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мOжливOстi ix використання в озеленеЕЕi" Мотивацiя i активiзацiя
самостiйноi роботи формус у студентiв вмiння планувати, систематизувати i
кOнтрOлювати свою дiяльнiсть. приимат,и I реаJllзувати рlшення. що е

irеобхiдiлоло yi,{oвoi{J дr,я маilбутнього фахiвr_iя gадоiз0*I1аркового

KpiM того студенти знайомляться з рослинами, якi можутъ бути введеннi
в культуру (лiкарськi, декоративнi), а також з дикорослими корисними
рослинами, що згад}.ютъся влекцiйному Kypci, та iншими видами, що
s;:tLjlJvt UBJtt, l Ь } tsсlr И.

ВидовиГr с}.*,]зд рOзсi}дн1.1ка на сьогоfнi сlt=]адаг б_лllзьк* 100 вl.rд!в"

позцдilчlеч}{х чз :rлоllсi Q"З5 га. Сц*тецлат_rзчglqрi ýl]ч4нI:_и!] л!чб+ру i р+,.l*i*l*чrчя
видiв у колекцiях зiграв значну роль у систематицiрослиЕ не лише для
науково-дослiдно\, а й для навчальноТ роботи. У розсаднику представлена
значна кiлькtсть родин, як1 зустрlчаються у Qлорl У краtни. В свою черry
Ko}Ki{& р о диllа пр е дст авлеiiа в идоtsи &f с кriад ом.

r}***o-r,_aauT,' ?.f;_.'J--l=:i_:= -еr- }rЕ"'ъ't-.'_;r*'ilfi эrr*-Згr-п"r-чrr-о- - *fълЕ?тЕЕ",iъfig ',rrrr"ar--*
i !'Jr,+a4r4;.;: l;.:.vJri l+1Ёi- -;iir;ilзji:Э;L;П j;:a;i!l-i:iiia;:'a;j -:" i-.._/a*:l:.ta}.:*rj !r}+;ii--л

регiонiв нашоТ краiни та iнших краi'н i континентiв, та врIвчати мOжливостi
iнтролукцiТ деяких з них.

Пiд час екскурсiй розсадником студенти знайомляться з цiкавою i
багатою колекцiею рiдкiсних та релiктових видiв. Та частина бiостацiонару,
лс р.-lзмiщенi лi--рЕбоiiо лiбнi i'a ку щоiri фср*lлi puu,rlplii ( j ait sьаfiа irapituбu-
лiсова зона), дас можливiсть вивчат*{ екол*гiчrri yMoBlT зрOсз]ання та взасмний
впдl,{врiзЕ{ттч р,,l{п-iв опtr{Е] нQ_ +пнлго"jх ззгдпi.т{цй po?T}IdToIl pr ]/ь{овах K+лeKTlil'
(табл.1).

На даний час на об'ектi бiостацiонару розмiщено колекцiйнi особини
деревно-чагарниковоr флори у кlлькостl 41i шт. Життсвr форми росдин
на,riчують: дерев t21 %) - 89 особин, кущiБ t79 %) * З22,эсоблtнлr.

?-a =оr-..,-aт.-aаitrот.ътл !trl!f 1larara,ý,,TT;iTTr1 -lerlTl{зi]-lli-a..ri iэ,-r-ti]:i!ilэ ,ri,rrrror,r*,rra ,r"ъ ?о,i- .+{ivrJrl-.Jljii iriU.lv lдijдt.iq-.v/iriib! r jL.. !rv,;iъr\i_{-iirIi Р:v.b-ijii,ri] 
Jaл:i++L;{(J дiJ .:'

ВИДОВих iвнl.трiшнъOвидOвих TaKcOHiB, зб ролiв. 18 ролив.
Хtивi ботанiчнi колекцii' бiостацiонару виконуIоть пiзнава_пънy

