
Горіхи
Мигдаль, пекан 

волоський горіх,
макадамія, 

фундук, кешью

Ексклюзивний представник
JAIN / NaanDanJain в Україні 



З ботанічної точки зору горіхи – це сухі їстівні плоди із зовнішньою оболонкою, яка стає дуже 
твердою і не відкривається, щоб звільнити зрілі плоди, наприклад: фундук, 
каштани та жолуді. Широкий асортимент сухого насіння з їстівною серцевиною також 
називають «горіхами», але вони не є справжніми горіхами (ботанічно), такими як 
мигдаль, пекан, волоські горіхи, кешью та бразильські горіхи. Різні горіхи використовуються як 
їжа, для виробництва олії та в косметичному секторі, а деякі 
горіхові дерева використовуються у лісовій промисловості. 

ВЛАСТИВОСТІ ГОРІХІВ
Їстівні горіхи мають багато переваг. Їх харчова цінність є однією з найвищих у харчових 
продуктах, які ми споживаємо, адже вони містять вітаміни, мінерали та амінокислоти. Горіхи 
мають гарний смак, а після висихання їх можна тривалий час зберігати без охолодження. 
Враховуючи те, наскільки поживні, ситні, багаті білком продукти харчування вони дають, 
горіхові дерева не потребують великих обсягів води для поливу.

У минулому площі вирощування всього асортименту їстівних горіхів були зосереджені 
лише в кількох основних країнах, де умови вирощування були оптимальними для різних 
сортів. Після того, як природні катаклізми, проблеми з вирощуванням та виробництвом та 
інші фактори спричинили падіння пропозиції, у всьому світі відчувся гострий брак горіхів.

Усі горіхи містять харчові волокна, вітамін Е, фолієву кислоту, магній (мінерал, необхідний 
для нормальної роботи нервової системи та міцних кісток), цинк (життєво необхідний для 
правильної роботи імунної системи та важливий для захисту шкіри), антиоксиданти й 
аргінін (амінокислота, життєво необхідна для системи крові). Горіхи пекан та кешью відомі 
своїм низьким глікемічним індексом (який допомагає підтримувати масу тіла та 
нормалізувати рівень цукру та холестерину в крові).

Економіка, глобальний розподіл, норми споживання та попит  

За останнє десятиліття, поряд зі збільшенням кількості нових насаджень та 
впровадженням прогресивних методів сільського господарства 
спостерігається глобальне зростання попиту на горіхи. Основні країни 
виробництва горіхів зустрічаються з тим, що у зв'язку зі світовим попитом  
загальною тенденцією є зростання цін на всі горіхи, але особливо ціни на 
мигдаль. Такі країни, як Китай та всі інші азіатські країни, почали відкривати 
для себе й виявляють зростаючий інтерес до їстівних горіхів, а також зростає усвідомлення 
важливості здорової їжі. Харчова промисловість постійно 
використовує горіхи, що викликає зростання попиту, а отже, і ціни.

Горіхові дерева (зі шкаралупою), споживання на душу населення (в фунтах), 1998-2009 роки
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ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

У даний час спостерігається 
тенденція до розповсюдження 
територій вирощування, і є країни, 
які зараз вирощують і продають 
горіхи, які раніше їх не 
вирощували, такі як Іспанія, Італія, 
Ізраїль тощо. За останнє 
десятиліття впровадження 
механізації насаджень, виведення 
нових сортів та нові техніки 
збирання врожаю значно 
збільшили рентабельність сектору.



Широкий асортимент горіхових дерев вирощується в різних регіонах і 
кліматичних умовах – від тропіків до районів із низькими 
температурами. Кожен сорт має свої власні агротехнічні потреби, і 
кожен вид горіхів повинен бути перероблений та реалізований 
певним чином. Проте основні вимоги та спосіб вирощування всіх 
горіхів залишаються незмінними.
Макадамія: Середньоросле, вічнозелене, тропічне дерево, яке починає давати 
плоди через 4–5 років після посадки. Більшість горіхів макадамії вирощується в 
Австралії (близько 30 000 тонн на рік), при цьому 70% врожаю експортується.
Кешью: Вічнозелене дерево від маленького до середнього розміру, яке може рости на 
піщаних і бідних ґрунтах. Кешью – це дерево із глибокою кореневою системою, тому 
воно може витримувати посуху і може рости на ґрунтах із рН 4,5–6,5.

