
 Reduir l’extracció de les masses d’aigua.
 Reduir l’impacte dels abocaments d’aigües residuals.
 Promoure l’estalvi d’aigua.
 Garantir un alt nivell de protecció del medi ambient .

L'estrès hídric i el canvi climàtic són impulsors per a 
la reutilització i l'eficiència de l'aigua. 

La reutilització de les aigües residuals permet:

NEXE 

AIGUA-ALIMENTACIÓ

Actualment el consum d'aigua per part dels agricultors no es comptabilitza
correctament. No paguen per litre d’aigua consumit sinó que paguen per
unitat de superfície. Això en provoca un ús excessiu.

Possibles Solucions:
             - Emmagatzemar l’aigua.
             - Reutilitzar aigües residuals pel regadiu.
             - Tenir en compte diferents sistemes de mesura.

- Donar importància a la petjada hídrica.
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Major control de la quantitat d’aigua aplicada.
Major rendiment i productivitat.
Es pot utilitzar aigua que contingui sals.
Es poden aplicar fertilitzants directament (evitant la
contaminació de  les   aigües subterrànies). 

El clima i el terreny són els principals factors a tenir en compte en
els mètodes de regadiu. 

Actualment s’està intentant difondre el regatge gota a gota ja que
dóna un seguit d’avantatges:

 

Petjada hídrica blava
és l'aigua que procedeix
de fonts naturals o
artificials, com rius, llacs
o aqüífers mitjançant
infraestructures o
instal·lacions operades
per l'home.
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Petjada hídrica verda
és l'aigua que procedeix
directament de la pluja o
la neu, que
s'emmagatzema a la
terra en capes
superficials a l'abast de
les plantes.

La petjada hídrica és l'indicador del volum d'aigua dolça total utilitzat  per la
producció d'algun bé. Es divideix en tres tipus:

Petjada hídrica
grisa és l'aigua
contaminada en els
processos de
producció que,
posteriorment, cal
diluir per complir
amb les normatives
sectorials.

Consum mundial d'aigua
dolça es produeix dins de la
indústria alimentària.

 Reciclatge de l'aigua de pluja (dipòsits)
 Reciclatge d'aigües residuals (tractaments fisicoquímics)

Sistemes de reutilització de l'aigua:

 