роль,розширюють кругозiр i с доповненням до екскурсiй в природу' що
сприяе створенню у студентiвбiлъш широкого уявлення про багатство живих
форlчi puc.Гr}iвtiui,() ciiiтy, що ссФýлйlьФ Baжjii4bu дjlяiчiаиUi,tнiх сЁецiаj-iiЁтtЕ
лigовогь, та сэдоýо-ýарк$ts*гс fоL"llодарства. ýiяльлчirтъ на бi+стацiонарi не
гъбчт*хсvгтт:*я т}пбгътгrt+_. пов'я?э,-I{-tld} з флрмзrвз},ч}чgь,т кяъ*ек:ъiй

Фенологiчнi спостереження за деревно-чагарниковиN,Iи та травянистими
рослинами проводяться iз початку закладення колекцiй, також ведеться
активна робота у -l{агФямку спiвпрацi з вiтчизняними ботанiчними
ycТ&tli}Batvftf, сёцоЕ}.f.&{lл цсЁrтраfrfи <<ETic>;, KAM;TTiс>, <<Сонцс-с&д>i, <<Тетянин
гз5,\ \{!гГ .,rГ}.'ъ,,:r,lIrrз*-п-^н-лi,-,, -Т'ЛR 

;., Цt-ь.гrп]1_!!т jr э.г!:пгrъ.i? 2 1-i-л,ri-r, ir,э.i.rrтq*в

та садивним матерiалом" KpiM цього, провOдяться eкcкypcii для широкого
кола вiдвiдувачiв.

На базi бiостацiонару та експозицiйноi дiлянки проводятъся HayKoBi
дослiдження з вивчення основ збереження, вiдтворення та використання



--l

рослинних pecypciB. Проана-rriзовано сl^rасний стаЕ
трав'янистIФ( видiв пiBoHii i жоржин та визначено
озелеffёIiЁя зоЕи lТодiлля.

напрямкiв використання
ix перспективнiсть для

Пrзr:в..,.:т+rттдт--т ,trrz,-!э Ifu]1-пiттrч=iil a;i 
=.Jý_l!р:_з1:?1"а 

l-г:i._,т;.р, тriв,ъrтiЙ "гi "!T,..{a11:.,&.i.,i-LTriг--,;'-ъ-ъ,,rii: til:lilllj fi'+-*1-!i;--j , a..i .-_.l-,ir*;,ir*:J!iiii i:i JiLL|tj;:a;'1i:

щод0 селекцiйнаi' рсботи в нашiй державi. Лослiдхtено декоративнi
властивостi copTiB даних видiв та вивчена характеристика представлених
оригiнатором сортових ознак за всiпtа iток€tзниками, Проведений аналiз
видового та сортового складу пiвонiй, лiлiйникiв та жоржин для створення
rчrоЁосадуна ёазi Бuiанiчнuru wai\} ýiiАЪ,' (raб,r. 2, 3i.

Ко.,lекцLs видiв i *c:pTiB р*ду !)а!э!!г; Сr,*, ъ.тас }ra },!eTi стати д]к*реJIsеl
вихir,Eýг+ !]+qаgк+в+гФ ъ+a.Talli,aп.r ц_,.тт_q ?аст+сvр,анття жФi}жъ{ъ] v пiзъ+л+х +феуlах
промислового i аматорського квiтникарства (озеленення, вирош{ування
продукцiТ на зрiз, виробництво посадкового матерiалу, селекцiя) в умовах
Вiнниччини. r.Jднак до цъого часу, за винятком перепlку та опису copTrB[ 5j,
iiTmi розробкп, пов'язанi з дослiджеЁtfяjll власЁе ко",текцiй ;Kopж}iiiii в Yr<pairri
TTtaJ}*ra ýTi -;i1'-' i-э i : т; + э1 Е аз:iтfаr я:. ;ъ€,-.=--',а а 

lrL: 
*aJjlaz !., z. ъ.- j : ! ь _?-. i * :] i raJ;i:j a;i;-- д.j?,

I{е головна причина того, що iнтролукцiйну роботу з кулътур ними
рослинами навiтъ у наукових установах до цього часу досить часто вели для
задоволення певних часових наукових чи виробничих потреб без урахування
необхiдностi формування цiлiсноi колекцiТ з визначеним piBHeM науково-
iiiЗнаЁаuiъ.нutu i Ky,,rbiyi_lHo-uuBitHboio значеtl1я. Тсгrtу Ёаiла Mct,a - аЁtмiiз
неявного ка*екцiйцOго сбсягу рсду Dаlз!iа н{! сксцозицiдlнiл"л дiлянцi
Riттт+I-тtlького т.tатIi+t{я.l]Е.чого зг,п,зрного .,,t+iверстттет}.: тiогс цервиЕна, отr;чка за.

