
Глибина посіву та інтервали Густоти для кукурудзи

висівання кукурудзи на Глибину 
від 4 до 5 см є оптимальним для 
формування і розвитку основної 
кореневої системи:

5 см – найкраще за оптимальних умов.
4 см –  може бути доцільним, якщо посів 
 відбувається рано, у відносно 
 холодний грунт. 

ніколи не сійте мілкіше 4 см.
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2 см

мезокотиль

синдром відсутності кореня

визначення глибини посіву
 Глибина посіву може бути легко визначена 

 після сходів.  
 Зона основної кореневої системи (зона точки 

 росту) як правило розташовується на глибині 
 біля 2 см нижче поверхні ґрунту незалежно 
 від глибини посіву.  
 Вимірявши довжину мезокотилю (від 

 насінини до точки росту), потрібно додати 
 2 см для визначення глибини посіву.

кукурудза, висіяна надто мілко
 Менш здатна засвоювати воду та елементи 

 живлення через корені. Рослини із 
 поверхневою кореневою системою сильно 
 страждають від посухи.
 Можуть розвивати «синдром відсутності 

 кореня». Рослини полягають через відсутність  
 кореневої системи, особливо в сухому ґрунті.  
 Можуть відкривати паростки та викликати їх 

 враження гербіцидами, або їх залишками.  
 Зростає ризик пізнього кореневого полягання.

симптоми нерівномірної глибини посіву:
 не вирівняні сходи
 різна довжина мезокотилю
 варіює висота рослини
 збільшення випадків кореневого полягання 

 за вітряної погоди

рекомендації по глибині посіву
 Встановлюйте глибину посіву на полі, коли 

 сівалка рухалась із робочою швидкістю. 
 Перевіряйте належний контакт насіння із 

 ґрунтом; намагайтесь сформувати щільне 
 насіннєве ложе, що сприятиме рівномірним 
 сходам та розвитку сильної кореневої 
 системи.
 Обмеження швидкості посіву в межах 

 5-8 км/год допомагає досягти більш 
 рівномірної глибини посіву.



опитування, що проводила компанія 
Pioneer серед фермерів, показали, 
що рівномірне розміщення рослин 
підвищує врожайність.

Продукти під торговельною маркою ПІОНЕР® надаються згідно загальних положень та умов продажу, які є частиною упаковки та документів купівлі-продажу.  
Продукт реагує на різні умови середовища, зараження хворобами та шкідниками. Індивідуальні результати можуть відрізнятися.

типи нерівномірного розміщення:
 зміщення рослин через зношеність сівалок
 відсутні рослини (пропуски) 
 додаткові рослини (двійники)

рекомендації
 Переконайтесь, що встановлена густота буде 

 достатньою для отримання максимальної 
 прибутковості.
 Зазвичай схожість кукурудзи біля 95%. 

 Додавайте хоча б 5% до посівної норми, 
 це  згладжує ефект пропусків.
 Збільшуйте норму висіву з урахуванням 

 можливого пошкодження комахами, 
 та враховуючи кондиції ґрунту (холодний 
 та мокрий).
 Переконайтесь, що сівалка настроєна 

 відповідним чином, перевіряючи це на 
 кожному полі.  

дослідження Pioneer показують, що 
урожайність окремо взятих рослин зростає, 
коли рівномірність розміщення рослин варіює 
в межах 5-7 см (див. малюнок).

урожайність окремих рослин у залежності від 
розміщення (пропуски/двійники) за загальної 
густоти 75 тис/га:

х

зміщені рослини відсутні рослини додаткові рослини

Можуть знизити 
врожайність залежно від 
ступеню нерівномірності 
густоти стояння.

За даними Nafziger, E. D. 1996. Effects of missing and two-plant hills 
on corn grain yield. Journal of Production Agriculture 9:238-240. 

Обов’язково знижують 
врожайність залежно від 
ступеню нерівномірності 
густоти стояння. 

Урожайність суміжних 
рослин зростає, але 
недостатньо для повної 
компенсації відсутніх 
рослин.

Можуть дещо підняти 
урожайність, якщо 
основний масив 
зріджений.

Урожайність «двійників» 
знижується, але 
загальний урожай 
компенсується кількістю 
рослин.

положення рослини вага зерна з однієї 
рослини, г

поряд із пропуском 195

друга від пропуску 182

звичайна густота 177

поряд із двійником 159

двійник 150

урожайність цього поля може бути знижена через 
нерівномірність посіву

рівномірно розміщені рослини найкраще освітлюються


