accidentale. Pe plan internaţional,
în ţările dezvoltate cu agricultura irigată, apa din surse
neconvenţionale se foloseşte la irigarea culturilor de câmp.
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România a adoptat o serie de acte normative referitoare la
folosirea irigaţiei, precum Convenţia pentru schimbări climatice şi
diversitate biologică ratificată în anul 1994, Convenţia de la Paris (iunie
1994, ratificată de ţara noastră prin Legea nr.111/1998).
Monitorizarea cantitativă şi calitativă a apei s-a accentuat după anul
2000, când prin Directiva cadru 2000/60/EC se asigură cadrul legislativ
pentru trecerea la o nouă etapă de dezvoltare în domeniul gospodăririi
durabile a apelor, în sensul controlului cantitativ şi calitativ al surselor.
Aderarea României la Uniunea Europeana impune şi pentru
agricultură respectarea cerinţelor europene, agricultura irigată având un
rol din ce în ce mai important în protecţia mediului din zona rurală. Pe
plan mondial, agricultura irigată este tributară unei aprovizionări cu apă
de bună calitate.
Conceptul de monitoring prevăzut de Directiva Cadru 2000,
priveşte apa în general şi apa de irigaţie în special, în primul rând ca
resursă pentru folosinţe complexe, şi în al doilea rând ca un ecosistem
cu valoare ecologică.
În România, suprafaţa cu potenţial economic irigabil se
apreciază la 5,5 milioane ha din care 3,5 milioane ha cu eficienţă
economică mare. În acest context, irigaţiile vor deveni cel mai important
consumator de apă din agricultură şi unul din principalii consumatori pe
plan naţional, solicitând în medie 35 – 45 % din resursele de apă
exploatabile ale ţării.
2. Material şi metodă
În prezent, pe plan naţional, nu există o abordare unitară a
dimensiunilor cantitative şi calitative ale apei de irigaţie, atât ca resursă
cât şi ca echipare a staţiei de pompare. Cu aparatura existentă în
staţiile de pompare se poate face numai măsurarea şi contorizarea
volumului şi debitului pompat.
De calitatea apei depinde păstrarea fertilităţii solului, dar şi
nivelul producţiilor agricole sau beneficiile pe care le aduce irigaţia.
Pentru aprecierea calităţii apei este obligatoriu să se facă
periodic analiza fizico-chimică a apei, deoarece calitatea apei se
modifică în timp, sub influenţa diferiţilor factori de mediu şi antropici.
Conţinutul în săruri solubile al apei de irigat este cuprins între
0,15 - 3 g/l.
Dacă conţinutul de săruri solubile este de 4 g/l, apa devine
dăunătoare pentru plante. Cele mai dăunătoare săruri sunt carbonatul
şi clorura de sodiu care nu trebuie să depăşească 1 g/l.
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Temperatura apei de irigat trebuie sa fie cât mai aproape de
temperatura mediului în care cresc plantele. Apele subterane se
încălzesc în timpul circulaţiei prin canale.
În amplasamentele în care factorii de risc reprezentaţi prin
excesul sau deficitul hidric din sol se succed, amenajările
hidroameliorative sunt complexe, lucrările de irigaţii executându-se pe
fondul lucrărilor de desecare - drenaj. Zonele reprezentative sunt
situate în Lunca Dunării şi luncile râurilor.
Cercetarea soluţiei de valorificare a apei din desecare-drenaj
este în primul rând o cercetare de resursă şi apoi o schemă de
amenajare.
Echipamentul de monitorizare a calităţii apei realizat la faza de
model experimental s-a testat la staţia de pompare Manta din cadrul
ANIF - Sucursala Teritorială Olt - Argeş. Acesta are următoarea
componenţă:
- circuit hidraulic de măsurare pozat pe un sistem de fixare tip
panou, pe care sunt amplasaţi senzorii pentru determinarea
parametrilor fizici şi chimici ai apei: turbiditate, conductivitatea electrică
la 25 0C, ioni de Na+, ioni de CI-; este necesară includerea unui senzor
pentru nitraţi;
- dispozitive aferente racordării senzorilor la circuitul de
măsurare: dispozitiv montaj senzor turbiditate; pahar senzor pH; cuvă
senzor conductivitate electrică, baie termostată pentru senzorii de ioni
selectivi de clor şi sodiu;
- bazin de colectare cu tub de evacuare;
- sistem de filtrare;
- electroventil de purjare a sistemului de filtrare;
- fitinguri şi ventile de trecere.
Din traductorul de turbiditate, apa străbate un sistem de filtrare
care îndepărtează suspensiile solide pe baza atracţiei exercitate de
granulele mediilor filtrante şi a efectului tensiunilor superficiale create la
trecerea apei peste patul de filtrare granular.
În cazul recirculării apei pentru efectuarea analizei în laborator
apa este stocată într-un vas care trebuie să asigure un timp de
staţionare atât pentru asigurarea cantităţii de apă necesare curăţirii
filtrului cât şi pentru asigurarea unei durate de viaţă lungi a sistemului
de filtrare. Sistemul de filtrare trece printr-un proces de curăţare o dată
pe zi. Procesul de curăţare poate fi declanşat automat sau prin
comandă manuală. Vasul în care se recirculă apa este alimentat de o
electropompă (Q = 60 l/h; H = 10 m H 2 O).
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Compensarea automată a influenţei temperaturii asupra
măsurării pH-ului şi conductivităţii electrice se face prin mijloace
software luând în calcul valoarea măsurată a temperaturii.
Măsurarea concentraţiei ionilor de sodiu şi clor se face la
temperatură constantă, monturile acestora fiind introduse în baie
termostată cu agitare continuă.
3. Rezultate
Parametrii prezentaţi mai jos ne permit uşor să apreciem
calitatea apei, care pentru a fi bună de irigat, trebuie să se încadreze în
limitele prezentate mai jos:
• Mineralizarea, g/l < 1
• Mg = [Mg / ( Ca + Mg )] x 100 % < 50 %
• Na = [Na / ( Ca + Mg )] x 100 % < 70 %
• Na = [Na / ( Ca + Mg + Na )] x100 % < 50 %
• Raportul Na/Ca < 1
• Coeficientul de absorbţie potenţială a sodiului (SAR) < 10.
Calitatea apei pentru irigaţii este dependentă de conţinutul total
de săruri, de natura sărurilor prezente în soluţie şi proporţia de Na de
Ca, Mg, bicarbonaţi şi alţi cationi.
Tabelul 1 - grade de calitate ale apei pentru producţia de
culturi de seră şi de pepinieră - prezintă liniile directoare privind
interpretarea factorilor de calitate a apei.
Tabelul 1