якiсно-кiлькiсними показниками та опрацювання голOвних напрямiв його
подальшого цiлеспрямованого збагачення.

За результатами дослrджень 27 copTiB Dаh|iа Lav., що вироlцувались в

умовах Подi;iля i належатъ до 10 садовлiх груI], 11 copTiB с в!Iсокорослими, 12
.1,.r1't.llti.\tлil.r rrtlrl: lJi ii!trla.\r,..,\ l}lrl.Jrr\iiiз,гrlrf\.rla\.!,1 /r{i l] J\,],}.i,:l!.!!Irr,i ,-,a 

"ri, 
t*,ri.,,ny;ъL,чл!r9vу..*... й щ!!F.v(\аJ rir;ii:_?i_;i,b;Urj i-v i L9,i Ё i;з*;,ьi.ъ..".. i,-1j,r{L,i i_,*v;tv'ý]

мiксборлерiв. Також присутнi i карликовi та Еизъкорослi сOрти жсржини
Gallery Art Deco (40 см). Retro (60 см). Garden Princess (б0 см). Onesta (70
см)якi е незамiнними в контейнернiй культурi та борлюрнiй посадцi. Для
озеленення балконiв, терас також можна використати данi низькорослi сорти
з l}ясiiим цьiтiвняьi 1а яскравим забарвiтенЁяiчi кьiтклi.)fiоря.иi{и широкt)
застосовую"ъ у кв;тЕ{4ковому оформленнi садiв паркiв, cEBepiE, маЙдаiliв та
iнтттlач т}<r}.qачг.ькlтч ъgiгтi+, Пг+ъбч,.s-чп +;Ъетгтнi{}-4ч г ч1_}.i.Eýi{{,}ET}iTKclBi жп.]:}}к}.{t{и y
змiшаних посадках (мiксбордерах), а саме вздовж основних дорiжок i .ру.,
куrцiв у парках, скверах, садах.

i {-_-- - :iiри здlисЕенн1 оцit{ки коJ-lекцlt роду l)aпtla Ldч.на експозицlинlи
_: -*..,.: Dll л \/ДШЯНЦr filir..t У ) BИЯB;leiiG, Щ0 В КОrеКЦii ГiСРСtsа;{iаfОТЪ copT}r TaKtlX СаДОВrIХ
T-,iaalll Еii },]?тэ]тъiГпв,: -.;i"т#=л-,i-rтi тэ ]!}a];^+|r?TltElIi ?а ,грtз*яi;ý*Rg:ý ч;т*i-iз_;т"п, .. т;rъ-rrт".ттii'

переважають сорти середнъого та пiзнъого TepMiHiB цвiтiння.



Щля дOпов}lення експозицii та Т' реrтрезеЕтативностi необхiдно
збагатити колекцiю культиварами групи садових жоржин: орхiдейних,
пOмllонних, анемOноllолloних,. lакож,Jмlшаних 1лt-l uic l садOвсll,руlrи вхOля,l'Ь

i розсiченi}. ýослiд;кенi cop,ri-l жopiкpiii с iiepclteкTt{Biill&iil дjiя вирощуiiаr{ня ts

1iпяr-ъ1i*\i ]^,-[ir1a.1.-1.fl;.] ТJrъттФт:тsлri'-.+ ;"r-ъrэдь-тriТ -+alj-i.r,. Пгl!,;!iгt Ггi-, зi;т]jIrI*г.Гr_r'.r.i;'*';]-i;"a i;],iriji'ii, i j;-';l:-.,rii!_]ii,-. !da;.;rb.rr;+-. r"-,*J. g_rJ];,;,.*lf

сrснQвним завданням наvкс}во-кс)лекцiйноТ робати як ва}кливого спосOбу
збереження та збагачення рослинного рiзноманiття.