З іншого боку, він чутливий до надлишку води та неналежного дренажу ґрунту, а також 
дуже чутливий до холоду. Кешью починає плодоносити через 4–5 років після посадки 
або через 2–3 роки після щеплення.

Фундук: При природному вирощуванні фундук є дерев’янистим кущем із великою 
кількістю гілок. При комерційному вирощуванні дерево зазвичай обрізають до форми з 
одним стовбуром. Будучи середземноморським деревом, яке росте від Туреччини до 
Іспанії, дорослий фундук є середньолистяним деревом середнього розміру. Він починає 
плодоносити, але ще не в комерційному масштабі, через 2–3 роки, досягає зрілості та 
значних урожаїв приблизно через 4 роки після посадки. Добре доглянута плантація 
фундука може продовжувати давати урожай протягом 40–50 років. Фундук стійкий при 
низьких температурах і для досягнення оптимального врожаю йому потрібна холодна 
зима та м'яке літо.

ГОРІХИ В СУЧАСНОМУ СІЛЬСЬКОМУ
ГОСПОДАРСТВІ
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Пекан: Це велике листяне дерево, яке досягає зрілості через 9 років після посадки або 
через сім років після щеплення. Використовуючи обидва методи, правильно вирощені 
дерева пекана дають хороші врожаї протягом десятиліть. Пекани добре ростуть навіть 
при високих температурах до 45 °C, але для правильного розвитку їм потрібне довге 
спекотне літо та м’яка зима. Якщо температура опуститься нижче 10 °C, пекан може 
постраждати від морозу.

Мигдаль: Мигдальне дерево походить із Західної Азії. Мигдальні дерева досягають 
зрілості на 3–4 рік після посадки і залишаються життєздатними та дають хороші врожаї 
протягом 20–25 років.

Волоський горіх: Родом з Ірану, волоський горіх – це велике листяне дерево, стійке до 
посухи. Більшість комерційних сортів є гібридами англійського горіха, які досягають 
зрілості на 5–7 роки після посадки.

Система капельного поливу Amnon Drip PC на плантації мигдалю в Іспанії



ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ
Більшість плантацій горіхів у всьому світі висаджують і культивують подібним чином, і, як 
правило, дерева широко ростуть у насадженнях завдовжки до 12х12 метрів. Обрізка, 
обприскування, боротьба з бур’янами та збирання врожаю – все це високомеханізовано. 
Щоб оптимізувати використання земельної ділянки, деякі плантації спочатку засаджують 
більш густо, а після того, як дерева розвинуться, їх проріджують, щоб досягти необхідної 
посадки та уникнути надмірного взаємного затінення. У всьому світі загальноприйнятою 
практикою є висаджування відносно щільних насаджень фундука, які проріджуються через 
10 років, коли відбувається інтенсивне взаємне затінення. Цей метод забезпечує 
оптимальне використання земельної площі та ресурсів на початкових етапах вирощування. 
Також прийнято практикувати оброщування плантацій горіхів, використання наявних 
площ між лініями дерев.

Останнім часом тенденція полягає у плануванні та адаптації насаджень (насадження та 
спосіб посадки дерев; вибір обладнання для зрошення та внесення добрив) для механізації 
сільського господарства, що дозволить заощадити робочу силу. Наприклад: посадка довгих 
ліній дерев ближче один до одного, але з більш широкими проміжками між рядами, щоб 
забезпечити більш зручний прохід техніки через плантацію.
Системи зрошення та внесення добрив розроблені таким чином, щоб забезпечити оптимальні 
рішення для потреб рослин, і вони є важливим інструментом, що допомагає отримати хороший, 
якісний урожай на плантаціях. Завдяки ретельному плануванню та проектуванню, окрім 
зрошення та внесення добрив, системи, які вже існують на плантації, можна використовувати 
для вдосконалення агротехнічних методів. Наприклад, там, де зрошувальне обладнання може 
бути пошкоджене місцевою фауною, крапельні системи можна закопувати в грунт.
Розбрискувачі/мікророзбрискувачі можна використовувати для зволоження важкого 
ґрунту та запобігання розтріскуванню та утворенню борозенок, що ускладнює 
переміщення машин для збирання горіхів.
Розбрискувачі/мікророзбрискувачі можна використовувати для захисту від морозу на 
чутливих ділянках, що запобігає значній шкоді деревам та зниженню кінцевої 
врожайності.

