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Корисна модель належить до сільського господарства, а саме до вирощування моркви. 
Відомий спосіб вирощування овочів, який включає підготовку ґрунту під посів, формування 

грядок, внесення насіння в ґрунт, загортання його ґрунтом та догляд за рослинами [1, 2]. 
Недоліком відомого способу є низька урожайність овочів. 
В основу корисної моделі поставлена задача вдосконалення способу вирощування овочів, в 5 

даному випадку - моркви, шляхом зміни форми ґрунтових грядок, що дозволить підвищити 
урожайність та якість моркви. 

Поставлена задача вирішується тим, що у способі вирощування моркви, який включає 
підготовку ґрунту під посів, формування грядок, внесення насіння в ґрунт, загортання його 
ґрунтом та догляд за рослинами, згідно з корисною моделлю, грядки формуються у виглядів 10 
гребенів з ґрунту, на верхній частині яких виконані канавки під насіння, зі збереженням гребенів 
з ґрунту при догляді за рослинами. 

Корисна модель зображена на кресленні і пояснюється наступним чином. 
На дачній, фермерській або садово-городній ділянці здійснюється підготовка ґрунту під посів 

відомими способами при застосування відомих пристроїв. З підготовленого ґрунту формуються 15 
грядки 1 у вигляді гребенів. На верхній частині гребеня грядки 1 утворюються невеликі канавки 
2 під насіння 3. Після висаджування насіння, воно загортається ґрунтом. 

У подальшому догляд за рослинами здійснюється відомими способами: видалення бур'янів 
та трави, підгортання, полив тощо. При цьому необхідно підтримувати форму грядок 1 у вигляді 
гребенів, особливо під час міжрядного обробітку ґрунту. 20 

Завдяки формуванню грядок у вигляді гребенів для вирощування моркви створюється 
комфортний режим: збільшене середовище (висота) розпушеного ґрунту, вільна циркуляція 
повітря, забезпеченість водою, а це в, свою чергу, сприяє підвищенню урожайності моркви та 
покращенню її якості. 

Джерела інформації: 25 
1. Шульгіна Л.М., Бондаренко Г.Л., Соколовський М.О. /Довідник по овочівництву. - К.: 

Урожай, 1989. - 216 с. 
2. Синягин И.И.. Площади питания растений. - М.: Россельхозиздат, 1975. - 382 с.  
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Спосіб вирощування моркви, що включає підготовку ґрунту під посів, формування грядок, 
внесення насіння в ґрунт, загортання його ґрунтом та догляд за рослинами, який відрізняється 
тим, що грядки формуються у виглядів гребенів з ґрунту, на верхній частині яких виконані 
канавки під насіння, зі збереженням гребенів з ґрунту при догляді за рослинами. 35 
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