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клумби в регулярному стилі з таких рослин: агератуму мексиканського (Agera-
tum mexicanum L.), дельфініуму багаторічного (Delphinium consolida L.), троянди 
"Ельторо" (Rosa "Eltoro") і чорнобривців прямостоячих (Tagetes erecta L.). 

Табл. 2. Асортимент рослин внутрішньо-квартального дворика 
№ 
з/п Українська назва Латинська назва Кількість, 

шт. 
Хвойні породи 

1 Туя західна Thuja occidentalis L. 2 
2 Ялина колюча ф. "Голуба" Picea abies f."Glauca" 1 
3 Ялина звичайна Picea abies L. 1 

Листяні породи 
4 Абрикос звичайний Prunus armeniaca L. 2 
5 Береза повисла Betula pendula Roth. 2 
6 Вишня звичайна Prunus cerasus L. 1 
7 Гіркокаштан кінський Aesculus hippocastanum L. 3 
8 Горіх грецький Juglans regia L. 17 
9 Груша звичайна Pyrus communis L. 5 
10 Катальпа бігонієвидна Catalpa bignonioides Walt. 2 
11 Липа серцелиста Tilia cordata Mill. 11 
12 Робінія звичайна Robinia pseudoacacia L. 1 
13 Софора японська Sophora japonica L. 1 
14 Яблуня домашня Malus domestica Borkh. 37 
15 Черешня, вишня пташина Prunus avium L. 1 

Кущі 
16 Бирючина звичайна Ligustrum vulgare L. 350 
17 Бузок звичайний Syringa vulgaris Mill. 12 
18 Жасмин садовий Philadelphus coronarius L 5 
19 Жимолость татарська Lonicera tatarica L. 11 
20 Калина звичайна Viburnum opulus L. 10 
21 Піон древовидний Paeonia suffruticosa Andr. 2 
22 Троянда чайна ф. "Блек Меджик" Rosa 'Black Magic' 19 
23 Свидина біла Swida alba L. 62 
24 Таволга горобинолиста Sorbaria sorbifolia L. 12 
25 Таволга Вангутта Spiraea ×vanhouttei (Briot) Zabel. 7 

Квіти 
26 Агератум мексиканський Ageratum mexicanum L. 110 
27 Дельфініум багаторічний Delphinium consolida L. 72 
28 Троянда "Ельторо" Rosa "Eltoro" 12 
29 Чорнобривці прямостоячі Tagetes erecta L. 190 

Висновки: 
1. Проаналізовано сучасний стан і зроблено інвентаризацію деревних і чагар-

никових насаджень внутрішньо-квартального дворика. 
2. Розроблено проект реконструкції території внутрішньо-квартального двори-

ка в м. Умань. Запропоновано провести: санітарні рубки і посадку нових де-
рев і кущів, таких як: катальпа бігонієвидна (Catalpa bignonioides Walt.), со-
фора японська (Sophora japonica L.) і робінія звичайна (Robinia pseudoaca-
cia L.). 

3. Рекомендовано підвищити декоративність огорожі шляхом підсадки з бирю-
чини звичайної (Ligustrum vulgare L.), свидини білої (Cornus alba L.) і тавол-
ги горобинолистої (Sorbaria sorbifolia L.). 
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4. Варто побудувати дитячий майданчик і збільшити кількість лавок зі столи-
ками. 
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Марно-Куца О.Ю. Особенности реконструкции внутриквартального 
дворика города Умань 

Проанализировано современное состояние озеленения внутриквартального двори-
ка в Умани Черкасской области Украины. Проведена инвентаризация древесных и кус-
тарниковых пород. Составлена инвентаризационная таблица зеленых насаждений, на ос-
нове которой сделаны выводы и внесены предложения по реконструкции и восстановле-
нию зеленых насаждений и благоустройства территории. Установлена структура этих 
насаждений. Рекомендованы пути повышения декоративности и функциональной эф-
фективности древесных и кустарниковых пород данного дворика. Предложены предло-
жения по реконструкции, подбору декоративных культур и формированию зеленых на-
саждений. 

Ключевые слова: реконструкция, ландшафт, дворик, озеленение, деревья, куст, из-
городь. 

Marno-Kutsa O.Yu. The Current State and Features of Reconstruction of 
Patio in Uman 

The present state of patio landscaping in Uman Cherkasy Oblast in Ukraine is analysed. 
An inventory of tree and shrub species is made. The inventory table for green space, that is the 
basis for conclusions and proposals for the reconstruction and restoration of green space and 
landscaping, is designed. The structure of these spaces is established. Some ways to improve 
the decorative and functional efficiency of tree and shrub species of the patio are recommen-
ded. Some proposals for the reconstruction, selection of ornamental plants and formation of ve-
getation are made. 