За результатами вивчення З2 copTiB пiвонiТ травянистоТ, BcTaHoBJ{eHo, що
за TepMiHoM цвiтiння 14 copTiB {Heritage, Корuфей, Cherly Red, Лiхтарик,
sК.елачужная россыпt,, iчiсэпs. Luies Eiie, Serapietm, Червонuii оксал,хLim,

RuЬrарlспu, Tcliij!iaplcvш ToHKo,iucl};;ia i,j?iL,i,;a€u, Plti!oп;.,l.,) вiлносягьdн ло
,*r,п:; hп,j,JLftгj,r l,iтэi,:-i-,l;= (::^,-",гr ,-,:,1--i.^lE,!,:T:n -t:э*rrо\ 

"1 б ггrптiв { t fлlэ,+т.з;.,,, Пi-l.-1:.'_-'-,:f';i;;:j:;--_,:,r:i]:;j,:.].jj_:_:,ijl_j:,,,;,ji,_,,,.._r:._..1 :ъ?,,J,_,i._,lJi

Parks, Сhiпа Maid, Чарiвнt,tк, Малuнова ваm,ра, Анmе{l, Vепus, Сара Бернар,
Rеiпе Horteпse, Свimоч. Dоrееп, Gay Paree, Gold Staпdart, Hit Parade, Моопоf
IViрроп, Hot Chocolate) - до групи середнього цвiтiння (KiHerlb травня,
початок червrrя) та 2 сорти (iVеоп,, Triumphedu fuord 1(друга лоловина червня)

- л{.J r чу 111"l i-ir5itbuJ. tj цЁiilr{irя ioj.
Розгляну,тi лекаратив}{i сарти пiвонiй показали себе дOбре

пристосоваяи\4и ло приполо-клiпяаттачнтдх }7l\,1оR Riннlтччtантт i

зарекомендували себе як декоративнi культури, що можуть полiпшити i
збiльшити асортимент бази озеленення ландшафтних об'ектiв територii зони

] _. j_:i
r rOлlJrJrя LyJ.

Прсдставлсiti вilди ilроfiоЁrую?ься для офорrrлсиня гiаi]ковоТ зt}iiрt та
г,:,=.ъil.riл.if 1,{{1r:{fъл5 l11r -зq_гъri,iт_Yт е-:J:aтэФътýili*эl+i -i=я::;,:l.; B{{AY. э тз};ен р!:J!r Jя.ч__.r_i^

озелененнi приватних 0б'€ктiв ВiннI4ччиЕи,

Вивчення морфометричних показникiв видiв i copTiB роду лiлiйникiв
(Hemerocallis L.) дозволило встановити, що особини деяких видiв в умовах
€кчIiuзiiцiЙноi дll{яirкti вifiрiзнхк'l,гься бi;iЬшиiчiлt rt<ip<tivic r Pilivti.{ Hi;K у
п пL{ппп ц ич 1.1 icT tр?постяi I }i {ry

Спостепiга.!+ч}d за рOстом i позтеиткгlьс Heyпeyocallls J..- Rсýан+RлеЕо. IýQ

сорти та гiбриди призначенi для прикраси квiтника', благоустрою дiлянок за

рахунок створення сучасних садових композицiй.
д{ослiлженнями встановлено? що не менш перспектиtsними лля

KBiTltиKiB яiiляIоl,ься ,iioiliiIi дсревсподiбiллt;",t {LuрitiмsurЬоrсus l..),
бэгэт*_т-..э*?lлi"{ {r р,э!rэр}з;,,!!э::т}, Е];,э1}:,.i-з11-*т::iл i_i. ::l:g:::!!r{сl:з;:,i, }*l*=Tlý]"l {i.
lutеt,ts),мtнливий {L, mutahiils) та iH. - багаторiчнi рослини з декOративними
якостями. Приролнi можливостi даних представникiв рослин роду Lupiпus
.L.,пластичнiсть до змiни ix життсвоТ форми, висока якiсть за сукупнiстю
ознак, що визначають ik декоративнiстъ, характеризуе данi рослини як
л 1r:Ёр€jltJ л.irя iнrl_rслукцii i збаlачЁЁtЁtя aiJupr*iмcЁtry лЁri.uраrйitrнiiл rtyJibryР
зоFIи Полi;lля [l0].



