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Сад на балконі: 12 місяців

Весна

Б е р е з е н ь

■ Пересадити всі багаторічні 
горш кові рослини, коріння яких  
дуже розрослося.

*  Провести санітарне обрізування  
й надати форми багаторічним  
горш ковим  рослинам до того, як  
вони дадуть нові пагони.

■ В окремі горщ ики пікірувати  
розсаду однорічних квітів, виро
щ ену з насіння, і пересадити
в горщ ики більшого об'єму вже 
пікірувані молоді рослини.

■ Як тільки з'являться молоді 
пагони, починати підживлення. 
Заздалегідь слід внести добрива  
тривалої дії.

К в іт е н ь

■ Горщ ики з однорічним и бал
конним и рослинами на ніч 
рекомендується ставити впритул 
до стіни будинку, щоб уберегти їх 
від можливих приморозків.

□ Для садіння використовувати  
тільки свіжу землю. Старий суб
страт уже виснажений і часто 
містить збудників хвороб рослин.

□ Садові центри і розплідники 
можуть висадити ваші рослини
в горщ ики з дотриманням усіх пра
вил. Звертайтеся туди завчасно —  
поки є ш ирокий вибір рослин для 
балкона і тераси.

■ Надійно закріпіть підвісні вази та 
ящ ики для квітів.

Т р а в е н ь

■ із середини травня можна вино
сити всі рослини на повітря, 
оскільки загроза приморозків  
мінімальна.

м У  горщ ики , розташ овані про
сто неба, можна висіяти 
швидкорослі літні квіти, напри
клад, декоративний соняш ник.

Літо

Л и п е н ь

■ Саме час зрізати верхівки  
пагонів багаторічних рослин та 
вкоренити їх  у ґрунті (розм но
ження живцями).

■ Регулювати вологість у горщ иках  
і ящ иках за допом огою  мульчу
вання.

С е р п е н ь

■ Перевірте систему автоматично
го зрош ування за кілька днів до 
від'їзду у відпустку.

■ Поливати найкращ е рано-вранці 
або увечері, коли горщ ики не 
перегріті й випаровування  
знижується.

Ч е р в е н ь

и Спрямуйте пагони витких рос
лин на опори, щоб вони не 
заважали сусіднім рослинам і не 
пригнічували їх.

■ Слушний час для садіння насіння 
дворічних рослин.

■ Наприкінці місяця слід п рипини
ти вдобрювати всі зимуючі рос
лини.

■ Д уж е довгі стебла або пагони  
необхідно своєчасно підв'язати 
до опор, інакш е вітер їх  зламає. 
Кущі обв'язують повністю.

■ Час замінити слабкі або хворі 
однорічні квіти, щоб згодом  
не довелося відмовитися від 
квіткового килима.



Осінь

накривати тканиною , щоб убе
регти їх  від приморозків.

■ Скорочуйте полив багаторічних  
горш кових рослин, готуючи їх  до 
зимівлі.

□ Кілька стебел із насінням можна  
залишити на зиму —  птахи теж  
потребують їж і. Решту насіння 
слід зібрати, щоб висіяти навес
ні. Зазвичай насіння квітучих  
балконних рослин зберігають  
у холодильнику за плюсової тем 
ператури.

■ Очистіть покриття підлоги балко
на чи тераси, поки волого і про
холодно, але морозу й снігу ще 
немає.

Вересень
■ Замінити в ящ иках і горщ иках  

літні рослини, що вже відцвіли, 
на ті, що квітнутимуть восени.

■ Горщ ики, які до весни більше не 
використовуватимуться, треба  
очистити і сховати.

■ Не забудьте вчасно зібрати
й законсервувати урожай горш 
кових овочів та фруктів, щоб вони 
не постраждали від приморозків.

Жовтень
■ Час висаджування в горщики  

цибулинних рослин, що цвітуть 
навесні.

и Пізні квіти, наприклад, хризан
теми, холодними ночами слід

Зима

Грудень
□ Горщики, розташовані на підлозі 

тераси чи балкона, слід ізолювати 
від дії вологи —  так рослини мен
ше постраждають під час зимівлі.

■ Постарайтеся забезпечити  
укриття рослин, що зимують над
ворі, від морозу.

■ Прим іщ ення, в яком у зимують  
рослини, треба регулярно про
вітрювати. Свіже повітря —  най
кращ а профілактика грибкових  
захворювань.

Січень
□ Горшкові рослини, що зимують 

надворі, перш за все, вічнозелені, 
якщ о немає морозу, слід полива
ти. Інакш е земля в їхніх горщ иках  
пересохне.

■ Усі горщ ики без субстрату, що 
залишилися надворі і наповнили
ся водою, треба спорожнити, щоб 
вони не потріскалися від морозів.

Лютий
■ Час замовляти насіння нових або  

улюблених сортів.
п Регулярно стежте за станом при

м іщ ення для зимівлі рослин: його  
треба постійно оглядати для вияв
лення ш кідників і збирати опале 
листя —  вогнищ е розвитку хвороб  
рослин.

ш Рослини, які в приміщ енні для 
зимівлі дали паростки, треба пере
містити в світліше і тепліше місце.

■ Ранні посіви слід тримати в дуже  
світлому, але не сонячном у місці. 
Для підтримки необхідної для про
ростання насіння постійної тем пе
ратури під контейнери непогано  
підкласти килим ок з електропід ігр і- 
ванням.

■ Не виставляйте на вулицю азалії, 
троянди, тюльпани чи нарциси, які 
раніш е були окрасою  ваших кімнат, 
але вже відцвіли. Хоча ці види вва
жаються зимостійкими, рослини, як 
ще не дали пагонів, не переносять  
холоду.

Листопад
■ Чутливі до холоду горш кові рос

лини слід перенести до прим і
щення для зимівлі.

■ Не поливайте рослини над 
міру —  перед зимівлею землі 
треба дати підсохнути.
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Сади в горщиках: 
з усього світу
Навіщо їхати за тридев'ять земель, коли ви 
можете відчути себе, як на середземноморсько
му узбережжі, у тропіках Амазонії чи на сухих 
плоскогір'ях Мексики, навіть не виходячи з дому? 
Задля чого долати тисячі кілометрів, якщо краса 
зовсім поруч: фантастично прекрасні квіти, ошат
не листя і стебла найвигадливіших форм? У будні 
й свята, вранці й увечері ви зможете розслабити
ся й відпочити серед химерного, сповненого таєм
ничого життя світу рослин!



Теракота (обпалена неглазурована глина), розмарин, лавр і оливкове дерево (олива, маслина): внесіть 
у  свій дім дихання італійської Тоскани!

Дихання Півдня
Хто не мріє про відпустку в Італії! Тоскана, Умбрія, Сицилія — у цих назвах звучить 
музика стародавнього Середземномор’я. Одначе, якщо вам пощастить побувати 
там, то потім, удома, на вас чекає депресія. Від сірості буднів, які зазвичай наста
ють після відпустки, може врятувати «імпорт» чарівності Півдня, і ви зможете 
тішитися пахощами й барвами південної природи від квітня до листопада навіть 
у середніх широтах. Не тільки олива (Оіеа еигораеа, с. 139), інжир (Ріси$ сагіса, 
с. 139) і гранати (Рипіса, с. 141) чудово ростуть і розвиваються в садових горщиках 
і діжках. Вдячними мешканцями вашого балкона чи тераси можуть на довгі роки 
стати розмарин (Ко$тагіпи$, с. 118), лаванда (Ьауапйиіа, с. 98) і благородний лавр 
(Ьаигш). У поєднанні з оригінальними тосканськими вазами з теракоти чи іншими 
виробами з кераміки вони створять справжню атмосферу субтропіків. Щоправда, не 
без допомоги сприятливої погоди. Виберіть для вашої «середземноморської оази» 
сонячний південний балкон або терасу, щоб рослини могли скористатися кожним 
ясним і теплим днем.

Яскраві барви й розкішне цвітіння
Завдяки великій кількості сонця і світла в літній період на півдні зацвітає без
ліч рослин. У середніх широтах літо далеко не таке сонячне, проте і його досить, 
щоб багаторічні квітучі рослини, такі як  буґенвілея (ВощаіпуШеа, с. 12), олеандр 
(.Негіит оіеапйег, с. 14) та аґапантус (А^арапікш , с. 43), почували себе цілком 
непогано. Відведіть «середземноморцям» найбільш освітлене місце на вашому

Фотографуйте 
під час поїздок 
на південь 
сади, що най
більше при
пали вам до 
душі, — так 
буде легше реа
лізувати в себе 
на балконі нові 
ідеї.



Д и х а н н я  П і в д н я

балконі — і щоліта ви зможете втішатися їхнім прекрасним цвітінням. Доповніть 
свій субтропічний сад барвистими однорічними квітами. Герані (РеІаг£опіит , 
с. 46) й петунії (гібриди Реіипіа, с. 45) — дуже популярні горшкові рослини на 
півдні Європи, їх висаджують майже в кожному саду чи квітнику. Особливо добре 
підходять для цього рослини з яскравими жовтими квітками, такі як  астерис- 
кус (Азіегізсиз), біденс (Війепз, с. 103) або календула (Саіепсіиіа, с. 61), які навіть 
у похмурі дні схожі на безліч маленьких сонечок, навіть якщо небо вкрите суціль
ними хмарами.

О, ці н езабут ні пахощі!
Середземноморські рослини чарують не тільки своєю зовнішністю. Крім дуже 
гарних квіток, більшість із них насичують повітря дивовижними пахощами, які 
мимоволі змушують пригадати пекуче сонце, пляж і морський прибій. Тепло 
сонячних променів вивільняє з листя благородного лавра (Ьаигиз поЬйіз), чебрецю 
(Ткутиз, с. 119), чисту (Сізіиз, с. 98), розмарину (Козтагіпиз, с. 118) і мирта (М угіш  
соттипіз, с. 120) ефірні олії, які вкривають рослини хмаркою тонких пахощів. 
Класичний гіркувато-пряний аромат чудово розслабляє і змушує забути про ден
ні турботи. Просто заплющте очі — і ви на блакитному узбережжі Середземного 
моря. Дуже освіжають цитрусові аромати, які виділяє листя не тільки цитрусових 
рослин (Сіїгиз, с. 143), а й лимонного чебрецю (Ткутиз сИгіойогиз), лемонграса 
(СутЬоро§оп, с. 126), вербени лимонної (Аіоузіа ігіркуііа) або евкаліпта лимонного 
(Еисаіуріиз сИгіойога). А якщо висушити листя цих рослин, то суворої зими у вас 
завжди буде напохваті власний, стовідсотковий натуральний засіб для арома- 
терапїї. Непогано також використати якусь ароматну рослину як прикрасу для 
святкового столу.

Жива чарівність маленьких «сонечок»
Газанія або південних
(С а іап іа ) (його ікеап ікиз)

Характеристика: ґазанія —  багаторічна 
рослина, що не боїться спеки. Недавно 
виведені сорти ІЗ серії«КІ55» і «РГОБІу КІ55» 
компактні і дуже буйно цвітуть. 
Розміщення: у всіх випадках— найбільш 
сонячне і тепле місце на балконі чи терасі. 
Догляд улітку: поливати потроху і лише 
тоді, коли ґрунт повністю просохне. Якщо 
буде надлишок вологи, особливо тривалий, 
почне загнивати коріння.
Догляд узимку: часто ґазанію вирощують 
як однолітник, але рослина добре зимує 
за температури близько +1 0  °Су світлому 
приміщенні. Ґрунт у горщику мас бути 
весь час трохи зволоженим. Насіння газанії 
висівають у квітні.
Здоров'я: іноді пагони вражає попелиця.
У дуже вологих і прохолодних місцях листя 
вражає грибок.

Характеристика: однорічні сланкі доро- 
теантуси —  сонцелюбні рослини заввишки 
близько 10 см .їх  недаремно називають 
«південниками». У південників м'ясисте 
листя, що накопичує вологу. Навіть велика 
спека їм  на користь. Існують сорти з червони
ми, ліловими, жовтими, жовтогарячими та 
білими квітками.
Розміщення: що жаркіше і світліше, то 
рясніше цвітіння. Рослина ідеальна для 
балконів і терас, розташованих на південному 
боці будинку.
Догляд улітку: доротеантус не потребує 
багато вологи. Поливайте рослину тільки тоді, 
коли Грунт повністю просох після попередньо
го поливу. Вогкість, а не сухість шкодить його 
корінню. Не потребує добрива.
Догляд узимку: не потребує, оскільки доро
теантус —  однорічна рослина. Можна зрізати 
восени живці —  вони добре вкоріняються 
і зимують у світлому приміщенні за темпера
тури від + 8  до 15 °С.
Здоров'я: завдяки щільному і товстому листю 
ш кідники вражають рослину вкрай рідко.



Ароматичні 
рослини, при
краса столу, 
ви завжди 
повинні мати 
під рукою.

Солодкі пахощі багаторічного жасмину Цавтіпит , с. 120), зірчастого жасмину 
(Тгаскеїоврегтит) або жовтого олеандра (Ткеуеііа региуіапа) — справжні аромати 
мрії. Чоловіки іноді вважають їх дуже насиченими, а жінки, навпаки, віддають пере
вагу цьому «природному парфуму». Якщо у вас увечері гості, не варто відмовлятися 
і від солодкого запаху таких однорічних квіткових рослин, як  декоративний тютюн 
(Шсоїіапа, с. 64), нічна фіалка (Неврегів) або жовтофіоль садова (Егувітит скеігї). 
Потіште ваших друзів теплого літнього вечора незвичайними комбінаціями квіт
кових ароматів, які ніколи не набриднуть.

Красиве лист я  —  «зона відпочинку» для очей
Сад у середземноморському стилі — це не тільки розмаїття кольорів. Рослини 
з гарним листям не менш важливі для підтримки гармонії — вони створюють свого 
роду «сцену» для квітів, на якій ті можуть з’явитися в усій красі. Темна зелень здо
рового листя відтіняє і ніби «розмежовує» квітки і суцвіття рослин різних видів. 
Без неї буйне багатоцвіття зливається в суцільну невиразну масу. Вирощуючи 
в діжках добре відомі рослини — такі, як піттоспорум (РИіоврогит іоЬіга), благо
родний лавр (Ьаигиз поЬіІіз), бирючина (Ьщивітт сіеіауауапит), самшит (Вихив 
зетрегуігепз) або фісташка мастикова (Рівїасіа Іепіівсив) — ви можете створити 
необхідні «зони відпочинку» для очей. Відпочивши на них, погляд може повніше 
і глибше зосередитися на милуванні квітами. Обов’язковою належністю будь-якого 
балконного саду в середземноморському стилі є всілякі пальми (див. с. 15). Під їхні
ми кронами неминуче виникає відчуття морського узбережжя. Сядьте в шезлонг 
під пальмою і погляньте на небо: гра світла і тіней просто зачаровує. А коли ще 
й легкий вітерець торкнеться листя рослини, ілюзія стане цілковитою. Візьміть на

«Південці» з кожним роком стають усе гарніші
п Буґенвілея ї м ' Піттоспорум Тобіра

(Воидаіт іПеа) (РИіоврогит іоЬіга)

Характеристика: довговічна витка колюча 
рослина, що швидко росте у висоту. Якщо 
буґенвілею підрізати кілька разів на рік, 
вона стане густішою і буйнішою, можна 
сформувати навіть маленьке деревце. 
Розміщення: місце, яке добре прогріває 
сонце, без протягів гарантує, що рослина 
цвістиме до 3 разів за літо. Коли верхнє 
листя всихає, верхівку стебла треба трохи 
вкоротити.
Догляд улітку: повністю вкриті листям 
рослини починаючи з травня потребують 
великої кількості води, інакше листя 
жовкне. Проте не можна залишати ґрунт 
мокрим надовго, інакше виникне загроза 
кореневої гнилі. Буґенвілеї щотижня вдо
брюють.
Догляд узимку: рослину ставлять 
у світлому місці за температури від + 8  до 
15 °С і дозовано поливають. Н іякої вогкості! 
Здоров'я: зимівля в прохолодному місці 
убезпечує від ш кідників. Рідко можлива 
поява попелиці або павутинних кліщиків.

Характеристика: завдяки вічнозеленим 
блискучим листкам-лопаточкам піпоспорум 
Іоб іра має привабливий вигляд цілий рік. 
Улітку з'являються н іжно-жовті запашні 
суцвіття, восени —  яскраві супліддя з чер
воною клейкою м'якоттю.
Розміщення: сонце, півтінь або тінь —  
піттоспорум добре росте скрізь. Буйніше 
квітне на сонячних місцях.
Догляд улітку: потреба рослини в поливі 
помірна. Брак вологи спричинює пожовтіння 
листя й оголення щільних і компактних 
кущів. Удобрюють від травня до вересня 
щотижня.
Догляд узимку: цей східноазіатський 
вічнозелений кущ, популярний у басейні 
Середземного моря, потребує світлого, але 
прохолодного приміщення з температурою 
від 0 д о + 1 0  °С.
Здоров'я: рідко —  попелиця. Загалом 
дуже стійка до ш кідників рослина.



Б у й н е  л и с т я
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замітку: пальми належать до 
найменш вибагливих і примх
ливих багаторічних рослин, 
що вирощуються в діжках. їм 
не потрібне обрізування — 
тільки добрива і полив раз на 
кілька днів. Просто ідеально 
для тих, хто змушений часто 
залишати домівку!

Цитрусові і карликова пальма в горщиках яскраво-синього 
кольору створюють насправді середземноморську атмосферу

Модне гніздечко  
для квіт ки
Серед величезної кількості 
нелегко вибрати підходящий 
горщик для квітучої рослини. 

Теракотові горщики напевно асоціюються з Італією. Проте і в інших середземно
морських країнах, насамперед у Греції та Іспанії, існують національні традиції бал
конного квітникарства й оригінальні моделі квіткових горщиків, що мають чудову 
форму. Залежно від регіону, матеріал цих виробів має не теплий червоно-багря
ний відтінок італійської теракоти, а прохолодний бежевий тон, який не відволікає 
погляд від рослин. Така кераміка — гарний вибір для балкона й тераси. Дуже попу
лярні також полив'яні квіткові горщики, але їх слід підбирати так, щоб яскраве 
забарвлення посудини не «конкурувало» з квітами в горщику, затьмарюючи їхню 
красу (про це див. також с. 150).

Характеристика: швидкорослі вічнозелені 
кущі потребують частого підрізування 
для утворення красивої крони з гарними 
густими гілками. Крона дуже рясно квітне: 
5еппа согутЬова навесні і влітку, а 5еппа 
ЇІогіЬипсІа —  починаючи від липня і до 
пізньої осені.
Розміщення: любить сонце, але потребує 
частого і щедрого поливу.
Догляд улітку: стежте, щоб у піддоні завж
ди була вода, оскільки потреба рослини 
у волозі дуже висока. Удобрювати від квітня 
до серпня 2 рази на тиждень.
Догляд узимку: температура зим івлі не 
повинна опускатися нижче +1 0  °С. Рос
лини в діжках перед першими морозами 
необхідно перенести до приміщення. 
Здоров'я: навесні можлива поява 
попелиці, а взимку білокрилки й щитівки.

Характеристика: у літній період кущі дуже 
швидко витягуються вгору і при цьому 
постійно квітнуть. Фіолетові квітки-трубочки 
утворюються щільними пучками. 
Розміщення: півтінь найкраще підходить 
для м 'якого листя іохроми, оскільки ця 
рослина швидко випаровує велику кількість 
вологи.Не переносить морозу.
Догляд улітку: іохроми поливають щедро 
і часто, щоб задовольнити високу потребу 
у волозі крон, густо вкритих листям. Удобрю
вати 1— 2 рази на тиждень, використовую
чи рідкі добрива для рослин у діжках. 
Догляд узимку: хоча гілки рослини в цей 
період зовсім голі, краще світле місце за 
температури від + 8  до 15 °С.
Здоров'я: влітку рослину часто пошкоджує 
білокрилка. Тому вже в травні поблизу неї 
слід розмістити спеціальні пастки.

Сенна,
або касія рясноквітуча Іохрома синя
(5еппа согутЬова/ЇІогіЬипсіа) (ІосНгота суапеа)



Олеандр: це для вас!
Обрізайте 
олеандр 
відразу після 
закінчення 
цвітіння — 
у серпні.

Ніяка інша балконна рослина не може зрівнятися 
за популярності з олеандром (№ гш т оіеапсіег). Його 
численні яскраві квітки -  червоні, жовті, білі, рожеві всіх 
відтінків, махрові й прості, — розкрившись, тішать око про
тягом усіх літніх місяців. Махрові сорти, особливо прохолодного 
і дощового літа, квітнуть не так інтенсивно, як  їх простіші побратими. Крім того, 
їхні пелюстки злипаються після дощів і стають плямистими. Рожеві й жовтувато- 
рожеві, а також червоні різновиди олеандра — найстійкіші до негоди.

Квіти потребують піклування
Щоб олеандр рясно цвів та був сильним і здоровим, йому необхідна значна кіль
кість води і поживних речовин. Стежте, щоб земля в горщику або діжці завжди 
була вологою. Під час поливу вода має залишатися в піддоні або кашпо. Від початку 
квітня і до кінця серпня щонайменше раз на тиждень додайте у воду для поливу 
високоякісне рідке добриво, у червні й липні рекомендується вдобрювати росли
ни навіть двічі на тиждень. Якщо олеандрам бракує вологи чи поживних речовин 
і мінеральних солей, вони втрачають здатність опиратися павутинним кліщикам 
та іншим шкідникам. Олеандри добре переносять невеликі морози, тому восени 
їх залишають надворі так довго, наскільки можливо. Це перешкоджає розвитку 
шкідників і загартовує рослину. Як і інші довгоквітучі рослини, олеандри повинні 
зимувати в світлому приміщенні за температури вище 0, але нижче +10 °С. За вищої 
температури олеандри часто вражають щитівки й борошнисті червці.

Найкрасивіші сорти олеандрів
Назва сорту Забарвлення к в і т о к Форма к в і т о к

«АІзасе» біле проста
«Етіїе 5аЬиї» червоне проста
«Етіїіе» рожеве проста
«Нагсіу РесІ» червоне проста
«ІзІеоїСаргі» жовте проста
«Ціїеит РІепит» жовте махрова
«Магіє СатЬеКа» жовте проста
«Рара батЬеїїа» червоне проста
«Реїіїе Заїтоп» жовтувато-рожеве проста
«Ріпк Веаиїу» рожеве проста
«Рго(. СгапеІ» червоне махрова
«Воза Вагїоііпі» рожеве проста
«Яозеит РІепит» рожеве махрова
«Зеаіу Ріпк» рожеве проста
«Боеиг Адпе$» біле проста
«БоїеіІ 1_еуап1:» жовтувато-рожеве проста



Відпочинок під пальмами
Літо, сонце, пляж і пальми — усе це можливо 
не тільки в короткі відпускні дні. Багато видів 
пальм чудово почувають себе влітку і в наших 
широтах, створюючи на балконі чи терасі вашо
го будинку екзотичну атмосферу далекого узбе
режжя.

Нема нічого прост ішого
Пальми практично не потребують догляду.
Досить поливати їх раз на кілька днів, але 
рясно. До наступного поливу земля повинна 
як слід просохнути. Що більші горщики або 
діжки, в яких ростуть ваші пальми, то більшу 
кількість вологи накопичує і зберігає ґрунт.
Улітку доводиться потурбуватися про полив 
цих рослин не частіше, ніж раз на тиждень, 
а взимку навіть рідше — раз на місяць. Періо
дично додайте добриво у воду для поливу: 6 -  Карликові папьми: компактніі апе
8 разів за сезон (від квітня до серпня) буде ціл- величні
ком досить. Трахікарпуси (конопляні пальми)
і карликові пальми можна пересаджувати раз на 3 роки, а у фінікових чи віялових 
пальм коріння росте швидше, і їм частіше потрібна нова, більш об’ємиста діжка.

Пальми дляї літньої тераси чи балкона
Українська назва Наукова назва Особливості рослини
Бісмаркія благородна Візтагскіа поЬііії Листя віялове, з червонуватим полиском, 

росте повільно
Брахея озброєна ВгаЬеа агтаіа Листя віялове, синювате, росте повільно
Слоняча пальма МаеасЬіІекі! Листя перисте, одностовбурна, росте повільно
Фінікова пальма канарська РЬоепіхсапагіепж Листя перисте, велике, товстостовбурна, швидкоросла
Діпсис Оур5/5 сіесагуі Листя перисто-розсічене, тригранний стовбур, 

довголистий
Бутія голівчаста Виїіа сарііаіа Листя перисте, дугоподібне, росте помірно швидко
Трахікарпус Форчуна ТгасЬусагриз іогіипеі Листя віялове, одностовбурний; витримує навіть 

люті морози
Вашингтонія нитконосна їїазіїіпдіопіа Шега Листя віялове, товстостовбурна, швидкоросла
Лівістона китайська Цуізіопа сНіпеті$ Листя віялове, високостовбурна, росте помірно 

швидко
Равенея велична Науепеа тиіагі5 Листя перисте, стовбур потовщений в основі, довголиста
Хамеропс приземкуватий СіїатаеюрзІїитіІІ! Листя віялове, багатостовбурний, росте компактно
Сабальмалий ЗаЬаїтіпог Листя віялове, стовбур розташований під землею, росте

ПОВІЛЬНО



Яскраво й барвисто, як на Сж&дІ
Поїздка до Індії — втіха з усякого погляду. Очі чарує буяння барв тропічної приро
ди, нюх уже не сприймає добре знайомі, вже звичні запахи і готовий до найекзотич- 
ніших відчуттів —- складних і пряних ароматів тропічної Азії. Але у вашому саду на 
терасі чи балконі є всі можливості для того, щоб поринути у світ природи і культури 
Сходу, буквально не виходячи з дому.

Червоні кві
ти губляться 
у вечірньому 
присмерку.
Тому доповніть 
ваш горшковий 
сад рослина
ми з білими 
і рожевими 
квітками — їхні 
пелюстки від
бивають світло 
запаленої свічки 
чи світильника.

Захоплива «ера з вогнем»
На Сході — так ми звикли називати величезні регіони Південно-Західної, Південної 
та Південно-Східної Азії — не тільки убрання людей яскравіше, ніж у нас. Мате
ріали, тканини і прикраси, якими декорують у цих краях житлові приміщення та 
внутрішні двори, грають усіма барвами веселки. При цьому не знайти інтер’єру, 
в якому не було б головного кольору Сходу, — червоного. Саме з цієї причини 
в балконному саду чи на терасі в східному стилі червоному кольору слід дати гідне 
місце. Йдеться не тільки про відкритий червоний колір, а й про силу-силенну тонів 
та відтінків — від пурпурового і кармінового до червоної кіноварі. Такі тони мають 
квітки петунії (.Реіипіа, с. 45) і герані (Реіаг^опіит , с. 46), а також різні бальзаміни 
(.Ітраііепв пещ иіпеа , с. 83) й вербени (УегЬепа, с. 104). Не обійтися і без вогняно- 
червоного кольору турецької гвоздики (Біапікив ЬагЬаіив). Також можна внести 
в композицію характерні для Сходу відтінки жовтогарячого і рожевого, які мають 
квітки не тільки бегонії бульбової (гібриди Ве£ОПІа ТиЬегова), а й звичайних бегоній 
(бегонія «Елатіор», с. 106). Восени головну роль у вашому саду починають відігра
вати жоржини (БаЬІіа) червоного і жовтогарячого кольорів.

Для того щоб «розмежувати» 
квітучі види й сорти, що кон
курують між собою, викорис
товують різні рослини з краси
вим листям, трави або плющ. 
Щоб частково збалансувати 
і пом’якшити буяння барв, ціл
ком підійдуть рослини з біли
ми квітками — такі, як суте- 
ра (8иіега, с. 105) або злинка 
(Егі^егоп кагуіпвкіапив, с. 103).

Надзвичайні 
пахощ і
Цариця всіх квіткових запа
хів у східному горшковому 
саду — лілія (.Ьйіит , с. 22). 
Не треба відмовлятися також 
від геліотропа (Неііоігоріит , 
с. 22) з його тонким ароматом 
ванілі й могутньої бруґмансії 
(Вги%тапвіа, с. 66), які розкри-Низький садовий диван із безліччю подушок: відчуйте себе, 

як на Сході!





вають свої пелюстки і розливають пахощі в другій половині дня. Лілії можуть зиму
вати просто неба, інші ж  дві рослини-багатолітники — у прохолодному приміщенні. 
Однорічна лобулярія морська (ЬоЬиІагіа тагіііта, с. 97) з її білими або ясно-фіоле
товими, зібраними в гроно суцвіттями наповнить вечірнє повітря солодким запа
хом, а вночі його змінить аромат декоративного тютюну (Шсоііапа, с. 64), чиї білі 
або рожеві квітки — справжні флакони з парфумами.

М ахрові квіти
Для «східного» саду на балконі чи терасі найкраще махрові квіти — вони ще вираз
ніше підкреслять настрій, який ви намагаєтеся створити. Вони чутливіші до дощу, 
ніж їхні прості родичі, але вносять до композиції ноту млосної чарівності. Непо
гано підходять різні бегонії (Ве^опіа, с. 106), а також численні сорти бальзамінів 
(Ітраііепв, с. 83) і гераней (РеІаг§опіит, с. 46), до назви яких входять слова «ріепит» 
або «ріепа».

Не розташовуй
те кілька аро
матних рослин 
поряд, інакше 
їхні запахи 
можуть утвори
ти неприємні 
для нюху 
поєднання.