Key words: reconstruction, landscape, patio, landscaping, tree, shrub, hedge. 

 

УДК 57:504:582:736.3(477.4) Здобувач Н.Л. Піскун1 –  
Уманський НУ садівництва 

РОЗМНОЖЕННЯ ВИДІВ РОДУ LABURNUM MED. ЗЕЛЕНИМ  
ЖИВЦЮВАННЯМ 

Висвітлено особливості вегетативного розмноження L. anagyroides та L. alpinum з 
використанням росторегулятивних речовин в умовах Правобережного Лісостепу Укра-
їни. Встановлено, що зелені стеблові живці досліджуваних видів мають слабку регенера-
ційну здатність і належать до слабковкорінюваних. Оптимальними строками заготівлі 
пагонів та висаджування їх на вкорінювання є фаза інтенсивного їх росту, яка настає в 
першій – другій декаді липня. Для збільшення виходу садивного матеріалу досліджува-
них видів необхідно використовувати росторегулятивну речовину ІМК з концентрацією 
200 мг/л. 

                                                           
 
1 Наук. керівник: проф. В.П. Шлапак, д-р с.-г. наук 
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Ключові слова: росторегулятивні речовини, вкорінюваність, стеблові живці, стро-
ки живцювання, концентрація розчину. 

Вступ. Розмноження рослин стебловими живцями посідає значне місце 
серед різних способів вегетативного розмноження. У стеблових живців у процесі 
регенерації утворюються адвентивні (додаткові) корені та надземний приріст па-
гонів, і таким чином формуються самостійні кореневласні рослини. 

У стеблових живців одних видів формування додаткових коренів відбу-
вається легко і швидко, інших – повільно і в невеликій кількості. Тому виділя-
ють групи рослин із різною вкорінюваністю їхніх стеблових живців. Але такий 
розподіл рослин можна вважати дещо умовним, оскільки їхня регенераційна 
здатність обумовлена не тільки біологічними особливостями виду, а залежить і 
від інших численних факторів, таких як: вік, походження та умови зростання ма-
точних рослин, строки живцювання, зовнішні умови вкорінення живців тощо [2, 
3]. Урахування і використання всіх цих факторів дає змогу досягнути підвищен-
ня вкорінюваності стеблових живців більшості рослин. 

Дослідження багатьох авторів стосуються розроблення теоретичних ос-
нов і практичних питань зеленого живцювання здебільшого плодових і деяких 
лісових порід. У працях Р.Х. Турецької з Інституту фізіології рослин РАН теоре-
тично обґрунтовано утворення коренів у живців [9]. 

Відкриття стимуляторів росту сприяло розробці сучасної технології зеле-
ного живцювання. Численними дослідженнями встановлено позитивний вплив 
β-індоліл-3-оцтової кислоти (ІОК); β-індоліл-3-масляної кислоти (ІМК); γ-нафти-
лоцтової кислоти (НОК) та їх аналогів на вкорінення зелених живців малопоши-
рених плодових і ягідних культур [1, 10]. 

Зеленому живцюванню декоративних інтродукованих рослин сьогодні при-
ділено досить мало уваги. Нечисленні дослідження проводяться тільки в деяких 
ботанічних садах та наукових установах. Зокрема незначні відомості про вегета-
тивне розмноження видів роду Laburnum Med. є тільки у деяких авторів [5, 7]. 

Проте види цього роду досить декоративні в період квітування, їх вико-
ристовують як підлісок у різних захисних насадженнях. Вони відрізняються 
швидким ростом, цінні своїми фітомеліоративними та лікарськими властивостя-
ми. Менш вимогливі до умов зовнішнього середовища, ніж деякі інші чагарни-
кові породи, а тому більш стійкі та витривалі. 

На сьогодні проведено дослідження з розробки прийомів поліпшення ри-
зогенезу зелених стеблових живців видів роду бобівник Laburnum Med., які за 
умови отримання позитивних результатів можна рекомендувати для практики ве-
гетативного розмноження з метою впровадження в зелене будівництво регіону. 

Метою досліджень є пошук ефективних способів стимуляції ризогенезу 
стеблових живців видів роду Laburnum Med. для отримання високоякісних са-
джанців. 

Об'єкти та методика досліджень. Об'єктом досліджень були види роду 
Laburnum Med., інтродуковані в умовах Правобережного Лісостепу України. 

Досліди проводились у розсадниках Уманського національного універси-
тету садівництва, Національного дендропарку "Софіївка" НДІ НАН України. 
Для вкорінення живців використано скляні теплиці з дрібнодисперсним зволо-
женням. Субстратом був чистий річковий пісок. Температура повітря в середо-
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вищі вкорінювання становила 28-30 ºС, субстрату – 18-22 ºС. Відносна вологість 
повітря була в межах 80-90 %. 