ОБРОБКА І ФОРМУВАННЯ ДЕРЕВ
Існує кілька різних типів обрізки плантацій горіхів: 
• Технічна обрізка, включаючи обрізку боків дерев уздовж посадженої

лінії та обрізка верхушки.
• Обрізка Vista або обрізка вікон, щоб світло потрапляло у крони дерев.

У більшості сортів обрізку вікон проводять, щоб світло потрапляло в
центр корони та запобігало надмірному затіненню. На відміну від
цього, на плантаціях мигдалю тінь у зоні крони сприяє збільшенню
врожайності, тому обрізки вікон уникають.

• Очищення стовбура. На плантаціях, які використовують для збирання врожаю
механічні струшувачі, не повинно бути гілок на стовбурі на висотв від 60 до 90
см, тому що саме там шейкерні важелі захоплюють стовбур дерева.

Видалення будь-яких гілок в цих зонах також допомагає
проведенню інших механізованих видів діяльності на плантації.

САНІТАРНА ОБРОБКА
Щоб зберегти дерева здоровими та уникнути розповсюдження хвороб та/або ослаблення 
дерев, методи санітарної обробки слід застосовувати до всієї площі насадження. Це 
включає видалення пошкоджених дерев та занедбаних прилеглих насаджень; видалення 
пнів, бокових побігів і коренів. Переконайтеся, що весь деревний матеріал спалений 
близько до місця, де його було зрізано або викорчовано. Намагайтеся не порушувати 
ґрунт або займатися будь-якою іншою діяльністю, яка може спричинити стрес та 
ослаблення дерев.
ЗАПИЛЕННЯ
Деякі горіхові дерева є самостерильними, і вони повинні отримувати 
чужорідний пилок із запилювальних дерев, спеціально посаджених у зоні 
насадження. Зазвичай дерева-запилювачі не є тим самим сортом, як урожайні 
дерева (основний сорт у плантації). На плантаціях пекана та ліщини від 5% до 
15% загальної кількості дерев мають бути запилювачами. Якщо взяти за 
приклад пекан – цвітіння по часу відбувається таким чином, що чоловічі 
квіти розпускаються першими, але розпорошують свій пилок лише навесні з 
розпусканням жіночих квіток (при настанні оптимальних кліматичних умов). 
Деякі сорти волоського горіха є самоплодними, але більші, якісніші врожаї досягаються 
шляхом взаємного запилення сортом-запилювачем.

АГРОТЕХНІЧНІ МЕТОДИ



• Зрошення, адаптоване спеціально для насадження; листя не намокає, у той же час, 
зону зволоження та об’єм зрошення можна оптимально підібрати залежно від стадії 
росту дерев. Збільшення радіусу зони зволоження у міру зростання дерева 
відбувається легко і швидко, що вимагає лише ще одного зрошувача між деревами.

• Співставлення радіусу змочування та площі під деревами зростанню площі кореневої 
системи дерев з метою збільшення кількості води та добрив сприяє ефективності та 
допомагає встановити і стабілізувати дерево у ґрунті.

• Зрошення з використанням широкого діапазону витрат води, включаючи дуже низькі 
(2002 Aqua Smart – до 20 л/год; 15 л/год для Jet family). Див. таблицю нижче.

• Зрошення з використанням мікророзбризкувачів над головою для охолодження та 
захисту від замерзання приблизно до -3 ºC. Зволоження ділянки допомагає запобігти 
замерзанню, що часто може завдати непоправної шкоди деревам.

ЗРОШЕННЯ

Користь зрошення для вегетативного зростання та врожайності:
У минулому плантації горіхів висаджували та вирощували на території, придатній для потреб 
кожного окремого сорту, з точки зору клімату, кількості опадів та типу ґрунту. З роками, із 
впровадженням вдосконалених систем зрошення, площі плантацій горіхів розширилися на 
місця, не ідеальні для цих умов, оскільки системи зрошення та внесення добрив можуть 
адаптуватися до різних умов та більшого діапазону площ.