Без фуксій не обійт ися
Образ розкішних і пишнобарвних садів Сходу майже довершено втілюють фуксії 
(гібриди РисНвіа, с. 88). їхні квітки, переважно червоні й рожеві, дивовижним чином 
поєднують незліченні відтінки забарвлення пелюсток, крім того, багато сортів фук
сій — махрові. Час цвітіння цієї рослини — від травня до вересня, при цьому догляд 
за нею звичайнісінький: горщики з фуксіями слід тримати у півтіні, ґрунт має бути 
постійно вологий, а добриво необхідно вносити щотижня. Якщо цих умов буде 
дотримано, ніщо не завадить фуксіям створити магічну атмосферу Сходу навіть на

Чарівність Сходу: літні квіти

Характеристика: якщо вам до душі 
червоно-багряні суцвіття, то вам слід заве
сти у себе амарант хвостатий (Атагапїїш  
саибаіш). Якщо ж  ви віддасте перевагу 
барвистому листю з переважаючими жов
тогарячим і червоним відтінками, виберіть 
декоративний вид (АтагапОішігісоІог). 
Розміщення: сонце або півтінь підходять 
однаковою мірою, але на сонці квіти й листя 
амарантів мають справді сяючий вигляд. 
Догляд улітку: оскільки рослини заввишки 
до 1 м густо вкриті листям, їм  потрібно бага
то води і, я к  і більшості горшкових рослин, 
щотижневе внесення добрив. Висівають 
насіння в березні в приміщенні, на вулицю 
рослини виносять приблизно всередині 
травня.
Догляд узимку: не потрібний.
Здоров'я: якщо бракує води чи недо
статньо добрив, рослину нерідко вражас 
попелиця.

Амарант
(Атагап(Ьив)



Ім ’я  говорить само за себе: 
у  багатьох країнах рицину 
називають «рай-дерево»
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Колір листя — червоїтайї

Не тільки червоні квітки, а й листя всіх в ід
тінків  червоного кольору внесуть дух Сходу 
у ваш маленький сад.
У садових сортів рицини (й /с т ік  
соттипіз) забарвлені червоним не тільки  
її  кулясті, укриті колю чкам и насіннєві 
коробочки, а й молоде листя. В умовах 
прохолодної зим івл і рослина стає бага
торічною  і досягає метрової висоти. Гі 
насіння отруйне —  навіть три насінини, 
потрапивш и всередину орган ізму, можуть 
викликати сильний ентерит. Касторова 
олія, яку отримують із насіння, безпечна, 
але має проносну дію.
Підтримкою рицині буде кордиліна 
австра л ій ська  (Согсіуііпе аиіїгаШ

«Аігоригригеа»). Загальна форма цієї рос
лини нагадує пальму.
Червоний колір властивий і багатьом сортам 
новозеландського льону (РЬогтіит 
Ш ах) —  перш за все, це «Аігоригригеа», 
«КаіпЬотоМаггіог» або «Вгопге ЬаЬу».
Ще одна стійка до холоду новинка —  
канадський церцис, або іудине 
дерево (Сегс/5 сапасіепт), з його темно- 
червоним листям і рожевими квітками, що 
з'являються вже в квітні.
Гарні в горшковому саду протягом усього 
року червоні сорти клена долонеподіб- 
ного віялового (Асег раїтагит) —  такі, 
я к  «Аігоригригеит», «ВІоосІдоосІ» або 
«ТготрепЬигд».

західних і східних балконах і терасах. Існує ще одна вагома причина, щоб придбати 
невеличку колекцією фуксій — ця рослина росте і розвивається практично сама 
по собі, не потребуючи ніякого втручання. Одного разу відкривши для себе фуксії, 
ви вже не зможете встояти, щоб не поповнити свою колекцію новими, часто дуже 
цікавими сортами, які можна придбати в спеціалізованих садівничих магазинах, на 
ринках або ярмарках садових рослин.

■ ■ М

Е ХІЬаЦелозія ■ЬЙКосмея двічіпериста
■ Ч  Остеоспермум, або капська 

маргаритка (стокротки)
(Сеіозіа сгізіаіа) (Созтоз Ь іріппаїиз) (Озіеозрегтит ескіопіз)

Характеристика: цвітіння цієї одно Характеристика: квітки діаметром до Характеристика: сорти капскої маргаритки
річної рослини дивовижно неповторно 1 б см так само елегантні, як і тонкоперисге з пелюстками, схожими формою на малень
і триває майже 6 тижнів. Унікальна форма листя, з яким вони утворюють ефектний ку ложечку, добре доповнять химерну ком- .
суцвіть утворюється при зрощенні кількох контраст. Зрізані космеї можуть напрочуд позицію «східного» горшкового саду. До них
квіток —  очевидно, під впливом інфіку довго стояти у вазі. належать «РІовдег Роиег Зрісіег Сгете» або
вання рослин вірусами, нешкідливими для Розміщення: сонце необхідне для утво «Ваііпе Козаііпсі».
людини. рення білих, блідо-рожевих або яскраво- Розміщення: південноафриканські багато
Розміщення: сонце необхідне для утво рожевих квітів космеї, розташованих на літники люблять сонячні місця без протягів.
рення квітів, проте рослина не любить спе стеблах завдовжки до 120 см. Догляд улітку: стежте, щоб ґрунт був рів
ки —  за дуже високої температури листя Догляд улітку: стежте, щоб ґрунт не був номірно, але не дуже зволожений. Потреба
целозії швидко в'яне. ні сухий, ні дуже мокрий. Довгі стебла в поживних речовинах забезпечується
Догляд улітку: стежте, щоб ґрунт у гор потребують підв'язування. Добриво вносять щотижневим внесенням рідких добрив
щику завжди був вологий, але не мокрий. щотижня. Насіння космеї висівають безпо від травня до вересня. Рослини розмно
Надмірна сухість може зашкодити розвитку середньо в горщики —  у травні надворі, жують або живцями, що перезимували,
квіток. Щотижня вносити під час поливу а в приміщенні за температури від +15 до або насінням, яке висівають у приміщенні
рідке добриво. Насіння висівають починаю 20 °С починаючи з квітня. починаючи з лютого.
чи з березня в приміщенні за температури Догляд узимку: не потрібний, з перши Догляд узимку: найчастіше рослина
вище +2 0  °С, на вулицю рослини виносять ми ж  приморозками ці однорічні рослини культивується як однорічна, але насправді
у середині травня. гинуть. остеоспермум —  багатолітник і непогано
Догляд узимку: не потрібний. Здоров'я: іноді бутони вражає попелиця. зимує в приміщенні за температури близько
Здоров'я: у затінених місцях із надмірно Потрібно регулярно збирати слимаків. + 1 0  °С.
вологим повітрям целозії чапо  страждають Здоров'я: остеоспермум можуть вражати

1
на грибкові захворювання. ш кідники —  попелиця, равлики і слимаки.



Плоди паси
флори, відоміші 
як «маракуя», — 
неодмінній 
складовий бага
тьох «тропіч
них» комбінова
них фруктових 
соків. Залежно 
від сорту рос
лини варіюється 
кількість плодів 
та їхня маса.

Пасифлора  —  квітка прист раст і
Як і у випадку з фуксіями, пристрасть до колекціонування неминуче охоплює і тих, 
хто придбав пасифлору (Ра$$і/Іога) — чіпку рослину, що росте в Південній Азії та 
Центральній Америці. Недаремно її друга назва — квітка пристрасті. Багаторічна 
рослина, пасифлора утворює квітки діаметром до 10 см, чия будова справді диво
вижна. У центрі міститься маточка, оточена купою красиво забарвлених тичинок, 
між оцвітиною і тичинками рядами розташовані яскраво забарвлені нитки або

Пасифлора — неперевершений символ екзотики 

Квіт и-альпініст и в «східному» саду
Тераса чи балкон стають по-справжньому гарні тільки тоді, 
коли вони декоровані прекрасними рослинами і погляд не 
губиться в навколишньому ландшафті і не впирається в сум

ний фасад будинку навпроти. Чіпкі й виткі рослини — ваші 
перші помічники у створенні «східної оази», у якій ви почувати

мете себе на самоті і спокійно. На першому місці тут велика кра
соля (настурція) (Тгораеоіит та]из, с. 125), недороге насіння якої 

щороку висівають прямо в горщики в травні. Квіти красолі (настурції) 
мають різні відтінки жовтогарячого, жовтого і червоного кольорів. Цікаво, 

що в прохолодному приміщенні красолі (настурція) здатна перезимувати і зано
во починає рости й розвиватися з настанням теплого сезону. Справжній скарб 
для вашої «оази» — однорічна зірчаста березка іпомея (Іротоеа ОиатосШ ІоЬаіа) 
з квітками-човниками, які змінюють колір із білого на жовтий, а потім на жовто
гарячий і червоний. Уродженка Південної Азії тунберґія (ТкипЬег£іа аіаіа, с. 110) 
внесе незвичайний акцент насичено чорним «оком» у центрі її жовтогарячих квіток.

Вогняно-червоні — на довгі роки
Еритрина «півнячий гребінь»
(ЕгуїЬгіпа сгізіа-даНі)

Храктеристика: вогняно-червоні квітки 
з'являються навесні на підрослих пагонах 
і восени природно всихають. Залишається 
короткий аовбур, який з роками стає все 
вузлуватішим, нагадуючи стару виноградну 
лозу.
Розміщення: як і решта багатолітників, 
рослина буде вдячна вам, якщ о їй відведуть 
місце, де багато сонця і свіжого повітря. 
Догляд улітку: земля постійно має бути 
трохи волога, але ніколи —  мокра. Потреба 
в добриві помірна, цілком досить вико
ристовувати рідке добриво 2— В рази на 
місяць.
Догляд узимку: безлисті кущ і можна 
зберігати в темному місці за температури 
від + 3  до 12 °С. Земля в горщику має бути 
сухувата, але не абсолютно суха!
Здоров'я: якщ о рослина стоїть у непро- 
вітрюваному кутку, на ній нерідко 
з'являються павутинні кліщ ики. Якщо 
умови утримання дотримуються, еритрина 
дуже стійка до ш кідників та хвороб.

Абутилон,
або кімнатний клен
(АЬиііІоп-НуЬгісіеп)

Характеристика: зеленіючі кущ і цієї росли
ни від травня до вересня вкриті червоними, 
жовтими, білими, жовтогарячими і навіть 
багатоколірними дзвіночками квітів.
Пагони абутилону швидко витягуються, 
і для підтримки компактності крони їх слід 
постійно підрізати.
Розміщення: м'яке листя абутилону на 
сонці дуже швидко випаровує вологу, тому 
найкраще півтінь.
Догляд улітку: частий і рясний полив, щоб 
земля не просихала. Удобрювати щотижня 
аж до вересня.
Догляд узимку: що прохолодніше ваше 
приміщення для зим івлі рослин, то темні
шим воно має бути. У середньому підходить 
температура від + 5  до 15 °С. Опалювані 
житлові кімнати для цього не годяться. 
Здоров'я: білокрилка може вражати росли
ну як улітку, так і взимку.

Пасифлора
(Раззіїїога)

Характеристика: разом з екзотичністю, 
прекрасними квітками і смачними пло
дами, ця чіпка багаторічна рослина може 
бути чудовим захистом тераси чи балкона 
від сторонніх очей. Ра$$ІЇІога риасігапдиіаш 
(на фото) дає особливо великі, соковиті 
й багаті на насіння плоди.
Розміщення: від прямого сонця до 
п івтіні; для нормального розвитку рослина 
потребує свіжого рухомого повітря.
Догляд улітку: через стрімкий ріст і швид
ке збільшення маси листя потреба у волозі 
у пасифлори висока. Потребує щотижневого 
внесення рідкого добрива.
Догляд узимку: для зимівлі рослини 
використовують прохолодні, добре 
освітлені приміщення з температурою від 
+ 3  до 24 °С. Землю в д іжц і слід постійно 
підтримувати трохи вологою.
Здоров'я: на осонні і в нерухомому повітрі 
на пасифлорі часто поселяються павутинні 
кліщики.
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луски, які створюють так звану корону. Луски крони, залежно від сорту, також 
забарвлені в красиві відтінки червоного або синього кольору. Сорти пасифлори 
з білими й рожевими квітами мають не такий примітний вигляд, але також справ
ляють велике враження. Квітка пасифлори — справжній витвір мистецтва, хоча 
й живе всього один день. Проте з настанням літа на її стеблах утворюється така 
кількість бутонів, що цвітінням можна милуватися від червня до кінця серпня. 
Залежно від виду, сорту й рівня освітленості (що темніше, то прохолодніше) паси
флори зимують за температури від +3 до 24 °С у приміщенні.

Ставна на

Завершальний 
штрих для 
створення 
атмосфери Схо- 

'  ду: ароматичні 
палички з олія
ми іланг-ілангу 
або пачулі.

яскраву різноманітність і пиш нот у
Оформляючи звичайний сад, щоб досягти гармонії та єдності, доводиться обмежува
ти вибір квітів та кількість представників. У «східному» саду все інакше — тут нічого 
не буває забагато. Крім феєрверку найрізноманітніших квітучих рослин можна вико
ристати для оздоблення балкона чи тераси різні строкаті драпірування. Для цього 
підходять не тільки підлогові й настінні килими, а й шматки тканини, які натягаються 
або вертикально, — як захист від сторонніх очей, або як балдахін — для захисту від 
сонця і невеликого дощу.
Замість класичного садового гарнітура, що складається із столу й легких стільців, для 
«східного» інтер’єру слід використати кушетки з товстими подушками, на яких моле
на дуже зручно й надовго розташуватися. Подушки, крім того, створюють затишок 
і додаткові колірні акценти.
Вечорами на вашій «східній» терасі мають горіти свічки — у керамічних посуди
нах і в садових свічниках. У спеціалізованих магазинах можна знайти ковані мідні 
й бронзові лампи в східному стилі, які підвішують на довгих штангах або кронштей
нах, закріплених на стіні.

Мандевілла
(МапдеуіЧа)

Характеристика: незважаючи на те що 
мандевілла родом із Центральної та Південної 
Америки, в їївеликихл ійкуватих квітах і справді 
є щось «орієнтальне». Найбільш швидкорослий 
вид —  МапсІеуіІІа х  ат аЬШ  «АІІсе сій Ропі»
(на фото). Квіти МапсІеїіІІа Іаха, або чилійського 
жасмину, мають сильний і приємний запах, 
а Ш пй ем Ш т пйегі крім великих яскраво-черво
них квітів вирізняється красивим глянсуватим 
листям.
Розміщення: знайдіть для цієї рослини 
найбільш сонячне й тепле місце! Для повзучих 
пагонів мандевілли мають бути стійкі опори.

! Догляд улітку: потреба рослини у воді помірна.
Швидкорослі види удобрюють щотижня, і лише 
МапсіеїіІІа ш с іе г і потребує добрива раз на два 
тижні.
Догляд узимку: для зим івлі потрібне добре 
освітлене приміщення з температурою повітря 
від + 8  до 18 °С, земля в контейнері або діжці 
має бути трохи вологою.
Здоров'я: зрідка влітку мандевіллу атакує

І білокрилка, а взимку —  щитівка. Але звичайно 
рослина протягом багатьох років «не скаржиться 
на здоров'я».



Любов до прекрасних Л ІЛ Ш

Навесні яко- У багатьох народів Сходу лілії з  давньої давнини були символом краси і небесної
мога раніше чистоти. Найперше це стосується тих сортів рослини, які мають білі лійкуваті квіт-
підв яжіть ки  ̂ ВщМіНу В;д інших цибулинних, які після цвітіння втрачають декоративність,
пагони лілій до
опор, щоб вітер а і™ 6 листя швидко в яне, лілії прекрасні протягом усього літа. До цвітіння їхні
не погнув і не стрункі, соковиті, укриті листям пагони можуть бути окрасою будь-якого горшко-
зламав їх. вого саду, а в період цвітіння їм взагалі немає рівних. Потім сильні стебла рослин

ще довго залишаються зеленими, аж поки літній сезон завершиться з першими 
приморозками.

Догляд за ліліями  —  ц е  неважко
Багаторічні лілії у вересні-жовтні висаджують надворі в горщики з легким водопро
никним ґрунтом, який швидко підсихає після дощу або відлиги. Цибулини без про
блем справляються з холодами, але від тривалої вогкості починають гнити. Тому для 
розміщення лілій у вашому саду на балконі чи терасі вибирайте захищене від дощів 
місце під виступами даху. У суворішому кліматі цибулини взимку зберігають у сухому 
і прохолодному підвалі, садіння в горщики провадять у приміщенні в березні, а в трав
ні виносять молоді рослини на вільне повітря.

Л іл і ї  —  не л іл і ї
Разом із справжніми ліліями атмосферу примхливої вишуканості у вашому «східно
му» саду підкреслять і інші цибулинні квітучі рослини, які зазвичай також назива
ють «ліліями». Особливо химерне забарвлення альстремерії (АШгоетегіа іпсііса). 
А в тигридії павиної {Ті^гісііарауопіа) в центрі квіток, що нагадують формою тюль
пани, розташований оригінальний складний узор із маленьких плям.

Азіатські гібриди (низькорослі, рясно квітучі)
«Вийег Ріхіе» жовте
«Соппеїісиі Кіпд» жовте
«Рігесгаскег» червоне
«Мг. Есі» біло-червоне
«Мг. РиисІ» блідо-жовте

червоне
«Ріпк Ріхіе» рожево-жовте

Кращі сорти лілій для вирощування в горщиках
Назва сорту Забарвлення квіток і аромат Висота

120 см 
140 см 
130-140 см
120 см
160 см
100 см
120 см
100 см

30—40 см
60—80 см
1 0 0 -1 20 см

60—80 см 
30—40 см

Східні гібриди (високорослі, запашні)
«Асариісо» червоне, дуже запашна
«Агепа» блідо-жовте, запашна
«Саза ВІапса НесогсІ» біле, дуже запашна
«СіїатЬегііп» червоне, запашна
«.Іоитеуз» червоне, запашна
«І_а Сіїіс» рожеве, запашна
«Ми5сасІеі» біле, запашна
«Иірроп» біле, запашна

30—40 см
30—40 см



Яскраво, ще Я €К рат Ш Є !
Важко знайти горшкову рослину яскравішу, ніж колеус 
(і8оІепо$іетоп $сиіеїїагіоісІе$). Квітки його не надто декоративні, 
зате листя дають найрізноманітніші (і щороку нові) поєднання 
кольорів: зеленого, білого, кремового, жовтого, рожевого, чер
воного, бордового, бронзового, коричневого та фіолетового.
Яскрава мозаїка бархатистого листя колеусу дивує і зачаро
вує багатством відтінків та екзотичністю узорів. Останніми 
роками у продажу з’явилося багато нових сортів рослини з ще 
яскравішим листям. Селекціонерам вдалося добитися фантас
тичної гамми кольорів — від жовтого й ніжно-рожевого до 
глибокого чорного. Головний «фокус» колеусів полягає в тому, 
що ці рослини мають найкращий вигляд у тіні, оскільки на 
сонці їхнє листя швидко вигоряє і блідне. Якщо ви не проти створити яскраву пляму 
в затіненому куточку вашого балконного саду — помістіть туди колеус.

Відродження класики
Наші бабусі високо цінували декоративні можливості колеусу, потім ця рослина 
надовго «вийшла з моди». Але сьогодні все повернулося на круги своя: сучасні люди 
прагнуть якомога більше подорожувати, а якщо це не завжди вдається — ство
рювати і вдома екзотичну атмосферу далеких країн. Тому дворічні й багаторічні 
колеуси переживають нову хвилю інтересу до себе. Підтримуйте землю в горщиках 
з колеусами завжди трохи вологою. Для зимівлі рослин підходять світлі приміщен
ня з температурою повітря від +10 до 15 °С, для розмноження починаючи з квітня 
висаджують живцями в горщики надворі.

Колір листя
червоно-коричневий, зелений, жовтий
від темно-червоного до чорного
жовто-зелений з пурпуровими плямами
бархатистий шоколадно-рожевий
яскраво-зелений
яскраво-зелений
червоно-коричневий
мідний з пурпуровим
жовто-червоно-жовтогарячий
червоно-коричневий із зеленою облямівкою
червоний ізжовто-зеленою облямівкою
зелений з коричневим
коричневий із зеленою облямівкою

Колеус сорту «Зіаіпесі 
Сіаззц'огкз К іт  Рет» 
у  червні викидає сині 
колосоподібні суцвіття

’ сорти колеусу
Назва сорту
«СотЬаі»
«Оагк 5іаг»
«Реііапсе»
«іиііеї ОиагСегтаіп»
«Шеііте»
«Ріпеарріе» 
«КесІ Уєіуєі»
«Зесіопа»
«5ку Ріге»
«ВіаіпесІ СІа5$\А/огк$ Соррег» 
«БіаіпесІ СІа$5«огк$ Кі«і Регп»
«Зіаіпесі ОІа55ілюгк5»
«Ш іегТитег»



Листя, що створює «тропіки»
Тропіки — широке поняття, у кожного з нас 
пов’язані з ним особливі асоціації та уявлення. 
Той, кому довелося побувати у східноазіатських 
тропіках, неодмінно згадає прекрасні бамбукові 
ліси. У того, хто відвідав Південно-Східну Азію, 
спливуть у пам’яті хащі екваторіальних дощо
вих лісів, а шанувальники Африки, можливо, 
подумають про нескінченні бананові плантації. 
Є в цих спогадах щось спільне: головну роль 
у них відіграють не квіти, а листя. Ну а якщо ви 
хочете створити у себе вдома справжню «оазу 
зеленого спокою», у нас знайдуться для цього 
відповідні ідеї.

Бамбук не 
любить вітря
них місць — на 
протягах його 
листя дуже 
швидко виси
хає.

Гордовит ий бамбук
Бамбук — це не просто зелень. Його застосо
вують часто з найрізноманітнішою метою: 
як  облямування терас і просторих балконів, 
як захисну завісу від занадто цікавих сусідів, 
а часом і заради звукового фону, адже на вітрі 
бамбукове листя шелестить приємно і заспо
кійливо. Але не слід забувати, що бамбук — це 
не одна рослина, а величезна родина, що налі
чує кілька сотень видів. Близько 80 з них виро
щують у Європі і продають у спеціалізованих 
магазинах і на ярмарках. Види бамбуків від
різняються висотою рослин, кольором листя та 
будовою стебел. Одні з них ледве сягають пів- 
метра заввишки, інші виростають на 10 і більше 
метрів. Проте вирощуваний у діжках або кон
тейнерах бамбук рідко «витягується» більш ніж 

на 3 метри — спрацьовує «ефект бонсай». Для балконного і терасового саду в гор
щиках найкраще підходять середні за висотою види, що ростуть дуже компактно. 
Коріння рослин утворюють короткі паростки, і завдяки цьому нові пагони розта
шовуються буквально впритул один до одного. Кращі з таких бамбуків, що ком
пактно ростуть, — ВатЬиза тиіііріех «АІрЬоше Кап», Ркуііозіаскуз ЬатЬизоШез 
«НоІосЬгуза», Ркуііозіаскуз атеозиісаіа «ЗресіаЬіШ» або Ркуїіозіаскуз Ьі$$еііі. 
Строкате, жовто-зелене або біло-зелене листя у сортів РІеіоЬІазіиз уігійізігіаіиз, 
НіЬапоЬатЬта і^ап^иі^^апз «ЗЬігозЬіта», РІеіоЬІазіиз уагіе^аіиз «Рогіипеі», Зазаеііа 
тазатипеапа  «АІЬозігіаїа» або «Аигеозігіаіа».
Щоб бамбук почував себе добре, необхідно висаджувати його в найбільш об’є- 
мистий горщик, діжку або контейнер, оскільки коріння рослини розвивається 
швидко і сильно. Крім того, містка посудина з достатнім об’ємом землі зберігає 
більше води, якої бамбуки потребують, перш за все, влітку, оскільки маса їхньо-

Листя бамбука створює справжню зелену оазу, 
а його стебла надзвичайно декоративні



Л и с т я ,  щ о  с т в о р ю є  « т р о п і к и »

го листя велика. Підживлюйте рослини раз на 
тиждень добривом, що містить азот, бажано 
рідким.
Зимувати багато видів бамбуків можуть просто 
неба, оскільки вони витримують зниження тем
ператури до -25 °С. Щодо решти вимоги ті самі, 
що й для інших багатолітників: земля ніколи не 
повинна пересихати, інакше листя стає корич
невим. Дехто вважає, що винен у цьому мороз, 
та насправді це не так. Якщо природних опа
дів недостатньо, бамбук у горщику, коли настає 
відлига, треба й далі рясно поливати. Не треба 
розміщувати ці рослини на місцях, де гуляють 
протяги, адже вітер висушує і ще дужче переохо
лоджує листя. Також слід уникати місць, куди 
постійно потрапляють промені зимового сон
ця. Добре освітлене місце, захищене від прямих 
сонячних променів, — ось ідеал для бамбука.

Екзотичний стиль  —  за допомогою бананів
Банани — найулюбленіші в Європі тропічні фрукти. Але рослини бананів також 
дуже популярні серед аматорів екзотики в горщиках. Важливо пам’ятати тільки 
про одне: ці теплолюбні багатолітники не можна залишати надворі, якщо середньо
добова температура опускається нижче +10 °С. У цьому разі навіть не дуже сильний 
вітер легко ламає їхні листкові пластинки.

Японський волокнистий банан 
(Ми$а Ьаз]оо) залишається 
струнким протягом багатьох 
років

Пишнота гігантського листя

Характеристика: столові банани (М им  х 
ра га іт са )  привертають смачними пло
дами, але чекати плодів доведеться кілька 
років. Декоративні банани з їх величезним 
листям уже з перших місяців ж и п я  мають 
вигляд на всі сто —  і перш за все сорт 
від червоним листям «МаигеІІІ». 
Розміщення: найкраще підходить для 
банана тінисте, але добре освітлене місце. 
Під прямим промінням сонця листя «зго
рає» і вкривається коричневими плямами. 
У захищеному від протягів та вітру місці 
листя не ламається і не «кошлатиться». 
Догляд улітку: поливати часто і рясно, 
земля в горщику чи контейнері завжди має 
бути волога. Підживлювати досить двіч і на 
місяць.
Догляд узимку: банан добре зимує 
в світлому приміщенні за температури від 
+10 до 24 °С. Не давайте ґрунту в горщику 
висохнути.
Здоров'я: у дуже жарких місцях банан час
то вражають павутинні кліщики.

Алоказія
(АІосазіа)

Характеристика: завдяки величезному 
листю ці багатолітники цілком відповідають 
своїй другій назві —  «слонячі вуха». Коре
невища алоказії постійно утворюють нові 
стебла з великими, складчастими по краях 
листковими пластинками.
Розміщення: як і на батьківщині —  у тро
пічній і субтропічній Азії, —  так і в наших 
краях алоказія любить не дуже освітлені 
місця з вологим повітрям. Не переносить 
прямих сонячних променів.
Догляд улітку: підтримуйте ґрунт у гор
щику постійно вологим і частіше обпри
скуйте листя: це його охолоджує і підтримує 
необхідну вологість повітря. Підживлювати 
2— 3 рази на місяць, додаючи рідке добри
во у воду для поливу.
Догляд узимку: потребують такої ж  
високої вологості повітря, температурний 
режим —  в ід +1 0  до 24 °С.
Здоров'я: якщо повітря надто сухе, паву
тинних кліщ иків не доведеться довго чекати 
ані влітку, ані взимку.



Банани цвітуть 
тільки раз 
у житті, після 
цього росли
на відмирає. 
Правда, ще до 
цвітіння банан 
утворює безліч 
бічних пагонів- 
від садків.

Листя декоративних бананів, що досягає метрової довжини, любить тепло, але 
боїться прямого сонця. Надлишок світла призводить до виникнення плям на листі 
(«вигорання») і появи павутинних кліщиків — основного шкідника цих звичайно 
здорових і міцних рослин. Якщо горщик чи контейнер із бананом розташувати 
в півтіні і забезпечити високу вологість ґрунту й повітря, цей літній шкідник не 
з’явиться. Допомагає також обприскування листя під час кожного поливу — про
холода і вологість рослинам тільки на користь. Земля для вирощування банана 
має бути багатою на гумус. Використовуйте садову землю, змішану з невеликою 
кількістю мінеральних дренажних компонентів. За такого догляду банан мати
ме показний і чудовий вигляд, і навіть одна рослина надасть горшковому саду 
«тропічного» акценту. А якщо скомбінувати кілька видів, наприклад, японські 
волокнисті банани (Ми$а Ьа$]оо), столові банани (Миза рагайівіаса) і декоративні 
форми — такі, як  червонолистий сорт «Маигеїіі», «тропічна» тераса чи балкон набу
дуть завершеного вигляду.

« В у х о » , «весла» і «мечі»
Ще більші, ніж у бананів, листя алоказії і колоказії — недарма їх зазвичай назива
ють «слонячі вуха». Ці рослини мають незвичайний вигляд. Так, у алоказії (Аіосавіа 
тасгоггкіга) листя може бути завбільшки, як  двері. Удвічі менше листя таро, або 
колоказії їстівної (Соїосавіа еісиїепіа). Її кореневища, багаті на крохмаль і цукри, 
у Південній Америці вважаються одним з основних продуктів харчування. Листя 
й пагони колоказії шовковисті на дотик і вилискують фіолетом, що надає рослині 
особливо благородного вигляду.
Листя стрелитцій, схоже формою на весло, буквально притягує очі до себе, а його 
біло-фіолетові, жовті й жовтогарячі квітки, що сягають 15 см у діаметрі, фор-

Н  Новозеландський льон
(РЬогтіит їепах)

Характеристика: не так багато рослин 
можуть зрівнятися з новозеландським 
багатолітником за широтою спектру забарв
лення листя: воно може бути коричнево- 
червоним, червоно-рожевим, смугастим 
жовто-зеленим і, залежно від сорту, досягає 
завдовжки від 50 см до 3 м. Квітки ново
зеландського льону розташовані на стеблах 
завдовжки до 2 м.
Розміщення: під прямими сонячними про
менями барвисте листя рослини буквально 
виблискує.
Догляд улітку: рослині шкодить не сухість, 
а вогкість. Регулярний полив і підживлення 
раз на 10 днів —  і все буде гаразд.
Догляд узимку: для зим івлі потрібне 
світле прохолодне приміщення з темпера
турою від 0 д о +1 0  °С.
Здоров'я: дуже рідко в прилистках поселя
ються борошнисті червці.

