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Корисна модель належить до сільського господарства, а саме до вирощування полуниці. 
Відомий спосіб вирощування полуниці, який включає підготовку ґрунту під посадку, 

формування грядок, обробку розсади, посадку розсади в ґрунт та догляд за рослинами [1, 2]. 
Недоліком відомого способу є низька урожайність полуниці. 
В основу корисної моделі поставлена задача вдосконалення способу вирощування полуниці 5 

шляхом створення комфортних умов для рослин, що дозволяє значно підвищити урожайність 
полуниці. 

Поставлена задача вирішується тим, що у способі вирощування полуниці, що включає 
підготовку ґрунту під посадку, формування грядок, обробку розсади, посадку розсади в ґрунт та 
догляд за рослинами, згідно з корисною моделлю, грядки формують у вигляді півовальних 10 
гребенів, на яких розташовують шланги капілярного зрошення, накривають поліетиленовою 
плівкою, в якій виконані отвори для посадки розсади, причому отвори розташовані в шаховому 
порядку по два ряди на кожному гребені грядки, а в міжряддях розташована солома, крім цього 
поліетиленова плівка використовується білого або чорного кольору залежно від потрібних 
термінів збору урожаю. 15 

Корисна модель пояснюється кресленнями, на яких зображено: 
на фіг. 1 - загальний вигляд, 
на фіг. 2 - вигляд грядки з отворами під розсаду, де: 1 - ґрунтові грядки, 2 - шланги 

капілярного зрошення, 3 - поліетиленова плівка, 4 - отвори під розсаду, 5 - розсада полуниці, 6 - 
солома в міжряддях. 20 

Спосіб вирощування полуниці здійснюється наступним чином. 
Спочатку проводиться обробіток ґрунту відомими способами і відомими знаряддями для 

обробітку ґрунту. З ґрунту формуються грядки 1 у вигляді півовальних гребенів. На ґрунтових 
грядках 1 розміщені шланги 2 капілярного зрошення. Зверху ґрунтові грядки 1 разом зі 
шлангами 2 накриваються поліетиленовою плівкою 3. В поліетиленовій плівці 3 зроблені отвори 25 
4 для розсади полуниці 5, причому отвори 4 розташовані в шаховому порядку по два ряди на 
кожному гребені ґрунтової грядки 1, в які висаджується розсада полуниці 5. В міжряддях 
розташована солома 5. 

Далі догляд за полуницею здійснюється відомими способами. 
Завдяки наявності капілярного зрошення та накритого поліетиленовою плівкою ґрунту для 30 

рослин створюються комфортні умови: волога та тепло, що позитивно впливає на підвищення 
урожайності полуниці. Солома 5 в міжряддях виконує подвійну функцію: для покращення умов 
праці людини (зручно ходити і чисте взуття) та є природним органічним добривом. 

Поліетиленова плівка 3 білого кольору використовується для накриття ґрунтових грядок 1 
при необхідності збору урожаю в більш пізні терміни збору урожаю. Поліетиленова плівка 3 35 
чорного кольору використовується для збору урожаю раннього періоду. Це пояснюється тим, 
що плівка чорного кольору більше притягує сонячне проміння, а наявність тепла прискорює 
дозрівання полуниці. Поліетиленова плівка білого кольору менше притягує сонячних променів і 
відповідно процес дозрівання полуниці стає довшим. 

Завдяки використанню поліетиленової плівки різних кольорів господар, що вирощує 40 
полуницю, має більший термін для збору урожаю полуниці на 1-2 тижні, ніж при звичайному 
способі вирощування полуниці. 

Запропонований спосіб дозволяє значно підвищити урожайність полуниці, вирощувати як 
ранню, так і пізню полуницю, покращити умови праці на дільниці вирощування полуниці. 
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1. Спосіб вирощування полуниці, що включає підготовку ґрунту під посадку, формування грядок, 
обробку розсади, посадку розсади в ґрунт та догляд за рослинами, який відрізняється тим, що 
грядки формують у вигляді півовальних гребенів, на яких розташовують шланги капілярного 
зрошення, накривають поліетиленовою плівкою, в якій виконані отвори для посадки розсади, 55 
причому отвори розташовані в шаховому порядку по два ряди на кожному гребені, а в 
міжряддях розташована солома. 
2. Спосіб вирощування полуниці за п. 1, який відрізняється тим, що поліетиленова плівка 
використовується білого або чорного кольору залежно від потрібних термінів збору урожаю. 
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