Велика кількість досліджень показала, що існує прямий зв’язок між 
кількістю, якістю, доступністю води та її застосуванням і силою 
вегетативного росту дерев, стійкістю до хвороб та кліматичних 
пошкоджень і кількістю та якістю отриманого врожаю.
Наприклад: 

• Зрошення та удобрення дерев кешью в посушливий період (при вирощуванні кешью в 
дуже жарких тропічних і субтропічних регіонах) запобігає ослабленню дерев, 
викликаному стресовими умовами посухи. Вони також допомагають підтримувати 
безперервний ріст, покращують стійкість до хвороб, скорочують час, необхідний для 
того, щоб дерево досягло зрілості та почало плодоносити.

• Забезпечення безперервності поливу протягом сухого сезону та після збирання врожаю 
мигдального дерева стимулює ріст листя та покращує кількість та якість врожаю у 
наступному сезоні.

Крім того, існує прямий зв’язок між режимом поливу дерев і внесення добрив та ефективною 
кількістю квіток у період цвітіння. Дефіцит поливу та стрес від посухи призводять до 
скидання квіток, недостатнього заповнення ями та зниження врожайності.

СТАНДАРТНІ МЕТОДИ ЗРОШЕННЯ

МІКРОРОЗБРИСКУВАЧІ

За останні роки використання мікророзбрискувачів для зрошення плантацій горіхів значно 
зросло, оскільки мікророзбрискувачі мають багато переваг:

• У важких ґрунтах зрошення за допомогою мікророзбрискувачів запобігає 
розтріскуванню ґрунту та утворенню глибоких колій, які заважають збирати 
горіхи та проводити інші механізовані сільськогосподарські заходи.

• Застосування гербіцидів та сповільнювачів проростання через систему 
мікророзбризкувачів є ефективним, більш рівномірним та економить робочу 
силу.Існує кілька способів встановлення мікророзбризкувачів на 

горіхових плантаціях:
1. Одиночний мікророзбризкувач. Розмістіть єдиний розбризкувач

між деревами в рядку. Цей розбризкувач повинен мати широкий
радіус змочування, щоб підтримувати великий об’єм змочування, не
змочуючи стовбур дерева (коли дерево чутливе до цього), що також
означає, що він допомагає запобігти розвитку хвороб та гниття.

2. Два розбризкувачі невеликого об’єму розташовані по одному з 
кожного боку дерева на відстані 1–1,5 метрів (залежно від посадкового 
насадження) від стовбура. Ця установка забезпечує
широку і безперервну смугу змочування вздовж ряду.

3. Повісьте розпризкувач у переверненому положенні – досягається за
допомогою системи зважування зі сліпої розподільної лінії,
викладеної на висоті 1–1,5 метра над ґрунтом, між деревами в ряду.
Ця система має ряд переваг:

a. Ширший радіус змочування

b. Це запобігає пошкодженню водопровідних труб місцевою фауною.

c. Робітники та машини виграють, поскільки вони виграють від вільного проходу.

d. Легкий та ефективний моніторинг функціонування системи.

2002 AquaSmart на плантації мигдалю – зрошення між рядами для 
запобігання зволоження стовбура дерева



Діаметр 
змоченої
ділянки

(м) 

Швидкість
потоку
(л/год)

Тиск
(бар) 

Перевер-
нута

конфігура-
ція

Екстра
 етап 2

для молодих 
дерев

PC / Non
PC

Мікро

Продукт

3.0 - 7.5 *20 - 951.5 - 4.0ТакТакPC
 2002
AquaSmart

5.5 - 12.530 - 3651.5 - 3.0 **ТакТакNon-PC
2005
AquaMaster

***15 - 136
PC: 1.0 -3.0

Non PC: 0.7 - 3.0
ТакТак

 PC &
Non-PC

 Smart Jet
Family

NDJ пропонує широкий вибір мікророзбрискувачів для використання на горіхових плантаціях:

* Двоступеневий контроль діаметру змочування
** Рекомендований робочий тиск для перевернутої версії: 2,0–3,0 бар ***

Діаметр 
змоченої
ділянки

(м) 

Швидкість
потоку
(л/год)

Тиск
(бар) 

Кут 
змочування (º) 

Розприс-
кувач

17 - 18310 - 7301.5 - 3.59º, 14ºMagic Drive

15.5 - 22350 - 9302.0 - 4.09º, 12º5024 SD

17.5 - 23.5355 - 10102.0 - 4.09º, 12º6024 SD

18 - 14480 - 8152.0 - 5.04º6004 SD

13 - 960 - 2852.0 - 3.55º, 9ºOpal

Вибір правильного типу розбризкувача та розпилювача – це перш за все 
функція посадкового насадження, віку плантації та конфігурації крони дерев. Зазвичай 
найкращим способом поливу горіхових плантацій є використання спринклерів з низьким 
кутом нахилу (які не змочують листя дерев) з широким радіусом змочування. NaanDanJain 
рекомендує використовувати розбризкувачі з низьким кутом змочування від 4º до 12º, а 
також використання цього унікального зрошувального обладнання дозволяє 
зрошувати при високих витратах з більшими відстанями між 
розбризкувачами і тим самим досягати дуже високого рівня рівномірності 
поливу.
NDJ пропонує широкий вибір розбрискувачів для використання на горіхових плантаціях:

* Кольорова та поворотна насадка.
* Пластикові матеріали з високою міцністю для стійкості до корозії та УФ-випромінювання

Стандартною практикою є використання систем розбрискування на 
горіхових плантаціях з вільно дренуючим ґрунтом, коли дерева були 
посаджені на піднятих поверхнях; коли земля кам’яниста і необхідно 
збільшити кореневу систему дерев і міцніше встановити дерева; у 
районах, що потребують додаткового поливу в посушливі сезони, і на 
дорослих плантаціях, щоб уникнути змочування листя молодих дерев.

Розбрискувачі продовжують добре працювати у складних кліматичних 
умовах, таких як сильний вітер, і їх можна встановлювати в дуже широкому 
діапазоні ґрунтових умов. Системи розбрискування мають низькі вимоги до 
фільтрації, що означає, що їх також можна використовувати для насаджень з 
неякісним водопостачанням.
Використання розбрискувачів на важких ґрунтах дозволяє промити солі на глибину ґрунту.

СИСТЕМИ РОЗБРИСКУВАННЯ

Opal6024 SD 6004 SD5024 SDMagic Drive LA

2002 
AquaSmart

2005 
AquaMaster

Smart Jet

2005 AquaMaster на плантації Макадамія в Австралії



Крапельне зрошення – це метод поливу, який широко використовується на 
плантаціях по всьому світу.

Поки плантація ще молода, поблизу стовбура дерева прокладається один рядок 
крапельного поливу. У міру зростання дерева додається ще один рядок, а іноді навіть 
третій і четвертий рядки (відповідно до типу ґрунту та об’єму кореня дерева). Лінії 
крапельного поливу можуть бути дуже довгими.

Крапельний полив має багато переваг:

• Можливість працювати з низькою інтенсивністю подачі
• Крапельний полив економить воду (рішення для країн із дефіцитом води, але 

крапельне зрошення має відносно високі вимоги до фільтрації)
• Підтримує безперервну змочену смугу вздовж лінії дерев
• Оптимальний спосіб підживлення дерев
• Попереджає змочування стовбура дерева та сприяє зниженню

вологості, що запобігає гниттю, хворобам та росту бур’янів

КРАПЕЛЬНЕ ЗРОШЕННЯ ПІД ПОВЕРХНЕЮ ГРУНТУ
Плантації горіхів зазвичай охоплюють велику територію з великою кількістю  тварин, 
включаючи гризунів, птахів, дрібних плазунів, а іноді навіть великих 
диких свиней, які можуть пошкодити обладнання та системи, розміщені на 
поверхні землі, такі як поверхневі крапельні лінії, розподільні труби та часто 
також розбрискувачі. Такі втрати можуть скласти дуже великі суми. Більш того, 
на багатьох плантаціях все більше використовується сільськогосподарська техніка на 
кожному етапі вирощування, включаючи збирання горіхів на поверхні. Заглиблення 
крапельниць у землю полегшує життя, оскільки поверхня 
залишається чистою для легкого проходження техніки та поточних робіт.

