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Корисна модель належить до сільського господарства та може бути використана при 
розмноженні винограду, плодових і квітково-декоративних культур. 

Найближчим аналогом є спосіб розмноження винограду, що містить теплоізольовану 
камеру, вологоутримуючий матеріал, чубуки [Патент RU № 2456794, опубл. 27.07.2012]. 

Недоліком аналога є низька продуктивність та якість саджанців. 5 

В основу корисної моделі поставлено задачу удосконалення мікрокліматичного пристрою 
підготовки чубуків до посадки шляхом введення конструктивних елементів, які підвищать 
продуктивність пристрою та якість саджанців. 

Поставлена задача вирішується тим, що у мікрокліматичному пристрої підготовки чубуків до 
посадки, що містить теплоізольовану камеру, вологоутримуючий матеріал, згідно з 10 

пропонованою корисною моделлю, додатково встановлено нагрівач, який виконано у вигляді 
конденсатора холодильної машини і розміщено знизу, охолоджувач, виконаний у вигляді 
випарника холодильної машини і розміщений зверху, а між нагрівачем і охолоджувачем 
встановлено теплоізолюючу перебірку. 

Застосування мікрокліматичного пристрою підготовки чубуків до посадки запропонованої 15 

конструкції завдяки додатковому встановленню нагрівача, який виконано у вигляді 
конденсатора холодильної машини і розміщено знизу, охолоджувача, виконаного у вигляді 
випарника холодильної машини і розміщеного зверху, встановлення між нагрівачем і 
охолоджувачем теплоізолюючої переборки, дозволяє підвищити продуктивність пристрою та 
якість саджанців. 20 

Суть корисної моделі пояснюється кресленням, де зображена конструктивна схема 
мікрокліматичного пристрою підготовки чубуків до посадки. 

Мікрокліматичний пристрій підготовки чубуків до посадки містить теплоізольовану камеру 1, 
вологоутримуючий матеріал 2, додатково встановлено охолоджувач 4, виконаний у вигляді 
випарника холодильної машини (не показана) і розміщений зверху, нагрівач 6, який виконано у 25 

вигляді конденсатора холодильної машини (не показана) і розміщено знизу, між охолоджувачем 
4 і нагрівачем 6 встановлено теплоізолюючу перебірку 5. 

Мікрокліматичний пристрій підготовки чубуків до посадки використовують наступним чином. 
В теплоізольованій камері 1 додатково встановлюють нагрівач 6, який виконано у вигляді 

конденсатора холодильної машини (не показана) і розміщують знизу, охолоджувач 4, виконаний 30 

у вигляді випарника холодильної машини (не показана) розміщують зверху, між нагрівачем 6 і 
охолоджувачем 4 встановлюють теплоізолюючу перебірку 5. В нижню частину теплоізольованої 
камери 1 засипають вологоутримуючий матеріал 2, в який вставляють чубуки 3 і накривають 
вологоутримуючий матеріал 2 теплоізолюючою перебіркою 5. Верхня частина чубуків 3 
знаходиться у повітрі, яке охолоджується до температури +10…+12 °C за допомогою 35 

охолоджувача 4. Нижня частина чубуків 3 знаходиться у вологоутримуючому матеріалі 2, який 
підтримується у вологому стані і підігрівається до температури +24…+26 °C за допомогою 
нагрівача 6. Тепле вологе середовище сприяє швидкому росту корінців, а прохолодне повітря 
біля верхньої частини чубуків 3 дещо затримує розвиток листя, що забезпечує високу якість 
саджанців, готових до посадки.  40 
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