Ошатне листя, дивовижні квіти
Геліконія
(Неіікопіа)

Характеристика: геліконія —  справжня 
королева троп іків  і мрія багатьох аматорів 
горшкового садівництва. У наших широтах 
цю мрію не так-то легко здійснити. Рослина 
потребує великої кількості тепла і цілковитої 
відсутності протягів.
Розміщення: найкраще геліконія ропе 
в добре освітленому, але без прямого сон
ця, місці. Потребує високої вологості. Для 
геліконії найкраще підходять закриті з усіх 
боків балкони чи внутрішні дворики. Гор
щики з рослиною розміщують на підставках, 
щоб уберегти геліконії від холоду на ґрунті. 
Догляд улітку: земля в горщику має бути 
трохи волога, але не мокра. Потреба росли
ни в поживних речовинах невелика. Досить 
підживлення двічі на місяць.
Догляд узимку: дуже важливо, щоб у ниж
ній частині горщика було тепло. В ідеалі 
він має стояти на підлозі з підігріванням, 
але підійдуть і підвіконня над радіаторами 
опалювання. При цьому слід потурбуватися 
про регулярне зволоження повітря. 
Здоров'я: більшість проблем і хвороб 
виникають через переохолодження корене
вої системи.



Л и с т я ,  Щ О  с т в о р ю є  « т р о п і к и »

Родина імбиру: і спеції можуть бути красивими

Ми зви кли  до то го , що ім бир  (Ііп д іЬ ег  
о ії іс іп а їії )  у суш еному вигл яд і м о ж 
на знайти на кухо нн ій  полиці для 
прянощ ів , а св іж і кореневищ а росли
ни —  у холодильнику в тих, хто в іддає 
перевагу стравам сх ід но ї кухн і. Проте 
аром атний пряний ко р ін ь  —  далеко 
не все, що має ця рослина. До родини 
ім б и рн их (Ііпд іЬ егасеае ) належать 
і рясно к в іт у ч і види  —  та к і, я к  А льп і- 
нія церумбет (А Ір іп іа  гегит Ьеі). Ї ї  білі 
к в іт ки  н езвичайно ї форми і приєм но 
пахнуть. Справжнє ароматне диво —  
д екоративний  ім бир , або гедих іум  
Ґарднера (Нейусіїіит  дагсіпегіапит). 
Його ж о вт і кв іт ки  з д о в ги м и  червоним и 
ти ч и н ка м и  розкриваю ться  н ап ри кін ц і

л іта. А до того д ов гі трав 'яни ст і стебла 
рослини, на яких  листя сидить по черзі, 
ніби «сходинкам и», будуть окрасою 
б уд ь-яко го  горш ково го  саду на балконі 
чи терасі. Листя декор ативн о го  ім биру 
тем но -зелено го  кольору, а стебла 
зав д ов ж ки  близько  2 м м о ж уть  стати 
ідеальним  об лям уванням  для « тр о п іч 
ної» тераси. Із середини травня і доти, 
аж д оки  середньодобова температура 
опуститься ниж че  + 5  °С, рослина м ож е 
бути просто неба, але в захищ ених 
в ід  в ітру  м ісцях. У період  цв іт іння  
д екор ативний  ім б и р  перем іщ аю ть  на 
передн ій  план —  так, щоб і його кв іти , 
і аром ат не залиш илися непом ічен им и . 
П ід в 'я ж іть  д ов гі стебла, щоб вони не

ламалися п ід  власною вагою або в ід 
сильних пори в ів  вітру.
Немало видів із красивими рожевими 
й б ілими кв ітам и  є серед рослин, що 
належать до роду Со$Іи$. Це «новачки» 
в горш кових садах, хоча вони заслугову
ють на пильну увагу. На жаль, до асор
тим енту розпл ідників  і садових центрів, 
що займаються горш ковим и культурами, 
вони входять дуже повільно. Для цих рос
лин характерні по-особливому закручені 
стебла і спіралеподібне розташ ування 
листя. Вони в іддаю ть перевагу теплим, 
захищ еним від протягів  м ісцям  ближче 
до стіни будинку і не люблять прямого 
сонця. Вологе повітря також  в ід іграє 
істотну роль в їхньом у розвитку.

мою нагадують сидячих райських птахів. Королівська стрелитція (Зґгеїіігіа ге^іпае) 
досягає заввишки близько 60 см, а стрелитція Миколая (5ігеїіігіа пісоїаї) — 1,2— 
1,4 м. Рослина цвіте тільки в зрілому віці.
Тонке, довге (у деяких сортів — до 2 м) листя новозеландського льону (Ркогтіит ) 
схоже на зелені мечі. У різних сортів воно має червоне, жовто-зелене і строка
те забарвлення. Стебла рослини піднімаються вище зросту людини. Червоно- 
коричневі квіти, зібрані в кетяги на верхівці пагона, мають дуже екзотичний вигляд. 
На жаль, ця рослина зацвітає нечасто і лише за правильного догляду.

Характеристика: листя королівської 
стрелитції має форму весла і вилискує бла
городним синюватим мерехтінням. Рослина 
рідко досягає заввишки понад 1,5 м. Екзо
тично прекрасні квітки стрелитції багатьом 
знайомі —  їх часто використовують для 
складання букетів.
Розміщення: сонце сприяє ряснішому цві
тінню, але і в півтіні ці вічнозелені багато
літники почувають себе зовсім непогано. 
Догляд улітку: потреба у волозі невелика. 
Земля має добре просохнути перед наступ
ним поливом, інакше м'ясисте коріння 
почне загнивати.
Догляд узимку: можлива зимівля 
в житловому приміщенні і навіть зимове 
цвітіння. Проте цілком досить і температури 
від + 5  до 10 °С.
Здоров'я: стрелитція дуже стійка до хво
роб, практично не уражається шкідниками.

Характеристика: тільки наприкінці літа 
декоративний імбир розкриває свої запашні 
жовті суцвіпя на кінцях укритих листям 
стебел, які досягають заввишки людсько
го зросту. Червоні тичинки, що далеко 
виступають із чашечок квіток, надаютьїм 
ефектного вигляду.
Розміщення: уникати відкритих сонячних 
місць. Добре підійдуть теплі, частково або 
повністю затінені зони балкона чи тераси. 
Догляд улітку: вологи потрібно зовсім 
небагато. Земля м іж  поливами може майже 
повністю просихати. Підживлення рідким 
добривом проводиться раз на 10 днів. 
Догляд узимку: горщик із рослиною 
встановлюють на підлозі в приміщенні 
з температурою від + 5  до 20 °С. За темпера
тури нижче + 5  °С листя відмирає. Потреба 
рослини у воді взимку значно знижується. 
Здоров'я: практично не ушкоджується 
шкідниками.

□Декоративний імбир, або 
гедихіум Ґарднера
(НесІусЬіит дагсіпегіапит)

Королівська стрелитція
(Зігеїіи іа гедіпае)



Канна здатна на багато що: « І н д і й с ь к а  2 0 С Г П Я »

Індійська канна 
любить сонячні, 
теплі місця, але 
не виснажливої 
спеки і постій
ної сухості пові
тря.

Листя канни сорту
«СоІСІ/ІП£ЄГ» -

по зелені

Попри те що вона має назву «Індійська канна» (Саппа іпйіса), цей трав’янистий 
багатолітник, що досягає 1,5 м заввишки, родом із Південної та Центральної Аме
рики. Лише згодом його почали широко культивувати в Азії та Європі. М’ясисте 
товсте коріння канни розташовується близько одне до одного, і якщо кореневищу 
в горщику стає надто тісно, восени перед зимівлею його ділять і повертають у гор
щик тільки одну з частин. Вивільнені від землі й дуже чутливі до морозу кореневища 
з жовтня відправляють на зберігання до підвального приміщення з температурою 

від +2 до 10 °С. Розташовуватися вони повинні на деякій відстані 
одне від іншого, щоб запобігти утворенню гнилі. Пошкоджені 
гниллю кореневища слід негайно видаляти, щоб вони не інфіку
вали здорові.

Ж ивопис і графіка на лист і
Буйні червоні, жовтогарячі або жовті квітки канн безумовно 
гарні, але для творців горшкових садів важливіше мальовниче 
листя рослини, укрите витонченим малюнком із різнобарвних 
ліній. Листя канни швидко й енергійно росте починаючи з травня. 
Цвітіння може навіть «огрубити» вишукану зовнішність рослини, 
особливо це стосується червонолистих сортів — їхнє листя не 
гармонує з квітами. Щоб повернути канні її декоративний вигляд, 
просто зріжте стебла з квітами. У вазі вони ще довго прикрашати
муть ваші кімнати.

ка золотом

Кращі сорти канн для горшкового саду
Назва сорту______ Колір листя__________ Забарвлення квіток, висота
«Атегіка» червоно-коричневий червоне, 1,4 м
«ВІаскИідНі» червоно-коричневий темно-червоне, 0,8 м
«ВгіІІІапІ» зелений червоне, 0,8 м
«Еигека» зелений біле, 1,5 м
«РігеВегсІ» зелений жовтогаряче, 0,8 м
«СоІсШпдег» зеленувато-жовтий смугасте жовтогаряче, 1 м
«І-исгїег» зелений червоне з жовтою облямівкою, 0,5 м
«МагуеІ» зелений жовтогаряче з жовтою облямівкою, 1 м
Юрега Іа ВоЬете» зелений рожеве, 0,5 м
«Ріса$50» зелений жовте з червоними цятками, 1 м
«КісЬагсІ Ш Іасе»  зелений жовте, 1 м
«Баїтоп Ріпк» зелений рожеве, 0,8 м
«Тгорісаппа»_______ червоно-жовто-зелений смугасте жовтогаряче, 0,8 м
«Уегсіі» червоно-коричневий жовтувато-рожеве, 0,8 м
«УУуотіпд» червоно-коричневий жовтогаряче, 1,4 м



Г іб іс к у с  —  король тропіків

Той, хто віддає належне розкішним і ефектним квітам, не зможе пройти повз гібіскус 
ні в зимовому саду, ні на терасі, ні в приміщенні. Квіти деяких сортів цієї рослини 
досягають 18 см у діаметрі, а пік цвітіння припадає на середину літа — за умови, що 
воно тепле, а рослина добре освітлена. У гібіскуса кілька періодів цвітіння, кожен із них 
триває по кілька днів, у цей час на стеблах постійно утворюються нові бутони. На жаль, 
попелиця теж не байдужа до цієї рослини і помітно шкодить його пишноті. Можна 
майже цілком позбутися її за допомогою сильного струменя води, яка змиє більшу 
частину шкідників. Але щоб рослина стала «нецікавою» для всіляких паразитів, досить 
трохи вологої, але в жодному разі не мокрої землі в горщику і регулярного — раз на 
тиждень — підживлення рідким добривом. Місце для горщика чи діжки з гібіскусом 
має бути сонячним, але не жарким, з постійним легким рухом повітря.

Більше гібіскусів  —  і жодних проблем!
Розмножують гібіскуси дуже просто: пагони для садіння вкорінюються в землі про
тягом кількох тижнів — досить потурбуватися про постійний приплив вологого 
повітря і тепла знизу. У зрізаних для розмноження пагонах залишають максимум 
два верхні листки, а решту видаляють.

Краса  —  у простоті
Справді, незвичайні сорти гібіскусів мають особливу привабливість для знавця 
й цінителя, але все-таки найпростіші з них цвітуть і набагато буйніше, і довше. 
Пелюстки квіток махрових сортів після дощу злипаються і часто вкриваються бури
ми плямами. І ще слід враховувати: сорти рослини з червоними квітками значно 
міцніші і здоровіші, ніж біло-жовті і жовті.

Гібіскуси на будь-який смак
Назва сорту Забарвлення к в і т к и ,  будова і розміри
«Аіісапіе» червоне, проста, 10 см
«ВаІІ» біло-рожеве, проста, 16 см
«Від $игргІ5е» червоно-жовтогаряче, проста, 14 см
«ВиПегПу» жовте, проста, 14 см
«СЬегіе» абрикосове, проста, 12 см
«Рапіазіа» біло-рожеве, проста, 10 см
«Соїсіеп Оиееп» абрикосове, проста, 16 см
«Натаіап СігІ» жовте, проста, 14 см
<0оНп Р. Кеппесіу» абрикосове, проста, 14 см
«КІ55ЄСІ» червоне, проста, 10 см
«Мадонна» ясно-жовте до білого, проста, 16 см
«ОгсЬісІ Ш іе » біле, проста, 14 см
«НоуаІ У е ІІо » жовто-червоне, проста, 14 см
«Баїтоп Веаиіу» абрикосове, проста, 14 см
«5сагІеІ Сіапі» жовтогаряче, проста, 16 см
«БіпдІеУеІІсм» жовте, проста, 12 см



Модний тренд: а м е р и к а н с ь к и й  с т и л ь  у горщиках

Трав'яні скарби літа
Влітку ви завжди зможете привернути увагу від
відувачів вашого горшкового саду за допомогою 
широкої палітри так званих «строкатих злаків», 
при цьому не витративши ні копійки на дорогі 
квітучі рослини. До «строкатих злаків» нале
жать сорти молінії (Моїіпіа саегиіеа) «Уагіедаіа» 
і канаркової трави (Ркаїагіз агипйіпасеа) «Рісїа» 
з ефектним біло-зеленим смугастим листям. 

Останній немов створений для того, щоб рости лише в горщику, оскільки в звичай
ному саду його кореневища за кілька років захоплюють всю вільну територію. Укри
те біло-зеленими поздовжніми смужками листя осоки пташиної (Сагех огпіїкоросіа) 
«Уагіедаїа» піднімається всього на 20 см заввишки, зате утворюють щільну «шапку» 
і в невеликих горщиках мають на диво ефектний вигляд. Це саме можна сказати і про 
кострицю (вівсяницю, типчак) сизу (Резіиса сіпегеа) та овечу (Резіиса оуіпа) сорту 
«ВІаиіїїсЬз»: їхні блакитні із сталевим полиском стебла формують компактні півкулі 
і, посаджені в окремі горщики, мають ідеальний вигляд у дизайні горшкового саду. 
Літо — пік розвитку міскантусу китайського, або віяльника (Мі$сапіки$ $іпеп$і$), 
що досягає заввишки з людський зріст. Поперечносмугасті стебла сортів «Зіхісш» 
і «2еЬгіпи5» просто неможливо не помітити, хоча забарвлення останньої із згада
них рослин менш інтенсивне. Як огорожу тераси або захисний бар’єр на балконі 
можна використовувати міскантус гігантський {Мівсапікш/Іогісіиіиз), який у кон
тейнерах об’ємом близько 50 л піднімається на висоту до 3 м.

Пишнота злаків. Те, що в інших горшкових рос
лин  називають суцвіттями, у  трав іменують 
колосками

Коли ви згадуєте про Північну Америку, ваша 
уява напевно малює пейзажі грандіозного мега- 
полісу — Нью-Йорка, пляжі Флориди, засні
жені вершини Скелястих гір і прибій на тихо
океанському узбережжі континенту. Америка 
нескінченно різноманітна, але ніщо не символі
зує її так повно, як прерії Середнього Заходу — 
безмежне море трав, упереміж із пшеничними 
й кукурудзяними полями. Вітер жене м’які хвилі 
по цьому трав’яному морю, коливає стебла зла
ків так само, як і сотні тисяч років тому, коли 
людина ще не заселила Американський конти
нент. Серед неосяжних прерій контрастно виді
ляються кольорові плями — жовті і червоні ост
рівці квітучих рослин, особливо яскраві на тлі 
зелених або вохристо-бурих трав.
У прерії трави завжди на перших ролях, а от 
у горшковому саду вони нерідко залишаються 
непоміченими — так би мовити, скромними 
статистами. А проте протягом усього року ці 
рослини відкривають найширші можливості 
для творчості і творення краси.



Вашу літню терасу прикрасять і інші трави, що створюють після скромного, як 
у більшості злаків, цвітіння, оригінальної форми колоски — прості і складні. Так, 
сріблястий Аскпаікегит саіата^гозііз у липні формує білі колоски, що міняться 
в сонячних променях сріблом. Бутелуа витончена (Воиіеіоиа £гасіІі$), відома також 
як бізонова трава, має висоту всього 20—ЗО см, але під час цвітіння формує незви
чайні колоски, схожі на стручки, які, як розмаяні вимпели, розташовані під кутом 
майже 90° до стебла. Колоски бутелуа спочатку мають насичений червоний колір, 
але з часом світліють і стають солом’яно-жовтими. Важко придумати краще оздоб
лення столу на терасі. А от у рапатки (шорсткуватки) розложистої (Н узігіхраіиіа), 
також уродженки Америки, пагони з колосками напрочуд схожі на йоржики для 
миття пляшок — спочатку зелені, а потім буро-коричневі.

Осінній наст рій: вит ончений смут ок
Класичними для осіннього сезону є кілька видів трав з ошатними колосками. На пер
шому місці стоїть пеннісетум лисячохвостий (Реппі$еІит аІоресигоШез) з м’якими, 
бархатистими на дотик колосками, який восени займає місце рапатки розложистої. 
Білосніжні колоски пампасової трави (Согіайегіа зеїіоапа) сорту «5иппіп§<1а1е Зііуєг» 
мають чудовий вигляд, але ця рослина не переносить зимівлі в горщику надворі. 
На холодний період пампасову траву поміщають у підвал чи гараж, де температу
ра завжди вища за нуль, крім того, там вона буде захищена від шкідливої зимової 
вогкості. Не менш ефектний восени і сорговник (Зогфазігит), увінчаний великими 
червоно-коричневими колосками.
Інші трави, колоски яких мають не такий вражаючий вигляд, восени... «перевдяга
ються». Так, спартина гребінчаста (8рагііпа ресїіпаіа) сорту «Аигеотагдіпаіа», листя 
якої влітку лише трохи обведене жовтим, восени повністю стає лимонно-жовтою.

ви: кращі з кращих
осока

(Сагех сотапв)

Характеристика: пониклі стебла кольору 
бронзи надають млосного й елегантного 
вигляду багаторічній новозеландській осо
ці. Схожа на неї й осока Сагех реігіеі сорту 
«Вгопге Рогт», але стебла її дещо коротші. 
Осіння осока (Сагех Іезіасеа) влітку сокови
то-зелена, а з настанням осені вбирається 
в іржаво-червоний одяг.
Розміщення: що більше сонця, то інтен
сивніше забарвлення рослини.
Догляд улітку: сухість декоративні трави 
переносять краще, н іж  вогкість. Давайте 
землі в горщиках добре просохнути і вико
ристовуйте водопроникний субстрат, що 
містить достатньо дренажного матеріалу. 
Догляд узимку: оскільки декоративні тра
ви в горщиках не стовідсотково зимостійкі, 
їх переносять у дім.
Здоров'я: від вогкості кореневища можуть 
почати гнити.

Н
Лагурус яйцеподібний, або зай-
УІЦ Є Х ВІС Т
(іадигиз оуаіиз)

Характеристика: опушені волотки цієї 
однорічної трави справді нагадують пух
насті заячі хвостики. Тонке листя досягає 
до 20 см завдовжки, а пагони з колосопо
дібними волотками —  до 40 см. Пагони 
утворюються від червня до серпня. 
Розміщення: бажано пряме сонце, але 
допустимо і частково освітлене сонцем міс
це. Ґрунту горщ ику має бути вологопроник- 
ний, з  великим додаванням грубого піску. 
Догляд улітку: не допускайте вогкості! 
Якщо регулярно йдуть дощі, поливати 
взагалі не треба. Та й підживлення добрива
ми —  справа другорядна. Цю недовговічну 
декоративну траву висівають наприкінці 
квітня надворі. Правда, можна заздалегідь 
посіяти насіння в серпні, а взимку тримати 
рослину в приміщенні за плюсової темпе
ратури.
Догляд узимку: див. вище.
Здоров'я: не пошкоджується комахами.



Не обрізайте 
багаторічні 
трави восени. 
Висохлі стебла 
й листя — при
родний захист 
коріння від 
морозу, до 
того ж нерідко 
вони мають 
цілком приваб
ливий вигляд.

Молінія очеретяна (.Моїіпіа агипсііпасеа) починаючи з жовтня також набуває сліпу
чо жовтого кольору, якщо в рослини достатньо місткий горщик і догляд за нею був 
правильний.
Верхівки листя проса прутоподібного (Рапісит уіг^аіит) влітку забарвлені в гус
тий червоно-коричневий колір, а із зниженням температури набувають мідно-чер
воного відтінку. Пагони осоки Б’юкенена (Сагех Ьискапапії) за довжини близько 
40 см цілий рік червоно-коричневі, проте на осонні вони змінюють колір і стають 
вогненно-рудими.

Зимова магія в горшковому саду
За наших днів виведено багато сортів вічнозелених рослин, які такі привабливі, що, 
познайомившись із ними й оцінивши їхні декоративні якості, ви напевно захочете 
завести їх у себе. До них належать костриця Ґаутера (Резіиса §аиііегі), осока подо- 
рожникова (Сагехріапіа^іпеа), а також мохнатка сніжна (Ьигиіа піуеа). Уся трійця 
зеленіє аж до січня, а потім уже в березні ці злаки знову висаджують у горщики. 
Кострицю сизу (Резіиса сіпегеа), вівсяниця вічнозелена (Неіісіоігіскоп зетрегуігепз) 
і колосняк піщаний (Ьеутиз агепагіиз) можна по праву назвати не вічнозеленими, 
а «вічноблакитними». Лише у січні з настанням сильних холодів листя й пагони 
колосняку піщаного стають світло-коричневими — рослина робить «коротку пере
рву», а з першим теплом знову з’являється «свіжа блакить». Але навіть прив’яле 
листя вічнозелених багаторічних трав має дуже привабливий вигляд: варто поми
луватися, як воно виблискує під ранковим сонцем, укрите інеєм, або як схиляються 
гострі клинки листя під вагою свіжого сніжку.
Не зеленими, не синіми, а багатоколірними протягом усього року залишаються 
мохнатка лісова (Ьигиіа зуіуаііса) сорту «Магдіпаіа», осока М орроу (Сагех тогготї) 
або виведений у Японії її різновид «Уагіе§аїа».

Символи північноамериканської прерії
В Трясучка Ячмінь гривастий

(Вгіга) (Ногдеит іиЬ а іит )

Характеристика: в однорічної трясучки 
(на фото —  вид Вгіга т а т а )  у червні 
й липні ростуть великі колоски, що тихо 
шелестять на вітрі. Дрібноквітковим, але 
зимостійким вважається вид Вгіга тесііа. 
Завдяки коротшим, закругленим угорі 
колоскам він дістав назву «сердечна трава». 
Обидва види досягають середньої висоти 
ЗО— 40 см.
Розміщення: густі тонколисті кущ ики цієї 
рослини сонцелюбні, але непогано розви
ваються і на частково освітлюваних сонцем 
місцях.
Догляд улітку: все добре в м іру —  це про 
трясучок. Підживлювати рідким добривом 
двіч і на місяць.
Догляд узимку: не потрібний для одноріч
ного виду, насіння якого висівають у горщи
ки наприкінці березня надворі. Багаторічні 
види зимують без будь-якого захисту. 
Здоров'я: не страждає від ш кідників.

Характеристика: у звичайного ячменю 
остюки довгі, але це ніщо в порівнянні 
з остюками ячменю гривастого, який дося
гає висоти 60— 70 см. Колоски цього одно
річного злаку сяють у променях літнього 
сонця від червня до серпня.
Розміщення: ґрунт у горщику має бути 
водопроникний, з високим вмістом крем
нію. Найкраще підходить найбільш сонячне 
і жарке місце.
Догляд улітку: не вибагливий до вологи, 
ґрунт має бути швидше сухий, н іж  мокрий. 
Удобрюють 6 разів за сезон —  від сіяння 
наприкінці квітня до перших приморозків, 
які знаменують кінець періоду розвитку 
однорічних рослин. Ті, хто любить сухоцвіти, 
можуть використовувати колоски гривасто
го ячменю і трясучки для створення оригі
нальних квіткових композицій.
Догляд узимку: не потрібний.
Здоров'я: проблеми виникають тільки під 
час тривалих періодів вогкості. Це, перш за 
все, загнивання кореневищ.



Про рудбекії, геленіум і сонцецвіт и
«Американський» горшковий сад потребує 
рослин із «сонячним характером» — така особ
ливість цього стилю. Фаворитами тут є росли
ни з жовтими, червоними й жовтогарячими 
квітками. Для тих, хто має великий сад, усе про
сто: викопайте восени кілька кореневищ бага
толітників і поділіть їх. У горщиках вони трохи 
підростуть і зможуть перезимувати надворі.
Особливо стійкими до холодів є жовта рудбе
кія блискуча (КийЬескіа /иі^ісіа уаг. зиіііуапііі 
«Соїсізїигт») та ехінацея пурпурова (Ескіпасеа 
ригригеа «Ма§пиз»). Обидві рослини невтомно 
цвітуть від червня до вересня, їхні квіти роз
ташовуються на стеблах заввишки приблизно 
80 см. Геленіум (Неіепіит ) таких сортів, як 
жовтий «СоИгаизсЬ» або червоний «М оегЬеіт 
Веаиіу», не менш старанно квітне в літні Й пер
ші осінні місяці. Горщик із недовго, але ряс- Рудбекія, геленіум і сонцецвіти
но квітучим геліантемумом, він же сонцецвіт створюють світлий літ ній
(.Неііапікет ит), через звисаючі пагони найкра- настрій
ще ставити на краю контейнера чи ящика. До
цього «сонячного комплекту» включають і однорічні горшкові рослини, перш 
за все соняшник (Неііапікш аппииз) декоративних сортів, жовту хризантему 
(СНгузапіИетит тиНісаиІе, С. $е§еіит), жовтушник (Егузітит  х аіііопіі) або калі
форнійський мак (Езскзскоігіа саіі/огпіса).

Характеристика: ці літні квіти заввишки 
приблизно ЗО см забарвлені в природні 
кольори призахідного сонця на Американ
ському континенті. І не дивно: батьківщина 
ґайлард ії— західне узбережжя США і Кана
ди. Цвітіння триває від липня до вересня. 
Розміщення: якби ґайлардії могли вибира
ти самі, то вони б завжди росли на осонні. 
Догляд улітку: ґрунт у горщику ні в якому 
разі не повинен довго залишатися мокрий, 
інакше коріння рослини почне загнивати.
Ще до садіння слід змішати садову землю 
із значною кількістю мінерального дренажу, 
щоб вона добре просихала. Насіння висіва
ють у горщики в квітні.
Догляд узимку: оскільки ґайлардії добре 
цвітуть тільки на першому році, зимівля 
не має сенсу.
Здоров'я: іноді рослину вражає попелиця.

Характеристика: період цвітіння —  від В 
до 10 тижнів, тому однорічний кореопсис 
(на фото— Согеорзіз ііпсіогіа) лідирує 
в горшкових садах на балконах і терасах. 
Його морозостійкі побратими (С. дгапШога, 
С. ІапсеоІаГа, С. уеііісіїїаіа) у перший рік 
цвітуть дуже рясно, але потім знижують 
кількість квіток, зате цвітіння відбувається 
щороку.
Розміщення: кореопсису потрібне сонце, 
сонце і ще раз сонце. Без нього цвітіння 
бідне, а квіти бляклі.
Догляд улітку: постійно стежити за станом 
ґрунту, не допускаючи перезволоження. 
При різких коливаннях вологості припиняє 
цвісти.
Догляд узимку: багаторічні види зимують 
просто неба без будь-якого захисту. Одно
річні в квітні висівають у горщики в при
міщенні і в травні виставляють на вільне 
повітря.
Здоров'я: зрідка рослину вражають попе
лиця і равлики.

Ґайлардія
(гібриди СаіІІагсІіа)

Кореопсис
(Согеорзіз)



Пустельна флора: горшковий сад для Л Є д а р І в

Ви не проти влаштувати маленький зелений рай, але не хочете щодня витрачати час 
на полив і догляд? Тоді вам підійдуть рослини родом із пустель і напівпустель, які 
добре зберігають вологу в своїх тканинах, — їх називають сукулентами. Це не тільки 
колючі і добре всім відомі кактуси. Нескінченно різноманітний світ пустельних рос
лин відкриває багато можливостей для творців горшкового саду.

Від агави до алое
Більшість неспеціалістів уявляють собі агаву як щось із жорстким загостреним лис
тям, усіяним гачкуватими колючками, що загрожують найсерйознішими неприєм
ностями, досить тільки до них торкнутися. Річ у тім, що в Європі до недавнього часу 
в горшкових садах вирощували переважно американську агаву {А%ауе атегісапа), 
а рід агав налічує понад 50 видів і велику кількість штучно виведених сортів, що 
не мають колючок. Одна з найпрекрасніших — агава відтягнута (Ддш'е аііепиаіа, 
с. 36). Сухі й гострі кінчики листя агави вікторії-регіни {А§ауе уісІогіа-ге£Іпае) не 
являють особливої небезпеки, та й шпичаків у неї теж немає. Агава вузьколиста 
(А$ауе ап£и$(і/оІіа «Маг§іпаіа»), агава нитконосна (А%ауе /йі/ега) чи агава смугаста 
(А^аге 5(гіаіа) — вибір залишається за вами, усі ці рослини по-своєму прекрасні 
і невибагливі.
Новачки можуть легко сплутати алое (Аіое) з агавою. Головна відмінність у цвітінні: 
у агави після бурхливого цвітіння гине вся рослина, алое ж  цвіте щороку — навіть 
пізньої зими! До «неозброєних» видів із красивим малюнком на листі належить алое 
тигрове (Аіое уагіе£аіа). У справжнього алое (Аіое уега), сік якого дуже популярний 
як лікувальний і косметичний засіб, на краях листя є маленькі «зубчики» — такі ж, 
як і в алое деревовидного (Аіое агЬогевсет). Вони відносно м’які і не можуть завда
ти серйозних пошкоджень. Із колючками чи без, усі агави й алое люблять сонце 
і не люблять воду, хоча й постійно накопичують її. Влітку ці рослини треба рясно 
поливати, роблячи великі інтервали між поливами, щоб земля встигла добре про
сохнути. Якщо поливати недостатньо, листя стає червонуватим і зморшкуватим, від 
надлишку вологи коріння і прилистки швидко починають гнити.