У тiснiй спiвпрацi з спiлъним украТно-г0;]андським пiдпри€мством
<<.Щекоплант>>, основним напрямком дiяльностi якого с виробництво
салжанцiв троянд та lнших декоратиtsних культур. на територII експOзицlиноl
дiляi,лitи cTiзopet{o двi копллсзлiцii з Biiitop}icTэIlняivi рiзiлriх груп copTiB трояFrдli
lаап^ЕftТ Лгir:лп:т51 *-с+б_=:эеiг,гL iaт.;t1. .,гl-:{,r:riт-d1. ;,r:т1;!р ,т:l-ъ.]1*г.9г * *iэllэr.,qз.l:i:i:*стi

ix розмiрiвt забарвлення- фоtзми крани, можливостi розмнаження та BapiaнTax
Тх використанIuI в озелененнi. Ц пиTaHIut

дослiдженнrtх.
вiдображенi в наукових

особливостеЙ розмноження б copTiB
показник каJIюсоутворення троянд бу" у

груши флорибуЕда сорту ýotero офобленrж peryJlrtTopoм роату KopHeBiH на

дiлянки z.<Р*зарлй>>"

За даними дослiджень щодо
троянди, встановлено, що найвищий

.--. (.л-*л=;{VJVVLYCJLL ТОрф i riicoK t;ilстянрiр"i 1_--,i- {\ г-li--- Trrгрi riT (теФJ.J i. r llCri}i ilроцесу
T,**slэ -э, Ф**ч* хтi т4 j:rто:;лзявтэ,*
;.i-:ij;]jiiir]] jrР.vjia{j..{r{JjiJ ;ii;ri;,**iB,i,i,9,ajq Е;л*-аiт-{-1-!r-ii;эiý ii з=r= j-.. *rъ:з-ri::;ъ;_j(-:iE'.?j . вvL;{iъa+ir } ý,фi,"s ъ=-Ji_,: 

' 
;-

коренеутворення..
Результати дослiджень використовуються для курсу лекцiй та

практичних занятъ для студентiв за програмою спецifuчьностi (садово-
паркове господарство), а HaykoBi дослiдження та iх результати лягають в

-., -:.: ,LrL гlUIrJ Dиl I rJ L I\flуl.л лу, I lJt \-rIи п и лу\-rLrl l .

Як прийоý{ фср},rJ-Еання худоiкнього с,браз}, експсзицiйнOТ дiляrrкl.t та з

\,{етоIл попзr_чiзатli'i чекаратi{RFJ+го ,\,fистеIlтRа з пiзтrби пQ ITeneB\".- бl.rпи

встановленi деревrянi скульптури лiсiвничоТ тематики. Оглядовi
майдаЕчики, вимощенi з декоративноТ ппитки в поеднаннi з формованими
живими зеленими стlнами з глоду, аличl та бирючини, .церевr яними
скуjiьптурами i висадженими кOлекцiями декоратрlвно-квiткових рOсJiин
лэУrr-тпт_т T/TrTax jъ1 1].*i: *ia=*rJi'i зl*lт'ъё*ij .*4 тrа*,lrv :-,.a1llT Y.*ln8-!TrTEf ттт :}]]l] ,-ir: 'rr^"r-r,,гr,rrrrтJЕ',+ ji,r; ;:{j;;iдLr/iLJit lljJv'.,ii sйлL,!;!_,,r Еил.JJr!,- .iJl;i ,Э\viJ;a.lr.lз.э Jri.+ru tУvJ:-:jЛlr5

лiлiй та хризаЕтем ствс}рю}ýть сдиний архiтектурнO-художЕiй задум
експозицiт.

