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Переваги вирощування кукурудзи на 
крапельному зрошенні

§ Можливо на полях, де відсутня поливна інфраструктура 
(гідранти, підземна частина тощо), але є джерело води

§ Можливо на місцевості, де складна конфігурація поля або є 
нерівності рельєфу (за умови використання компенсованої 
крапельниці)

§ Можливо на полях, де застаріла дощувальна техніка

§ Більш висока врожайність

§ Менша витрата води

§ Автоматизація процесу зрошення



• Регулярне щоденне зрошення сприяє накопиченню високого водного потенціалу 
ґрунту в кореневій зоні

• Рівномірне проростання насіння, дружні сходи та інтенсивний ріст
• Підтримка високого водного балансу рослини сприяє підтриманню високого 

індекса листкової поверхні, асиміляції та темпу росту рослини
• Глибоке проникнення кореня та швидке розростання сприяють буферизації 

рослини, тим самим рослини уникають стресів через нестачу води та поживних 
речовин

• Збільшення розміру початків, кількості та ваги зерен, висока врожайність
• Збільшення ефективності використання води та енергоресурсів
• При підземному зрошенні знижуються витрати на добрива, так як поживні 

речовини потрапляють безпосередньо в центр кореневої системи, не 
відбувається їхнього вимивання та збільшується поглинання рослиною 

• При підземному зрошенні практично весь ґрунт на поверхні залишається сухим, 
тому рівень вологості під листяним покривом знижується, мінімізується ризик 
гниття, утворення патогенних мікроорганізмів, хвороб та бур’янів

• Через систему підземного зрошення можна подавати та безпечно застосовувати 
пестициди

• Швидка окупність і вищий прибуток



Класичні питання 
при складанні графіка поливу кукурудзи

Як поливати?

Коли поливати?

Як інтенсивно поливати?



Кукурудза: поглинання ґрунтової вологи та 
глибина ефективної кореневої зони

(Source: Al-Kaisi & Yin, 2003)
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Чим краще поливати кукурудзу?



Вирощування кукурудзи за допомогою поливу по борознам

Полив кукурудзи: минуле…



Підземна укладка. 
Одна крапельна лінія на один ряд 

рослин

Наземна укладка.
Одна крапельна лінія зрошує 

2 ряди рослин

Полив кукурудзи: 
сьогоднішній день



Наземна укладка крапельних ліній

Крапельна лінія Крапельна лінія



Підземна укладка крапельних ліній

Крапельна лінія Крапельна лінія



Машина для укладки в три ряди крапельних ліній



Трирядна укладка крапельних ліній по міжряддях рослин

Утрамбування верхнього шару ґрунту після укладки 
крапельних ліній для мінімізації випаровування вологи



Наземна укладка крапельних ліній



Коли потрібно поливати?



• Частота і об’єм поливу напряму впливає на розмір майбутніх зерен
• В період вегетативного росту та дозрівання кукурудза відносно нечутлива до 

дефіциту води
• Різке падіння врожайності кукурудзи (в основному через зниження кількості 

зерен у качані) виникає в результаті дефіциту вологи в період цвітіння
• Сильна нестача води в період цвітіння, особливо в періоди утворення 

пестикових стовпчиків та запилення, може призвести до зниження об’ємів 
врожаю або до його відсутності через висихання пестикових стовпчиків 

• Затоплення в період цвітіння може знизити урожайність до 50% і більше 
• Нестача води в період формування зерен може призвести до зниження 

врожайності через зменшення їх розміру 
• Нестача води в фазі дозрівання не має значного впливу на врожайність

Кукурудза: фази розвитку, чутливі до вмісту вологи



Класифікація гібридів кукурудзи по FAO
(класифікація Продовольчої та 

сільськогосподарської організації ООН)
Группа спелости Вегетационный 

период, дней
Группа FAO

Раннеспелая 90-99 150-199

Среднеранняя 100-109 200-299

Среднеспелая 110-115 300-399

Среднепоздняя 116-120 400-499

Позднеспелая 121-130 500-599



Досвід вирощування кукурудзи в деяких 
країнах: Турція, 2003



Мексика, 2004



Мексика, 2005



США, 2004



Одеська область, СФГ «Вікторія»,   2011

Врожайність «на коло» – 16 т/га



Господарство «Таврида +», 2013 



Результати вирощування кукурудзи в Росії
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Результати вирощування кукурудзи в Ізраїлі



Результати вирощування кукурудзи в Україні

СФГ «Вікторія», 2011 В середньому по Україні, 2012

Крапельне 
зрошення

Дощування



Урожайність кукурудзи на крапельному 
зрошенні з досвіду деяких господарств-

замовників



Кукурудза на крапельному зрошенні в Україні



Кукурудза на крапельному зрошенні в Україні



Кукурудза на крапельному зрошенні в Україні



Кукурудза на крапельному зрошенні в Україні



Кукурудза на крапельному зрошенні в Україні



Дякуємо за увагу!



Контактна інформація
ТОВ «ДОНАТОР АГРО»

вул. Гоголя, 224
м. Черкаси, 18000
Україна

Tел.:		 +38	(0472)	33-11-37
Mоб.: +38	(050)	313-73-84
Факс:	 +38	(0472)	36-02-17
info@donatoragro.com

www.donatoragro.com


