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Hidroponia em Fruteiras  A hidroponia em fruteiras nunca se expandiu, devido às suas características especiais e aos problemas que a sua instalação implica. A JORMAR FRUITS S.L, desenvolveu e patenteou a HIAS (Hydroponic Irrigation Adapted System), ou sistema de rega hidropónico adaptado, um sistema hidropónico que oferece muitos benefícios.  Este sistema pode ser utilizado em pomares com árvores já estabelecidas de forma fácil, com um período de adaptação curto e sem stress para a cultura. A árvore mantém todas as suas raízes, mas apenas as que estão no interior do saco HIAS desenvolvem a função hídrica, mineral e nutricional. O sistema consiste num recipiente especialmente desenvolvido para o efeito, constituído por um plástico à prova de água, que é preto por dentro e que segundo o fabricante, tem um período de vida útil longo (protegido contra os raios UV). É colocado perto do tronco da árvore e por intermédio da rega localizada, os gotejadores são colocados no recipiente, distribui toda a água e nutrientes, fazendo com que as raízes das árvores entrem no saco por uma abertura previamente preparada e protegida da luz solar.  A patente já foi estendida para vários Países, como a Turquia, Marrocos, Argélia e África do sul, áreas em que o clima é muito árido e onde a rega é um elemento chave na produção de fruta. De momento está-se a processar a patente em Israel. Segundo o criador do HIAS, os principais objectivos deste sistema são a redução significativa do consumo de água na rega de árvores de fruto, assim como reduções no consumo de fertilizantes e energia, aumento da homogeneidade e melhoria da produção das fruteiras, reduzindo a necessidade de reguladores de crescimento. O sistema pode também ser vantajoso para a redução da erosão dos solos, e poluição das águas subterrâneas resultantes da lixiviação de nutrientes, controlo de infestantes e maximização da uniformidade de distribuição de água e fertilizantes. Segundo o inventor, o sistema pode ainda permitir a instalação de pomares em solos de qualidade inferior.  

Sabia que após a avaliação de um sistema de rega, as poupanças com água e energia podem ser significativas?
Damos-lhe um pequeno exemplo:
Um sistema de rega convencional, com cinco sector que necessitam de 30 m3 cada um deles, numa campanha normal 
necessita de 78000 m3. com a detecção de pequenas anomalias no sistema, tais como; perdas de carga excessivas, 
entupimentos e fugas, através do serviço de rega do COTHN, podem haver poupanças de 15%, que representam 11700 m3, 
ou seja, numa campanha de rega um produtor pode poupar 315,9 euros em energia eléctrica, apenas com a detecção e 
posterior alteração de pequenas anomalias no sistema. se o produtor efectuar fertirrega recorrendo ao sistema, as 
poupanças com fertilizantes podem ser ainda maiores! 
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O sistema Airdrop
 
O sistema Airdrop foi inventado pelo Australiano Edward 
Linarce e promete revolucionar a rega nas culturas Agrícolas. A 
invenção do sistema foi inspirada no escaravelho da Namíbia, 
que consegue sobreviver numa das regiões mais áridas do 
planeta, graças a uma adaptação no seu exoesqueleto, que lhe 
permite recolher pequenas gotículas de água do orvalho da 
manhã. 

Trata-se de um equipamento de funcionamento relativamente 
simples que surge como resposta a más condições Agrícolas em 
períodos de escassez de água e que permite recolher moléculas 
de água do ar através do processo de condensação. Neste 
processo é utilizada energia solar para accionar uma turbina que 
tem como função injectar o ar para tubos de cobre em forma 
helicoidal especialmente desenvolvidos para condensar as 

   
  

A água é então encaminhada para um reservatório 
subterrâneo, onde é bombada para linhas de tubos 
gotejadores enterrados. Durante o processo de condensação 
e armazenamento, o equipamento permite monitorizar a 
quantidade de água dentro do reservatório, a carga da 
bateria e a existência de avarias. Possui também um sistema 
que permite desligar a bomba que injecta água nas linhas dos 
tubos gotejadores sempre que os níveis de água no 
reservatório sejam baixos. Este equipamento foi 
desenvolvido através do trabalho conjunto entre o inventor, 
fabricantes de componentes de rega e agricultores 
Australianos, produzindo em campo resultados positivos.   
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