Під час посадки від двох до чотирьох крапельних ліній закопують на глибину від 10 до 
30 см під поверхню ґрунту відповідно до ґрунтових умов та ризиків на плантації. Ці 
крапельні лінії чекають на використання, починаючи з третього року плантації. 
Протягом перших двох років плантацію зрошують за допомогою поверхневої 
крапельної системи. Через два роки (або три відповідно до розвитку дерев) плантація 
переходить на полив, використовуючи підземну систему. Якщо різноманітність дерев у 
плантації має високі потреби у воді, наприклад, пекан, у якого дуже розгалужена 
коренева система та висока потреба у воді, по обидві сторони ряду дерев закопують по 
дві-чотири крапельні лінії, щоб досягти повного зволоження ґрунту та  обсягів 
зрошення, достатніх для оптимального росту дерев (Техас, США).

Системи крапельного поливу, включаючи системи зрошення під поверхнею грунту, 
вимагають високих стандартів фільтрації, збірних труб, систем промивання ліній та 
вакуумних клапанів. Високі стандарти регулярного технічного обслуговування, якісна 
фільтрація та моніторинг системи продовжать належне функціонування системи та 
тривалість її служби.

Системи крапельного поливу під поверхнею грунту мають багато переваг:

• Оптимальне зрошення та внесення добрив у зону кореневого кому
• Менший ріст бур’янів у зоні насадження
• Зрошувальне обладнання захищене від шкідників та кліматичних пошкоджень

КРАПЕЛЬНЕ ЗРОШЕННЯ

горіхових плантаціях:
NaaDanJain пропонує широкий вибір закопаних крапельних систем для використа 

Протиза-
топлюва-

льний 
клапан

Крапельне
зрошуван-

ня під 
землею

(SDI)  

Діапазон
регулю-
вання 
тиску

PC&AS
(бар)

Макси-
мальна 

довжина

Швид-
кість

потоку
(л/год)

Товщинa
стінки

(м)
Продукт

0.5ТакТак0.5 - 4.0 5000.63 - 1.2
1.1, 1.6, 
2.0, 2.2, 

3.8

 AmnonDrip
PC & PC AS

0.5ТакТак0.4 – 4.07000.9 – 1.2
1.0, 1.6, 
2.0, 2.2

TopDrip HD
PC & PC AS

* Максимальна бічна довжина залежить від витрати (л/год); відстані між крапельницями (см);
тиском напору та внутрішнього діаметру труби

AmnonDrip

AmnonDrip PC
1.1, 1.6 ,2.0, 2.2, 3.8l/h 

AmnonDrip PC CNL
1.1, 1.6 ,2.0, 2.2, 3.8l/h 

AmnonDrip PC AS (Anti-Siphon)
1.1, 1.6 ,2.0, 2.2, 3.8l/h 

TopDrip PC
1.0, 1.6, 2.0, 2.2l/h 

TopDrip PC AS (Anti-Siphon)
1.0, 1.6, 2.0, 2.2l/h 

TopDrip & TopDrip HD

Тиск 
відкриття 
протиза-
топлюва-

льний 
клапан
(бар)



При прокладанні дуже довгих ліній на плантації (від 500 до 700 метрів), виробник 
повинен стежити за тим, щоб мінімальний тиск досягав 3 бар на початку лінії, і ця 
лінія повинна бути трубою 20 мм з інтервалом один метр між крапельницями, 
витрата від 1 до 1,1 л/год. 
ВНЕСЕННЯ ДОБРИВ
Горіхові насадження удобрюють відповідно до типу ґрунту, якості 
води, віку насадження та відповідно до аналізу ґрунту місцевості.
Зазвичай підживлення для молодої плантації базується переважно на азотних 
добривах, які стимулюють вегетативний ріст, необхідний для оптимального розвитку 
молодих дерев. Пізніше склад добрив змінюється, щоб забезпечити підтримку 
розвитку квітів, бутонізації та заповненню ям.
Загальновідомо, що горіхові дерева чутливі до нестачі цинку, що життєво важливо
на етапі цвітіння та під час заповнення ям. Як правило, рекомендується наносити 
поживні стрічки або позакореневу обробку цинком (пекан, кешью та макадамія).
Оптимальне зрошення та внесення добрив роблять значний внесок у врожайність та 
якість врожаю. Прискорене зростання, коли дерево молоде, означатиме, що йому буде 
потрібно менше часу, щоб досягти зрілості і дати перший урожай. Азотні добрива 
підтримують вегетативний ріст і більшу кількість гілок, щоб давати плоди у 
найближчі роки. Азот також допомагає підтримувати міцність стовбура і зміцнює 
здатність дерева боротися з хворобами та природними силами.