Кактус і компанія
Хоч вони родом із різних континентів, іноді 
зовсім не легко розрізнити кактуси (Сасіасеае) 
і молочаї, або еуфорбії (ЕиркогЬіасеае). Різно
манітність цих рослин така велика, що, позна
йомившись із ними ближче, мимоволі стаєш 
колекціонером. Для більшості власників балко
нів і садових терас головна проблема в іншому: 
більшість видів кактусів та їхніх родичів про
дають зовсім маленькими. Усі ці рослини рос
туть страшенно повільно, і ціна на більш-менш 
великі кактуси та еуфорбії пропорційна їхньому 
розміру, піднесеному до квадрата. Тим, хто хоче 
витрачати трохи менше часу на догляд за горш
ковим садом, доведеться дістати гаманець, щоб

І

Зона для релаксації серед великих сукулентів

Уся ваша колек
ція сукулентів 
може зручно 
розміститися на 
металевих сте
лажах на балко
ні чи терасі.





С а д и  в г о р щ и к а х :  з у с ь о г о  с в і т у

Ломикамені в маленькому «саду на тарелі»

У вересні как
туси поливають 
усе рідше, 
а з жовтня не 
поливають 
зовсім. Лише 
в квітні полив 
поновлюють, 
поволі збіль
шуючи кіль
кість води для 
поливу.

придбати бодай кілька великих і кра
сивих екземплярів.
Піклуватися про сукуленти неважко.
Восени їх слід занести до приміщення 
для зимівлі, а навесні винести на вільне 
повітря, остерігаючись при цьому колю
чок. Не ставте кактуси в квітні на відкрите сонце, інакше пустельні мешканці діс
тануть опіки: взимку шибка захищала їх, і рослини відвикали від ультрафіолетового 
випромінювання. Тому спершу залиште ваших улюбленців на два тижні в тіні або 
потурбуйтеся про тенти чи парасольки для них.

Дивовиж ний світ горлянок
Сукуленти — далеко не завжди гості з далеких країн. У Європі й Західній Азії 
росте немало морозостійких представників цього класу рослин, більшість яких 
родом із гірських районів. Напевно їхні невеликі, але «вгодовані» листкові 
розетки потрапляли вам на очі в садових альпінаріях: це горлянка, або кам’яна 
троянда (5етрегуіуит), різні види заячої капусти (очитків) (5ейит) і ломикаме
нів (8ахі/га%а). Щоб чудово себе почувати, цим рослинам досить трохи субстрату 
в мілкому горщику, заглибленні в камені чи навіть на голландській черепиці. 
Воду й поживні речовини, необхідні для життя, вони запасають від часу до часу 
і зберігають у своєму м’ясистому листі, захищаючи твердою оболонкою від випа
ровування. За допомогою горлянок та їхніх родичів можна чудово оформити 
окремі горщики; ці рослини можна вирощувати навіть у старому черевику або

Ті, що вміють постояти за себе■ і /  і  V

Бокарнея ЕІАгава відтягнута" Ш ало*
(В е а и с а т е а  г е с и г у а ґа ) (А д а у е  а ї іе п и а іа ) (А Іо е )

Характеристика: з роками основа стовбура Характеристика: завдяки м 'якому синьо- Характеристика: алое пишнобарвно
рослини стає все товщою, вгорі зберігається зеленому листю без жорстких гострих цвітуть наприкінці зими, але їхнє листя саме
пучоктонкого і довгого, я к у  злаків, листя, кінчиків  і колючок уздовж бічних країв, цей по собі може бути прикрасою горшкового
яке ефектно завивається. Його кінц і іноді вид має такий сумирний вигляд, як ніяка саду протягом усього року. Це перш за
цілком закривають горщик. інша агава. Суцвіпя заввишки від 1,5 до 2 м все стосується ряболистих видів —  таких
Розміщення: як і інш і рослини пустель такі ж  гарні, я к  і у відомішої родички агави як алое смугасте (на фото— АІое іїг іа іа),
і напівпустель Північної та Центральної відтягнутої—  американськоїагави (Адже алое тигрове (АІое чагіедаїа) або алое остю
Америки, мексиканка бокарнея любить атегісапа). кувате (АІое а г Ш Іа )  з білими цятками на
сонячні жаркі місця і чудово годиться для Розміщення: сонце— еліксир життя для м'ясистому листі.
оздоблення південних терас та балконів. мешканців плоскогір'їв Мексики. Але навес Розміщення: потребують прямого соняч
Добре переносять сухість повітря і можуть ні агави, так само як і кактуси, потрібно ного освітлення.
стати постійними мешканцями житлових поступово привчати до дедалі більших доз Догляд улітку: листя алое зберігає запас
приміщень і зимових садів. ультрафіолетових променів. вологи, але потреба рослини в ній значно
Догляд улітку: при регулярному поливі Догляд улітку: поливати тільки тоді, коли вища, н іж  у кактусів. Поливайте з великими
листя набуває глибокого зеленого кольору, згадаєте, що давно цього не робили. Рослин інтервалами, але так, щоб земля була
при сухості стає жовтуватим. Поливати шкодить не сухість, а вогкість. Не викорис волога.
залежно від бажаного кольору листя. товуйте зовнішні декоративні горщики, Догляд узимку: якщ о в приміщенні для
Догляд узимку: у приміщенні вибирають здатні збирати воду, або підставки під гор зим івлі дуже холодно, починають гнити
найбільш світлі місця з температурою щик, що затримують вологу. Підживлення основи листя і їхній вміст витікає. Оптималь
вище + 1 0  °С, інакше стовбур рослини може раз на місяць цілком досить. но —  світлі приміщення з температурою
почати гнити. Догляд узимку: рослину переносять вище + 8  °С.
Здоров'я: не страждає від ш кідників. до приміщення з температурою вище Здоров'я: зрідка алое вражає борошнистий

+ 8  °С зрідка поливають. червець, але в цілому це здорова і стійка до
Здоров'я: у наших широтах не страждає від хвороб та ш кідників рослина.
ш кідників.



керамічній мисці. Землю в горщику вкривають дрібними камінцями — це не 
тільки прикраш ає його, а й захищає взимку і влітку прилегле до ґрунту листя 
сукулентів від надмірної вогкості. Постійно вологий ґрунт — єдине, що може 
занапастити горлянку: вона відразу починає гнити.

Фахівці  з  виживання
Упродовж еволюції багато рослин виробили різні стратегії, що дозволяють 
їм упоратися з екстремальними ситуаціями, зокрема з браком вологи. Одна 
з таких стратегій — створювати запаси; так роблять усі сукуленти, а також 
бокарнея (Веаисатеа гесигуаіа, с. 36). Інша полягає в ощадливості: хто нічого 
не витрачає, не повинен турбуватися про поповнення запасів. Такої стратегії 
дотримуються багато пустельних рослин, у тому числі й ті, яких через оголений 
лускатий стовбур і пучок листя на «маківці» нерідко залічують до пальм, хоча 
вони не мають до них ані найменш ого стосунку. Особливо багато видів, що 
чудово почувають себе в горш ковому саду, можна знайти в роду юки. Суворо 
і навіть велично виглядає блакитне із сталевим полиском листя юки дзьобопо- 
дібної (Уисса говігаіа). Регіон природного пош ирення гіллястої, як дерево, юки 
коротколистої (Уисса Ьгеуі/оііа) у СІЛА навіть перетворений на національний 
парк — так високо цінують самі американці цю рослину, відому там як  «дерево 
Джошуа». У юки лінійнолистої (Уисса Ііпеагі/оііа) дуже тонке, синьо-зелене 
листя. Влітку всі види юк, що мають форму маленьких пальм, укриваються 
великими суцвіттями завдовжки від 50 до 80 см, що складаються із сотень 
невеличких білих квіток-дзвіночків. Після цвітіння рослини не відмирають, 
а ще буйніше розгалужуються. Догляд полягає всього лише у видаленні старого 
нижнього листя.

Юка дзьобоподібна
(Уисса гозігаїа)

Характеристика: найелегантніша рослина 
з могутньої родини агавових: тверде 
гостре листя юки дзьобоподібної зібране 
в акуратні, сталевого кольору, пучки. 
Розміщення: і на батьківщині, і в наших 
краях ці повільнорослі рослини віддають 
перевагу сонцю. Використовуйте для юки 
землю для кактусів, установіть горщики 
з рослиною так, щоб вони були захищені 
від дощу.
Догяяд улітку: поливати рідко. Коріння 
рослини розвивається дуже повільно, тому 
потреба у воді зовсім незначна. Лише добре 
вкоріненим екземплярам потрібний регу
лярний полив.
Догляд узимку: для юки дзьобоподібної 
вибирають добре освітлене прохолодне 
місце з температурою від 0 до 10 °С.
Від жовтня до березня не поливають. 
Здоров'я: не страждає від ш кідників.



Сучасні екзоти: гості з усіх кінців світу

Феєрверк тричі на рік
Каллістемон, він же чер во но ти чи но чн и к (СаІІІвіетоп), 
цвіте не раз у  сезон, а дв іч і і навіть трич і. Це справж 
ній ф еєрверк у  во гняно-червоних тонах, хоча існують 
також  жовті, палеві й рожеві сорти каллістемонів. 
Після зим івлі за температури від 0 до  +10 °С цей 
в ічнозелений австрал ійський кущ  із ш кірястим  с іро- 
зеленим листям зацвітає спочатку в травні, потім 
у липн і і нареш ті у вересні. Після цвітіння пагони 
з кв ітками необхідно обрізати, інакш е утворю ється 
насіння, яке  переш коджає росту листя. Якщо цього 
не зробити, то к ін ц і г іл ок  куща на тривалий час зали
шаться оголеними.

Тверда, як сталь, і прекрасна, 
як світанок
У великому горщ ику, контейнер і чи д іжц і чудово рос
те новозеландське залізне дерево, або похутукава 
(МеІЮ5ІсІего5 ехсеїза). На батьківщ ині ця вічнозелена 
деревовидна рослина заввиш ки до 15 м, а в го р ш ко 
вому саду похутукава має вигляд куща із щ ільно роз
таш ованими гілками. М 'яке  сірувате листя зал ізного 
дерева має дуже д екоративний вигляд протягом  
усього  року, а в травні кущ  у горщ ику  вкривається 
яскравим и червоно-бордовим и бархатистими кв іт
ками. Похутукава потребує велико ї кількості вологи. 
Листя відразу пов ідом ить вам про те, що непогано б 
потурбуватися про рослину. Ш кідники  для зал ізного 
дерева —  не проблема, а розташ овувати горщ ики  
з кущ ами слід у сонячних м ісцях або в півтін і.

М'якша, ніж лапки кенгуру
Кенгурова лапка (А підогапіЬоз) —- незвичайна рос
лина для вирощ ування в горщ ику, що має особливу 
чар івн ість. Тонке  листя цього  трав 'яни стого  багато
л ітника , з ібране в пучки , на перш их порах нагадує 
злаки. Але в розпал і літа пагони п іднім аю ться на 
висоту бл изько  метра і утворю ю ть ж овті, червон і, 
ко р и чн е в і або ж овто гаряч і суцвіття. Кв ітки  трубчас
ті, завдовж ки  до  б см, у кр и т і ворсинкам и, із залом
леним и краям и. їхня форма справд і нагадує лапки 
австрал ійських сумчастих, що й дало прив ід  для 
назви перш ов ід кривачам  рослини. К енгурову  лапку 
пом ірн о  поливаю ть і зр ід ка  п ідживлю ю ть; у  пер іод  
зим івлі, я кщ о  немае м орозів , час від часу зволож у
ють ґр у н т  у горщ ику.



Калліандра; пуховки на стеблах
Кв ітки  калліандри (СаІІІапсІга) такі м 'я к і і привабливі 
на вигляд, що нем ож ливо пройти  повз рослину, не 
доторкнувш ись  до них. Залежно від вигляду вони 
мають білий (С. рогіогісепзів), червони й  (С. Ш еесііі) 
або рож еви й  кол ьори  (С. $игіпатеп$і5). У калліандри 
складноперисте, утворене  безл іччю  д р іб н и х  і то н 
ки х  ли сточків  листя, яке  п ідкреслю є елегантну 
зовн іш н ість  ц ього  куща. І лиш е у  виду калліандра 
облямована (СаІІІапсІга етагдіпаґа, на фото) листя 
набагато більше. Кв ітки  з ібран і в суцвіття на к інцях 
пагон ів . Ц вітіння триває від 4 д о  б ти ж н ів  у  середин і 
літа. Хоч воно  не таке буйне й рясне, я к  у  інш их 
екзо ти чн и х  кущ ів  для го р ш ко в о го  саду, зате має 
виш укан іш ий  вигляд.

Благородні, як шовк
На в ідм іну від представлених вище ча гарн икових  
рослин, альбіція ленкоранська , або акація ш овкова 
(.АІЬіііа іиІіЬгіввіп), росте у  вигляді дерева і потребує —  
р е гул ярного  обр ізування . Рослина утворю є висо
кий  прям ий  стовбур, а г іл ки  й аж урне  перисте листя 
з часом утворю ю ть крислату зо н ти ко п о д іб н у  крону.
У розпал і літа альбіція л енкоранська , у родж енка  
Ірану, Т уреччи ни  й П івденного  А зербайджану, у кр и 
вається ж овтувато -рож евим и  кв іткам и з довгим и 
і м 'яким и , я к  ш овк, тичин кам и . Д екоративн і й плоди 
альб іц ії —  плоскі багатонасінн і боби ко р и чн е во го  
кольору, що досягаю ть завдовж ки 20 см. Земля 
в д іж ц і з рослиною  має бути пост ійно  вологою . Змі
ни вологості ґрунту  альбіц ії переносять погано.

Ґревіллея: гостр© і незвично
Через гол копод іб не  то н ке  листя багато представ
н и к ів  роду ґревіллея ((згечіїїеа) на перш ий погляд 
схож і на звичайний  верес. Проте кв іти  ґревіллей, 
що з'являються вже на початку  лю того, одн означ
но  свідчать про  екзоти чн е  походж ення рослини.
І справд і — її батьківщ ина в Австралії, на Н овій 
Гвінеї та ін д онез ійськом у  острові Сулавесі. Вид 
СгечіІІеа 5етрег(Іогеп5 цвіте набагато довш е, н іж  
інш і —  протягом  4— 6 тиж н ів, і надалі, до кінця 
серпня розкриваю ться  о крем і кв ітки . Ґревіллеї 
обходяться без обр ізування, о ск іл ьки  і в д и к ій  п р и 
роді ростуть дуже ком пактно . Добре переносять 
коливання вологості. П ідживлю вати рослину слід 
раз на м ісяць добривам и, що м істять фосфор.



Л і т о , сонце, балтійське узбережжя
Той, хто прохолодним північним рівнинам і солоному диханню Атлантики віддає 
перевагу над спекотним півднем, хто охоче проводить свою відпустку на узбережжі 
Північного або Балтійського морів, цілком може втілити все це на терасі чи про
сторому балконі в мініатюрі.

Прохолодні

У царстві рос
лин грань між 
синім, рожевим 
і фіолетовим 
кольорами 
завжди розмита. 
Залежно від 
того, як падає 
світло, а також 
від стадії цвітін
ня, деякі квітки 
вранці вигляда
ють синіми або 
фіолетовими, 
а надвечір — 
рожевими.

ноти и чисті кольори
Північне літо прохолодне, як  і кольори, що створюють уявлення про нього. Перш 
за все, це синій різних відтінків — від світлого небесно-блакитного до глибоко
го синього тону морських глибин. Класичними для «синього» горшкового саду 
є зимостійкі рослини, насамперед гортензії (Нуйгащеа тасгоркуііа), які з ранньої 
весни до середини літа продають у садових центрах уже квітучими. У природі пора 
цвітіння гортензій — серпень, і з часом усі ваші гортензії, незалежно від догляду 
й особливостей вирощування, «перебудуються» і зацвітатимуть саме о цій порі. 
Для багаторічних синіх гортензій дуже важлива наявність солей алюмінію в ґрун
ті, інакше їхні квітки рано чи пізно знову стануть рожевими. Тому від квітня до 
вересня регулярно вносьте в горщики спеціальне добриво для гортензій, яке міс
тить сульфат алюмінію. Дозування і схема застосування наведені на упаковці, і цих 
рекомендацій слід точно дотримуватися.
Ще одна група «синьоцвітів», що добре зимують у горщику чи діжці, — це 
дрібні кущі, такі як каріоптеріс (Сагуоріегів), червонокорінник, або цеанотус 
(СеапоіНив), перовскія (Регоувкіа). Усі вони цвітуть наприкінці липня. Суворі

Колірна гама північних терас — синьо-біла. Її можуть непогано підтримати міні-водойми і моделі 
вітрильників
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зими з тривалими періодами 
морозів для представників, 
що вирощуються в горщиках, 
надто холодні. Тому необ
хідно обгортати залишені 
на вільному повітрі горщ и
ки теплозахисною фольгою 
або поміщати їх у джутовий 
мішок, заповнений соломою 
чи сухим листям. У такому 
мішку утворюється теплоізо- 

Зручний шезлонг серед дзвіночків, гераней і сокирок — і ви лювальна повітряна подушка,
на піщаному узбережжі Балтики! Класична комбінація синього яка перешкоджає вимерзан-
та білого кольорів ню коріння.

Багат оліт ники кольору неба і моря
Разом із ніжною і запашною фіалкою рогатою (Уіоіа сотиіа, с. 72) до придатних 
для горшкового саду трав’янистих багатолітників належать дзвіночки (Сатрапиіа), 
серед яких є багато видів і сортів заввишки від 20 до 60 см, що чудово уживаються 
як на сонячних, так і на затінених місцях. Не обійтися і без дельфініуму, або соки
рок (Леїркіпіит  х сиііогит); у цієї рослини багато блакитних, синіх та фіолетових 
сортів. Деякі сорти дельфініуму досягають висоти 1,5 м і потребують опори або 
можливості «притулитися» до поручнів балкона чи стіни будинку. У тінистих горш
кових садах аконіт (Асопііит ) замінить сокирки, тим паче що ці рослини схожі між 
собою. Не слід забувати, що й дельфініум, і аконіт дуже отруйні, причому найбільшу 
кількість токсичних речовин містять саме культурні види цих рослин.
Чи знаєте ви, що кращі гібриди іриса бородатого (Ігі$-ВагЬаІа-ЕІаііог-НуЬгісІеп) 
вирощують виключно в горщиках? їхнє цвітіння триває зовсім недовго на початку 
літа, але краса і вишуканість квіток цієї рослини незрівнянні. Кореневища горш
кових ірисів слід ділити що три роки і розсаджувати — це дозволить вам протягом 
багатьох років тішитися їхнім цвітінням.
Не обійтися і без скромних мешканців горшкового саду, що надають вашій терасі 
чи балкону подібності до дюн і скель на берегах Північного моря. Це горлянка 
повзуча {А)и§а геріапз) і пупівник (ОтрНаїосІев уета), які швидко розростаються, 
утворюючи квітучий синій килим. Горлянку і пупівник можна використовувати 
скрізь, заповнюючи ними просвіти між більшими рослинами, тим паче що вони 
легко пристосовуються до будь-якого рівня освітленості й абсолютно невибагливі. 
Восени настає пора генціан, або тирличу (Сепііапа). Свою російськомовну назву 
«горечавка» ця рослина дістала за гіркий смак усіх її частин. Такі види генціан, як 
Сепііапа віпо-отаіа, радше характерні для альпійського ландшафту, але своїми 
темно-синіми квітками вони ніби продовжують сезон цвітіння у вашому «примор
ському» горшковому саду до кінця вересня і навіть жовтня.

Сині одно- і двор ічн і екарби
Серед квітучих однолітників чимало рослин із блакитними й синіми квітка
ми. Першою весну зустрічає лобелія (ЬоЬеІіа егіпиз, с. 97), за нею нірембергія 
(ИіегетЬег^іа, с. 96) — всупереч її німецькій назві, яка перекладається як  «білий 
келих», нірембергія найчастіше квітне синім. Далі настає час анаґаллісу (Апа^аііів



Не варто вико
ристовувати 
сині декоративні 
горщики — 
дрібноквіткові 
рослини, що 
цвітуть бла
китним, синім 
і фіолетовим, 
у них втратять 
привабливість. 
Сині горщики 
підходять тільки 
для великих рос
лин — таких, як 
дельфініум або 
гортензії.

топеїіі, с. 42). Ці рослини — справжня знахідка для підвісних кашпо, а також 
для розмежування змішаних насаджень у контейнерах, діжках і горщиках. Кал- 
лістефус, або айстра однорічна (Саііівіеркив, с. 79), добре відомий своїми синіми 
та фіолетово-блакитними сортами, ті самі відтінки можна побачити і у феліції 
(.Реіісіа, с. 42). Ті, кому до душі не тільки приморські пейзажі, а й романтика 
рівнинних лугів, висівають у горщиках сині волошки (Сепіаигеа суапиз), льон 
культурний (Ьіпит изіШ іззітит), чорнушку дамаську (ИщеИа сіатавсепа, с. 93) 
або дидискус блакитний (БШівсив саегиіеив). Дехто вибирає і менш відомі види — 
такі, як  чорнокорінь, або циноглоссум приємний {Супо£Іоззит атаЬіІе), немо- 
філу М енциса (ИеторкИа тепгіезії), нолану загострену (ТЯоІапа асипгіпаіа) або 
катананхе блакитну сорту «Стріли Купідона» (Саіапапске саегиіеа), варіації якого 
дають цілу низку відтінків прекрасної синяви. Радше фіолетовими, ніж синіми, 
можна назвати деякі сорти сцеволи (Зсаеуоіа, с. 102), вербени ( УегЬепа, с. 104) 
і геліотропа (Неііоігоріит , с. 64).
І насамкінець — дуже важливий для горшкового саду в «північноморському» стилі 
дволітник. Це незабудка (Муозоііз). З ранньої весни небесна блакить її маленьких, 
зібраних у щільні суцвіття квіток примушує нас полинути спогадами в далекі 
молоді літа.

Білизна  —  ідеальне тло
Сині квіти створюють атмосферу спокою і прохолоди, а рослини з білими квітками 
підкреслюють її і додають світла в садові композиції. Білизна — ознака відсутності 
в квітках рослинних пігментів або інших барвних речовин, і, між іншим, види й сор
ти з такими квітками значно легше вирощувати. У рослинному світі «альбіноси» 
трапляються набагато частіше, ніж у тварин і людей — перелік їхніх сортів і видів 
можна продовжувати практично нескінченно.

Анаґалліс
(АпадаІІІз топеІІІІ)

Характеристика: походженням анаґал
ліс —  звичайна польова рослина, тому 
в горшкових садах він довго залишався 
в аутсайдерах. Але відколи був виведений 
сорт «Расіїіс ВІие» з темно-синіми квітками 
і повзучими пагонами, що щільно вкрива
ють поверхню ґрунту, популярність рослини 
різко зросла.
Розміщення: яскраве сонце сприяє масо
вому утворенню невеличких квіток. Ґрунт 
має бути не дуже насичений гумусом і водо
проникний.
Догляд улітку: анаґалліс досягає висоти 
близько 20 см і не терпить постійно мокрої 
землі в горщику —  від цього його коріння 
вражає гниль. Зате сухіпь, навіть тривалу, 
рослина переносить добре. Насіння цього 
однолітника висівають у квітні безпосеред
ньо в горщики надворі.
Догляд узимку: восени живці анаґаллісу, 
що пустили коріння, поміщають для зимівлі 
в прохолодне темне місце.
Здоров'я: не схильний до атак ш кідників.
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Приморські дюни в мініатюрі
Якщо синьоцвітні рослини є символом морської далечі, то трави — символ при
морського ландшафту, характерного для берегів Балтики й Північного моря. Тому 
ваш «північноморський» горшковий сад не буде довершеним без трав і злаків, пред
ставлених тут на с. ЗО і далі. Особливо гармонійний вигляд мають види із синіми 
стеблами або злаки з великими колосками, що виблискують срібною білизною.

Між землею і морем
Такі деталі, як плетене крісло з тентом або шезлонг із синьо-білої тканини, під
креслять атмосферу пляжного спокою. Не завадить і дрібна дерев’яна пластика — 
фігурки риб, чайок, моделі кораблів та інші класичні аксесуари відпочинку на морі. 
Як настінну прикрасу тераси чи балкона можна використати старий якір або фраг
мент якірного ланцюга. Не забувайте переконатися, що елементи декору вашого 
горшкового саду морозостійкі. Якщо це не так, із настанням холодів їх слід занести 
до приміщення — це значно подовжить час їхньої служби. Різьблення по дереву 
і шари фарби за температури нижче нуля тріскаються: їх буквально «розриває» 
замерзаюча вода.
І звичайно ж, вода має бути у вашому «північноморському» саду. Якщо немає 
технічної можливості обладнати маленький фонтан у стіні, що прилягає до бал
кона чи тераси, можна встановити на вільному просторі дерев’яну або стару, що 
вже відслужила своє, оцинковану посудину великих розмірів. Оточіть вашу міні- 
водойму низькорослим рогозом малим (Турка тіпіта) або оситняком (ситником) 
мечолистим (]ипси$ епзі/оііт). Синій акцент внесе квітуча понтедерія серцеподібна 
(Ропіесіегіа согАаіа). Якщо замало вільного місця для міні-водойми, для красивої 
керамічної посудини воно завжди знайдеться. До декору можна додати плаваючі на 
поверхні води свічки і свіжі квіти.

Брахікома іберісолиста, 
або блакитна маргаритка
(ВгасНувсоте іЬегШ оЧа)

Характеристика: забарвлення квіток цих 
запашних однорічних айстрових рослин 
варіюється від небесно-блакитного до 
фіолетово-синього —  залежно від освітле
ності. Пагони завдовжки до 50 см звисають 
через краї горщика, що робить блакитну 
маргаритку прекрасною ампельною рос
линою.
Розміщення: ця австралійка віддає пере
вагу сонячним, але не дуже жарким, добре 
провітрюваним місцям.
Догляд улітку: постійно низький рівень 
вологості ґрунту в горщику сприяє рясному 
і тривалому цвітінню, потрібне щотижневе 
внесення рідких добрив із водою для 
поливу. Висівають насіння в березні в при
міщенні, у середині травня рослину можна 
виносити надвір.
Догляд узимку: залишати на зимівлю 
нема сенсу, оскільки друге цвітіння буде 
набагато біднішим, рослина слабшає. 
Здоров'я: блакитну маргаритку лише 
в окремих випадках вражає попелиця.

Клеродендрум Уганда
(СІегодепсІгит идапсіете)

Характеристика: через пагони завдовжки 
з метр, на яких влітку з'являються сині 
«метелики» квіток, вічнозелений клеро
дендрум Уганда вважають ліаноподібною 
рослиною. Раз на 3— 4 тижні пагони слід 
підрізати, тоді рослина буде кущистою 
і від травня до вересня обсипаною числен
ними квітками.
Розміщення: оскільки листя у клероден- 
друма велике й м'яке, на прямому сонці 
рослина втрачає велику кількість вологи. 
Тому для чарівного африканського багато
літника найкраще підійде місце, затінене 
в середині дня.
Догляд улітку: не давайте ґрунту в гор
щику висихати —  рослині потрібна значна 
кількість вологи. Підживлення —  щотижня 
від квітня до серпня.
Догляд узимку: зимує в світлому або 
темному приміщенні за температури від 
+ 8  до 15 °С.
Здоров'я: влітку рослину може вражати 
білокрилка.

□ Аґапантус
(АдарапіНиз)

Характеристика: трав'янисті багатолітники 
з ремнеподібним листям у прикореневій 
розетці. Аґапантус —  класика горшкового 
саду, а сьогодні ще й популярна прикраса 
садів і парків. У червні з'являються сині 
й білі кулі його суцвіть на пагонах заввишки 
до 1 м, цвітіння триває до серпня. 
Розміщення: під прямими сонячними 
променями цвітіння гарантоване. Виса
джуйте аґапантуси в найтісніші горщики: 
тіснота сприяє утворенню квіток. У великих 
горщиках рослина дасть велику кількість 
листя, але суцвіття будуть рідкими й нечис
ленними.
Догляд улітку: потреба у воді незначна. 
Поливати з великим інтервалом, підживлю
вати двіч і на місяць починаючи з квітня. 
Догляд узимку: зимує в освітленому при
міщенні за температури від + 3  до 12 °С.
У темряві скидає листя і довго відновлює 
його навесні.
Здоров'я: не схильний до атак ш кідників.



Квітучі балкони в  а л ь п і й с ь к о м у  С 1Г Ш Л І

Із берегів Балтики й Північного 
моря вирушимо до Альп. Одна 
з найхарактерніших рис неве
ликих містечок у цьому регіоні 
(якщо не брати до уваги засніже
них вершин перед очима і чудо
вого пива) — незвичайні балко
ни, що іноді огинають будівлі 
по периметру. Найчастіше, 
вони дерев’яні, добре захищені 
від негоди далеко виступаючи
ми піддашшями, укриті різьб
ленням. Колись такі балкони 
використовувалися як комора 
і для сушіння фруктів та овочів, 
а сьогодні їхня роль стала суто 
декоративною — альпійські бал
кони являють собою розкішні 
квітники.
Герані й петунії — улюбле
ні квіти для альпійського 

балкона. Ці рослини тут буйно цвітуть, незважаючи на прохолодне і дощове 
літо передгір’їв Альп. Замість звичайних прямих форм тут переважають сорти 
з довгими, звисаючими донизу стеблами. Фаворити — рослини з квітами, що 
мають різні відтінки червоного і красиво поєднуються з потемнілим деревом 
фасадів та балконних закраїн. На другому місці вся гама фіолетового, яку дають, 
у першу чергу, петунії. Високо ціновані в сучасній Європі поєднання рослин із 
жовтими й білими квітами або «попурі» з усіляких видів складають лише малу 
частку в альпійському декорі. Цей регіон багатий на традиції, і одна з них непо
рушна — традиція оформлення балконів геранями та петуніями. І, правду кажу
чи, такі «класичні» балкони гарніші за будь-які інші!