Як мистецтво декоративноТ обрiзки дерев i куrцiв на територiТ
енс}-}rтзýяriif,св*? дi.тяitквt fIр*дстев.аенi ,т*гriар*хi 

фiг.ъбн. З* "r*ýl{iкtзF* ф*iэзri в*ння
,гсlriарил I{аяв}Ii на o6'cкTi, дiлятъ гlff JtrBa рiзновил[1: кýа*ичнi та KapKacFIi.
Традицiйною (класичною) технодогiею, на архiтектурЕо-експозицiйнiй
дiлянцi, rтроводять стрижку }кивих огорож та геометричних фirур.

'Жиьа огорожа сФормоЕана слиЕою рOзJIогою, аличоtо \rruпus cerastJera)
*}lc*,i,*trJ ýi;эьrr:* 1,5 rteTpli },TBapECte з*J*ýi *Tiýi* та с *ýняtк iз д*ы,*р*тi{ý.}-tl*к

елементiв дiлянклt. У зв'язldy з TI{r\{. ц{о }KL{Ba сlгOрсжа. f- ýиý*кск} та гVстою,
спсглядання об'сктy зi сторони }idивOп-гl-оту пеr}нlrй шерiоt було ускýаднено.
Т*лlgч,, ý}{}{ý;ж-i?з t+**f,.";iдлii*ть р*зýз"Еi{"ýi tуýi;ri,н;l,"тiрl*,qэ ifi;tý*T *г*р*::t-i +дн:tл.t iз
поfiу"]]яр!лl*х tr;зийомiв ландшафтЁ{ик дизi}йýерiв - <пр*рiзirю.лtlми BiKTraMrT>>,

l_{e лало мо}кливiсть зрrlбlттлt ритмitlнiсть у зеленiй cTi*ri та гliдв},lшgатlт Ti

*съ,*тичЕ{ý{й в**r-цяд "



KapKacHi ,rопiари llредставлеt*i на дiаянпi об..'ел.лнrrми фiгурами слона,
кактуса, амфори та мапенькою фiryрою зiрки. У металевий каркас фirур
висадженi рсlслинй Tyl захIднOi, якt в лрOцесr рOс,гу та розвитку ствOрЮк)Ть
rrеобхiдну форму. Розтаtлловаrti Bci врlщезiiзiлаченi Tcniaplr поодLit{око, як
*т_.тýftттт]f, *а п:lЕl]п. л,лuu-л=.тr.i-,'r ?^ ,тr-rт..:*_ri",г.тr- fri-=ru-o TjqE-T,qlaQ oiTar"r' ; qьядi-аlат. {:
iili.lъ.t; Е, ++.fl.',.rjя'-.'ъ [a1}- \{.i i.-iii;;. J-; i|_;r.i'i]ir!9].rii.j,!i;t-* *., J tJ!; {1_!{riiiJ v4l, _:iil.,." , *.".,r,-

статичнсэю. ад}к* да:яа кONIýазишiя н* переда€ рух" Каркасна топiарна фiгура
слона с динамiчною.

Стуленти спецiальностi <<Садово-паркове гослодарство)) гriд час
практичних занять iз дисциплiни <<'Топiарне мистецтво) навчаються технiцi
фirуiэнuТ i,rp}lХKll ijucjiиЁ. Э'.rк, iз iHcrpy;,.rcririB л.;iя ф.rрг"rуваiнfiя 'ii}itsUtr;iuriB,
заlз*l"тчай- вI4ý*р}{с.тi}ý\,-t{}тъ: ývl]{{.lрi:зт* та caп"crgi Hclжp*lli" ;r *б-рiзку, к*рке*I]iих
та rrростик tlеtэь.{етрt{чних rРiгур прOвоjiять се каторами.

СпостерiгаIсчи за ростом l розвитк-ом 
,гопiарних 

фir"ур BcTa}IoBjIet{сl, шо
л*iд*з.тл,liс:тъ ;э*1}"--*рLt{}г,8 il*,:r*t*y *Friз*..эJэ{,гъ J* злтiзэз,t H{},lbaЁ}, "l}{ЁT"1{ Ji, Fq}j;л!lт{
т& п*гiрrrrентrя ест*тичнi4н якOсте}".{ топiарiв" To**y вчаснрrli ]тФлиi],

систеL,tат}dчна обрiзка та пiдхtивлення у весi{яЕо-осiннiй r:ерiод сýрия}Oть

F*ст,1, i рсэз*лtтк}, I{}r];*;э:*.