РОЗПЛІДНИКИ
Більшість розплідників використовують два основні методи роботи. 
Для обох цих методів NDJ пропонує найкраще обладнання для 
зрошення молодих дерев:

ЩЕПЛЕННЯ
Конкретний сорт прищеплюють на відповідну місцеву підщепу. Прищеплена 
рослина переміщується в теплицю з контрольованим кліматом, де висока 
вологість повітря зберігається протягом двох-трьох тижнів, поки тканини 
щеплення та підщепи зростуться. Для підтримання високої вологості та 
низьких температур, придатних для цього етапу, непогано встановити  
розпорошуючий пристрій з витратою від 13 до 24 літрів на годину, що 
виробляє краплі від 50 до 70 мікронів. Цей тип розпорошувачів також можна 
знайти як обладнання для низького тиску. Після зрощення  прищеплені 
рослини переміщують у затінене приміщення, де вони можуть затвердіти (як 
зрошувати щеплені рослини від стадії загартовування, пояснюється нижче).

ВИСІВ
Горіхи сіють безпосередньо в горщики, де вони будуть рости. Відразу після посіву 
горщики необхідно рясно полити, а потім додавати певні обсяги води, відрегульовані 
відповідно до норми рослини та стадії росту. 

Мікророзбрискувачі рекомендуються для поливу насіння та щеплених рослин на етапі 
загартовування в тіні. Дрібні крапельки, вироблені мікророзприскувачами, не завдають 
шкоди бутонам і ніжним рослинам, а також не пошкоджують текстуру ґрунту. Ця 
система забезпечує рівномірний розподіл води, що покриває всі горщики, і забезпечує 
рівномірний полив. Використовуючи мікророзприскувачі, також легко змінювати 
норму внесення під час росту рослин.
Більш того, мікророзбризкувачі можуть бути встановлені підвішеними догори дном, що 
забезпечує ряд додаткових, значних переваг: зручне налаштування роботи; широкі, 
комфортні площі вирощування без перешкод для труб та обладнання. Ці переваги 
полегшують роботу працівників, механізацію та переміщення рослин. На цій ранній 
стадії розвитку полив і розмір крапель повинні бути точними, щоб запобігти 
пошкодженню ніжних рослин, зберігаючи при цьому високу вологість і низькі 
температури. Тому рекомендується використовувати мікророзбризкувачі, розташовані 
таким чином, щоб це відповідало розмірам рослини та будівлі.



©  NaanDanJain Ltd. Усі права захищені. Усі технічні 
характеристики можуть бути змінені без 
попередження.
Всю інформацію слід використовувати лише як 
рекомендацію. За конкретними рекомендаціями 
зверніться до місцевого агронома.

NaanDanJain прагне знайти ідеальне рішення для ваших 
горіхів з урахуванням ваших місцевих кліматичних 
умов, властивостей ґрунту, води та бюджету.
Для отримання додаткової інформації зверніться до 
нашого офісу або до місцевого дилера.
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вул. Деревообробна, 9, м. Київ, 01013 

info@dfi.com.ua

dfi.com.ua

+38 067 494 21 44

+38 044 494 21 44

+38 080 030 21 44

ТОВ “ДЕЛЬТА ФАРМЕРС ІРРІГЄЙШН”

NaanDanJain Irrigation Ltd.
Post Naan 7682900, Israel. 
T: +972-8-9442180,  F:+972-8-9442190 
E: contact@naandanjain.com    
www.naandanjain.com 




