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Tomamos unha mostra de auga na parcela procedente do pozo, para comprobar o súa 

composición e o estado de salubridade para ser usada como auga de rega.  

A calidade da auga está determinada polos seus compoñentes orgánicos e inorgánicos. Será un 

factor determinante na salinización do solo cando non sexa manexada correctamente, ou dito 

doutra forma, o aumento do contido de sales no solo que provocará por osmoses  a 

diminución do rendemento nos cultivos. De aí a importancia de ver que o contido en sales sexa 

adecuado, así como o contido de sodio que se é moi alto pode deteriorar a estrutura do solo e 

a toxicidade que pode traer a presenza de determinados ións.  

Tamén veremos se temos exceso de nitróxeno, o ph e o contido de magnesio.  

SALINIDADE  

Como explicabamos antes, se o contido de sales é moi alta, diminúe a capacidade de 

desprazamento da auga, as raíces teñen que facer máis esforzo para absorbela e se reducen os 

rendementos dos cultivos. Mídese normalmente co criterio  CE (condutividade eléctrica) que 

analiza a menor ou maior facilidade coa que a corrente pasa pola auga ou solución de solo.  

O residuo calculado o coñecemos como sólidos totais. Relacionamos ambos coa ecuación: 

ST=CEx0,64. No noso caso, temos que ST=0,097dS/m x0,64= 0,06 g/l 

SODICIDADE 

O exceso de sodio diminúe no solo a permeabilidade e a capacidade de infiltración. Analizamos 

este elemento mediante o SAR (relación de absorción de sodio) que fai referencia a proporción 

relativa na que se atopan o ión sodio cos ións calcio e magnesio.  

SAR = Na+ / √(Ca+2+Mg+2 / 2)  =  0,42 /0,46 = 0,91 

meq/l 

O PSI ou porcentaxe de sodio intercambiable 

mostra o porcentaxe de NA+ respecto a suma de 

Na+, Ca++ e Mg++  coa fórmula:  

PSI = (Na+/ Na++Ca+++Mg++) x 100 =0,49 x 100 = 

49% (cos ións expresados en meq/l) 

A norma Riverside clasifica a auga en varias 

categorías que representa o risco de contribuír a 

salinización e sodificación do solo. Relacionamos  

valores do SAR e CE segundo no gráfico anexo, 

pasando previamente a CE a micromhos/cm xa 

que está en g/l (0,06g/l = 60 micromhos/cm). 

Obtemos que está clasificada como C1S1 (auga de 

boa calidade e apta para a rega)  
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 A norma L.V.Wilcox clasifica a auga de rega en función da 

CE e o PSI.  

Neste caso vemos que aparece dentro da clasificación 

excelente a boa. 

 

 

O carbonato sódico residual ou CSR predí a tendencia do Ca++ e Mg++ a precipitar no solo 

cando se rega con augas altamente carbonatadas. Se este ocorre, aumenta a proporción de Na 

do solo, e dicir, sube o valor de SAR e por tanto o risco de sodificación do solo sen variar a 

presenza de Na. Calcúlase segundo a expresión:  

CSR = ([CO3-]+[HCO3-])-([Ca2+]+[Mg2+]) = 0,43-0,43 

= 0  (cos ións expresados en meq/l) 

Polo tanto, temos que o risco é baixo e a auga 

recomendable.  

CRITERIOS DE TOXICIDADE 

Analizaremos a presenza de Cloro, Boro e Ferro para ver se pode causar toxicidade para as 

plantas.  

  

 Cloro: 0,35 meq/l. <4 , utilizable 

 Descoñecemos os datos de boro e ferro  

 CE < 1172, utilizable 

 ST < 0,75, utilizable 

 SAR < 4, utilizable 

 PSC < 60, utilizable 

 

Tras analizar os datos obtidos na analítica determinamos que a auga e de boa calidade e apta 

para a rega, cun ph de 6,4 moi adecuado para a maioría das especies vexetais.  