Excelentă

Conductivitate
electrică
-3
CE  10
(milimhos)
0,25

Săruri
total
solubile
(ppm)
175

Conţinutul
de sodiu
(săruri %
ca Na)
20

Bună

0,25 - 0,75

175 - 525

20 -40

3- 5

Admisibilă

0,75 – 2,0

40 - 60

5- 10

Îndoielnică

2,0- 3,0

Improprie

>3,0

Grade de
calitate

525 1400
1400 2100
>2100

60 - 80
>80

SAR

pH

3

6,5
6,5 6,8
6,8 7,0
7,0 –
8,0
>8,0

10 15
>15

Pentru conversia aproximativă a CE pentru părţi per milion se
utilizează următoarele calcule: Milimhos: [ppm] = (CE x 10-3) x 670;
Micromhos: [ppm] = (CE x 10-6) x 0,67.
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În România, sunt cunoscute următoarele firme care
comercializează aparatură de laborator:
- AMEX SRL Bucureşti;
-TEMIA – TECH SRL Arad (unic distribuitor al firmelor de profil
germane HACH LANGE GmbH, TESTA, IM – Enviromentale
Equipment);
- HANNA Instruments România (reprezentanţa firmei
americane HANNA Instruments),
- IFA Group SRL Iaşi (unic distribuitor al firmei americane
GLOBAL WATER – ENVCO);
- ROMCONSENG SRL Bucureşti (unic distribuitor al firmei
germane ENDRESS – HAUSER).
4. Concluzii
+
■ Precizia de măsurare pentru senzorii Cl şi Na trebuie să fie
sub 10 %.
■ Se prevede senzor pentru conţinutul de nitraţi.
■ Pentru a evalua riscul de salinizare, o probă de apă ar trebui
să fie analizată pentru trei factori majori: conţinutul total de săruri
solubile, conţinutul de adsorbţie al sodiului (SAR), ioni toxici.
■ Riscul de sodiu se bazează pe un calcul al raportului de
adsorbţie al sodiului (SAR). Uneori, un factor numit procentul de sodiu
de schimb (PSS), poate fi enumerat sau discutat pe un test de apă. Cu
toate acestea, acest lucru este de fapt o măsurare a salinităţii solului,
nu a calităţii apei.
■ Ionii toxici includ elemente cum ar fi clorură, sulfat, sodiu şi
bor. Uneori, chiar dacă nivelul de sare nu este excesiv, unul sau mai
multe dintre aceste elemente pot deveni toxice pentru plante. Multe
plante sunt deosebit de sensibile la bor.
■ În general, este cel mai bine ca la intervale de timp bine
determinate să se solicite o analiză a apei care să listeze concentraţiile
tuturor cationilor (calciu, magneziu, sodiu, potasiu) şi anionilor majori
(clorură, sulfat, nitrat, bor), astfel încât nivelurile tuturor elementelor să
poată fi evaluate.
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