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Irrigação
Antes de adquirir qualquer equipamento, ou construir qualquer estrutura para
irrigação, deve-se primeiro determinar se há necessidade de irrigar a cultura
naquele local e se é possível irrigar ou seja, deve ser verificado a viabilidade de
irrigação de milho . Em geral, o interesse pela irrigação costuma aumentar quando
ocorre estiagem, com quebra ou perda da produção. Por outro lado, muitos
agricultores, motivados pelo modismo, ou impulsionados pela pressão comercial e
facilidade de crédito, adquirem sistemas de irrigação, sem mesmo verificar se a
cultura a ser irrigada necessita ou responde à irrigação, ou se a fonte de água de
que dispõem é suficiente para atender à necessidade hídrica da cultura.

O interesse pela irrigação, no Brasil, emerge nas mais variadas condições de clima,
solo, cultura e socioeconomia. Não existe um sistema de irrigação ideal, capaz de
atender satisfatoriamente todas essas condições e interesses envolvidos. Em
conseqüência, deve-se selecionar o sistema de irrigação mais adequado para uma
certa condição e para atender os objetivos desejados. Com a expansão rápida da
agricultura irrigada no Brasil, muitos problemas têm surgido, em conseqüência do
desconhecimento das diversas alternativas de sistemas de irrigação, conduzindo a
uma seleção inadequada do melhor métodos de irrigação para uma determinada
condição.

O manejo de Irrigação da cultura do milho nada mais é do que estabelecer o momento
correto de aplicar água e a sua respectiva lâmina (quando e quanto aplicar). Vários
critérios podem ser adotados para o manejo da irrigação. Nesse tópico serão
discutidos os mais comuns e que são de maior uso prático nas condições atuais.
Também serão abordados aspectos relacionados à quimigação que consiste em aplicar
uma solução, ou calda, de agroquímicos (fertilizante, inseticida, fungicida, herbicida
ou nematicida) por meio do sistema de irrigação. Quando se trata de produtos que
atuam no solo, a aplicação, em princípio, pode ser feita por meio de qualquer método
de irrigação: gravitacional, aspersão ou localizado. Porém, a plicação de produtos
com atividade foliar somente é viável nos sistemas de irrigação por aspersão:
laterais portáteis (convencional), pivô central, rolão e outros.
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