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Корисна модель належить до вирощування кущових ягідних рослин і може бути використана 
на присадибних ділянках та фермерських господарствах. 

Відомий спосіб вирощування суниці, що включає процеси з обробки розсади, зрошення, 
удобрювання ґрунту, формування грядок [патент України на корисну модель № 29625, МПК 
A01G 9/12, опубл. 25.01.2008р.]. 5 

Недоліком такого способу є необхідність використання великих площ для вирощування 
природних культур, забур'яненість ґрунту, що викликає потребу у постійному догляді за 
рослинами. 

В основу корисної моделі поставлена задача вдосконалення способу вирощування кущових 
ягідних рослин шляхом посадки їх у вертикальній площині, що дозволить значно скоротити 10 
площі під вирощування рослин та зменшити кількість операцій щодо догляду за ними. 

Поставлена задача вирішується тим, що спосіб вирощування кущових ягідних рослин, що 
включає обробку розсади, зрошення, удобрювання та підготовку ґрунту під посадку, згідно з 
корисною моделлю вводиться те, що родючий ґрунт розміщується у вертикальній ємності, по 
боковій поверхні якої рівномірно розташовані отвори для кущових ягідних рослин, причому 15 
вертикальна ємність виготовлена з металу, гуми, пластмаси, деревини або їх поєднання. 

Запропонований спосіб зображений на кресленні - загальний вигляд. 
По боковій поверхні вертикальної ємності 1 розташовані отвори 2, в які висаджується 

розсада кущових ягідних рослин 3. 
Спосіб вирощування кущових ягідних культур здійснюється наступним чином. 20 
Спочатку вирощують розсаду кущових ягідних рослин, наприклад суниці, полуниці, 

лимоннику або актинідії. У вертикальну ємність 1, яка виготовлена з металу, гуми, пластмаси, 
деревини або їх поєднання, насипається і ущільнюється родючий ґрунт (компост) 4. В отвори 2 
висаджується розсада кущових ягідних рослин 3. Догляд за кущовими ягідними рослинами 
здійснюється відомими способами. Вони включають регулярний полив, внесення поживних 25 
речовин, постійний догляд за пагінням, вусами, зав'язями, дозріванням ягід тощо. 

Запропонований спосіб дозволяє значно зменшити площі під вирощування кущових ягідних 
культур, зменшити кількість операцій щодо догляду за рослинами, завдяки тому, що у 
вертикальній ємності не розмножуються бур'яни. 

 30 
ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 

 
1. Спосіб вирощування кущових ягідних рослин, що включає обробку розсади, зрошення, 
удобрювання та підготовку ґрунту під посадку, який відрізняється тим, що родючий ґрунт 
розміщується у вертикальній ємності, по боковій поверхні якої рівномірно розташовані отвори 35 
для кущових ягідних рослин. 
2. Спосіб вирощування кущових ягідних культур за п. 1, який відрізняється тим, що 
вертикальна ємність виготовлена з металу, гуми, пластмаси, деревини або їх поєднання. 
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