У кожному варіанті досліду використано живці завдовжки 10-15 см, заго-
товлені з медіальної частини пагона з трьома вузлами в червні та липні. Як стиму-
лятори ризогенезу використано водні розчини b-індолілоцтової (ІОК), b-індоліл-
масляної (ІМК) кислоти (концентрація 100; 150; 200 мг/л, експозиція 5 год), поро-
шок корневін. У контрольному варіанті живці після нарізування витримувано в 
дистильованій воді (експозиція 5 год). Вивчення впливу стимуляторів на ризоге-
нез проведено за методиками М.Т. Тарасенко [8], Л.В. Рункової [6] та ін. Біомет-
ричні виміри статистично оброблено за загальноприйнятими методиками [4]. 

Результати досліджень. Для визначення оптимальних строків найбіль-
шої регенераційної здатності живців та оцінки успіху зеленого живцювання 
живці посаджено у шість строків. Результати досліджень свідчать, що в період 
інтенсивного росту пагонів досліджувані види мали неоднакову регенераційну 
здатність, зумовлену біологічними особливостями, а саме силою росту. Вихід 
укорінених зелених стеблових живців був достовірно вищий у другій декаді лип-
ня і становив у L. anagyroides – 8,6 %, L. alpinum – 10,4 % (табл. 1). 

Табл. 1. Укорінюваність зелених стеблових живців видів роду Laburnum Med. 
залежно від строків живцювання (середнє за 2004-2013 рр.), % 

Дата висаджування живців Вид, форма 
1.06 10.06 20.06 1.07 10.07 20.07 

L. anagyroides 1,6±0,1 4,8±0,3  5,3±1,3 8,4±0,9 8,6±0,7 7,2±1,1 
L. alpinum 2,1±0,4 5,2±0,1 6,5±0,9 8,8±1,2 10,4±1,0 6,9±0,8 

Отож, досліджувані види за ступенем укорінення зелених стеблових жив-
ців можна віднести до групи слабковкорінюваних рослин. За ранніх строків заго-
тівлі пагонів (третя декада травня та перша декада червня) живці були трав'яної 
консистенції і виявились непридатними для вкорінення в умовах дрібнодиспер-
сного зволоження. Позитивний вплив на регенераційну здатність зелених стеб-
лових живців L. anagyroides і L. alpinum виявила оброблення стимуляторами 
росту ІОК, ІМК та порошкоподібним стимулятором для вкорінення зелених 
живців корневіном (табл. 2). 

У L. anagyroides при обробці ІОК з концентрацією 100 мг/л збільшується 
вихід укорінених живців від 8,3 % до 15,5 % та 25,2 % – за концентрації 
200 мг/л. Оброблення стимулятором ІМК також сприяла підвищенню виходу 
укорінених живців до 17,0 %, порівняно з контролем. Після оброблення зелених 
живців L. anagyroides корневіном вихід укорінених живців перевищує контроль 
на 2,0 %. Кращі результати регенераційної здатності відзначено у живців L. alpi-
num, найвищий вихід укорінених живців становить 28,6 % за умови використан-
ня ІОК (200 мг/л). 

Якщо порівняти показники ризогенезу стеблових живців у контролі з від-
повідними показниками у живців, що були оброблені росторегулятивними речо-
винами, то можна відзначити, що в останніх збільшились як вихід укорінених 
живців, так і загальна довжина коренів. Зокрема, у L. alpinum загальна довжина 
коренів після оброблення ІОК, ІМК, корневіном становила в межах 13,9 см, а в 
контролі – 10,8 см. У L. anagyroides ці показники змінюються від 11,8 до 15,6 см, 
а в контролі 9,4 см. 
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Табл. 2. Регенераційна здатність зелених живців видів роду Laburnum Med.  
з використанням стимуляторів росту (середнє за 2004-2013 рр.) 

Характеристика кореневої системи 
Варіант 

Концен-
трація, 
мг/л 

Вкорінен-
ня, % 

Приріст над-
земної час-
тини, см 

кількість ко-
ренів, шт. 