Випест увані з любов'ю
У тому, що квіти на балконах альпійських містечок і селищ виглядають так пре
красно, заслуга не скромних рослин, а їхніх власників. У погожі дні на погон
ний метр балконного контейнера потрібно не менше 10 л води — ціла садова 
поливальниця! Щоб полегшити догляд, багато місцевих мешканців оснащують 
балконні контейнери системою автоматичного краплинного зрошування. Тонкі 
шланги швидко губляться серед густих пагонів рослин, і помітити їх не так і лег
ко. Добрива пролонгованої дії також спрощують догляд за квітами. їхні гранули 
поміщають у ґрунт або залишають на його поверхні — відповідно до інструкції 
фірми-виробника. У результаті коренева система рослин отримує повноцінний 
набір поживних і мінеральних речовин протягом 3—6 місяців. Що активніше роз
вивається рослина, то більшу кількість поживних сполук вивільняють гранули, 
і коріння завжди «сите». Залишається регулярно вищипувати зав’ялі квітки і під
різати надто довгі пагони.

Розкіш квітів балконних гераней може позмагатися з колірною 
гаммою сходу сонця над гірськими вершинами



ПйШуИЇ! — перші!
Протягом десятиліть крунноквіткові петунії царювали па «аль
пійських» балконах — до появи рослин із дрібними квітками, які 
часто називають за ім’ям найпершого такого сорту «сурфініями».
Відтоді сурфінії буквально штурмом узяли серця садівників: вели
кі квітки «старих» петуній миттєво злипаються після сильних , ,  — ^  ,ґ  1 Пишнота петуній. Сорт
грозових злив, а їхні пелюстки рвуться і кошлатяться на вітрі, «Ратоиз Ріпк М от»
тоді як крихітки сурфінії за будь-якої негоди залишаються все 
такими ж прекрасними. Вони компенсують зменшені розміри квіток їх незчисленною 
кількістю, і в своїх декоративних можливостях аніскільки не поступаються раніше 
виведеним сортам.
Проте садівники рідко звертають увагу на назву сорту — вони просто висаджують те, 
що їм сподобалося в минулі роки. А часом навіть назва нічого не говорить, оскільки 
різні модифікації одного й того самого сорту відрізняються і зовнішнім виглядом, 
і часом цвітіння, й іншими властивостями. Тому селекціонери петуній займаються не 
сортами, а серіями, що включають усі варіанти цього сорту.

Усе, що їм потрібно
У петуній (Реіипіа аікітіапа), південноамериканських родичок звичайного пас
льону, ніжний, трохи опушений листяний покрив, який на сонці випаровує бага
то вологи. Тому в жарку погоду потурбуйтеся про регулярне поповнення запасів 
вологи у горщику. Раз на тиждень вносьте рідкі добрива. Багато сортів петуній 
«самоочищаються» — їхні зав’ялі квітки обсипаються самі по собі. Якщо ж  квітки 
залишаються на квітконіжках, їх треба видаляти «силоміць», інакше вони закрива
ють світло листю та й мають не дуже привабливий вигляд.

Забарвлення квіток____________ Серії, висота
рожеве із жовтою серцевиною «СопсЬіІа», середній
лавандове «Ратоиз», швидкий

жовтувато-рожеве_________________«РогШпіа», середній
бургундське червоне______________ <0атЬогее», середній
кремове, із жовтим очком «Вигїіпіа», швидкий

рожеве з червоними прожилками «Бигргізе», середній
ніжно-жовте з прожилками_________«Буїуапа», швидкий
фіолетове, пізніше біле «Уіуа», компактний

рожеве з червоними прожилками «Саіітего», середній
біле із синіми прожилками_________ «СЬагтіпд», середній
пурпурове, напівмахрове__________ «СопсЬіїа», середній
сине «Бууєєі______________________ Вигргізе», середній_______
пурпурове_______________________ «5ууееі:рІеа5иге», середній
фіолетове________________________ «Тіпу Типіа», середній
ясно-жовте «УУНізрегз», середній

«Саіітего Козе»
«СЬагтіпд ШЬіїе ВІие Уеіп» 
«СопсНіїа ОоиЬІе Уєіуєі» 
«5«ееІ Вигргізе ВІие 5ку» 
«5\л/ееірІеазиге Ригріе» 
«Тіпу Типіа І_ауепсІег Еуе» 
«УУЬізрегз идЬї УеІІом»

Назва сорту
«СопсЬіІа Ріпк Кізз»
«Ратоиз І_ідЬі ВІие» 
«РоПипіа 5аІтоп»
«.ІатЬогее Вигдипсіу» 
«Бигїіпіа І_етоп»
«Бигргізе КесІ Уеіп» 
«Буїуапа УапіІІа»
«Уіуа 1_ауепсІег БИасІез»
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Г е р О Н Ь  пасує будь-якому балкону

Герані іноді вважають вже не модними і кон
сервативними. Але це зовсім не так. За останні 
роки з ’явилося багато нових сортів, які станов
лять інтерес для сучасного саду на балконі чи 
терасі. Особливо гарні в горшковому саду сині, 
махрові або плямисті сорти. Серед цих рослин 
фахівці виділяють три групи: кущисті прямі 
герані, ампельні герані з довгими пагонами 
і запашні герані (див. с. 121).

Прямі герані
Ці рослини відомі також як  пеларгонії зональ
ні, або пеларгонії садові (РеІаг%опіит когіогит). 
Свою назву вони дістали за характерний малю
нок на листі, що ділить листкові пластинки на 
«зони». У цій групі безліч сортів із красивим і різ
номанітним листям. Прямі герані ведуть свій рід 
з Південної Африки, заввишки досягають ЗО см, 
а їхні пагони не звисають, а ростуть прямо, як 
у кущів. Сучасні селекціонери надають значен
ня не стільки рясному цвітінню рослин, скіль
ки незвичайному вигляду і забарвленню квіток. 

Зональні пеларгонії цвітуть невтомно Результат їхньої праці — квітки гераней з витон-

Популярні сорти прямих гераней
Назва сорту Забарвлення к в і т о к Ріст і форма
«Атегіса ВгідИг КесІ» рожеве з червоним украпленням високий, помірно швидкий
«Азіга йагк» біле напівмахровий компактний
«ВеІІІпа» двобарвне, ясно- і яскраво-рожеве компактний
«ВІаск ІМІдІїІ» темне, бархатисто-червоне слабкий
«Соїогасіо Тур 2» інтенсивне синьо-рожеве слабкий
«Ехоїіса Нарру Огапде» зірчасте, жовтогаряче компактний, листя незвично зоновані
«Рігеиогкз Баїтоп» зірчасте, жовтувато-рожеве компактний
«Іпіго Баїтоп» жовтувато-рожеве дуже компактний, листя зоновані
«Каїіпка» бузкове з пурпуровим очком напівмахровий помірно швидкий
«І_аигеПа» ясно-фіолетове напівмахровий компактний
«Невада» яскраво-рожеве з червоним очком слабкий
«Носку Моипїаіп Баїтопі» жовтувато-рожеве дуже великий, швидкорослий
«Козагіоїур 1» яскраве жовтогарячо-червоне махровий швидкорослий, компактний
«Бимуог РіпкБрІазЬ рожеве з темними цятками дуже швидкорослий, добре гілкується



ченим штриховим малюнком, 
гострими пелюстками (зірчасті 
пеларгонії) та популярні мах
рові сорти.

«Ехоііса Неііх \¥кііе»

Що довше, 
то краще!

Герані сортів «Ехоііса Нарру Огаще» (зліва) Ампельні герані походять від
іншого дикорослого виду гера

ней — РеІаг£опіи.т реіїаіит. Форма й забарвлення їхніх квіток відрізняються від 
прямих гераней, але головне тут — довжина пагонів: ампельні герані залежно 
від сорту утворюють зелений «шлейф» завдовжки до 1,5 м. Якщо є бажання, цей 
«шлейф» можна підв’язати і сформувати з пагонів щось подібне до невеликого 
стовбура.

Головне  — правильний догляд
Герані надзвичайно популярні саме тому, що вони, як ніякі інші квітучі рослини 
для саду на балконі, невибагливі до догляду. Причина цього — здатність рослини 
зберігати воду й поживні речовини в м ’ясистих стеблах і міцному листі. Корот
кі періоди сухості вони переносять без проблем, і навіть цвітіння гераней при 
цьому не слабшає. Непогано ростуть вони і в напівзатінених місцях, при цьому 
цвітіння стає ряснішим. Дощі не призводять до злипання пелюсток гераней, 
а вітер абсолютно не шкодить ні листю, ні буйним суцвіттям. До того ж герані 
надзвичайно довговічні. Якщо рослина перезимує в світлому, але прохолодному 
приміщ енні з температурою від +5 до 12 °С, вона цвістиме на радість вам багато 
років.

Актуальні сортів: сучасні ампельні геран
Назва сорту Забарвлення к в і т о к Серія

«АНапСіс КесІ 5іаг» біло-червоне махровий «Аїіапііс»

«ВІаск Мадіс» бархатисте чорно-червоне окремий сорт

«ВІие 5уЬіІ» синьо-фіолетове окремий сорт

«Оагк Ресі ВІіггагсІ» вишневе з рожевим узором окремий сорт

«ОоЬІІпо Маш/е» бузкове махровий «ОоЬІІпо»

«Нарру Расе Мех» бархатисто-червоней з білими смугами «Нарру Расе»

«Ига» рожеве махровий, окремий сорт

«Расіїіс 5оЙРІпк» ніжно-рожеве густомахровий «Расгїіс»

«РеІІІпо ВІапс» біле «РеІІІпо»

«КаіпЬот ІМеоп» фіолетове «ВаіпЬода

«КоуаІ Ригріе Весі» бархатисте темно-червоне густомахровий «НоуаІ Ригріе»

«БіагІідЬі АІЬіпа» біле махровий «БіагІідНі»

«БіагІідЬі Огапде» яскраво-жовтогаряче напівмахровий «БіагІідНі»

«Тотдігі» бархатисто-червоне махровий окремий сорт

«Тозсапа КиЬеп» темно-червоне махровий «Тозсапа»

«УіоІеК» пурпурово-фіолетове напівмахровий окремий сорт





Сад на балконі —
для всієї родини
Усім нам, незалежно від віку, щоб комфортно 
почувати себе, потрібне спілкування з приро
дою. У домашній обстановці в цьому завжди 
готові допомогти декоративні рослини. «Зеле
на оаза» на балконі чи терасі принесе у ваше 
житло спокій і природну красу. Але з віком, 
як відомо, змінюються не тільки вподобання, 
а й можливості, і декоративне оформлення 
балкона змінюється разом із ними. У цьому 
розділі представлені чудові зразки оформлен
ня горшкових садів на балконах. Усі вони тіши
тимуть дорослих і дітей і не потребуватимуть 
особливих зусиль для догляду, що актуально 
для людей немолодих.



Дитячі фантазії в саду на балконі
Ледве навчившись ходити, наші діти починають жваво цікавитися всім, що має 
відношення до ж ивої природи. Тварини, комахи, рослини, квіти притягують їх 
подібно до магніту. Все, що росте й рухається, стає для малюків об’єктом поглиб
леного дослідження. Ну що ж  — дайте їм змогу задовольнити природну цікавість. 
Що раніше діти познайомляться з прекрасним зеленим світом і відчують радість 
від спілкування з ним, то більше надії, що вони збережуть прагнення до вирощу
вання рослин аж до похилого віку. І дарма, якщ о під час бурхливих виявів дитя
чої допитливості іноді зламуються окремі стебла чи зриваються квітки — треба 
тільки наглядати за маленькими першовідкривачами, щоб вони не поранилися. 
Зрештою, рослини в саду на балконі постійно дають нові пагони і розцвітають 
ще гарніше.

Маленька дитина  —  маленький горщ ик
Залежно від зросту люди сприймають речі по-різному. Так, собаки здаються дити
ні величезними, бо навіть стоячи вони ледве можуть заглянути їм в очі. З віком 
«точка зору» змінюється, і собака здається вже не таким великим і грізним. Це 
саме відбувається і з квітами. Соняшники понад 2 м дуже великі для малюків. Вони 
ростуть і цвітуть недосяжно високо — майже в небі. Такими ж  здаються і рослини 
в кашпо, що висять під стелею, — за винятком тих випадків, коли довгі, як у плек
трантуса (Ріесігапікш , с. 105), пагони майже досягають землі. Щоб у подробицях 
розглянути мешканців контейнерів, закріплених на поручнях балкона, дитині 
доведеться стати на стілець, — а це додатковий чинник ризику! Малюкові близьке 
і зрозуміле все, що відбувається біля самої землі чи підлоги, — низькі посудини 
або невеликі горщики з рослинами. Для дитячого сприйняття ідеальні ті рос-

Дітям дуже 
подобаються 
мініатюрні 
водні сади 
в пластикових 
ємкостях, у яких 
влітку можна 
похлюпатися.

Велика кількість листя, іграшкові флюгери, дерев’яні фігури казкових 
персонажів — на садовому балконі завжди є до чого докласти рук!



лини, висота яких відповідає 
власному зросту дитини. Тоді 
вона зможе добре роздиви
тися й вивчити кожну квітку 
з усіма подробицями. Чудо
во підходять для цього пря
мі герані (гібриди зональних 
пеларгоній, с. 46), розрив-тра
ва (гібриди бальзаміну ново
гвінейського, с. 83), нагідки 
(іСаіепйиіа, с. 81) або чорно
бривці (Та§еіе$, с. 61), оскіль
ки ці рослини міцні і надзви
чайно прості у вирощуванні.

У смужку, у

Навесні, йдучи 
купувати росли
ни для горшко
вого саду, беріть 
дітей із собою. 
Якщо вони 
самі зможуть 
вибрати те, що 
їм подобається, 
їхня цікавість 
до власного 
«садочка» три
ватиме набагато 
довше.

цят ку, у  пляму
У дітей ще немає відчуття 
єдності стилю, і що яскраві
ше й барвистіше поєднання 
кольорів, то більше вони їм

подобаюіься. Особливо ціка- Д іт и залюбки доглядають рослини, спеціально
вими і привабливими малюки ^ля них виСаджені в легкі пластикові горщики
вважають квітки «веселого» і зручно розміщені
забарвлення, забавної форми, 
з якимось малюнком на пелюстках.
Саме такі квітки у деяких сортів петуній (Реіипіа х аїкіпвіапа, с. 45), до яких належать 
«Кесі 5іаг», «Віие 5іаг» і «Козе Зіаг». Вони забарвлені відповідно до назви сорту і мають 
у центрі зірчастий біло-смугастий узор. У нового сорту «Меіеог Вісоїог» рожевий 
центр квітки облямований білим «воланом», що створює ефектний контраст.
У однорічних флоксів (РНІох х йгиттопйії) також є унікальні форми й забарвлення 
квіток. Наприклад, пелюстки сорту «БеШ: Віие» у міру віддалення від фіолетово- 
синього центру вкриваються «краплями» і смужками, а потім через ряд акварельними 
розмивами утворюють сніжно-білий край. У сорту «РеШсоаІ Зігаіп» тонка біла смужка 
облямовує червоні квітки із загостреними пелюстками.
Гібриди перикаллісу (Регісаїїів куЬгійа), більш відомі під застарілою назвою «цинерарії» 
(Зепесіо х сгиепіиз), пропонують широкий спектр двобарвних сортів, зокрема, у серії 
«Іезіег». У їхніх квіток біла центральна частина оточена кільцеподібними червоними, 
рожевими або фіолетовими смужками («Іезїег Зсагіеі», «}е5Іег Сагтіпе», «Іезіег Віие»), 
Чорнобривці (Та£еіе5, с. 61), мабуть, єдині серед двобарвних квітів мають таке різ
номаніття сортів, кожен з яких демонструє вражаючу і неповторну гру барв та від
тінків — від жовтого, жовтогарячого і червоного до майже чорного («Вопапга Вее», 
«Іапіе 5ргу», «Аигога Ней», «5а£агі Зсагіей», «Сгапасіа»).
Навесні в балконному саду дітям усміхаються фіалки трибарвні, або братки (гібриди 
УіоІа-ШІШоскіапа, с. 72), чиї пелюстки створюють неймовірну безліч колірних ком
бінацій. Існують також сорти з квітками чисто білого, жовтого, синього і фіолето
вого забарвлення. Незвичайний сорт «Во^із’ Віаск», к в і т к и  я к о г о  мають бархатисті 
пелюстки чорного кольору і маленькі яскраво-жовті серцевини, прикриті зверху 
короткими ліловими волосками.



Не сподівайте- ■ 
ся, що в садових 
центрах ви 
завжди зна
йдете потрібний 
вам матеріал. 
Особливо це 
стосується 
найновіших 
сортів. Тому 
заздалегідь 
замовте бажані 
«новинки», 
а деякі рослини 
можна вирос
тити з насіння 
самостійно.

Кумедний вигляд мають ложкоподібні квітки деяких сортів остеоспермума, або кап- 
ської стокротки (маргаритки) (Озіеозрегтит, с. 19), — це перш за все «Зип-Заііоп 
\УЬіїе \УЬіг1» та «Зрооп Зіаг» з біло-фіолетовими і «Зип-Заііоп Віие \¥Ьіг1» з рожево- 
фіолетовими квітками. У вербени (УегЬепа, с. 104) сорту «Ьапаі Ьауепсіег Зіаг» квітки 
білі у фіолетову смужку.
Химерна також форма целозїї (Сеіозіа, с. 18), а з ротиками (Апііггкіпит , с. 86) охоче 
пограються діти — ці симпатичні квітки розкривають свої «пащеки», якщо їх злегка 
стиснути з боків. Подобаються малятам довгасті трубчасті квіти куфеї (Сиркеа, с. 53) 
та манеттії роздутої (МапеШа іп/іаґа), а сині, червоні, рожеві чи білі культурні сорти 
волошки (Сепїаигеа суапив) схожі на маленькі зірки, якими прикрашають верхівки 
різдвяних ялинок.

«Внюхатися» як слід
Запашні рослини чарують не тільки дорослих, а й малят. І хоча вони сунуть свої 
носики скрізь, принюхуючись до всього, що здається їм цікавим, по-справжньому 
сильний і приємний аромат миттєво приверне їхню увагу. Так, різкий і міцний запах 
листя лантани склепінчастої (Ьапіапа сатага, с. 81) здається дітям неприємним, 
зате геліотроп (Неііоігоріит , с. 64), запашний горошок (Ьаїкугиз ойогаіиз, с. 109) або 
лобулярія морська (ЬоЬиІагіа тагіііта, с. 97) стануть їхніми найкращими друзями 
і познайомлять із чарівним світом запашних рослин (див. також с. 64 і 120).

Руки геть від от руйних і колючих!
А  от бруґмансіям (Вги^тапвіа, с. 66), які мають чудовий запах, на дитячому бал
коні робити нічого. Листя і стебла цієї рослини містять дуже отруйні речовини.

Іпомея триколірна
(Іротоеа иісоїог)

Характеристика: ці однорічні виткі рос
лини, якщ о їх посіяти в квітн і, на кінець 
осені сягатимуть 3 м завдовжки. Іпомея 
дає чудову тінь і така густа, що з її  пагонів 
можна створити щось подібне до куреня або 
сховку для дітей. Чудові й синьо-фіолетові 
квітки рослини, які, залежно від часу дня та 
інтенсивнопі освітлення, здаються то пур
пуровими, то небесно-блакитними. 
Розміщення: сонячні місця сприяють пиш
ному цвітінню. Квітка іпомеї живе всього 
один день, та на стеблах рослини постійно 
з'являються нові й нові бутони.
Догляд улітку: через швидкий ріст та 
велику листяну масу потребує багато 
вологи. Щотижня додавайте рідке добриво 
у воду для поливу.
Догляд узимку: іпомею не варто залишати 
на зим івлю —  рослини, що перезимували, 
дають мало квітів.
Здоров'я: інколи пагони вражає попіль
ниця.

І И Н И  —  Д І Т Я М

Скабіоза зірчаста
(ЗсаЬіова в іе ііа іа)

Характеристика: головне шоу однорічної 
скабіози зірчастої— її махрові квітки, що 
розпускаються в липні на пагонах заввишки 
близько ЗО см. Восени можна висушити 
і використовувати для виробів кулясті, ніби 
пергаментні насінні голівки рослини, діа
метр яких сягає 7 см.
Розміщення: підійдуть сонячні та напівза- 
тінені місця. Спека для скабіози —  не про
блема.
Догляд улітку: потреба рослини у волозі 
помірна, але слід уникати пересихання ґрун
ту. Підживлювати рідким добривом один 
раз на два тижні.
Догляд узимку: не потрібний. Скабіоза 
зірчаста —  однорічна рослина,її насіння 
висівають у травні безпосередньо в гор
щики на повітрі. Ті, хто не забув восени 
зібрати насіннєві коробочки, може сам 
потурбуватися про нове покоління скабіози, 
не купуючи їх.
Здоров'я: не пошкоджується ш кідниками.



Під настурцією, що пишно розрослася, навіть 
у  найбільш спекотний день знайдеться куто- 
чок-холодочок

Оскільки діти залюбки куштують на смак усе, 
що добре пахне, не виключена небезпека отру
єння, яке може розвинутися за лічені секунди. 
Це ж стосується й високотоксичних олеандрів 
(М егшт оіеапйег, с. 14) і популярних пред
ставників родини пасльонових (8оІапасеае) — 
таким, як картопляне дерево (Ьусіапікез гап- 
іопеііії), паслін жасминоподібний (8оІапит 
іазтіпоШез) або цеструм золотисто-жовтий 
(Севїгит аигапНасит). Слід також відмовитися 
від отруйних однолітників — сокирок польо
вих (СопзоШа ге^аіів), жовтофіолі (Егузітит  
скеігі), декоративного тютюну (Шсоііапа, с. 64) 
та рицини звичайної (Кісіпиз соттипіз, с. 19). 
Листя, плоди і насіння всіх цих рослин містять 
високотоксичні алкалоїди.

Для м аленьких ласунів
Діти охоче ласують фруктами, зірваними просто «з куща». Тому рослини з їстів
ними плодами та ягодами — неодмінні мешканці «дитячого» балкона. У контейне
рах, горщиках або підвісних вазонах чудово росте садова та лісова суниця. Пагони 
з достиглими ягодами звисають через краї горщиків, тому їх майже не вражає сіра 
гниль, як це часто трапляється з суницею, вирощеною на садових грядках. Якщо 
правильно підібрати розміри горщиків, у них добре почуватимуться чорниця, 
смородина, ківі й навіть виноград (див. с. 134).

Характеристика: багаторічній напівкущ, 
що добре розмножується насінням. Частий 
гість «дитячих балконів». Квітки леонотіса 
вкриті волохатими ворсинками, як хутром, 
і віддалено нагадують левові вуха —  звідси 
й наукова назва рослини, яку можна пере
класти, як «левиновухий». Така квітка може 
і здивувати, і надовго привернути увагу 
дитини.
Розміщення: рівномірне поєднання сонця 
і тіні —  ось ідеал для леонотіса.
Догляд улітку: потрібний рясний полив, 
щоб не допустити пересихання ґрунту 
в горщ ику з леонотісом. Починаючи з квітня 
час від часу обрізуйте пагони, щоб рослина 
краще кущилася.
Догляд узимку: восени рослина втрачає 
все листя. Зимує в приміщенні (байдуже —  
світлому чи темному) за температури від 
+ 5  до 15 °С.
Здоров'я: навесні на верхівках пагонів 
може з'явитися попільниця, а в літню спе
ку —  білокрилка.

Характеристика: новий сорт, рослина 
дуже компактна і в діаметрі кущ не пере
вищує ЗО см. Квітки всіх куфей мають шість 
нерівних пелюсток, причому дві верхні 
значно більші за решту чотири. В сорту 
«мишачі вушка» к інці цих пелюсток формою 
нагадують фізіономію М іккі Мауса —  героя 
улюблених дитячих мультиків. 
Розміщення: ця уродженка Центральної 
Америки готова добре квітнути і на сонці, 
і в півтіні.
Догляд улітку: ґрунт у горщику завжди 
має бути вологим. Навіть після короткої 
«засухи» ніжні рослини насилу оговтуються. 
Догляд узимку: можлива зимівля за 
температури від +1 0  до 15 °С у світлому 
приміщенні. Уникайте в цей період перезво- 
ложення ґрунту в горщику. Надвір куфею 
виносять у березні. Можливе садіння насін
ням і вкоріненими з осені живцями. 
Здоров'я: зрідка куфеям докучає попіль
ниця.

Куфея «мишачі вушка»
(СирНеа «Тіпу Місе»,)

Леонотіс собачокропмгннй
(І-єо по їіз Іеопигив)



Цікава новинка 
для горшкового 
саду: хрін
ниця олійна 
(ЗріїапіЬез 
оіегасеа). Якщо 
пожувати 
жовту головку 
квітки, язик 
ненадовго зані
міє — забавний, 
проте цілком 
безпечний екс
перимент, адже 
хрінниця — 
їстівна салатна 
рослина родом 
із Південної 
Америки.

Усе, сказане про ягідні кущі й кущики, стосується також кукурудзи, томатів, огір
ків, цуккіні та інших овочів, які дають на балконах цілком пристойний урожай. 
Можливо, не надто великий, щоб забезпечити заготовки на зиму, але дітям буде 
радісно день у день спостерігати за тим, як підростають, квітнуть і зав’язуються 
овочі, вимірювати їхні розміри і збирати достиглі (див. с. 132 і далі).
Уже в ранньому дитинстві вони таким чином зможуть скласти уявлення про роз
виток плодів на різних стадіях.

Рослини для виробів
Діти не тільки розглядають, а й охоче граються з квітками, насінням і супліддя
ми. Під керівництвом дорослих із насіннєвих коробочок клематіса (ломиноса) 
(Сіетаііз), скабіози зірчастої (5саЬіо$а с. 52) або коробочок маку східного
(гібриди Рарт ег огіепіаіе) вони можуть виготовити незвичайні фігурки й кон
струкції.
Квітки аммобіума (Ат т оЬіит ) або безсмертника (Неііскгувит Ьгасіеаіит) легко 
засушити, адже їх пелюстки містять зовсім мало вологи. Сушити їх треба протягом 
кількох днів у тінистому, добре провітрюваному місці. Від прямих сонячних про
менів пелюстки втрачають своє забарвлення і вицвітають. Після сушіння рослини 
зберігають свій вигляд роками, і їх можна використовувати для складання компо
зицій із сухоцвітів.
Восени для виготовлення потішних фігурок придадуться качани кольорової 
кукурудзи або плоди різних сортів декоративного гарбуза (див. с. 132).

Рослини для їжі та гри
Б Клунар ія

( І  ипагіа аппиа)

Характеристика: на початку літа ці одно- 
або дворічні рослини привертають увагу 
своїми суцвіттями з пурпурово-фіолето
вими квітами й тонким ароматом. Потім 
з'являються плоскі стручки, п ін к и  яких про
зорі, я к  пергамент, —  настільки, що добре 
видно насіння. Висушені стручки здавна 
відігравали роль «грошей» у дитячих іграх. 
Розміщення: від жаркого осоння до пів
тіні.
Догляд улітку: лунарія —  рослина не над
то вибаглива. Постійно ледь вологий Грунт 
та щотижневе підживлення рідким добри
вом —  цього цілком достатньо. Насіння 
висівають у горщики восени чи у квітні. 
Догляд узимку: горщики з дворічними 
сортами лунарії вкутують або поміщають 
у м ішки з сухим листям чи соломою. Зимує 
на повітрі, але надто сильних морозів 
не переносить.
Здоров'я: дуже життєздатна і міцна рос
лина, стійка до ш кідників та хвороб.

Декоративна капуста
(Вюззіса оіегасеа)

Характеристика: що холодніше повітря, 
то яскравіше листя декоративної капусти 
забарвлюється в яскраво-рожевий, н іж 
но-рожевий або кремовий колір. Чогось 
кращого для осіннього оформлення балкона 
годі й придумати.
Розміщення: ідеально підходять найбільш 
сонячні місця.
Догляд улітку: насіння різних серій і сортів 
декоративної капусти висівають у горщики 
пізно —  в липні. У серії «Ііадоуа» кучеряве 
листя, у серії«Рідеоп» —  гофроване, а сор
ти з серії «$цпгі5е» або «5ишеІ» утворюють 
компактні рослини з кількома головками, 
які здалеку нагадують букети квітів.
Догляд узимку: декоративна капуста не 
боїться перших нічних морозів. Та коли 
холоди затягнуться, її листя почорніє. Зрізай
те головки до того, я к  це станеться, їх можна 
вживати в їжу як звичайну городню капусту. 
Здоров'я: декоративна капуста —  куль
тура пізня, тому капустяна муха і капустяна 
попільниця —  найстрашніші ш кідники 
городньої капусти, —  просто не встигають 
заподіяти їй серйозної шкоди.
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Літо, сонце, соняшники

Якщо стебло 
квітки зла
малося, слід 
підв’язати 
його до тонких 
бамбукових 
паличок і обмо
тати місце зламу 
лейкопластиром 
з домашньої 
аптечки.
За кілька тижнів 
рослина залікує 
рану і ще довго 
тішитиме вас 
своїм цвітінням.

Побачивши цю рослину хоча б один раз, будь-яка дитина безпомилково 
взнає соняшник оліїстий (Неііапікиз аппииз). З насіння цієї рослини, що 

вирощується на полях, виробляють найпопулярнішу олію. А звичайні та горш
кові сади прикрашають різними видами декоративних соняшників. Головки 
їхніх квітів завжди повернені до сонця, і іноді протягом дня обертаються на 

180°. Соняшник дуже легко виростити з насіння. Якщо висадити його в середині 
або наприкінці квітня в ґрунт, воно проростає протягом кількох днів. Якщо горщики 
стоять у добре освітленому й захищеному від вітру місці, за тим, як ростугь молоденькі 
соняшники, можна спостерігати день за днем. Проте пізніше, коли з’являються великі 
квіткові кошики, навіть невеликий порив вітру може надломити рослину.

Крихітки серед велетнів
«Що вище, то краще» — ці слова протягом десятиліть були за девіз для садівників, які 
змагалися між собою, хто ж із них виростить найбільшу рослину соняшнику з най
більшим кошиком. Отож такі сорти, як «Кіп§ Коп§» досягали висоти 4,5 м! Звичайно, 
для саду на балконі такі «монстри» не підходять — тут потрібні низькорослі, компакт
ні, стійкі до захворювань сорти, квіткові кошики яких розташовані на висоті стегна, 
максимум — грудей дорослої людини. У наш час основним завданням селекціонерів 
стало виведення сортів із кошиками небувалих і несподіваних забарвлень. Тому вже 
понад півстоліття садові соняшники квітнуть не сонячно-жовтим, а густо-червоним, 
коричнево-червоним, різними відтінками кремового кольору, можна зустріти і двоко
лірні сорти. Махрові декоративні соняшники мають чудовий вигляд, але не утворюють 
насіння — а це важливий для дітей момент. Адже восени можна зібрати урожай насін
ня і поласувати ним усмак. Можна також зберегти насіння соняшнику і використати 
для годування співочих птахів зимової холодної пори.