Особливу увагу у фораlуваннi експозицii прлtдiлено естетицi партерного
квiтника. OcнoBoiCI гrартеру с логс,l,r,rп BF{,{Y з низькOlэФслжх tсвiгковс*
п{:L./-}i\?,гr,тЕIJrrЕ, !1rъa jтт.iar 4я*.;*.r;ir: *i зъ",.т.т.а-jf.та] ,,аD &rъ;-тi гЁ?ir-ri-l" {}6-rg.,. ri ;;b:i-r_.;l.

газону € живопjriт iз висадженоТ таволги яцOцсъкоi та бкрючини звичайноТ*

котрий пiдкресrпос класичний стилъ об'екцr. ýoпoBHeHHяM до fiартеру е

геометричýо висаджений чистець вiзантiйсъккй в ромбах якого висаджений
iрис бородатий та пiвсlнiя садова, що надас дirrянцi завершеного вигJlяду,

fit *,,r-yt\iLtlt&,i MUiйБUivi r\\JlчiiiUr*rц,'i ilc}PicP) t_ L(iл\Jбd лUрUб 'iп11 
Lг\} .jlrrlr iJp4

*сiви, я ýа симвалi зуя: ж,ъ,.црi стъ та !] аRч ач н я

Як оцнi з кпtsстпчкт,.4Rнt4ч еlец+ентi.в fit,,ць-якФгп сацпRо-папковогп
об'скту на експозицiйнiй дiлянцi наявнi елементи вiзуальноi комунiкацiТ.
Перед входом на дiлянку розташовано iнформаuiйний банер. На самiй
лr,rянцi llеред llap,Tepuм з лоI,оlиltoм БНАУ, } право1 сl,орOни вiд соtsи,

роз,*иiстлt;rя бi.,тборд iз ttадпнсоil.f; i{Учrrсъ вирощ}ъат}r лiс! Вщ:остit дерев0
,-ЁrзЬ€lп :з.1.т;Si8],-1 Оtг-эент+ ,,л.зт.т-э:,g*&тэ, Чт_-ээiтзi=о iliлu *Е;эqтгт_т.сý }:t Ti-::b,:t:T

рекламою сцецiальностей лiсового та садово-паркового господарства, d й
закJIиком для Bcix берегти природу.

Висновки
Представленi дослiдженi види е перспективними для вирощування в

умовах куJiыури. i iоllовнення ними ко.,lекцiй ,JаJlишае 
l ься основним

завданIlяiyi riауксвO*t{OJтеIiцiйпоТ робOт}{ яt{ l}ах(д}tЁого сirособу збереже;lt-Iя та
з б з гл,-тa т тт I я п п г х Id; {TJ Ф гr} tъ i э ;.Tl,,l l,.а я т: i,г], q

Для доповнення колекцiй декоративних рослин та ix
репрезентативностi необхiдно збагатити колекцii культиварами, якi мають

рясне цtsl,Ilння,lа яскраве заOарвJtення квi,i,ки I якl ширOкtr зас,l,осOвуюl,ь у
ttBiTllptKoвOilly оформлеtлiлi садiв tlapltiB, citBepiB, iпtайдалtiв та titшrlx



Формування худOжньоl,о ()()разу експ(_)зицlин()I лlJIянки.
rlредставлс.l,ri врtди та iх форми, сорти декоративних росitиt{

*f;а,,л;атт*тrlЕаIт-*тт r+ az{:.--.i?1,^ai -,-r"ania"T тq --*сT_,T;:;;EiT;T,. эQtiýтт_ --- ,-=a,r.-r=Ta-iтf TG

праграNtаю спеr].iа,{ънQстей <rJTicoBe госг{одарство}} та <<Садtэво-паркове
господарство). а HaYKoBi цослiдження та iх рез_ультати лягають в основY
випускних дипдомних робiт.
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