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Корисна модель належить до вирощування саджанців садових, лісових та декоративних 
рослин, для їх більш інтенсивного розвитку на початку вегетаційного періоду. 

Відомий спосіб вирощування лісових насаджень, який включає що після висаджування 
садивного матеріалу в ґрунт зверху рослини накривають переносною чотиригранною 
пустотілою пірамідою, причому бокові грані піраміди обгортають світлопроникним матеріалом, 5 
таким чином формують зрізану піраміду з можливістю вільного доступу повітря та вологи до 
рослин через відкритий отвір піраміди [патент України на корисну модель № 108056, МПК A01G 
23/00, 13/02, опубл. Бюл. № 12, 2016 р.]. Аналог. 

Недоліком такої теплиці є те, що верхня її частина виконана пустотілою, тобто пірамідальна 
теплиця має зрізану форму, тобто порушується сам ефект концентрації енергії для інтенсивного 10 
розвитку рослин. 

Також відома переносна теплиця, що містить основу, на якій розташовані трикутноподібні 
бокові грані, що утворюють піраміду із світлопроникними огороджувальними елементами, 
причому у їх верхній частині виконані вікна [патент України на корисну модель № 93305, МПК 
A01G 9/00, опубл. Бюл. № 18, 2014р.]. 15 

Недоліком такої теплиці є те, що вікна, які виконані у їх верхній частині світлопроникних 
огороджувальних елементів, ні на чому не закріплені, а тому є ненадійними в процесі 
експлуатації теплиці. 

В основу корисної моделі поставлена задача вдосконалення конструкції вентильованої міні-
теплиці для вирощування розсади шляхом її виконання з вентиляційними вікнами у верхній 20 
частині бокових трикутноподібних граней, що дозволяє здійснювати більш ефективне та 
інтенсивне вирощування розсади. 

Поставлена задача вирішується тим, що у вентильованій міні-теплиці для вирощування 
розсади, що містить основу, яка розташована над поверхнею ґрунту та виконана у вигляді 
квадрата, по боках якого закріплені ніжки, а до основи кріпляться трикутноподібні бокові грані із 25 
світлопроникними огороджувальними елементами, що утворюють піраміду, згідно з корисною 
моделлю, кожна з трикутноподібних бокових граней у верхній частині виконана з двома 
горизонтальними перемичками, причому нижні частини трикутноподібних бокових граней, які 
охоплені основою та більшою перемичкою, та верхня частина трикутноподібних бокових граней 
від меншої перемички до вершини піраміди мають світлопроникні огороджувальні елементи, а 30 
частина трикутноподібних бокових граней, яка розташована між горизонтальними перемичками, 
виконана у вигляді вікон без світлопроникних огороджувальних елементів. 

Вентильована міні-теплиця для вирощування розсади зображена на кресленні. Вона містить 
основу 1, яка розташована над поверхнею ґрунту із зазором S та виконана у вигляді квадрата, 
по боках якого закріплені ніжки 2. До основи кріпляться трикутноподібні бокові грані 3. 35 

Кожна з трикутноподібних бокових граней 3 у верхній частині виконана з двома 
горизонтальними перемичками 4 і 5, причому нижні частини трикутноподібних бокових граней, 
які охоплені основою 1 та більшою перемичкою 4, а також верхня частина трикутноподібних 
бокових граней 3 від меншої перемички 5 до вершини піраміди мають світлопроникні 
огороджувальні елементи 6 і 7. Частина трикутноподібних бокових граней 3, яка розташована 40 
між горизонтальними перемичками 4 і 5 виконана у вигляді вікон 8 без світлопроникних 
огороджувальних елементів. 

При вирощуванні розсади в ґрунті, її накривають вентильованою міні-теплицею зверху, 
основа 1 якої розташована над поверхнею ґрунту із зазором S. Для використання пірамідальної 
теплиці як акумулятора космічної енергії її необхідно виготовляти з неметалічних матеріалів, 45 
зберігати пропорції правильних пірамід (наприклад піраміди Хеопса), а також зорієнтовувати 
ребрами основи згідно зі сторанами світу. 

Фіксують міні-теплицю у ґрунті, за допомогою ніжок 4, з довжиною h на певний вегетаційний 
період. Довжина ніжок h з урахуванням зазору S повинна забезпечити надійну фіксацію теплиці 
в ґрунті. 50 

За рахунок того, що основа теплиці розташована над поверхнею ґрунту з зазором S, а також 
виконанням вікон 8 у верхній частині піраміди, забезпечується активне вентилювання простору 
в міні-теплиці, а зазор між горизонтальними перемичками 4 і 5 сприяє рівномірному попаданню 
вологи навколо рослини, коли випадають опади. 

Запропонована корисної моделі дозволяє здійснювати більш ефективне та інтенсивне 55 
вирощування розсади.  
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ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 
 

Вентильована міні-теплиця для вирощування розсади, що містить основу, яка розташована над 
поверхнею ґрунту та виконана у вигляді квадрата, по боках якого закріплені ніжки, а до основи 
кріпляться трикутноподібні бокові грані із світлопроникними огороджувальними елементами, що 5 
утворюють піраміду, яка відрізняється тим, що кожна з трикутноподібних бокових граней у 
верхній частині виконана з двома горизонтальними перемичками, причому нижні частини 
трикутноподібних бокових граней, які охоплені основою та більшою перемичкою, та верхня 
частина трикутноподібних бокових граней від меншої перемички до вершини піраміди мають 
світлопроникні огороджувальні елементи, а частина трикутноподібних бокових граней, яка 10 
розташована між горизонтальними перемичками виконана без світлопроникних 
огороджувальних елементів. 
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