оративш соняшники для саду на балконі
Назва сорту Кол ір Висота рослині/!
«Від 5тіІе» ЖОВТИЙ 40 см,дуже ранній
«ЕІІїе 5ип» яскраво-жовтий 160 см, дуже ранній
«Ногепга» червоний з  ясно-жовтим кошиком 120 см
«РІогізїап» коричнево-червоний із жовтим кошиком 120 см
«Ікарус» лимонний 140 см
«Расіпо» жовтий 40 см
«Ргасіо СеІЬ» золотистий 140 см
«Ргасіо Весі» темно-червоний 160 см
«Кіпд ої Ріге» кільцеподібно-червоний із жовтим 120 см
«5огуа» яскраво-жовтогарячий 120 см
«5огауа» оранжево-жовтий 150 см
«5іагЬиг5І І_етоп Аига» лимонно-жовтий, махровий 160 см
«ЗипЬеат Р1» жовтий із жовтим кошиком 170 см
«ТесІсІуЬаг» жовтий, махровий 40 см



Птахи, тварини 
і комахи на балконі
Таке собаче життя!

Собаки й коти, безпере
чно, наші найкращ і друзі.
А з друзями заведено ділити  
радощі, у том у числі й радість 
володіння власним садом  
на балконі чи терасі. Собаки  
звичайно охоче риються 
в землі, та для горщ иків  
і д іж о к із рослинами вони  
все-таки роблять виняток —  
не той розмах! Інколи вони 
їдять кілька видів трав для 
поліпш ення травлення, але 
це зовсім не означає, що ваші 
чотириногі приятелі накида
тимуться на ко ж но го  пред
ставника флори, що потра
пить їм  на очі. Листя, пагони  
й квіти горш кових рослин  
собаки не чіпають практично

ніколи, то ж  небезпека отру
єння екзотичним и алкалоїда
ми зовсім незначна. Плоди, 
ягоди, стручки й насіння  
тако ж  їх не приваблюють. 
Том у запобіжні засоби акту
альні лиш е для води, якою  ви 
поливаєте рослини: собаки  
полюбляють відстояну і охо
чіше п'ють воду з піддонів  
для горщ иків, ніж  свіжу з-під  
крану. Але ж  вода в піддонах  
м ож е містити деяку кількість  
рідких добрив або, що ще гір 
ше, пестицидів. Для того щоб 
виключити таку ймовірність, 
кращ е використовувати  
замість піддонів д екоратив 
ні горщ ики , в які собаці не 
вдасться просунути морду, 
аби дістатися води, що зібра
лася в них.

Лапки, м'які, як оксамит

А от коти, як не дивно, набагато 
частіше ускладнюють життя 
власникам балконного саду. 
Якщо в них немає можливості 
точити кігті в іншому місці, вони 
вподобають для цього найбіль
шу рослину в діжці, і тоді її кора 
невдовзі повисне клаптями. 
Замажте рани на стовбурі садо
вим варом, обмотайте джуто
вою стрічкою, щоб захистити 
від можливих і в майбутньому 
котячих атак. Та коли кіт упора
ється і з джутовою тканиною —  
отже, час придбати в зоомага
зині стовпчик або спеціальне 
деревце для точіння кігтів. Інак
ше вам доведеться розпроща
тися з улюбленою рослиною. 
Котів чарівно ваблять запахи 
деяких рослин, і в нестримному 
прагненні сповна насолоди
тися ними тварини залазять 
у горщик, а часто і в середину 
пахучого кущика. Це завжди

Кропив янка (кропив’яна ванеса): бажаний гість Шершні — велика рідкість в умовах міста



Собаки — зразкові відвідувачі саду на балконі

веде до втрати значної кіль
кості листя, пагонів і гілочок, 
наприклад, у декоративної 
котячої м'яти (котячої м'яти 
лимонної] (№ ре1а ґаазнепіі), 
що має сильний «лимонний» 
аромат. Боротися з цим марно, 
краще відмовитися від тих рос
лин, які так до вподоби вашому 
котові, або ж  відразу змиритися 
з їхньою втратою.

Пернаті гості

Птахи регулярно навідуються 
на балкони й тераси, при
чому не тільки взимку, коли 
їх підживлюють власники 
горш кових садів. Іноді синиці, 
горобці, голуби навіть гніз
дяться в балконних контей
нерах. Якщо прикріпити на 
балконі шпаківню, то можна не 
сумніватися, що невдовзі в ній 
з'являться мешканці —  пташи

не сімейство. То й добре, адже  
птахи завжди бажані гості 
у вашому саду. Вони контро
люють чисельність комах, які 
іноді отруюють життя росли
нам. За таку послугу належить  
платити терпінням —  адже  
під час спорудження гнізда 
частина зібраних птахами 
«будматеріалів» обов'язково  
опиниться на підлозі балкона 
чи тераси. І хоча птахи-батьки 
дуже охайні, постійно стежать 
за виводком і видаляють від
ходи його життєдіяльності, 
підрослі пташенята все одно  
примудряються забруднити  
послідом найближчі околиці 
гнізда. Якщо сезон для пта
ш иної пари виявився вдалим 
і пернаті почувалися в без
пеці, наступного року вони 
обов'язково повернуться на 
ваш балкон, а з роками стануть 
зовсім ручними.

Легкокрилі 
коштовності

На жаль, метеликів у містах 
у наш час стає все менше. 
П ричина цього не брак квітів, 
нектаром  яких живляться 
метелики, а відсутність кор
мових рослин для гусениць.
У наш их балконних садах 
квітучих рослин достатньо, 
проте в них немає й місця для 
кропиви та інш их бур'янів, 
з яких складається основний  
раціон гусениць багатьох  
метеликів. Том у м еш канці 
міста набагато рідш е мають 
можливість помилуватися  
казковими лускокрилими, н іж  
сільські жителі. А якщ о вам 
усе-таки хочеться частіше  
спостерігати за «легкокрили
ми коштовностями», запроп о
нуйте їм  самим і їхнім гусени
цям відповідну їжу.



Сміливо й свіжо: балкон для МОЛОдиХ
Школа позаду. Заради продовження навчання або роботи молоді люди часто 
покидають рідну домівку, облаштовують власне гніздечко. Звичайно це невелике 
помешкання, яке гуртом винаймають двоє-троє молодих людей, щоб заощадити на 
оплаті. Разом із житлом у їхнє розпорядження потрапляє й балкон, який, як пра
вило, зовсім не нагадує квітучий сад. Дарма, що цей балкон невеликий, для кількох 
рослин місця на ньому напевно вистачить. І якщо робота або навчання не потре
бує постійного сидіння в кімнаті, можна зручно влаштуватися на свіжому повітрі: 
разом із ним у голову впадають і свіжі думки. Легкий столик, на який можна поста
вити склянку із прохолодним напоєм чи філіжанку кави, доповнить ваш «зелений 
оазис». А привезені з поїздок сувеніри та пам’ятні дрібниці прикрасять інтер’єр. 
Це може бути кераміка, колекція зрізів деревини, мушлі, намисто — будь-що!

Деш ево й сердито
Студенти — народ небагатий, більша частина їхнього бюджету витрачається на 
найнеобхідніше. На розкіш та екзотику залишається зовсім мало, а бува що й зовсім 
нічого, тому, якщо вже ви беретеся до декорування свого балкона, поміркуйте про 
те, щоб зробити це з якомога меншими витратами. Спершу — про насіння. Оскільки 
вам не випадає ганятися за модними і дорогими новітніми сортами, можна самим 
виростити рослини з насіння, кілька пакетиків якого коштуватимуть зовсім недо
рого. До того ж, ви отримаєте безліч саджанців, якими можна обмінятися з друзя-

Вітамінний заряд: фрукти, вирощені в горщику

Уникайте пере
вантаження 
балконів у ста
рих будинках! 
Пам’ятайте, що 
рослини в діж
ках та контейне
рах із вологою 
землею мають 
значну масу.



ми. Врешті-решт, спробуйте заздалегідь 
домовитися про те, хто який сорт або 
вид вирощуватиме. Отже, з мінімаль
ними витратами на купівлю землі, гор
щиків і добрив ви станете володарем 
безлічі найрізноманітніших рослин.
Є й інший спосіб — вирощування рос
лин із живців та паростків. їх можна 
попросити у своїх батьків або батьків 
ваших друзів. Наприклад, герані роз
водити простіше простого: достатньо 
висадити живець у ґрунт, де рослина 
незабаром укоріниться. Верхівки паго
нів бруТмансії (Вги^тапзіа, с. 66) або 
олеандра (Мегіит, с. 14) швидко пуска
ють коріння навіть у склянці з водою, 
після чого їх висаджують у горщик.
Ще один варіант: завжди є люди, які 
давно хочуть позбутися якоїсь росли

ни, але не наважуються її викинути. Чудово, звичайно, коли той чи той зелений 
друг супроводжує вас упродовж багатьох років і навіть десятиліть. Але буває, що 
він надто розрісся або заважає, як сіль у оці, і хочеться чогось новенького. Багато 
власників саду на балконі будуть просто щасливі, якщо замість того, щоб вируши
ти на компостну купу, стара рослина знайде нового власника. Спробуйте також 
звернутися до місцевого клубу садівників-аматорів — обмін рослинами там справа 
звичайна і поширена. Крім того, в спеціалізованих журналах, газетах і на інтернет- 
сайтах регулярно з’являється купа оголошень про різні розпродажі, пропозицій 
щодо обміну та безкоштовного віддання рослин.

Герані, що дісталася вам «у спадок», і старого відра 
цілком достатньо для декорування невеликого 
балкончика

Горщики мають бути недорогі
Не варто витрачати цілий статок на розкішні квіткові горщики з італійської 
теракоти. Цілком придадуться для цього предмети домашнього вжитку, що від
служили свій термін: відра, сковороди, каструлі. Навіть старий садово-городній 
інвентар, такий як тачки, можна легко перетворити на контейнер для квітів, про
свердливши отвори для стоку води в днищі і заповнивши дренажем та садовою 
землею. А на місцевих блошиних ринках можна знайти багатий вибір ще ори
гінальніших предметів, які також перетворяться на горщики. Якщо зовнішній 
вигляд старої речі вам не подобається, зачистіть її наждаком і наново пофарбуйте. 
І ще важливо от що: найкраще рослини розвиваються в хороших пластикових 
горщиках, оскільки в них добре врівноважується кількість вологи і тепла. Плас
тикові горщики зазвичай поміщують у декоративні, які легко замінювати, постій
но оновлюючи декор вашого зеленіючого балкона. Зберігайте старі пластикові 
горщики — з часом вони придадуться для вирощування розсади. Проте перед 
повторним використанням їх слід ретельно вимити і продезинфікувати. У ґрунті, 
що залишився від «попередників», можуть міститися шкідники та збудники хво
роб рослин.



Менше  —

Коли в травні ви 
виносите рос
лини, що пере
зимували, на 
відкритий бал
кон, не ставте їх 
відразу на сонце. 
Рослини повин
ні поступово 
звикнути до змі
ни освітленості 
та рівня уль
трафіолетового 
випромінюван
ня. Інакше вони, 
як і ми з вами, 
можуть дістати 
сонячні опіки.

означає краще!
Рослини на балконі потребують не тільки регулярного догляду, а й стають для свого 
господаря додатковим клопотом. Так, на час канікул вам доведеться знайти кого- 
небудь, хто б доглянув за вашим горшковим садком, а якщо не вийде — доведеться 
перевозити рослини туди, де про них потурбуються. Тому не варто відразу заводити 
собі безліч рослин у горщиках і великі балконні контейнери. Не кваптеся і не ску
піться. Кілька екземплярів в окремих горщиках або кашпо буде цілком достатньо, 
тим більше що їх легко перевезти до сусідів чи друзів. Більшість рослин не потребу
ють частого поливу, і навіть у розпал екзаменаційної сесії можна приділити цьому 
чверть години.

«Багатофункціональні» рослини
Для «молодіжного» горшкового саду найкраще підходять види, які влітку прикра
шають балкон, а взимку — кімнати в квартирі. Декоративний банан (Миза, с. 25), 
фікус Бенджаміна (Рісиз Ьеп]атіпа), сансевієрія (8апзеуіегіа) та гібіскус (НіЬізсиз 
гоза-зіпепзіз, с. 29) чудово почуваються як у приміщенні, так і на повітрі. Деякі паль
ми, перш за все фінікова (РНоепіх, с. 15) та вашингтонія нитконосна ( \\Газкіп£іопіа, 
с. 15), легко переносять зміну обстановки та умов утримання. Витратитися на при
дбання багаторічних пальм доведеться тільки купуючи молоді рослини, а якщо ви 
оберете види, що масово вирощуються, ціна буде цілком доступною. Ще простіше 
з кактусами: взимку їм достатньо підвіконня, а влітку на балконі ви почуватимете
ся «як у Мексиці». Крім того, багато видів кактусів, якщо їх правильно доглядати, 
напрочуд гарно цвітуть (див. с. 34).

Як декоративні контейнери для горщиків
з рослинами можна використовувати Підвісні полички для квіткових композицій легко
дерев’яні ящики з-під фруктів виготовити з жерсті



«Студентська квітка»
Вибираючи недорогу рослину для балкона, за якою 
було б легко доглядати і вона цвіла тривалий час, 
обов’язково згадують про чорнобривці (Та£ЄІЄ5).
Цю квітку, яку в У країні всі знають як чорнобривці, 
в Німеччині називають «зІисіепІепЬІитеп», тобто 
«студентська квітка». Проте дехто вважає чорно
бривці нудними й старомодними, і молодь часто 
відмовляється заводити ці рослини. А дарма: мода 
на квіти чорнобривців із їх непередаваним поєд
нанням жовтих, жовтогарячих та червоних тонів 
знову повернулася, тим паче що вибір нових сортів 
практично безмежний! Знайдуть серед них своє і ті, 
хто віддає перевагу простим однотонним чорно
бривцям, і ті, кому до душі багатоколірні повні квітки. Особливі багато нових форм 
і забарвлень мають гібриди чорнобривців Та%еіе$ раіиіа. Ці карликові сорти заввишки 
від 20 до 40 см найдосконаліші для вирощування в горщиках. Інша річ — гінкі гібриди 
Та%еіе$ егесіа з великими махровими квітками, вони й справді більше пасують для бабу
синого горшкового саду на просторій терасі заміського будинку (див. с. 84).

Із вдячніст ю за догляд
Усі ходові сорти чорнобривців можна придбати насінням, уже розфасованим 
у пакетики. Висівають чорнобривці в лютому або березні в горщики для розсади, 
накривають і залишають за температури близько +20 °С. Уже за 2—3 тижні роз
саду можна пересадити в окремі горщики, а починаючи з середини травня можна 
виносити на вільне повітря. Відщипування кінчиків пагонів стимулює кущіння та 
утворення великої кількості квіток. Не дозволяйте ґрунту в горщику пересихати.

Дрібноквіткові чорнобривці (Тадеіев раіиіа)
Назва сорту Форма і забарвлення к в іт о к

«Айп» густомахрові, коричнево-червоні з жовтими краями

«Аигога УеІІоиРіге» махрові, лимонні з червоною плямою в центрі

«Вопапга Вее» густомахрові, червоні з жовтим краєм

«Воу Огапде» густомахрові, однотонні жовтогарячі

«Оізсо Огапде» прості, однотонні яскраво-жовтогарячі

«Сгапасіа» прості, широкі, жовті з червоною серцевиною

«Него УеІІои» махрові, однотонні лимонно-жовті

<0аске1 НопеусотЬ» махрові, яскраво-червоно-коричневі з жовтим краєм

<0апіе5ргу» махрові, нижні пелюстки темно-червоні, верхні — ясно-жовті

« Іи тЬ о  Вісоїог» махрові, жовті з червоною серцевиною, з дуже великими квітками

«Весі МагіеПа» прості, червоні з жовтим краєм

«5а!агі Тапдегіпе» махрові, жовтогарячі з червоними цятками

«БипЬигзї Огапде апсі РесІ» прості, жовтогарячі з червоним обідком

«Іеп ііЬ  КесІ апсі СоїсІ» махрові, жовті з нерегулярним червоним крапом чи обідком
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ід е ї для самотніх і заклопотаних
Той, хто змушений більшу частину дня бувати поза домівкою і напружено працю
вати, постійно стикається з серйозною дилемою. З одного боку, хотілося б увечері 
розслабитися в домашньому затишку, на мальовничо оформленій терасі або пишно 
квітучому балконі, з другого боку — часу на догляд за рослинами, на декорування 
хронічно бракує. І все-таки рішення існує!

Грош і заощаджують час: сервіс для балкона
У тих, хто працює, менше проблем із грішми, та набагато більше — з вільним 
часом. Тому не варто гаяти його на вирощування рослин — замість вас це зроб
лять садівничі фірми, де обов’язково є досвідчені фахівці. Ви привозите туди свої 
горщики і контейнери, уточнюєте список того, що хотіли б мати, або знаходите 
серед великої кількості видів і сортів те, що вам припало до вподоби, — і за кілька 
днів вам доставлять висаджені за всіма правилами дорослі рослини. Зрозуміло, 
такий сервіс недешевий, та вже в перші теплі травневі дні ви зможете повно
цінно відпочивати у власній «зеленій оазі», уникнувши ходіння переповненими 
садовими центрами і не забиваючи голову вибором землі, добрив, дренажу тощо. 
Співробітники фірми не залишать вас напризволящ е — ви одержите всю необ
хідну інформацію про те, як правильно доглядати за рослинами та де їх краще 
розмістити.
Якщо ж  вам більше до душі не квітучі однолітники, а багаторічні рослини в діжках, 
перед вами неминуче постане проблема зимівлі великих південних рослин. Не слід 
відмовлятися від горшкового саду, якщо у вашій квартирі або будинку немає від
повідного приміщення для зимівлі рослин. Спеціалізовані фірми сьогодні пропо
нують нову послугу — платну зимівлю середземноморських і тропічних рослин. 
Восени рослини заберуть у вас і повернуть навесні — та ще й у чудовому стані.

А в т о м а т и ч н і« садівники»
Якщо ваша робота вимагає від вас частих поїздок, коли ви надовго полишаєте 
домівку, перспектива утримання балконного саду стає вкрай сумнівною. А втім

сумувати не варто — вам стане у при
годі... техніка. Ваш вірний помічник 
у догляді за рослиною — компакт
на зрошувальна система, керована 
мікрокомп’ютером. Подібні систе
ми підключаються безпосередньо до 
водопроводу або навіть до насоса, 
встановленого в посудину для збору 
дощової води. Режим поливу можна 
настроювати індивідуально для кож
ної рослини, а тонкі шланги, які під
водять до кожного горщика або кон
тейнера, живлять рослини вологою 
протягом усього дня через форсунки 
чи крапельниці.

неперевершене!
Позбавитися від утоми і стресів: у  цьому зелене оточення





Режим поливу не тільки регулюється індивідуально, а й коригується комп’ютером 
з урахуванням вологості повітря та температури на балконі чи терасі. Проте такі 
автоматичні системи зручніше використовувати, якщ о ваші рослини утворюють 
великі групи, а не розставлені в різних кутках балкона.

Великі краще!
Великі окремі рослини — кращ ий вибір для тих, хто рідко буває вдома. На відмі
ну від невеликих молодих рослин, як і за нерегулярного догляду погано ростуть 
і гірше квітнуть, «балконні гіганти» надійніші та витриваліші. Так, молоді рос
лини в неглибоких маленьких горщиках за відсутності поливу вже через кілька 
годин починають сохнути і можуть отримати серйозні пош кодження. У розпо
рядженні «гігантів» — горщ ики і діжки з великим обсягом ґрунту, в якому може 
кілька діб зберігатися достатня кількість вологи та поживних речовин. Якщо ж 
і цього виявиться замало, у тканинах великих рослин є досить запасів необхід
них речовин та енергії, щоб тривалий час підтримувати їхнє існування. Тому 
краще витратити трохи більші суми на придбання трьох-чотирьох екземплярів 
дорослих великих рослин, ніж «розкидатися» на безліч дрібних, адже в підсумку 
їхнє утримання та догляд за ними коштуватимуть дорожче, особливо якщ о літо 
видасться жарке і посушливе.

Купуючи рос
лини, звертайте 
увагу не на 
їх зовнішній 
вигляд, а на 
здоров’я та 
життєздатність. 
Вади форми 
крони або 
кущика легко 
виправити обрі
зуванням.

Краще те, що легко вирощ уєт ься, ніж те, що довго цвіте
П оняття «легкий у вирощ уванні», яким  користую ться рослинники, досить 
двозначне. Його застосовують до тих видів рослин, яким  не потрібно багато 
вологи, практично не потрібні добрива, а також  обрізування, часте пере
садж ування та інш ий клопіт. У той же час так називаю ть і ті рослини, які

Декоративний тютюн
(Ьіісоїіапа аіаіа Ипк & Оііо)

Характеристика: викурити люльку, 
набивш иїїлистям цього виду тютюну, 
не вдасться, але можна насолоджуватися 
солодким вечірнім ароматом його труб
частих лійкуватих квіток від червня аж до 
жовтня. Такі серії, як «5їаг-5Нір», «№р» або 
«5агаЮда», з червоними, рожевими, білими 
та жовтими квітками, досягають висоти не 
більше ЗО— 40 см.
Розміщення: півтінь без протягів.
Догляд улітку: рослинам щодня потрібний 
рясний полив, а підживлення —  щотижня. 
Догляд узимку: декоративний тютюн —  
однорічна рослина, тому зимівля не мас 
сенсу, хоча й можлива. Насіння висівають 
у березні, а горщики виставляють надвір 
у травні.
Здоров'я: якщо горщик стоїть у надто 
вологому і жаркому місці, листя тютюну 
може вразити борошниста роса.

Дозвілля в ароматному оточенні
Геліотроп деревовидний
(Неііоігоріит агЬогезсепз)

Характеристика: цей багаторічній напів
кущ цілком виправдовує свою німецьку 
назву «ванільна квітка»: фіолетові квітки 
геліотропа пахнуть ваніллю, принаджуючи 
комах-запильників, перш за все метеликів. 
Маючи висоту близько 30 см, рослина мас 
дуже компактний вигляд, особливо сорти 
з темно-синіми та фіолетово-синіми квітка
ми «Міпі Магіпе» та «ВІие Шопсіег». 
Розміщення: сонце благотворне для гелі
отропа, поки земля в горщ ику залишається 
вологою. Затінюйте прикореневу зону: висо
ка температура гальмує розвиток кореневої 
системи та живлення всієї рослини.
Догляд улітку: потребує підживлення 
рідким добривом один раз на два тижні. 
Періодично відщипуйте кінчики верхніх 
пагонів, щоб кущ ики стали густішими. 
Догляд узимку: зимує в освітленому при
міщ енні за температури від +1 0  до 15 °С. 
Здоров'я: інколи геліотропи вражає біло- 
крилка.



І д е ї  д л я  с а м о т н і х  і з а к л о п о т а н и х 65

Рослини, що 
потребують 
постійного 
догляду, — такі, 
як, наприклад, 
бруїмансія, — 
простіше виро
щувати у вели
ких горщиках. 
Великий обсяг 
ґрунту містить 
значні запаси 
вологи та міне
ральних солей.

квітнуть дуже рясно і навіть на балконі у зовсім  недосвідченого дилетанта 
мають чудовий вигляд. Проте саме такі рослини найчастіш е потребують ряс
ного поливу, підж ивлення двічі на тиж день і обрізування кож ні 4—6 тиж нів. 
Це чи не найпопулярніш і меш канці балконних горщ иків: картопляне дерево 
(Ьусіапікев гапіопеіііі), олеандр (ЛГепнт оіеапсіег, с. 14), хризантема кущова 
(А г§угапікет ит , с. 99) та інші. Той, хто не зуміє піклуватися про них регуляр
но, нехай не навіть не мріє про чудове цвітіння. Тому критично ставтеся до 
позначки «легкий у вирощ уванні» на ярликах і упаковках і частіш е звертайтеся 
за порадою до фахівців садових фірм, щоб з ’ясувати, яких витрат часу і коштів 
потребує рослина. Герані, наприклад, дійсно легкі у вирощ уванні, і перш  за 
все завдяки м ’ясистим  стеблам і листю, що зберігає запаси вологи. Те ж саме 
м ож на сказати про агапантус (А §арапіки$, с. 43) або маслину європейську (Оіеа 
еигораеа, с. 139), як і без проблем переносять «посушливі» періоди в горш ково
му саду, коли господаря немає вдома.

«Ласкаво просим о » для нюху
Працюючі люди виходять на балкон, в основному, увечері, після праці. Але ж  
квіти у сутінках втрачають свою яскравість та привабливість. Тож потурбуйтеся 
про те, щоб напівтемряву вашого горш кового саду наповнювали приємні квіт
кові аромати. Використовуйте такі рослини, як  декоративний тютюн (ИісоИапа, 
с. 64) або бруґмансія (Вт ^т апзіа, с. 66), як і виділяють свій аромат лише у вечірні 
години. А якщ о ви залиш илися вдома у вихідні, жасмин, зірчастий жасмин і гелі
отроп подбають про те, щоб протягом усього дня повітря напоювалося пахощ а
ми. У цьому їм допоможуть левкой (М аїікіоіа , с. 85), лобулярія (ЬоЬиІагіа, с. 97), 
жовтуш ник (Егувітит ) та запаш ний горош ок (Ьаікугт , с. 110).

Жасмин
Ра$тіпит)

Характеристика: не слід плутати аромат
ний кущ із Південно-Східної Азії з ясмином 
або чубуковцем,хоча він також має бота
нічну назву садовий жасмин (РИіІасІеІрНиз). 
Залежно від виду ці швидкорослі виткі 
рослини цвітуть у різний час. Для балкона 
і тераси найкраще підійдуть види, що 
цвітуть ул ітку,— такі, я к /  оіїіс іпвін  (літній 
зелений), 1. мт Ьвс або ] .  агогісит (обидва 
вічнозелені). Квітки жасмину широко вико
ристовуються як прикраса.
Розміщення: півтінь цілком влаштовує 
жасмин, хоча сонячне, але нежарке місце 
більш придатне.
Догляд улітку: потреба у волозі помірна, 
потребує підживлення один раз на 10 днів. 
Догляд узимку: добре зимує в освітлено
му приміщенні за температури від + 5  до 
15 °С. Під час зим івлі можуть усохнути кіль
ка пагонів, але то дарма —  навесні рослина 
дасть безліч нових.
Здоров'я: зрідка уражається попелицею.

і Китайський зірчастий жасмин
(ТгасЬеІо$регтит іазтіпо'кіеі)

Характеристика: всупереч назві, ця 
вічнозелена витка рослина не є родичем 
жасмину, а належить до родини кендирових 
(барвінкових). Його зірчасті білі квітки, що 
утворюють суцвіпя, виділяють сильний 
солодкий аромат. Цвітіння починається 
в середині літа і триває впродовж багатьох 
тижнів.
Розміщення: чудово розвивається як 
у напівзатінених місцях, так і на сонці. Якщо 
світла надто багато, листя рослини набуває 
червонуватого кольору.
Догляд улітку: невимогливий до догляду. 
Помірний полив, зрідка —  підживлення. 
Ріст пагонів слід контролювати і направляти. 
Догляд узимку: як і багато вічнозелених 
рослин, потребує світлого прохолодного 
приміщення. Непогано переносить ранні 
морози, тому восени може довше залиша
тися надворі.
Здоров'я: у наших широтах у зірчастого 
жасмину немає природних ворогів.



АнгеЛЬСЬКІ сурми в квіт ковому оркестрі

Бруїмансія Бруґмансія (Вгщтапвіа сапсіісіа), чия німецька назва в перекладі означає «ангельські
добре розмно- сурми», — вічнозелений кущ із численної родини пасльонових. Це одна з найулюбле-
жується жив- ніших субтропічних декоративних рослин, які вирощують у наших краях у відкрито-
пагонів, при- Грунті та в горщиках на балконах. За сезон на кожному кущі з’являється від 100
сипані землею, до 500 великих дзвоникових квіток, що справді нагадують ніжні музичні інструменти
пускають корін- дивовижних відтінків та розмірів. У деяких видів бруґмансій вони сягають 20—45 см
ня протягом
двох тижнів. завдовжки і 15—20 см у діаметрі. Бруґманси ростуть і цвітуть на всю потужність,

немов наввипередки, і подекуди навіть у квітникарів-початківців мають вигляд не 
гірший, ніж у ботанічних садах за професійного догляду. У горшкових садах найчас
тіше можна зустріти бруґмансію запашну (Вгщтапвіа $иауеоІеп$) та безліч гібридів 
і сортів, виведених на її основі, а також бруґмансію деревовидну (Вги§тап$іа агЬогеа). 
Цікаво, що насіння всіх цих рослин в Україні можна знайти у продажу під загальною 
назвою «дурман» або «дурманне дерево», хоча вже кілька десятиліть тому в родині 

пасльонових для бруґмансій був виділений особливий рід, що не має нічого спіль
ного ані з дурманом індійським {Оаіига теіеї), ані з блекотою, ані з беладонною.

Багато  —  це саме якраз!
Доглядаючи за бруґмансією, важко що-небудь зробити неправильно. Не скупіться для 

неї на все, чого потребує рослина, і «ангельські сурми» засурмлять на вашу честь. Під 
час поливу використовуйте більше води, ніж звичайно: надлишок збереться в піддоні 
горщика і рослина скористається ним у спекотні сонячні дні. Якщо протягом усього дня 
вас немає вдома і тому ви не можете стежити за станом вашої бруґманси, перемістіть її 
в напівзатінене місце, де вона не буде так швидко витрачати вологу, випаровуючи її через 
велике і м’яке листя.

