
Таким чином, за результатами десятирічного (2002-2012р.р.) вивчення 
біолого-господарських показників безнасінних сортів винограду Русбол і 
Ромулус в умовах ботанічному саду Житомирського національного 
агроекологічного університету встановлено, що за укривної культури в 
шпалерно-рядових насадженнях при вертикальному розміщенні приросту сорт 
Русбол забезпечує високу продуктивність пагону  і дуже високу урожайність. У 
сорту Ромулус  продуктивність пагону вище середнього рівня, урожайність 
висока. У обох сортів  ягоди за вмістом цукрів відповідали необхідним для 
столового винограду кондиціям якості, кислотність соку ягід  була близькою до 
кондиційних параметрів. Кущі досліджуваних сортів характеризувалися 
сильним ростом пагонів, ступінь визрівання лоз була достатньою для 
забезпечення навантаження кущів вічками при обрізуванні. Безнасінні сорти 
винограду Русбол і Ромулус слід рекомендувати для присадибної культури 
винограду в умовах  центрального Полісся України. 
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В сучасних умовах особливо актуальним є розробка фітодизайнових 
композицій виходячи із показників охорони навколишнього природного 
середовища та отримання естетичного задоволення за рахунок обґрунтованого 
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вирощування інтродукованих квітково-декоративних та нетрадиційних рослин. 
У ряді випадків в результаті їх вирощування можливе отримання в асортименті 
та оптимумі якісної й безпечної фітопродукції. Такий підход є особливо 
актуальним при виробництві фітопродукції для дитячого та дієтичного 
харчування, а також лікування населення. 

З позицій захисту рослин сучасна концепція контролю шкідливого 
біорізноманіття фітоценозів повинна базуватися на обмеженні застосування 
синтетичних препаратів, генетично модифікованих організмів та інших 
токсикантів, а також урахування природних регулюючих механізмів та 
економічних порогів шкідливості збиткового для рослин біорізноманіття.  

В останні роки суттєвого поширення в Україні набуває декілька напрямів 
виробництва фітопродукції з відповідними системами землеробства, зокрема: 
виробництво фітопродукції з використанням синтетичних препаратів на основі 
екстенсивного та інтенсивного землеробства; виробництво фітопродукції без 
використання синтетичних препаратів на основі органічного та біодинамічного 
землеробства; виробництво фітопродукції з використанням новітнього 
технічного та інформаційного забезпечення. Найбільш перспективним в умовах 
України на наш погляд є виробництво фітопродукції без використання 
синтетичних препаратів на основі органічного землеробства та інформаційних 
аграрних технологій [1, 2]. 

Слід підкреслити, що виробництво якісної та безпечної фітопродукції має 
цілісну систему і включає ряд ланок: організаційно-технологічна – правова – 
сертифікація на основі міжнародних стандартів – вирощування сировини – 
збирання, зберігання та транспортування сировини –  переробка сировини для 
отримання якісної й безпечної продукції – транспортування та зберігання 
продукції – реалізація та споживання продукції тощо. 

Таким чином, метою наших досліджень була розробка принципів  захисту 
квітково-декоративних та нетрадиційних рослин, де в першу чергу, 
враховуються природні регулюючі механізми та натуральні методи захисту 
рослин. Такий напрям контролю фітоценозів матиме суттєві перспективи в 
першу чергу за рахунок  збільшення територій природних і антропо-природних 
фітоценозів, що без сумніву вплине на збільшення розмаїття і чисельності 
корисного та зменшення структури шкідливого біорізноманіття. Саме 
інтродуковані квітково-декоративні та нетрадиційні рослини з позицій захисту 
рослин мають найбільші перспективи, так як вони менш чутливі щодо 
негативного впливу на фітоценози шкідливого біорізноманіття. 

Дослідження свідчать, що з позицій охорони довкілля найбільш 
оптимальним є трійчастий принцип формування та функціонування на певній 
території природних, антропоприродних та культурних фітоценозів тобто тоді, 
коли кожен із них повинен орієнтовно займати по 33,3 відсотки, що притаманно 
багатьом країнам Європи. 

Це є актуальним в Україні особливо на сучасному етапі, коли внаслідок 
використання культурних фітоценозів без наукового обґрунтування ряд земель 
не відповідають природоохоронним параметрам, зокрема із-за радіаційного 
забруднення, еродованості водою та повітрям, підкислення, заболочення та 
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перезволоження, засолення тощо. Виходячи з викладеного, саме ці землі 
повинні обґрунтовано переводитися в природні та антропоприродні фітоценози, 
що є також базою для оптимізації функціонування культурних фітоценозів та 
контролю в них шкідливого та корисного біорізноманіття, який грунтується на 
інтегрованому захисті рослин з наступним міжнародним визначенням. 

