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(21) Номер заявки: 
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(24)  Дата, з якої є чинними 
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(72) Винахідники: 

Кулик Максим Іванович, UA, 
Дьомін Дмитро 
Геннадійович, UA  
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вул. Сковороди, 1/3, м. 
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(54) Назва корисної моделі: 
 
СПОСІБ ВИРОЩУВАННЯ ПРОСА ПРУТОПОДІБНОГО СВІТЧГРАСУ З КОНЮШИНОЮ ЛУЧНОЮ 
ДЛЯ ЗБІЛЬШЕННЯ ВРОЖАЙНОСТІ БІОМАСИ  
 

 
(57) Формула корисної моделі: 
 
1. Спосіб вирощування проса прутоподібного світчграсу з конюшиною лучною для збільшення врожайності 
біомаси, який включає сумісний посів насіння проса прутоподібного світчграсу і бобової культури, що 
здійснюють після проведення основного і передпосівного обробітку ґрунту для сприятливих умов проростання 
рослин, який відрізняється тим, що весною у II декаді квітня виконують сумісний посів у міжряддя в 45 см з 

нормою висіву насіння проса прутоподібного світчграсу 5,7 кг/га та конюшини лучної 8 кг/га з глибиною 
загортання насіння 1,5 см за визначеною схемою на ширину захвату сівалки. 
2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що визначають залежність між врожайністю біомаси проса 

прутоподібного світчграсу і вмістом органічної речовини в ґрунті рівнянням регресії: y=1,604+0,016*х. 
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Державне підприємство 
«Український інститут інтелектуальної власності» 

(Укрпатент) 

Цей паперовий документ ідентичний за документарною інформацією та 
реквізитами електронному документу з електронним підписом  уповноваженої особи 
Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України. 

Паперовий документ містить 2 арк., які пронумеровані та прошиті металевими 
люверсами.  

Для доступу до електронного примірника цього документа з ідентифікатором 
1593080520 необхідно: 

1. Перейти за посиланням https://sis.ukrpatent.org. 

2. Обрати пункт меню Сервіси – Отримати оригінал документу. 

3. Вказати ідентифікатор електронного примірника цього документу та натиснути 
«Завантажити». 

 

Уповноважена особа Укрпатенту 

 

І.Є. Матусевич 

12.05.2020   


