Анкета для польового відбору
проб - видалення плантацій
Потенціал польових даних (Кожна анкета відноситься до однієї культури, що вирощується на полі)
Найбл. нас-й пункт :

Miralsot

широта :

41.33051

довгота :

0.17062

Розмір поля (га)

Типи культур

1.4

оливки

виноград

яблуня

груша

персик

абрикос

нектарин

слива

черешня

апельсин

мандарин

лимон

грейпфрут

лісовий горіх

каштан

мигдаль

Різновид культури

Вік культури

9

Густота (дерев/га)

645

Ширина міжряддя (м)

5.0

Відстань між деревами (м)

2.5

Форма культури

Форма культури для
виноградника

Ваза

Шпалерне дерево

Намет (шатро)

Форма культури для
оливкового дерева

Застаріле
дерево

Ваза (один
стовбур)

Ваза (2-3

Кущ

стовбура з землі)

(інтенсивна
технологія 250-600
дерев/га)

Супер
інтенсивна
технологія (>1500
дерев/га)

Форма культури для
фруктових дерев

Природня

Ваза

Кущ/куля
(дуже маленькі
дерева)

Пальма/Віяло

Епсилон
поперечний

Веретено/Піраміда

Схил (%)

0

Ґрунтове покриття

Пустий. Без
трав’яного покриття.
Рілля декілька разів на
рік

100% покриття
травою.
Скошування декілька
разів на рік

Сезонне покриття.
Гербіциди+скошування
<50% покриття ґрунту

>50% покриття
травою.
Скошування декілька
разів на рік

Урожайність культури
30.0

Середня урожайність культури
(т/га)

дощовий полив

Зрошення

часткове

повне

зрошення
Органічне

Рівень інтенсифікації

Уточніть кількість добрив та
пестицидів, що використовується

зрошення

низьке

середнє

Високий

Інформація щодо викорчовування плантацій
Чи викорчовуються дерева у
віці, типовому для даного виду?

Так

Старіші ніж типово

Молодші ніж типово

Не відомо

Причина викорчовування
плантації

Стара плантація (відновлення)

Заміна культури

Заміна виду культури

Зміна способу посадки

Хвороба рослин
Обладнання для
викорчовування

Використання деревини
від викорчовування
плантацій

Відмітьте як ви
поводитесь/використовуєте
древину від
викорчовування плантації
для кожної частини
плантації. Виберіть стільки,
скільки підходить

Рубка за допомогою бензопили

Викорчовування за допомогою
екскаватора

Коріння
Залишається на краю поля
Спалюється у вознищі на
відкритому повітрі
Мульчування
Подрібнення та заорювання
в грунт
Дрова
Енергія

Вкажіть мінімальний діаметр гілки, який ви розглядаєте як
"товстий", при використанні їх у якості дров (мм)

Вартість видалення 1 гектару при залученні спеціалізованої
компанії (грн./га)

275

Стовбур

Товсті гілки

Тонкі гілки

Вимірювання кількості деревини при видаленні
Дата вимірювання (дд/мм/рр)

Метод вимірювання

Уточніть метод вимірювання
кількості біомаси при
викорчовуванні

19/12/17

Для одного дерева

Одне або декілька окремих дерев відібрано. Біомаса отримана з одного дерева
була зважена

Для партії (наприклад 100 м2) в мішках

Одна або декілька відібраних партій. Кожна партія містить декілька дерев.
Біомаса зібрана вручну та зважена на ручних чи електронний вагах

Для декількох рядків (чи цілого поля)

Велика партія обрізок чи обрізки з усього поля зібрані.
Біомаса зібрана та завантажена на автомобіль. Вага вантажу взята в масштабі
вантажівки
Загальна площа, що була виміряна (м2): 14347

Отримана кількість
деревини

Уточніть кількість
деревини у тоннах на
гектар, що була отримана
після викорчовування та
виміряна. Уточніть вміст
вологи, якщо є дані.
Відмітьте яка частина
плантації була виміряна
та форму матеріалу"A":ціла гілка, "B":тріска.
Виберіть стільки, скільки
підходить

Частина
плантації, що
була виміряна

Кількість
(т/га)

Ціле дерево (високий вміст
землі)

Вміст вологи
(%)

56.46

Ціле дерево (низький вміст
землі; коріння було
очищено/струшено)
Лише основа дерева та
коріння (високий вміст
землі)

36.83

Лише основа дерева та
коріння (низький вміст
землі; коріння було
очищено/струшено)
Лише наземна частина
(стовбур та гілки)

24.46

Лише стовбур
Лише гілки
Лише стовбур+товсті гілки

Втрати біомаси після збору
обрізків

(%)

Чи в (т/га)

36.4

Форма
матеріалу:
A | B

Контактні дані
ПІБ :

Sebastián Zapata " GRUYSER"

Email :

szapata@fcirce.es

Тел. :

34876555690

Професія :
Країна :

Іспанія

Посилання: Наведіть посилання на дані на яких базується надана інформація, або наведіть будь-які інші коментарі

Даний проект отримав фінансування від програми ЄС з досліджень та інновацій
«Горизонт 2020» за грантовою угодою № 691748.

Фотографії