максимальна 
довжина, см 

діаметр, 
мм 

L. anagyroides 
Контроль – 8,3±0,8 10,4±0,8 14 9,4 0,6-0,9 

ІОК 
100 
150 
200 

15,5±1,0 
17,3±1,2 
25,2±1,5 

12,1±0,7 
13,6±1,0 
14,0±0,9 

16 
18 
17 

11,8 
12,1 
13,2 

0,4-0,8 
0,6-1,0 
0,5-1,0 

ІМК 
100 
150 
200 

10,8±1,3 
12,7±1,1 
17,0±1,2 

17,6±0,9 
17,9±1,0 
29,1±1,5 

13 
14 
18 

12,9 
13,6 
15,6 

0,4- 0,7 
0,6-0,9 
0,5-1,0 

Корневін – 10,3±1,1 19,1±1,0 16 14,2 0,6-1,0 
L. alpinum 

Контроль – 9,1±0,6 11,4±1,5 14 10,8 0,4-0,5 

ІОК 
100 
150 
200 

20,1±1,1 
21,3±0,6 
28,6±0,9 

12,4±1,1 
18,1±0,8 
25,5±1,0 

18 
16 
18 

13,9 
15,2 
18,6 

0.4-0,5 
0,5-0,6 
0,5-0,9 

ІМК 
100 
150 
200 

16,7±0,8 
18,4±1,0 
23,2±1,4 

18,5±0,8 
19,1±1,2 
27,8±0,9 

14 
15 
19 

14,1 
16,2 
17,3 

0,6-0,9 
1,0-1,3 
1,1-1,8 

Корневін 10 15,3±1,0 11,3±0,7 17 11,1 0,4-0,5 

Висновки: 
1. Зелені стеблові живці досліджуваних видів роду Laburnum Med. мають низьку 

регенераційну здатність і відносяться до групи слабковкорінюваних рослин. 
2. Оптимальними строками заготівлі живців і висаджування їх на вкорінення є 

фаза інтенсивного росту пагонів, яка настає в першій – другій декаді липня. 
3. Істотно вищу вкорінюваність зелених стеблових живців встановлено у L. al-

pinum за умови використання росторегулятивної речовини ІОК (200 мг/л) – 
28,6 %. Після оброблення іншими росторегулятивними речовинами (ІМК, 
корневін) цей показник варіює в межах 15,3-23,2 %. У L. anagyroides вкорі-
нюваність зелених живців є найвища за умови оброблення ІОК у концентра-
ції 200 мг/л і становить 25,2 %. 

4. Результати досліджень доводять, що застосування росторегулятивних речо-
вин підвищує вихід укорінених зелених живців видів роду Laburnum Med. і 
ці речовини можуть використовуватись як стимулятор для підвищення реге-
нераційної здатності живців видів роду Laburnum Med. під час розмноження. 
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Пискун Н.Л. Размножение видов рода Laburnum Med. зеленым черен-
кованием 

Освещены особенности вегетативного размножения L. anagyroides и L. alpinum с ис-
пользованием стимуляторов роста в условиях Правобережной Лесостепи Украины. Уста-
новлено, что зеленые стеблевые черенки исследуемых видов имеют слабую регенераци-
онную способность и относятся к слабоукореняющим. Оптимальными сроками заготовки 
побегов и высаживания их на укоренение есть фаза интенсивного роста, которая наступа-
ет в первой – второй декаде июля. Для увеличения выхода посадочного материала иссле-
дуемых видов необходимо использовать стимулятор роста ИМК в дозах 200 мг/л. 

Ключевые слова: росторегулятивные вещества, укореняемость, стеблевые черенки, 
сроки черенкования, концентрация раствора. 

Piskun N.L. Breeding Species of the Genus Laburnum Med. by Green Cuttings 
Some peculiarities of vegetative propagation of L. anagyroides and L. alpinum using 

growt regulating substances in terms of the right-Bank forest-Steppe of Ukraine are described. 
Green stem cuttings of the studied species are found to have poor regenerative capacity and re-
late to subcontinua. The optimal timing of harvesting of shoots and planting them on rooting is 
a phase of rapid growth that occurs in the first – second decade of July. To increase the output 
of planting material studied species, it is strictly recommended to use a growth stimulator IMC 
at doses of 200 mg/L. 

Key words: growth regulators, rooting, stem cuttings, breeding. 
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АНАЛІЗ НАМЕТУ БУКОВИХ ДЕРЕВОСТАНІВ З ВИКОРИСТАННЯМ 
ВИСОКОРОЗДІЛЬНИХ СУПУТНИКОВИХ ЗНІМКІВ 

На основі супутникового знімка високої роздільної здатності території Березни-
ківського лісництва ДП "Свалявське ЛГ" та матеріалів польових досліджень здійснено 
аналіз намету букових деревостанів. Ідентифікацію тренувальних полігонів здійснено на 
основі повидільної бази даних ВО "Укрдержліспроект". Встановлено характеристики на-
мету букових деревостанів різних вікових груп. 

Отримані результати можуть бути використані як для створення картографічних 
матеріалів букових насаджень з використанням матеріалів дистанційного зондування, 
так і для організації господарських заходів у букових лісах з метою збалансованого при-
родокористування. 

Ключові слова: Fagus sylvatica L., намет деревостану, вікна в наметі деревостану, 
структура лісових насаджень, WorldView-2, Боржава. 
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