Найкрасивіші та найароматніші сорти бруґмансій
Назва сорту Забарвлення к в і т о к Особливості
«Аргісо^иееп» в ід  абрикосового до лососевого міцний сорт
«Від .Ііт» білі, махрові новий крупноквітковий сорт
«СЬагІез СгітаїсІІ» жовті, пізніше — жовтогарячі надійний сорт
«СЬагІезїоп» білі, махрові двох'ярусні квітки оригінальної форми
«СКагіу» жовтувато-лососеві, махрові помірно рослий
«СИагтіпд» жовто-оранжеві, раннього цвітіння дуже міцний сорт
«СіпсІегеІІа» рожеві дуже яскравий відтінок квіток
«Сгеат & РеасН» кремові листя блідо-жовте, плямисте
«Оорреіїез ЬоПсНеп» білі, махрові рясно квітучий міцний сорт
«ОотгозсЬеп» темно-рожеві крупноквітковий, дуже міцний сорт
«ЕпдеІздібсксНеп» білі з ароматом ванілі
«Ехоїіса Ріпк» рожево-червоні, завдовжки до 40 см надзвичайно яскраве забарвлення квіток
«РІатепсо» оранжево-червоні з темнішою 

облямівкою
помірно рослий, квітне довго, стійкий до шкідників

«СеІЬег Ніезе» лимонно-жовті швидкорослий, утворює високий стовбур
«Соїсіеп І_ас)у» кремові, махрові дрібноквітковий, помірно рослий
«СоИгаиБсН» жовті помірно рослий



Бругмансії цвітуть надзвичайно рясно, а їхні 
квітки вирізняються не лише витонченістю, 
а й великими розмірами

Зазвичай бруґмансії рекомендують підживлюва
ти двічі на тиждень. Але не слід використовувати 
комплексні добрива—вони занадто концентровані, 
і доза поживних речовин може виявитися надлиш
ковою. Полегшують догляд за рослиною добрива 
тривалої дії, гранули яких ще в квітні вносять до 
горщика або змішують зі свіжою землею під час 
пересаджування. їх потрібно вносити приблизно на 
50 % більше, ніж зазначають на упаковці виробни
ки: і в цьому бруґмансіям подобається, щоб «усьо
го було багато». В середині або наприкінці червня 
рослини потребуватимуть ще одного ґрунтовного 
підживлення, а наприкінці серпня підживлювати 
бруґмансії припиняють.

Обрізувати обережно!
Підрізуючи дуже довгі пагони та гілочки крони, які можуть за сезон вигнатися на 
висоту людського зросту, можна тримати бруґмансії в «балконних» кондиціях. Але 
не захоплюйтесь обрізуванням занадто — що глибше буде вирізано крону, то більше 
часу знадобиться рослині навесні, щоб на ній з’явилися перші квітки. Якщо «каркас» 
багатолітника збережено, бруґмансії розвиваються швидше, і вже в червні з’являються 
чудові лійки квіток. У багатьох сортів цієї рослини квітки вдень закриті і розкриваються 
лише увечері, напоюючи повітря інтенсивним ароматом. Це саме те, що потрібно для 
балконів і терас, якими користуються тільки після закінчення робочого дня. Садівни- 
ки-аматори щороку виводять все нові сорти бруґмансій — і сьогодні їх така величезна 
кількість, що аж очі розбігаються!

Назва сорту Забарвлення к в іт о к О собливості
«СоІсІЇгаит» жовті з темнішим краєм рясно квітучий, але досить повільно росте
«Сгапсі Мапіег» абрикосові рясно квітучий старий сорт
«Сиасіаіоире» кремово-абрикосові квітки завдовжки до 40 см
«НеггепЬаи5ег Сагіеп» жовтогарячі, махрові надійний сорт
«НоМ » абрикосові з довгими кінчиками 

пелюсток
елегантна форма квіток

«Ка$кас!е» білі, пізніше — абрикосові квітки завдовжки до 45 см
«Мауа» абрикосові листя біло-зелене, плямисте, рясно квітне
«МоЬі$и» оранжево-рожеві добре квітне навіть у тіні
«Регїекііоп» рожеві, махрові утворює безліч квіток
«Ріпк Рауогіїе» рожеві з темнішою облямівкою квітки завдовжки до 40 см, теплолюбний сорт
«КЬеіпЬаи$еп» кремово-жовті, махрові міцний сорт
«Козаііе» темно-рожеві з довгими кінчиками 

пелюсток
дуже оригінальна форма квіток

«БауаппаИ» кремові, махрові новий сорт
«ВирегЬа» кремово-жовті, махрові новий сорт
«Тіага» лососеві надійний сорт, квітки з приємним ароматом
«Тиіи» білі, махрові помірно рослий



Оригінальне архітектурне ріш ення (вгорі) і дитяча забавка 
(внизу).

Теракотова амфора в ролі 
міні-фонтану

Прохолодно й чисто: 
вода — еліксир життя
Ж и т тя  б е з  в о д и  б а га т о  х то  
з  н а с  н е  у я в л я є  в за га л і. З я к о ю  
р а д іс т ю  м и  в и р у ш а є м о  в л іт 
к у  д о  м о р я , о з е р а  ч и  р іч к и ,  
а б и , д о с х о ч у  п о в а л я в ш и с ь  
на  с о н е ч к у , с т р и б н у т и  в п р о 
х о л о д н у  в о д у  і о с в іж и т и с я . 
З р о з у м іл о , н і на  те р а с і, н і на 
б а л к о н і н е  з н а й т и  м іс ц я  д л я  
б а с е й н у , в я к и й  м о ж н а  б у л о  б

п ір н у т и . П р о т е  є  б а га т о  ін ш и х  
м о ж л и в о с т е й .

Міні-водойма в діжці 
та відрі
В е л и к і п о с у д и н и  м о ж н а  
в и к о р и с т о в у в а т и  в д е к о р і 
б а л к о н а  я к  м ін і- в о д о й м и . 
П р и д а с т ь с я  п л а с т и к о в е  в ід 
р о  в ід  ш п а к л ів к и  а б о  в о д о 

е м у л ь с ій н о ї  ф а р б и  з м а га з и 
н у  б у д ів е л ь н и х  м а т е р іа л ів , 
с т ін к и  я к о г о  д о с т а т н ь о  м іц н і,  
щ о б  в и т р и м у в а т и  п о с т ій 
н и й  т и с к  в о д и . Д е р е в 'я н і 
д іж к и  к о м п а к т н іш і,  а я к щ о  
п о щ а с т и т ь , м о ж н а  п р и д б а т и  
в и н н у  б о ч к у ,  щ о  в ід с л у ж и л а  
с в о є . У  в о д і д у б о в а  д е р е в и н а  
н а б р я к а є , і к л е п к и  п р и л я 
га ю т ь  т а к  щ іл ь н о  о д н а  д о  
о д н о ї,  щ о  н е  в и н и к а є  п о т р е 
б и  з а с т о с о в у в а т и  г е р м е т и к . 
К о р и с т у й т е с я  б о ч к а м и , 
д е р е в и н а  я к и х  н е  п ід д а в а л а 
ся  с п е ц іа л ь н ій  о б р о б ц і з а с о -



б а м и  д л я  з а х и с т у  д е р е в и н и  
в ід  гн и т т я , —  в о н и  в и д іл я ю т ь  
у  в о д у  р е ч о в и н и , я к і м о ж у т ь  
п о ш к о д и т и  к о р ін н ю .
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н а гр ів а є т ь с я  н е  т а к  ш в и д к о , 
н а м а га й т е с я  не  м ін я т и  в о д у  
п о в н іс т ю , а д о д а й т е  у  м ір у  
в и п а р о в у в а н н я  ч и с т у  д о щ о 
ву. Це н а й п р о с т іш и й  с п о с іб  
п ід т р и м у в а т и  п р и р о д н и й  
б а л а н с , і т р и м а т и  р о з м н о ж е н 
ня  о д н о к л іт и н н и х  в о д о р о с т е й  
п ід  к о н т р о л е м . Н и тч а с т і в о д о 
р о с т і с л ід  п о с т ій н о  в и д а л я ти  
« у р уч н у » .

А якщо без рослин?
П р о б л е м а  з в о д о р о с т я м и  
в ід п а д е  сам а  с о б о ю , я к щ о  
м ін і- в о д о й м у  н е  за с е л я ти  
р о с л и н а м и  в за га л і, а в л а 
ш ту в а ти  на н ій  м а л е н ь к и й  
ф о н т а н ч и к . Д л я  ц ь о го  м о ж н а  
в и к о р и с т а т и  в е л и к і к е р а м іч н і 
п о с у д и н и  і в а зи , я к і  д о д а д у т ь  
х а р а к т е р н о г о  с х ід н о го  а к ц е н 
т у  д е к о р у .  З а в д я к и  п о с т ій н ій  
ц и р к у л я ц ії  в о д а  з а л и ш и т ь с я  
п о р ів н я н о  п р о х о л о д н о ю , 
ч и с т о ю  і н а с и ч е н о ю  к и с н е м .
А  я к щ о  в о н а  з а б р у д н и л а 
ся а б о  у  в о д о й м і в с е -т а ки  
з 'я в и л и с я  в о д о р о с т і,  ї ї  з а в ж д и  
м о ж н а  з а м ін и т и  с в іж о ю . З а м і
н ю ю ч и  в о д у , р е т е л ь н о  о ч и 

щ а й те  в н у т р іш н ю  п о в е р х н ю  
п о с у д и н и , щ о б  у  н а д о к у ч л и 
в и х  в о д о р о с т е й  не  з а л и ш а л о 
ся  ж о д н о г о  ш а н с у . П о с т ій н о  
с т е ж те , щ о б  р ів е н ь  в о д и  б у в  
д о с т а т н ь о  в и с о к и м : н а с о с  
ф о н т а н ч и к а  на  х о л о с т о м у  
х о д у  ш в и д к о  в и й д е  з  л а д у . 
С ь о го д н і м о ж н а  п р и д б а т и  
к о н с т р у к ц ії ,  щ о  п р а ц ю ю т ь  
в ід  с о н я ч н и х  б а т а р е й , і т и м  
с а м и м  не  з б іл ь ш у в а т и  ва ш і 
р а х у н к и  за  с п о ж и т у  е л е к т р о 
е н е р г ію .

Завжди в русі
С п р о б у й т е  в и к о р и с т а т и  
в д е к о р і в а ш о го  б а л к о н а  
ч и  т е р а с и  х а р а к т е р н и й  
е л е м е н т  к и т а й с ь к и х  та 
я п о н с ь к и х  с а д ів  —  к а с к а д  
в з а є м о з в 'я з а н и х  в о д о й м , 
р о з т а ш о в а н и х  на  р із н и х  
р ів н я х . В од а  « с а м о п л и в о м »  
п е р е л и в а є т ь с я  з о д н іє ї  п о с у 
д и н и  д о  ін ш о ї, п о к и  н е  п о т р а 
п и т ь  у  н а й н и ж ч у , а н а с о с  
в и к о р и с т о в у є т ь с я  л и ш е  дл я  
т о г о ,  щ о б  п о в е р н у т и  в о д у  
з н и ж н ь о ї  в о д о й м и  у  в е р х н ій  
р е з е р в у а р .

Ні більше, ні менше
З а с а д ж у й те  в а ш у  м ін і- в о д о 
й м у  о щ а д л и в о . На к в а д р а т 
н и й  м е т р  в о д н о ї п о в е р х н і 
в и с та ч а є  о д н іє ї-д в о х  р о с л и н . 
О с к іл ь к и  о б 'є м  в о д и  у  в а ш ій  
в о д о й м і н е в е л и к и й , в о н а  
ш в и д к о  н а гр ів а є т ь с я  на 
с о н ц і і в т р а ч а є  ки с е н ь . Це 
п р и з в о д и т ь  д о  п о я в и  і ш в и д 
к о г о  р о з м н о ж е н н я  м ік р о 
с к о п іч н и х  в о д о р о с т е й . Т о м у  
п ів т ін ь  —  н а й к р а щ е  м іс ц е  
д л я  м ін і-в о д о й м и : т у т  вод а

Рожеві лотоси чудово почуваються в старій 
оцинкованій ванні





Сед на балконі без клопоту: д л я  Н а й с т а р ш и х
Із роками життя не стає простіше, але і в похилому віці є своя перевага — 
з’являється більше вільного часу, ніж у молоді роки, можна спокійно помірку
вати і приділити увагу тим дрібницям, які зазвичай залишаються непоміченими. 
До того ж, спілкування з рослинами благотворно впливає на здоров’я, а деколи 
навіть омолоджує садівника!
І нехай вас не лякають невеликі фізичні навантаження, які здадуться втомли
вими лише на найперш их порах. Вирощуйте з любов’ю свої рослини і щовесни 
наново декоруйте свій балкон чи терасу. Сучасна техніка і кілька простих при
йомів допоможуть зробити вашу працю легкою і приємною.

Від насіння до цвіт іння
Улюблені сорти декоративних рос
лин зазвичай купують у садових цент
рах у квітні й травні, після чого їх 
необхідно доправити додому. Довга 
дорога, втомливі пошуки, упаковка 
тендітних кущиків, чекання... Та ж 
набагато простіше самостійно вирос
тити саджанці з насіння. При цьому 
одного пакетика цілком достатньо 
для цілого балкона. А якщо не забу
ти з осені дбайливо зібрати і зберег
ти насіння ваших рослин, то і це не 
знадобиться. Проте не всі сорти літ
ніх квітів дають насіння — зокрема 
в махрових сортів тичинки перетво
рюються на пелюстки. Деякі види, 
якщо вирощувати їх із насіння, мають 
зовсім інший вигляд, ніж материнські 
рослини. До того ж, розмножувати 
насінням варто лише «чисті» росли
ни — коли обидві батьківські росли
ни належать до одного сорту, і при 
їх схрещуванні виходить насіння першого покоління або, як називають їх фахівці, 
гібриди Р1. Це, проте, не стосується таких видів, як чорнушка, або нігелла (Ш^еїіа, 
с. 93), ешшольція (Езскзскоігіа.) або дзвоники (Сатрапиіа). У контейнери для роз
сади засипають не надто багато землі. Для успішного вирощування використовуйте 
свіжий, стерильний субстрат. Коли розсада зміцніє, її пересаджують у горщики, де 
рослини і залишаються до тих пір, доки не настане час винести їх на повітря. Цю 
роботу можна спланувати так, щоб пророщування і догляд за розсадою не достав
ляли багато клопоту. Насінням можна розводити не лише однолітники, а й дво
річні рослини — такі, як фіалка триколірна (інша назва — братки триколірні) або 
стокротки (маргаритки) (див. с. 72), незабудки (Муозоііз) чи жовтушник {Егузітит). 
їх висівають у липні або серпні, а на зиму вкривають від холоду ялиновим гіллям. 
У березні фіалку триколірну та стокротку пересаджують у постійні горщики.

М аленький садок, але мій: море гераней 
під самісіньким вікном



Невибагливі і вдячні
Вибирайте найбільш невибагливі рослини, причому такі, які не припинять квітнути, 
навіть якщо ви за станом здоров’я  чи з іншої причини не зможете їх регулярно полива
ти і підживлювати. Тут на першому місці, звичайно ж, герані (пеларгонії) (Реіаг^опіит, 
с. 46), а також санвіталія (ЗатМаїіа), сцевола (8саеуоІа, с. 102), вербена (УегЬепа, с. 104) 
і, нарешті, урсінія (Цгзіпіа апеїкоісіев). Гвоздики (Иіапікш ), чорнобривці (Та§еІез, 
с. 61) та анациклуси (нагідки) (Саіепсіиіа, с. 81) допускають не надто тривалі «перебої» 
у догляді, але тримаються стійко. Найпростіше з природженими «професіоналами 
виживання» — такими, як ксерантемум, або безсмертники (сухоцвіт) (Хегапікетит), 
портулак і кермек виїмчастий (див. с. 73), які потішать вас рясним цвітінням навіть 
у тому разі, якщо ви на якийсь час про них зовсім забудете.
Шавлія (8аШа, с. 124), лаванда (Іауапсіиіа, с. 98), чебрець (Ткутив, с. 119) та інші 
представники родини губоцвітих також не надто вимогливі щодо регулярності 
поливу і внесення добрив, до того ж  усі ці рослини забезпечать вас свіжими при
правами для м’ясних та рибних страв. Досить вийти на балкон чи терасу, аби зірвати 
кілька листків або стеблинок запашної рослини.
Третє місце серед невимогливих у догляді рослин посідають представники цибулин
них та бульбових рослин: це жоржини (гібриди Оакііа, с. 82), гладіолуси (гібриди 
Сіасііоіив), а також індійські канни (Саппа іпсііса, с. 28). Запаси живильних речовин 
у цибулинах і бульбах допомагають їм компенсувати нерегулярні поливи та піджив
лення, на додачу вони ще й регулярно поставлятимуть вам яскраві та декоративні 
квіти для композицій і букетів у вазах, які прикрасять ваш дім.

Рят івна техніка
Якщо вам до вподоби далекі поїздки та екскурсії, догляд за квітами на балконі 
можуть перебрати на себе компактні автоматичні зрошувальні системи (див. с. 62).

В
 Стокротки(маргаритки) 
багаторічні
(ВеІІІв регеппіз)

Характеристика: весна без цих сестер 
ромашок хороша лише наполовину. Стійкі 
до холоду, а кв ітки  в деяких сортів із серій 
«Та$$о», «КоЬеІІа» чи «Коддіі» досягають 
у діаметрі від 4 до б см. Дрібноквіткові сор
ти —  «КотіпеКе» та «Саіаху».
Розміщення: на сонці або в півтіні. Щільні 
пишні «помпони» квіток маргариток 
з'являються вже в квітні, а інколи і в березні. 
Квітнуть до кінця червня.
Догляд улітку: потреба рослини у воді 
помірна, але земля в горщику має завжди 
залишатися злегка зволоженою.
Догляд узимку: насіння висівають у липні, 
добре укрита розсада зимує просто неба. 
Здоров'я: зрідка стокротки уражає попіль
ниця та грибкові захворювання.

Квіти, які радують завжди

П
Фіалка триколірна, 
або братки
(У /о /а  х  \л / і і іг о с к іа п а )

Характеристика: братками хочеться милува
тися завжди, і ця рослина справді відрізняється 
дуже тривалим цвітінням. Щороку з'являється 
багато нових сортів, один прекрасніший за 
інший. їх стільки, що кожної весни можна про
бувати щось новеньке.
Розміщення: півтінь, бажане вологе пові
тря —  адже фіалка триколірна за своєю при
родою лісова мешканка.
Догляд улітку: після завершення цвітіння 
вирощувати рослину й далі не має сенсу. 
Насіння для наступного покоління братків 
висівають у липні, розсада зимує просто неба, 
але потребує надійного укри п я . Багато сортів 
цвітуть уже в жовтні або листопаді, щоб знову 
заквітнути у березні.
Догляд узимку: горщики накривають соло
мою або опалим листям.
Здоров'я: для вирощування розсади необхідно 
використовувати лише свіжу землю, інакше 
можуть виникнути проблеми з кореневою 
системою.



Вони допоможуть упоратися з доглядом за рослинами 
і в разі несподіваної хвороби. Вам не доведеться хви

люватися про те, хто ж догляне за вашим горшковим 
садом. Установити таку систему нескладно, а навчитися 

управляти мікрокомп’ютером-«поливальником» ще прості
ше, навіть якщо у вас немає навичок роботи на персонально

му комп’ютері. Якщо це виявиться для вас складно — сусіди, діти 
чи онуки охоче допоможуть відрегулювати параметри і встановити 

необхідний режим, після чого система чудово працюватиме без вашого 
втручання.

Коли в саду на 
балконі квітів 
надто бага
то — їх життя 
продовжується 
увазі

/  все стане легко!
Немає жодної потреби носитися з важкими поливальницями. Установіть на бак 
із дощовою водою маленький заглибний насос, приєднайте до нього поливальний 
шланг — і проблему вирішено. Щоб дістати шлангом до високо розташованих 
рослин у кашпо, настінних горщиках або на стелажах, слід скористатися пристро
ями, які продаються в спеціалізованих магазинах, — тримачі для шлангів із подо
вженою ручкою та кутовими насадками. Для підвішування деяких ампельних 
рослин можна використовувати блоки, які дозволять у разі потреби піднімати 
їх чи опускати. Не варто нахилятися до рослин, розташованих надто низько, — 
набагато розумніше від самого початку встановити горщики з ними на старі 
столи, дерев’яні ящ ики чи стелажі для рослин. Тоді у будь-який час ви зможете 
розпушити ґрунт у горщиках, виполоти бур’яни, полити і підживити ваших зеле
них приятелів.

Портулак крупноквітковий
(РоПиІаса дгапМога)

Характеристика: всупереч ботанічній 
назві виду, квітки цього однолітника не так 
великі, як  величні. Яскравість і особливий 
блиск жовтих, червоних, жовтогарячих 
і рожевих квіток портулаку мимоволі беруть 
на себе очі. Сорти з серії «Магдагіїа» мають 
густомахрові квітки.
Розміщення: віддає перевагу прямому 
сонячному освітленню. У похмурі дні бутони 
не розкриваються або розкриваються не 
повністю.
Догляд улітку: у м'ясистому овальному 
листі портулаку зберігається запас вологи 
і живильних речовин, що допомагає 
йому перебороти будь-які літні знегоди. 
Підживлювати слід потроху.
Догляд узимку: насіння висівають 
у приміщенні на початку —  в середині 
березня. Інколи влітку укорінюють живці, які 
зимують за температури від + 1 0  до 15 °С. 
Здоров'я: не пошкоджується шкідниками.

Кермек виїмчастий, або статице
(Птопіит ііпиаіит)

Характеристика: багатолітня рослина, що 
вирощується як однолітник. Квітки легко 
висушити і використовувати для створення 
сухоцвітних композицій. Дуже компактний 
(не більше 30 см заввишки) сорт «Реіііе 
Воичиеї Міх», тоді як сині, жовті, білі та 
рожеві сорти з серій « Р о гє у є г»  або «Рогїгезз» 
досягають висоти 60 см.
Розміщення: жарке сонце для рослини не 
проблема, а от надмірної вологи вона не 
переносить. Використовуйте водопроникний 
ґрунт, змішаний з крупним піском або 
гравієм.
Догляд улітку: якщ о літо не посушливе, 
ц ілком достатньо дощів. Підживлювати 
щомісяця.
Догляд узимку: насіння висівають у берез
ні. Не накривайте контейнери: так воно 
швидше зійде.
Здоров'я: не хворіє, не уражається ш кід
никами.





Знайдіть 
власний стиль
В оформленні балкона чи тераси ви маєте 
можливість сповна виявити власну індивіду
альність. Саме тут ви зможете здійснити те, що 
вам найбільше до душі, створити унікальне 
природне оточення. Іноді важко пояснити собі, 
чому в одних місцях почуваєшся комфортно 
і невимушено, а в інших чомусь не можеш 
позбутися відчуття дисгармонії й пригнічено
сті. Причина цього — у настрої, який створю
ють рослини та квіти, їхні форми і комбінації. 
На цих сторінках ви ознайомитеся з найбільш 
вишуканими стилями декорування, які допо
можуть перетворити ваш балкон чи терасу 
на чарівний сад.



«СІЛЬСЬКий» достаток
Важлива перевага 
горшкових рослин: 
вони мобільні. 
Переїжджаючи на 
іншу квартиру, їх 
просто забирають 
із собою; таким 
чином можна 
за лічені години 
відтворити ваш 
«сільський» сад на 
іншому балконі.

Ви мешкаєте в центрі великого міста, за вікном — плоскі фасади, скло і бетон, 
кволі дерева та нескінченні потоки транспорту на магістралях. А хочеться бачи
ти зовсім інше: море строкатих квітів і соковиту зелень, що звеселяє око. Що ж, 
у такому разі варто оформити вашу «оазу» на балконі в стилі сільського саду. 
Для цього не треба буде скрупульозно узгоджувати забарвлення і форми квітів, 
шукати благородні поєднання кераміки та рослин. Дозволено все, що подоба
ється і радує: зберіть на балконі улюблені горшкові багатолітники, однорічні та 
цибулинні квіти, доповніть композицію  кількома пряними і лікарськими рос
линами. Адже в сільському саду в будь-якій країні світу з красою завжди сусідує 
користь!

Усього вдосталь!
У традиційному саду в сільській місцевості все упереміш. Тут представлені різні 
квітучі рослини, але переважають три кольори: червоний, жовтий, жовтогарячий. 
Щоб увиразнити сад на тлі зелені довколишніх полів і лісів, колись чинили так 
само, як і тепер, — використовували яскраві, соковиті, майже «кричущі» кольо
ри і рослини з великими квітками. Тому соняшники (Н еііапікш , с. 55), рудбекія 
(.КисІЬескіа, с. 82) та чорнобривці (Та§еІе$, с. 61) тут так само важливі влітку, як 
восени — жорж ини (БакНа, с. 82). Рожеві, сині та білі квітки відіграють друго
рядну роль, однак завжди наявні — адже саме змішання барв та їх відтінків додає 
сільському саду строкатої різноманітності і своєрідної чарівності.

Букет завжди в пош ані
Навіть якщо ваш «сільський» балкон зовсім маленький, на ньому напевно зна
йдуться квіти для букетів у вазах. До довгостеблових рослин, чиє життя у вазі може

Ж овтий і червоний домінує серед строкатої різноманітності тераси в сільському стилі



Догляд  — у  м іру
І тераса, і балкон у сільському стилі не потребують вишуканої досконалості. Довгі 
стебла іноді схиляються під поривами вітру або струменями дощу, а листя має 
«розпатланий» вигляд, кілька квіток, що в’януть, все ще видніються між свіжими 
бутонами — усе це анітрохи не псує загальне враження. Тим більше що багато 
квітів у стадії прив’ядання мають такий само гарний вигляд, як і в пору роз
пускання. Так, квітки гібіскуса згортаються в елегантні лійки, те ж  — і в кларкії 
чарівної (Сіагкіа атоепа, с. 79) та бруґмансії (В гщ т ат іа , с. 66). Залиште їх висіти 
на довший час і спостерігайте за цим природним спектаклем доти, доки квітки не 
обпадуть самі.
Виткі рослини, такі як настурції (красолі) (Тгораеоіит , с. 110), квасоля (Рказеоіив, 
с. 109) чи запаш ний горошок (Ьаікугив, с. 110), можна побачити в кожному

Смачний урожай
Балконний сад і тераса в сільському 
стилі порадують вас не лише «квітко
вим урожаєм». Овочі та городні тра- 

Літні квіти, овочі й духмяні трави просто під вікном  — ви в горщиках — їх неодмінна прина-
я к у  справжньому сільському саду лежність. Разом із томатами квіткову

строкатість урізноманітнять різні 
сорти солодкого і гіркого перцю, а також цуккіні. Декоративному гарбузу знадо
биться об’ємиста діжка або контейнер, але на відміну від сортів, що вирощують
ся на грядках, ця рослина потребує не надто багато місця — її огудиння можна 
спрямувати вертикально вгору за допомогою підв’язки або опори. При цьому 
дозріваючі гарбузи не торкатимуться землі і дістануть таким чином значно більше 
сонячних променів. Якщо плоди гарбуза стануть занадто великими, загрожуючи 
зламати стебло, слід укласти їх у спеціальні сітки і підвісити до опори. На осінь 
різнокольорові гарбузи найвигадливіших форм ще довго прикрашатимуть ваш 
балкон, перш ніж будуть використані на кухні. Знайдеться місцинка і для класич
них приправ — таких, як петрушка, цибуля-різанець, меліса, чебрець, базилік та 
ореган. З їх допомогою ви зможете поліпшити смак будь-яких м ’ясних та овочевих 
страв. Звичайні або екзотичні фрукти також стануть чудовим доповненням до 
вашого меню (див. с. 134).

тривати кілька днів, належать космея 
(Созтоз, с. 19), клеома (Сіеоте, с. 92), 
матіола (.Маіікіоіа, с. 85), соняшники 
(.Неііапікиз, с. 55), чорнушка (Иі^еНа, 
с. 93), рожа (мальва) (Аісеа, с. 78) та 
жоржини (Ракііа, с. 82). Коротко
стеблові дрібноквіткові види також 
необхідні для створення квіткових 
композицій. Серед них — злинка 
(.Егщегоп, с. 103), нічна красуня (Міга- 
Ьіїіз, с. 85), цинії {2іппіа, с. 78) та гвоз
дики (Віапїкиз).



Яскраво, ще яскравіше!
Щоб добитися справжньої 
«сільської» розмаїтості, 
висівайте в контейнери 
суміші насіння різних квітів

сільському саду. Знайдеться місце для них і на вашому балконі, 
особливо, якщо ви спрямуєте їх пагони вертикально вгору по 
балконних огорожах або просто підв’яжете. Ці рослини можуть 
дертися вгору самостійно або використовувати своїх сусідів як 
допоміжну опору. Якщо ж  вони занадто розростуться, слід під
різати виткі пагони до оптимальних розмірів. При цьому утво
рюються щільні квітучі «килими» і «подушки», один погляд на 
які вже поліпшує настрій.
М ульчування — абсолютно необхідний прийом, без нього 
неможливо тримати порядок на доріжках і міжряддях у тради
ційних сільських садах. Застосовують його і в балконних садах: 
покриття поверхні ґрунту в горщиках природними матеріала
ми — подрібненою деревною корою, тирсою, керамзитом, гра
вієм — перешкоджає проростанню бур’янів, скорочує випаро
вування вологи з ґрунту і знижує частоту поливів. Верхній шар 
ґрунту завжди залишається пухким, що сприяє добрій циркуля
ції повітря. Проте використання для мульчування подрібненої 
деревної кори, що містить дубильні речовини, «закисляє» ґрунт, 
тому цей матеріал підходить лише для обмеженого кола рос
лин — таких, як  рододендрон або верес, що віддають перевагу 
рівню рН нижче 7. Гравій, щебінь, керамзит або подрібнена пем
за в хімічному відношенні нейтральні і можуть застосовуватися 

для всіх горщикових рослин. Ще один позитивний ефект мульчування: стебла 
рослин навколо основи завжди залишаються сухими, що попереджає їх гниття 
та надламування.

