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Utrata plonów dziennie z powodu stresu wodnego

Etap wzrostu Ewapotranspiracja

Dzienna

Szacowany procent utraty 
rentowności dziennie
(min - średnia - maks)

V12–V16 0.21 2. 1– 3.0 – 3.7

V16–Tasseling 0.33 2.5 – 3.2 – 4.0

Zapylanie (R1) 0.33 3.0 – 6.8 – 8.0

Blister (R2) 0.33 3.0 – 4.2 – 6.0

Milk (R3) 0.26 3.0 – 4.2 – 5.8

Dough (R4) 0.26 3.0 – 4.0 – 5.0

Dent (R5) 0.26 2.5 – 3.0 – 4.0

Maturity (R6) 0.23 0

Source: Rhoads and Bennett (1990) and Shaw (1988)

Zwiększ plony kukurydzy i obniż koszty
produktów
Możesz zwiększyć swoje plony i obniżyć koszty produkcji poprzez zmniejszenie
stresu wodnego

Jak pokazuje poniższa tabela, w zależności od etapu wzrostu występuje trwała utrata plonu. Stres
wodny podczas zapylania może prowadzić do trwałej utraty plonów o 8,0% dziennie. W dzisiejszym
konkurencyjnym środowisku taka wielkość utraty wydajności może prowadzić do niższej produkcji i
mniejszych zysków.

Maksymalizacja
wydajności

(plonów)

Minimalizacja
nakładów (kosztów

produkcji)

Maksymalizacja zysku
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30% wzrost 
plonów

Nawadnianie 
kroplowe vs. 
nawadnianie 

zalewowe

15% wzrost 
plonów

Nawadnianie 
kroplowe vs. 
nawadnianie 
zraszaczami

40% wyższa
produktywność

wody
Nawadnianie kroplowe a

nawadnianie zalewowe

zalewowe

Wybór właściwej metody nawadniania
Istnieją trzy główne opcje nawadniania kukurydzy: bruzda (zalewowo), zraszanie (deszczownia lub
zraszacze) lub nawadnianie kropelkowe (na powierzchni lub pod powierzchnią).

W tej broszurze odkryjesz wiele wyjątkowych zalet nawadniania kropelkowego, które zarówno
zwiększają plony, jak i minimalizują nakłady.

Zmaksymalizuj swoją ziemię dzięki
nawadnianiu kroplowemu
Jeśli masz 1600 ha ziemi i zdecydowałeś się na nawadnianie za pomocą Pivotów, 21,46% (343 ha)
ziemi nie byłoby nawadniane z powodu niedolewania narożników

Nawadnianie kroplowe Najlepsza opcja
dla kukurydzy
Agencja Badań Naukowych rządu australijskiego (CSIRO) przeprowadziła badanie porównujące
plon i produktywność netto wody do nawadniania podpowierzchniowego nawadniania kropelkowego
w przypadku nawadniania zraszaczy i nawadniania zalewowego. Badanie zostało przeprowadzone
w Murrumidgee w Australii w latach 2004-2006.

Wyniki wyraźnie pokazują zalety stosowania nawadniania kropelkowego w porównaniu z
innymi metodami nawadniania:
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Nawadnianie kroplowe
podpowierzchniowe Rivulis w Meksyku
Stosując podpowierzchniowe nawadnianie kropelkowe Rivulis, Agrícola Granos del Valle była w
stanie osiągnąć następujące wyniki

Wyższe
plony

Oszczędność
wody50% 50%                                 20%                                     

„Musimy pilnie przejść całkowicie na podpowierzchniowe
nawadnianie kropelkowe… Chcę przełączyć cały system na
podpowierzchniowe nawadnianie kropelkowe; nie
zainstalujemy żadnego innego pivota. Nawadnianie kroplowe
jest bardzo proste i oszczędzamy dużo wody ”.
Jacobo Enns,
Agrícola Granos del Valle, Meksyk

Mario Ruiz ,
Plant Manager 
of Monsanto’s 
Villagran plant 

„Monsanto chce być w czołówce, a
nawadnianie kroplowe jest jedną z
wiodących technologii, ponieważ
oszczędza wodę, która jest bardzo rzadkim
zasobem i daje również wyższe plony
dzięki wydajnemu dostarczaniu wody i
nawozów ”.

Oszczędność
energii
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Naziemny kropelkowy system:
Typowy projekt

 Jedna linia kroplująca na 2 rzędy
kukurydzy
  Linie kroplujące  co 1,5 m
  Rzędy kukurydzy co 0,75 m
  Na lżejszych glebach jest korzystne
przesunięcie rzędów kukurydzy bliżej linii
kroplującej (rozstaw 0,60 - 0,55 m)
  Kolektory znajdują się nad
powierzchnią
  Użyj linii kroplujących o grubości
ścianki 6 - 8 mil

Podziemny kropelkowy system: typowa
instalacja

  Jedna linia kroplujaca na 2 rzędy kukurydzy
  Linie kroplujące co 1,5 m
  Rozstaw rzędów kukurydzy można   
zmniejszyć do 30 cm do
 Kolektory są instalowane pod powierzchnią
  Taśma kroplują jest zaianstalowana 20 - 25 
cm poniżej powierzchnii
  Użyj linii kroplujących o grubości ścianki 15-
30 mil z rozstawem emiterów 30 - 40 cm
  Użyj filtracji wody, aby zminimalizować 
zatykanie, maksymalizując żywotność linii 
kroplujących
  Ciągniki sterowane GPS mają kluczowe 
znaczenie dla poprawnego siewu
  Wymagana ostrożna uprawa powyżej
linii kroplujących
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Benjamín Lupercio Díaz   |  Inspektor terenowy Monsanto

„Nawadnianie kropelkowe i podlewanie o odpowiedniej 
objętości pozwala nam w każdej chwili korzystać z naszych 

maszyn polowych. Nie musimy radzić sobie ze wszystkimi 

przeszkodami w naszym starym systemie irygacji 
grawitacyjnej, jak na przykład rejestracja wody, z której 
korzystaliśmy , w takich warunkach ugrzęzły nawet maszyny 

czterokołowe. System nawadniania kropelkowego Rivulis 

pomógł nam uzyskać najlepsze wyniki w historii ”.

Francisco Belmares  |  Koordynator terenowy Monsanto

„[Rivulis] dał nam szkolenie w zakresie 

pomiarów wody w glebie i nawożenia, 

będąc jednocześnie zawsze dostępnym 

dla nas”.

Rivulis : Monsanto

Kukurydza