Інтегрований захист рослин – це система управління шкідливими 
організмами, яка враховуючи економічні пороги шкідливості, використовує в 
першу чергу природні обмежуючі фактори поряд із використанням усіх 
технологій та методів, що задовольняють економічним, екологічним та 
токсикологічним вимогам (Кодекс ФАО, 2002 р.) [1].  

Відомо, що сучасна концепція інтегрованого захисту рослин базується на 
гармонійному поєднанні всіх відомих методів і заходів: організаційно-
технологічного (організаційні заходи), агротехнічного, імунологічного, 
біологічного, мікробіологічного, біотехнічного, механічного, фізичного та 
хімічного. В останні роки в Україні обґрунтовуються нові методи захисту 
рослин: генно-інженерний, абіотичний (натурнеорганічний) та фітонцидний [3]. 

Слід урахувати, що організаційно-технологічний напрям при розробці 
технологій вирощування сировини та інтегрованого захисту рослин є 
домінантним, особливо щодо вибору системи землеробства, ефективного 
підбору видового розмаїття квітково-декоративних та малопоширених рослин.  
Такі підходи матимуть важливе значення при запровадженні 
природоохоронних систем захисту рослин. 

Виходячи із того, що сучасні системи вирощування рослин розподілено 
на дві групи, а саме з використанням синтетичних препаратів та без них, 
логічним є також розмежування інтегрованого захисту рослин на окремі 
складові. Зокрема для вирощування рослин з використанням синтетичних 
препаратів (екстенсивне та інтенсивне) логічною є назва натурально-
синтетичний захист рослин, з відповідним визначенням. 

Натурально-синтетичний захист рослин – це контроль шкідливих 
організмів, який, враховуючи економічні пороги шкідливості та коригуючи 
природні регулюючі механізми первинних і вторинних біоценозів, 
використовує в єдиному технологічному процесі вирощування культур за умов 
екстенсивного та інтенсивного землеробства всі методи і прийоми, які 
задовольняють економічним, екологічним і токсикологічним вимогам з метою 
отримання якісної й безпечної фітопродукції. 

При такому підході натурально-синтетичний захист рослин повинен 
базуватися на організаційно-технологічному, агротехнічному, імунологічному, 
біологічному, мікробіологічному, біотехнічному, механічному, фізичному, 
хімічному, генно-інженерному, абіотичному та фітонцидному методах. Кожний 
із цих методів має свою специфіку та особливості застосування. 

Для землеробства без використання синтетичних препаратів (натуральне 
або органічне та біодинамічне) коректною є назва натуральний захист рослин з 
відповідним визначенням. 

Натуральний захист рослин – це контроль шкідливих організмів, який, 
враховуючи економічні пороги шкідливості та коригуючи природні регулюючі 
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механізми первинних і вторинних біоценозів, використовує в єдиному 
технологічному процесі вирощування культур за умов натурального 
(органічного) та біодинамічного землеробства лише натуральні методи і 
прийоми, які задовольняють економічним, екологічним і токсикологічним 
вимогам. 

Це свідчить, що натуральний захист рослин повинен базуватися лише на 
організаційно-технологічному, агротехнічному, імунологічному, біологічному, 
мікробіологічному, біотехнічному, механічному, фізичному, абіотичному та 
фітонцидному методах, але з виключенням  хімічного та генно-інженерного, які 
є одними із найбільш небезпечних для довкілля. 

Використання природоохоронних методів захисту рослин випливає із 
основного принципу натурального виробництва, згідно якого необхідний 
державний спеціалізований контроль щодо відсутності природних токсичних 
речовин, синтетичних препаратів та генетично модифікованих організмів у 
замкненому циклі виробництва фітопродукції. При цьому логічним є 
обґрунтування щодо ефективного підбору рослин залежно від обраної системи 
вирощування культур, що дозволить в свою чергу покращити родючість 
ґрунтів.  

Таким чином сучасна стратегія сталого розвитку культурних фітоценозів 
вимагає: обґрунтування нових підходів щодо їх формування і функціонування 
виходячи з природоохоронно-економічних принципів; фітодизайнового 
підходу, в основі якого лежить ефект естетичного задоволення та очищення 
довкілля від несприятливих чинників; виробництва в асортименті та оптимумі 
якісної і безпечної продукції для різних напрямів господарського комплексу; 
поглиблення натуралізації контролю економічно прибуткового (корисного), 
статичного та збиткового (витратного, шкідливого) консументного 
біорізноманіття. 
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