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(54) Назва корисної моделі: 

СПОСІБ ОБЛІКУ ВРОЖАЙНОСТІ ФІТОМАСИ ПРОСА ПРУТОПОДІБНОГО - СВІТЧГРАСУ 
(РАМСиМ \/ІРСАТиМ І_.) 

(57) Формула корисної моделі: 

1. Спосіб обліку врожайності фітомаси проса прутоподібного - світчграсу (Рапісит Уігдаїит І..), що включає 
виділення ділянок на полі, скошування рослин із наступним зважуванням фітомаси, який відрізняється тим, 
що продуктивність проса на легких ґрунтах за гранулометричним складом через 2-3 роки або на важких, 
глинистих ґрунтах через 3-4 роки визначається шляхом збирання приблизно через місяць після першого 
настання морозів або наприкінці зими - на початку весни по мерзлому ґрунту сінозбиральними машинами з 
пристроями, виставленими з кутом різання скошування під стебло, лозоподібного проса з попереднім обліком 
врожайності проса прутоподібного - світчграсу шляхом скошування рослин на висоті не нижче 5 см по ширині 
ділянки 1 м вздовж поля; потім фітомаса зважується безпосередньо на полі з подальшою передачею 
фітомаси до місця висушування в пакетах та визначенням вологості, вмісту сухої речовини по середньому 
зразку масою +/- 0,5 кг відразу після висушування до постійної маси (протягом 24 годин при 70 °С), з 
наступним зберіганням зразків сухої фітомаси для можливого аналізу на вміст поживних речовин та вміст 
хімічних елементів та з основним визначенням врожайності шляхом виділення в полі по діагоналі чотирьох 
ділянок по 10 м2 (шириною 1 м, довжиною 10 м), де в ранкові години скошуються рослини по висоті 10 см над 
поверхнею ґрунту з наступним зважуванням надземної фітомаси безпосередньо на польових терезах з 
точністю 0,01 г та визначенням вологи в фітомасі при 70 °С протягом 24 годин та перерахунком на суху 
речовину; визначають біологічну урожайність, що відповідає фактично отриманій з промислових площ, і 
заздалегідь визначають необхідну кількість техніки для вивезення фітомаси з поля та підбирають потужність 
агрегатів для переробки сировини на тверде паливо: пелети, брикети, біопаливо. 
2. Спосіб обліку урожайності фітомаси проса прутоподібного - світчграсу (Рапісит \/ігда!ит Ь.) за п. 1, ЯКИЙ 
відрізняється тим, що рівняння регресії між вмістом та урожайністю сухої фіто маси, фактично отриманої у 
розрізі варіантів, мають вигляд: 
Фітомаса з 1 п. м з середньою кореляцією 0,28: у=13,171 +0,60х; 
Фітомаса з 1 м2 з середньою кореляцією 0,25: у=8,846+0,364х; 
Фітомаса з 10 м2 з середньою кореляцією 0,64: у=8,332+0,407х. 
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