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• Оглядові екскурсії до наукової частини Ботанічного саду •
Екскурсії проводитимуть куратори оранжерейних комплексів: “Тропічних та субтропічних
рослин“, “Сукулентів та кактусів“, а також “Водних та прибережно-водних рослин“. Збір
екскурсантів – на Центральній Алеї в “Інформаційно-організаційному пункті“.Екскурсія до
оранжерейного комплексу “Тропічних та субтропічних рослин“ - максимальний склад групи
30 осіб, вартість 20 грн. (дорослі), 10 грн. (діти до 14 років).Екскурсія до оранжерейного
комплексу “Сукулентів та кактусів“ - максимальний склад групи 20 осіб, вартість 20 грн.
(дорослі), 10 грн. (діти до 14 років).Екскурсія до оранжерейного комплексу “Водних та
прибережно-водних рослин“ - максимальний склад групи 15 осіб, вартість 20 грн. (дорослі),
10 грн. (діти до 14 років). Можливі екскурсії англійською мовою. Тривалість екскурсії 45
хвилин.
Куратори оранжерей, провідні спеціалісти та професійні екскурсоводи.
Розклад екскурсій: 1000−1045, 1100−1145, 1200−1245, 1300−1345, 1400−1445, 1500−1545 та 1600−1645.
Основну частину коштів буде спрямовано на допомогу бійцям в АТО, пораненим та біженцям
через благодійний фонд “Від серця до справи” (контактна особа Наталя Чуйкова),
http://www.withheart.org.ua/ru/12-smi-o-nas/53-test-smi-o-nas.html
• Майстер-клас з гербаризації рослин •
Учасники майстер-класу відвідають справжній науковий гербарій, прослухають коротку
презентацію про історію, значення гербарної справи та найбільші гербарії світу. Основний
час заняття буде витрачено на ознайомлення з методами збору рослин, особливостями їх
висушування та монтування. Кожен учасник буде мати можливість власноруч виконатити всі
ці маніпуляції, а по закінченню отримати відповідний сертифікат.
Микита Перегрим,
Групи 10-15 осіб, вартість 50 грн
Основну частину коштів буде спрямовано на допомогу бійцям в АТО, пораненим та біженцям

через благодійний фонд “Від серця до справи” (контактна особа Наталя Чуйкова),
http://www.withheart.org.ua/ru/12-smi-o-nas/53-test-smi-o-nas.html
Збір групи – на Центральній Алеї в “Інформаційно-організаційному пункті“, майстер-клас
проводитиметься в актовій залі науково-дослідної частини Ботанічного саду.
1000–1200, 1300–1500
• Майстер-клас із насіннєвого розмноження та клонування орхідей in vitro •
На майстер-класі з насіннєвого розмноження орхідей Ви зможете навчитися проводити
штучне запилення найпопулярніших у нас орхідей − фаленопсисів. Побачите плоди цих
надзвичайно декоративних рослин та зможете власноруч провести поверхневу стерилізацію
плодів та висів насіння на спеціальне живильне середовище в стерильних умовах (in vitro − у
склі). Крім цього, ви ознайомитеся з ранніми етапами розвитку молодих рослин фаленопсиса
з насіння in vitro. На останньому етапі отримання молодих рослин орхідей можна буде
самостійно перенести їх зі стерильних умов на субстрат для адаптації. За бажанням, Ви
зможете придбати пересаджені рослини та отримати консультацію з їх подальшого
вирощування.
Основну частину коштів буде спрямовано на допомогу бійцям в АТО, пораненим та біженцям
через благодійний фонд “Від серця до справи” (контактна особа Наталя Чуйкова),
http://www.withheart.org.ua/ru/12-smi-o-nas/53-test-smi-o-nas.html
Анастасія Голубенко,
Групи 10-15 осіб, вартість 50 грн. Збір групи – на Центральній Алеї в ”Інформаційноорганізаційному пункті” майстер-клас проводитиметься в лабораторному комплексі науководослідної частини Ботанічного саду
16 травня, 1100–1300, 1400–1600
•“Flower Power”/”Cила квітів”: ярмарок майстрів + фотовиставка робіт переможців
конкурсу “Plant Art and Photo Contest“•
Відвідувачі матимуть нагоду навчитися складати ікебани, спробувати природну косметику,
дізнатися про їстівні дикорослі рослини, знайти посадковий матеріал для свого саду.
Юлія Красиленко, за телефоном +38 (067) 409 62 92 або на адресу j_krasylenko@ukr.net,
Фейсбук (Yuliya Krasylenko) – формат заходу, реєстрація, реклама,
Олена Левицька, +38 (063) 773 62 95, elena_botsad@bigmir.net Фейсбук (Alena Levitskaya) –
технічні моменти, столи, облаштування робочого місця, звуковий супровід, екран для
презентації.
Центральна Алея Ботанічного саду ім. акад. О.В. Фоміна
1000 – 1700

