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Спосіб використання  ротаційно-плантаційних  смуг 

швидкорослих культиварів верби та тополі  для захисту  

автомобільних та залізничних доріг. 
Корисна модель належить до кількох галузей, а саме: 

- сільськогосподарської; 

- транспортної; 

- енергетичної (відновлювальна енергетика); 

і полягає у використанні придорожніх захисних смуг нового типу (ротаційно-

плантаційних) замість традиційних, для захисту автомобільних і залізничних доріг 

(далі по тексту «доріг»). 

Об’єктом корисної моделі є спосіб використання ротаційно-плантаційних 

смуг з швидкорослих культиварів верб і тополі біоенергетичного призначення, які  

планується використовувати для захисту доріг. 

Нині застосовувані традиційні лісові придорожні захисні смуги, що 

створюються за ДБН В.2.3-4-2015 мають низку недоліків: високу собівартість 

створення, підтримання експлуатаційних функцій та їх заміни.  

Новизна корисної моделі полягає у можливості заміни традиційних 

дотаційних захисних придорожніх смуг, ротаційно-плантаційними смугами 

швидкорослих культиварів енергетичних верб і тополь з комплексним 

функціональним призначенням і позитивним економічним балансом. Такий ефект 

досягається шляхом розширення функціонального спектру ротаційно-плантаційних 

придорожніх захисних лісосмуг за рахунок комплексного виконання ними прямих 

снігозахисних, а також екологічних і економічних функцій, що забезпечить 

рентабельність їх використання. 

 



На даний момент існують чіткі норми щодо створення лісосмуг для захисту 

доріг від негативного впливу природних факторів. Відомий аналог прописаний в 

існуючих технічних «Правилах з ремонту та утримання автомобільних доріг 

загального користування України». 

Поставлене корисною моделлю завдання досягається шляхом заміни 

традиційних придорожніх захисних  смуг ротаційно-плантаційними, що 

висаджуються за схемою зображеною на рис. 1 і включають 6 (9) попарно 

(потрійно) зближених рядів рослин (залежно від виду, ґрунтово-кліматичних  умов 

та снігозахисної потреби). 

Приклад здійснення способу зображено на рисунку (рис. 1,2). 

Технічне рішення корисної моделі дає змогу змінити дотаційний економічний 

ефект від існуючих захисних смуг на позитивний баланс з прибутковою складовою. 

Полягає в економічній ефективності використання таких смуг для захисту доріг та 

забезпечується за рахунок щорічного ротаційного використання біомаси 

вирощених рослин для енергетичних цілей. Ротаційна щорічна вибірка вирощених 

рослин здійснюється в процесі суцільного механізованого збору попарно (потрійно) 

зближених рядів з 3-х річним циклом за графіком: 

1-2 ряди на 1, 4, 7, 13, 16, 19, 22 роки вирощування, 3-4 ряди на 2, 5, 8, 11, 14, 17, 20, 

23 роки і 5-6 ряди на 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24 роки вирощування (рис. 2). 
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СПОСІБ ВИКОРИСТАННЯ РОТАЦІЙНО-ПЛАНТАЦІЙНИХ 

СМУГ ШВИДКОРОСЛИХ КУЛЬТИВАРІВ ВЕРБИ ТА ТОПОЛІ 

ДЛЯ ЗАХИСТУ АВТОМОБІЛЬНИХ ТА ЗАЛІЗНИЧНИХ ДОРІГ. 
 

 

Рис.1. Схема висадки 6 рядної посадки розміщення рядів ротаційно-
плантаційної захисної смуги. 
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Рис.2. Схема проведення ротаційних рубок вирощених рослин у смугах 
(а -1,4,7,10,13,16, 19, 22 роки вирощування, б - 2, 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23 роки 

вирощування,  в - 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24 роки вирощування) 
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