Багатоцвоття — будь-якого сезону
Цинія
( І іп п іа  еіедапз)

Характеристика: якщ о в липні зацвіли ці 
однолітники, це означає, що літо у самому 
розпалі. Найбільш популярні серії циній 
з великими кв ітка м и — такі, як  «Вепагу$ 
К іє б є п »  (квітки діаметром понад 10  см, 
висота— до 1 м), а також низькорослі серії 
(квітки —  до 5 см, висота трохи більша 
20 см), такі як  «ОкІаЬота» або «Дппііа». 
Розміщення: сонячне й захищене від про
тягів місце.
Догляд улітку: постійно підтримуйте ґрунт 
у горщику злегка вологим, підживлюйте 
рослини один раз на два тижні рідким 
добривом із низьким вмістом азоту.
Догляд узимку: насіння висівають 
від лютого до квітня за температури від +15 
до 20 °С. Починаючи з середини травня гор
щики можна виносити на вільне повітря. 
Здоров'я: якщ о неправильно поливати 
і підживлювати —  проблеми з корінням.

Рожа (мальва)
(АІсеа говеа)

Характеристика: ці традиційні для класич
ного сільського саду квіти з родини маль
вових дають нам знати, що бабине літо вже 
на порозі. Махрові квітки серії «СІїайегз» 
мають набагато імпозантніший вигляд, н іж  
прості сорти, до яких належить червоно- 
квіткова «Магооп».
Розміщення: щоб метрові стебла рожі 
не ламалися, місце для них має бути не 
надто вітряне. Краще розташувати горщик 
поблизу стіни, перил або балконної огорожі. 
Та уникайте крайнощів —  дуже вологих, 
затінених або занадто жарких і сонячних 
місць. Якщо розмістити рослину в таких 
місцях, р ізко зросте небезпека грибкових 
захворювань та борошнистої роси.
Догляд улітку: рожам потрібно багато 
води і щотижневе підживлення. Мульчуйте 
ґрунту горщику.
Догляд узимку: насіння ц ій  дворічної 
рослини висівають у липні, а у вересні пере
саджують у постійні горщики. Рожі непогано 
зимують просто неба і схильні до розмно
ження «самосівом».

Айстра однорічна
(СаІІІНерНив сНіпетіз)

Характеристика: айстри —  для тих, 
хто хоче милуватися квітами до приходу 
морозів і зривати їх для складання квітко
вих композицій у вазах. У цих однорічних 
складноцвітих є карликові форми —  такі, 
як  серії«МіІасІу» або «ЇІагІідЬт» (висота не 
більше ЗО см), й стандартні сорти заввишки 
до 80 см —  це густомахрові серії «Маїасіог» 
або «Саіа», проста серія «5іеіІа» або дрібно- 
променисті «Юезеп 5ігаЬІеп».
Розміщення: сонце необхідне айстрам для 
тривалого цвітіння.
Догляд улітку: потреба у воді та п іджив
ленні середня. Зрізайте зів'ялі квітки —  це 
сприяє утворенню нових бутонів. Насіння 
висівають у приміщенні м іж  лютим і квіт
нем, а в травні —  безпосередньо у від
критий ґрунт.
Догляд узимку: не потрібний.
Здоров'я: більшість сортів айстр вирізня
ються стійкістю і невибагливістю.



Із лю бов'ю  до дрібниць
Окрім рослин «сільський» сад на балконі потребує відповідних аксесуарів. 
Оснастіть міський балкон фігурами та декоративними елементами з кераміки 
різного розміру і кольору. Якщо вони покриті поливою, перш ніж купувати, 
з ’ясуйте, чи морозостійкий використаний матеріал, інакше взимку вашу деко
ративну кераміку доведеться заносити до приміщ ення. П рактично всі керамічні 
вироби містять у порах крихітну кількість води, яка, замерзаючи, розш ирю єть
ся. П ри цьому виникає високий тиск, унаслідок чого відшаровується полива 
і з’являю ться тріщини. Декоративним елементам зі скла шкодить не мороз, 
а р ізкі перепади температури. Якщо після дуже холодної ночі вранці вони вияв
ляться на осонні, також можливе утворення тріщин. Що масивніший виріб, то 
менший ризик його пош кодження, оскільки скло має низьку теплопровідність. 
Тонкостінні (і найчастіше найдорожчі) скляні аксесуари в холодну пору року 
краще зберігати в приміщенні.

«Правильний» горщ ик
Вибираючи квіткові горщ ики для саду на балконі в сільському стилі, слід відда
вати перевагу традиційним варіантам. Сучасні металеві або пластикові вазони, 
колір яких, як  правило, занадто яскравий, не підходять. Зате дерев’ян і діжки та 
декоративні горщ ики з дерева ще раз підкреслять «природний» характер деко
ру. Інколи для великих рослин використовую ть розпиляні навпіл дубові бочки, 
що відслужили свій термін. Але в наші дні роздобути їх не так просто — бочки 
з дубовою клепкою використовую ться лише у виноробстві.

Кларкія чарівна
(СІагкіа ат оепа)

Характеристика:багатьом ця рослина 
відома за їїзастарілою назвою «годеція 
крупноквіткова». Білі, рожеві, бузкові 
або червоно-пурпурові суцвіпя кларкії 
з квітками, що досягають у діаметрі 5 см, 
в середині літа стають особливо помітними. 
Стандартні сорти, такі я к  «Сгасе», досягають 
приблизно 50 см заввишки, горшкові серії, 
наприклад, «5а(іп», дуже компактні і не 
виростають вище 20 см.
Розміщення: сонячне місце і водопроник
ний, змішаний з гравієм або керамзитом 
ґрунту горщику.
Догляд улітку: поливати і підживлювати 
економно.
Догляд узимку: насіння кларкії чарівної 
можна висіяти вже у вересні і помістити 
сходи в приміщення для зим івлі з темпера
турою вище нуля. В цьому випадку рослина 
зацвітає вже в травні. Традиційно висівають 
кларкії зм ішаними групами сортів м іж  
березнем та червнем.
Здоров'я: коли вологість надто висока, 
виникають проблеми з кореневою систе
мою.



Спробуйте 
скласти стро
кате «квіткове 
попурі» в одно
му горщику.
І чим різно
манітніші 
будуть форми та 
кольори рослин, 
тим ефектніший 
вигляд вони 
матимуть разом!

Щоб «напівбочка», постійно заповнена вологою землею, прослужила довше, 
клепки обробляють засобами для захисту деревини, проте до їх складу можуть 
входити шкідливі для рослин речовини, які з часом проникають у ґрунт і ш ко
дять кореневій системі.
Набагато ефективніше і безпечніше обтягнути вашу діжу або «напівбочку» зсе
редини пластиком чи фольгою, що використовується для гідроізоляції садових 
водойм, і зробити в центрі днища отвір для стоку води. Дерев’ян і ємкості слід 
установлювати на невеликі опори —• задля запобігання вогкості і гнилі. До 
того ж  так вони набагато швидше висихатимуть після дощів.
Але не лише старі бочки можна перетворити на квіткові вазони. Для цього 
придадуться дерев’яні предмети ужитку, що відслужили, і різне начиння — від 
старої тачки до ящ иків від кухонних шаф, які шкода викидати.
Те саме стосується емальованих каструль та іншого посуду, що вже не придат
ний для приготування їжі, — з них виходять оригінальні і незвичайні квіткові 
горщики.
Навіть кавова філіжанка з відбитим вушком може перетворитися на елегантний 
притулок для невеликої рослини, наприклад, запаш ної фіалки (Уіоіа ойогаіа) 
або лобулярії (ЬоЬиІагіа, с. 97).
Чудовим квітковим горщ иком може стати старий плетений кошик. Від вологи 
вербові лози швидко гниють, але тут прийде на допомогу все та ж гідроізоляція 
зсередини за допомогою фольги і встановлення на опорах — так, щоб кошик 
добре обдувався вітром з усіх боків. У вільний час можна самостійно виготовити 
плетені декоративні кашпо з вербової лози для витких рослин.

Розкішне цвітіння: від класики до модерну
Агератум Х'юстона
(Адегаіит Ноизіопіапит )

Характеристика: культурні сорти ц ій  
рослини мають синьо-фіолетові («І.еі-1апі 
ВІие», «ВІие Ногігоп»), рожеві («КесІ 5еа») 
або білі ( « Ш іе  Натаіі») квіти, що утворю
ють щільні парасольки, які цілком можуть 
конкурувати з гортензіями.
Розміщення: сонячна сторона або півтінь. 
Догляд улітку: Грунт у горщ ику не пови
нен пересихати, інакше краї листя набудуть 
коричневого забарвлення і припиниться 
утворення бутонів.
Догляд узимку: якщ о до настання морозів 
рослину внести до світлого приміщення 
і тримати в умовах плюсової температури, 
в березні можна зрізати живці агератуму 
і вкоренити їх. Насіння висівають від січня 
до березня.
Здоров'я: наслідком стресів, перенесених 
рослиною, може бути поява білокрилки та 
павутинних кліщиків.

Кальцеолярія цілолиста
(Саісеоіагіа іпіедгіґоііа)

Характеристика: класичний для горшкових 
садів багатолітник, але набагато частіше 
його вирощують як однорічну рослину.
У кальцеолярп оригінальні мішкоподібні 
крапчасті квіти, що нагадують формою 
домашню туфельку. Сорти серій «5ип$еІ» та 
«СіпсіегеІІа» утворюють найбільш компактні 
кущі.
Розміщення: ні ветряно, ні холодно. 
Кальцеоляріям цілком вистачає мереживної 
півтіні.
Догляд улітку: злегка вологий, але не 
мокрий ґрунт—  постійно. Підживлюйте 
невеликими дозами добрив раз на два-три 
тижні.
Догляд узимку: щоб рослини зацвіли 
в травні, насіння висівають уже в грудні, 
в крайньому разі —  в січні. Звичайні 
садівники вважають за краще довірити цю 
роботу фахівцям і навесні просто купують 
молоді рослини.
Здоров'я: попільниця —  серйозна і най
більш часта загроза для кальцеолярій.



Нагідки: сонце сходить!

Ті, хто знайомий з календулою л ікар
ською, або нагідками, лише як із л ікар
ським  та косметичним засобом, просто 
зобов'язаний спробувати завести цю 
рослину на своєму балконі. Адже цвітіння 
ка л енд ул и  [Саіепсіиіа о Ш п а ї і! )  —  
справжній бальзам, але не для ш кіри, 
а для душ і. Вирощувати ї ї  дуже просто, це 
вдається навіть тим , хто вперше захопився 
горш ковим  садівництвом, —  і все тому, 
що календула зовсім невибаглива. Соняч
не місце або п івт інь , звичайна садова 
земля, легка вологість і п ідживлення один 
раз на два тиж н і —  от і все, що потрібно 
цій привабливій рослині. Якщо добриво, 
що використовується для п ідживлення, 
м істить дуже високий відсоток м інераль
них солей, може постраждати коріння 
календули, а на листі з'явиться коричнева 
облямівка. Надвір нагідки можна виносити 
починаючи з середини травня. Висіваючи 
насіння за кілька заходів, з інтервалами 
в кілька тиж н ів  в ід березня до червня, 
можна добитися, що суцвіття-кош ики 
календули тіш итимуть око до кінця ж овт
ня. А в кв ітн і можна сіяти насіння цієї рос
лини безпосередньо в горщ ики на балконі 
чи терасі.
Для горщ иків і кашпо найкраще підходять 
ком пактні сорти заввиш ки в ід 20 до ЗО см. 
Це перш за все серії «Сіїапа» і « Ш ііе  ВаІІ», 
причому сорти «І.ІПІЄ ВаІІ Аргісої», « Ш ііе  
ВаІІ Огапде» і «Ш(1е ВаІІ УеІІода» —  з абри

косовими, жовтогарячими і яскраво-жов
тими кв ітками. Для тих, ком у подобаються 
довгостеблові рослини для складання 
букетів, п ід ійдуть сорти 3 серій «РГІП2Є55» 
або «М ісІа5», що включають безліч варіан
тів Із жовтогарячим забарвленням пелюс
ток: інтенсивно жовтогарячий «РгіП2Є55 
Огапде», золотистий із чорною серцевиною 
«РгіП2Є55 С о І(І5С Ім аг2Є » або жовтогарячий 
із чорною серцевиною «РГІП2Є55 к іш а г г -  
Огапде». Сорт «С отісІїе сі'Ог» дає насиче- 
но-жовтогарячі кв ітки  з темним центром 
на стеблах завдовжки близько 40 см.
Іще один дуже молодий сорт веде 
своє походження від виду Саіепсіиіа 
т а г і ї іт а  —  це «5ку!іге». Він вирізняється 
абсолютно незвичним для календули 
зовн іш н ім  виглядом: пагони «5куііге», що 
далеко виступають за краї горщ ика і звиса
ють донизу, дозволяють використовувати 
його я к  ампельну рослину. Квітки цього 
сорту мають насичений жовтий колір. 
Оскільки після закінчення цвітіння кален
дула втрачає декоративну привабливість, 
ї ї  слід вирощувати в окремих горщ иках, 
не зм іш ую чи з інш ими рослинами. Щойно 
нагідки в ідцвітуть, їх можна переставити 
на менш «почесне» місце на балконі і спо
кійно д іждатися, поки насіння остаточно 
дозріє. I ще одна порада: після того як 
«перша черга» календули в ідцвіла, зр іжте 
всі пов'ялі кв ітки  разом зі стеблами. Це 
стимулює утворення нових бутонів.

Нагідки — зменшені копії 
соняшників

Аліогіне Х'югеля, 
або блакитний гібіскус
(АІуодупе Ьиедеііі)

Характеристика: наші бабусі й дідусі 
вирощували цей трав'янистий багатолітник 
набагато частіше, н іж  сучасні садівники. 
Проте дивовижні фіолетово-сині, яскраво- 
рожеві або рожеві —  залежно від того, як 
на них падає світло, —  квіти цього родича 
справжнього гібіскуса цілком заслуговують 
на те, щоб відкрити їх заново.
Розміщення: півтінь хороша, а пряме сон
це ще краще. Сильний вітер і волога задуха 
однаково шкідливі.
Догляд улітку: ця австралійська рослина 
з родини мальвових, хоча й має жорстке 
і ворсисте листя, що формою нагадує кле
нове, потребує рясного поливу. Достатньо 
підживлювати один раз на два тижні. 
Догляд узимку: зимує за температури від 
+ 5  до 15 °С. Надземні пагони відмирають, 
а в квітн і відростають заново.
Здоров'я: блакитний гібіскус зрідка вражає 
білокрилка.

камара, або лантана

( І  ап іа п а  сатага)

Характеристика: лантана —  багатолітник, 
тож не здумайте восени її викинути. Росли
на буде вам вдячна і р ік від року квітнутиме 
все прекрасніше. Старі кущ і або дерева 
лантан досягають 2 м заввишки. Багато 
сучасних сортів мають властивість зм іню
вати забарвлення квіток упродовж періоду 
цвітіння з рожевого на жовте або з жовтого 
на червоне.
Розміщення: віддає перевагу сонцю, але 
навесні грубе листя лантан зі своєрідним 
гострим запахом доводиться привчати 
до нього поступово і обережно. Після 
цього жодна спека лантані склепінчастій 
нестрашна.
Догляд улітку: рясний і регулярний полив. 
Щотижневе підживлення від травня до 
кінця серпня.
Догляд узимку: добре зимує в про
холодних напівосвітлених приміщеннях, 
при цьому втрачає все листя, яке навесні 
відростає знову.
Здоров'я: головний ворог —  білокрилка, 
вона вражає рослину не тільки в тривалі 
періоди жаркої погоди, а й у період зимівлі.



О с ін ь  с т в о р е н а  д л я  Ж О р Ж Ч Н

Сільський палісадник без жоржин? Таке навіть уявити неможливо! Тому 
не відмовляйтеся від цих показних осінніх квітів у своєму балконному саду, 
особливо, якщо вам до душі великі квітки та розкішні форми.

Квітки на будь-який смак
Кількість сортів жоржин така велика, що їх доводиться ділити на групи від
повідно до форми квіток. Ж оржини, що входять до групи « М І Н Ь Й О Н »  (МІ£ПОП  

ИаНИа), — це сорти з простими квітками, у тому числі карликові форми 
заввишки менше ЗО см. Півонієвидні та анемоновидні жоржини належать до 
групи напівмахрових, сюди ж  залічують комірцеві жоржини. Жовто-махрову 
серцевину їхніх квіток оточує віночок пелюсток іншого кольору. У махрових 
жоржин немає серцевини, вона складається з язичків квіток. У кактусових 
жоржин ці язички довгі й загострені. В кулястих, помпоновидних та німфей- 
них жоржин язички складені на кшталт ложечки і надають квітці акуратної 
форми кулі.

Кактусова
жоржина Від весни до осені

Розділені уручну бульби жоржин узимку зберігають у прохолодних і темних підваль
них приміщеннях. У березні їх висаджують у горщики зі свіжою землею і виставля
ють на світло за температури від +15 до 18 °С, щоб бульби проросли. Починаючи 
з середини травня горщики виносять на балкон і встановлюють на сонячних, захи
щених від вітру місцях. Сорти з довгим стеблом потребують підв’язування до опор. 
У жовтні відцвілі жоржини витягують із горщика, ретельно очищають бульби від 
землі і знову відправляють на зберігання.

Сорти жоржин для яскравого завершення сезону
Назва сорту Форма та забарвлення квіток Висота рослини
«АІоНа» кактусова, червона з жовтою 100 см

вершиною
«Агігопа» міньйон, жовтогаряче ЗО см
«ВізЬор о [ НапсМ» піоноподібна, червоне 90 см
«ВІаск РіашопсІ» куляста, чорно-червоне 90 см
«РеерезІ Ує ііо у у» помпоноподібна, жовте 80 см
«Рг. Р. Н. КіесІеІ»_________ німфейна, жовтогаряче_______________ 100 см
«Ніпсіизїаг»_____________ куляста, жовто-оранжеве 90 см
«1_исІУі/ід НеїїегІ:»_________кактусова, жовтогаряче______________80 см
«Міск'5 Рерреггпіт» кактусова, рожеве з червоними 100 см

цятками
«№іаІ» помпоновидна, темно-червоне 90 см
«Оіііо» міньйон, яскраво-червоне ЗО см
«Ра50 РоЬІе» анемоновидна, блідо-жовте 80 см
«Коск & ВоІІ»____________ комірцева, червоно-жовте____________ 100 см
«5аІза»_________________ помпоновидне, яскраво-червоне______ 100 см
«5иппуВоу» куляста, жовтогаряче з червоною 100 см

серцевиною
«\/ігдіпіа» міньйон, жовте ЗО см



Розрив-трава  “  д л я  д б а й л и в и х  с а д і в н и к і в

Ці однолітники, що відвіку посідають почесне місце в садах на балконах і терасах, 
мають безліч назв. У різних місцях їх називають розрив-травою, не-руш-мене, баль
заміном Валлера, а їхня наукова назва — Ітраііепз \\>аїїегіапа. Розрив-трава услави
лася перш за все тим, що невтомно квітне від травня до жовтня.

Міняю розмаїт т я квіт ів на повну поливальницю і
Розрив-трава вимагає щоденної порції вологи, а в жаркі дні — навіть подвійної. Зем
ля в її горщику не повинна пересихати, інакше цвітіння негайно припиниться. М’яке 
листя рослини випаровує велику кількість води, тому горщики з розрив-травою 
краще ставити в півтіні. Підживлюють розрив-траву один раз на два тижні. Якщо 
вносити підживлення частіше, може постраждати чутливе до надлишку мінераль
них солей коріння. Насіння різних сортів рослини висівають на початку березня. 
За температури близько +20 °С воно швидко сходить, і через два місяці його можна 
пікірувати в постійні горщики. Є й інший варіант розмноження. Восени зрізають 
здорові верхівки пагонів, які пускають коріння в склянці з водою або в землі і зиму
ють як саджанці в світлому приміщенні за температури від +12 до 15 °С. Так звичайно 
розмножують махрові сорти розрив-трави, які не дають насіння. Рослина погано 
переносить холод, тому надвір її виносять лише наприкінці травня.

«Вогник» завжди в моді
Розрив-трава прикрашає балкони впродовж багатьох поколінь. На початку нового 
тисячоліття вона й далі зачаровує садівників і цінителів новими махровими сорта
ми, які не менш прекрасні, ніж троянди. їх перевага в тому, що вони можуть успішно 
квітнути в півтіні, про що троянди не можуть і мріяти.

Форма квітки та особливості
проста________________________
напівмахрова, листя з білим краєм
густомахрова__________________
проста, з великими квітками 
проста, плоско-куляста 
проста, для підвісних кашпо
махрова______________________
махрова
махрова (див, мал. унизу)________
дрібноквітковий сорт___________
проста, для підвісних кашпо
махрова
махрова
махрова

Назва сорту Забарвлення квіток
«Ассепі КесІ 5іаг» смугасте червоно-біле
«ВІаскЬеггу Ісе» вишневе
«Сатео Ріпк 5игргІ5е» лососеве
«Сапсіу Огапде» жовтогаряче
«СНееку Заїтоп» лососеве
«РапсіУ Р1 Ріпк» рожеве
«РіеЯа АррІеЬІР55от» ніжно-рожеве
«Ріе5іа Оеер Огапде» глибоко-оранжеве
«Ріезіа Брагкіег СЬеггу» вишнево-біле
«РігеЯу Вигдипсіу»________червоне
«Ітігаїауе»_____________ бузкове
«І_іІо» пурпурне
«БіІІіоиеКе СНеггу КесІ» вишневе
«Тіода Ригріе 5іаг» біло-пурпурне



Такий достаток не здається надмірним — тут використані скромно квітучі рослини  
з декоративним листям

К в і т и  д л я  р о м а н т и к ів
Розмаїте багатство сільського саду здається вам дещо надмірним? Тоді вам напев
но підійде «романтичний балкон» — має також досить яскравий вигляд, але 
набагато стриманіший і скромніший. Головну роль тут відіграють не великі пред
ставники з пишними суцвіттями, що впадають у око, а дещо менші рослини, 
принадність яких в іншому: у махрових окремих квітках, химерній облямівці на 
пелюстках, тонкому візерункові на листі. Милуватися цими маленькими шедев
рами природи — саме задоволення, і якщо в цей час поряд із вами коханий або 
кохана, що може бути романтичніше?

Махрові, гофровані, в цятку, у  смужку...
У рослин дикої природи переважають прості квітки. Але і з їхньою допомогою рос
лини успішно приваблюють до себе комах, вирішуючи проблему запилення, а отже, 
і розмноження. Культурні сорти тих самих рослин, що подолали довгий шлях від
бору і селекції, мають набагато більш складні і розкішні форми квіток, а про їхні 
кольори і відтінки годі й сказати.
У деяких махрових квіток тичинки, на яких у природних умовах утворюються 
пиляки з пилком, перетворилися на додаткові пелюстки. В інших рослин те ж



саме сталося з чашечкою квітки — вона також трансформувалася в пелюстки. 
А в родині айстрових (Азіегасеае) крайові квітки, від самого початку трубчасті, 
перетворилися на видовжені язички, не здатні до утворення насіння. Це і є зво
ротний бік «махровості» — більшість культурних махрових видів не утворюють 
насіння, а якщо і утворюють, то насіння виявляється нежиттєздатним. Такі види 
й сорти розмножують вегетативним шляхом — живцями, або новим схрещенням 
материнських рослини, щоб отримати гібриди Р1.
Гофровані форми квіток отримують за рахунок деформації пелюсток. Це може 
бути досягнуто за рахунок генетичних трансформацій, а також за допомогою 
зараження рослин деякими видами вірусів чи бактерій. Ці інфекції зовсім не 
шкідливі для людини, а от рослини вони ослаблюють. Тому рослини з гофрова
ною формою квіток потребують більш уважного догляду, ніж міцні дикорослі 
види. Слід пильно стежити за тим, щоб земля в горщиках із «гофрованими» рос
линами ніколи не була занадто мокрою — інакше швидко розвинеться коренева 
гниль, а через пошкоджене коріння з ґрунту проникають у тканини рослини 
патогенні мікроорганізми. За додаткову турботу рослини віддячать вам казково 
гарним цвітінням.
Крапчасті квітки — одне з генетичних відхилень, що іноді створює надзвичайно 
прекрасні екземпляри. Цятки на пелюстках утворюються в тих випадках, коли 
в тієї чи іншої рослини відсутня програма синтезу деяких барвних речовин — 
пігментів. Якщо ж  пігментів немає лише в окремих групах клітин, на пелюстках 
утворюються витончені узори, немов нанесені пензлем геніального художни
ка. Селекціонери і садівники, помітивши подібну «помилку» природи, почи
нають відбирати і розмножувати рослини з «природженим дефектом». Так на 
світ щорічно з’являється безліч нових сортів з унікальним забарвленням квіток, 
а часто — і листя.

Характеристика: ця красуня, що ніжно 
пахне вечорами, родом із Перу. Квітки —  
червоні, ніжно-рожеві, яскраво-рожеві, 
жовті, а в деяких сортів —  з тонким штри
ховим малюнком.
Розміщення: потребує багато сонця і воло- 
гопроникного, в жодному разі не перезво
ложеного ґрунту. Це дві головні умови, щоб 
цвітіння тривало від червня до жовтня. 
Догляд улітку: ґрунту горщику не повинен 
пересихати. Підживлюйте нічну красуню 
щотижня. Регулярно видаляйте зав'ялі 
квітки, щоб безперешкодно з'являлися нові 
бутони.
Догляд узимку: нічна красуня в приро
ді —  багатолітник. Зимівля можлива, але 
без гарантій, що рослина її благополучно 
витримає Сіяння насінням у березні —  
набагато надійніше.
Здоров'я: інколи верхівки пагонів уражає 
попільниця.

Характеристика: махрові або прості 
квітки левкою від червня до вересня мають 
вигляд маленьких троянд. Щоб відчути 
їхній інтенсивний аромат, зовсім не потріб
но буде підходити впритул до горщика, 
а комах-запильників, зокрема, метеликів, 
він приваблює за кілька сотень метрів. Для 
«романтичного балкона» можна пореко
мендувати низькорослі компактні сорти 
серії «СіпсІегеІІа», що не перевищують ЗО см. 
Стандартні сорти —  такі, як «ТгеіЬшпсІег», 
«ЗсНпіїїдоІсІ» або «Мігасіе» —  досягають від 
50 до 70 см заввишки.
Розміщення: півтінь або сонячне місце, 
але без задушливої спеки.
Догляд улітку: не можна недооцінювати 
потребу левкоїв у воді. Листя під час поливу 
не рекомендується зволожувати. Піджив
лювати щотижня.
Догляд узимку: насіння висівають почина
ючи з лютого в приміщенні за температури 
від + 1 8  до 20 °С. У травні горщики вистав
ляють на вільне повітря.
Здоров'я: надлишкова вологість призво
дить до появи грибкових захворювань.

Солодкий аоомат моії
Мірабілісялапа, 
або нічна красуня
(МігаЬіІіз ]а!ара)

Левкой, або матіола сива
(МаІїН іоІа іпсапа)



Світлі плями на листі рослин — сигнал про те, 
що вони отримують недостатньо енергії під час 
фотосинтезу. Причина цього — дефіцит зеле
ного пігменту хлорофілу, який відіграє головну 
роль у цьому найважливішому процесі. Щоб 
цього не сталося, поставте горщик із рослиною 
в добре освітлене, але не обов’язково сонячне 
місце. Якщо світла буде вдосталь, плями зник
нуть і листя знову зазеленіє, ніби нічого й не 
сталося.

Садові сорти жовтців і в горщи
ку, і у  вазі залишаються королями 
весняного балу

Щоб мати змогу милуватися вашими зеленими скарбами зблизька, висаджуйте 
їх у підвісні кашпо або контейнери, що укріплюються безпосередньо на балкон
ній огорожі. М ожна також використовувати багатоярусні стелажі. Ці «етажер
ки» допоможуть оптимально розмістити горщики з рослинами щодо освітле
ності. Тут ви зможете вільно насолоджуватися спогляданням строкатих квіток 
синьо-білого сорту фіалки «Ргескіез» (Уіоіа зогагіа), гераней гібридного сорту 
«ЗрІізЬ ЗрІазЬ», а також  махрових сортів маку-самосію (Рарауег гкоеаз) — таких, 
як  «Ап^еіз СЬоіг» або «Рісоіее Міхесі», що цвітуть усіма відтінками білого, рож е
вого і червоного. Гарні також  яскраво-червоні густомахрові квітки гравілату 
(Сеит соссіпеит) сорту «Віагіп§ 5ипзеі». А навесні на «романтичному» балконі 
неодмінно мають оселитися чарівна фіалка триколірна (Уіоіа х т іігоскіапа) 
і ніжні орлики (А^иі^е£Іа).

Декор «роман
тичного» 
балкона, крім 
прекрасних 
квітів добре 
доповнять аро
матичні свічки 
і каганці, які до 
глибокої ночі 
створювати
муть казковий 
настрій для 
двох, кому 
затишно разом.

Віч-на-віч

великий,
ротики

(АпіїггНіпит та]из)

Характеристика: багато з тих, хто ство
рюють горшкові сади на балконах, високо 
цінують ці рослини з н іжними «двогубими» 
квітками. Вибір великий: це і стандартні 
сорти заввишки від 70 до 100 см (серії 
«КІЄ5ЄП УогЬоІе» і «Коскеї»), і малорослі 
гібриди «РІогаІ СагреТ Міх», «СЬітез» або 
«.Іатаісап МІ5Г», висота яких не перевищує 
20 см. До середньорослих серій (від 40 
до 50 см) належать «КіЬЬоп», «1_а ВеІІа», 
а також «РгозїесІ РІатез».
Розміщення: ротики невибагливі, вони 
чудово ростуть і розвиваються як на сонці, 
так і в півтіні.
Догляд улітку: підтримуйте землю завжди 
трохи вологою. Зів'ялі квітки й пагони слід 
негайно видаляти, щоб нові бутони могли 
утворюватися без перешкод.
Догляд узимку: перші партії насіння висі
вають дуже рано —  вже в січні.
Здоров'я: ротики сприйнятливі до грибко
вих інфекцій.

Квіти, що зігрівають серце



Родина мальвових дая шанувальників прекрасного

Якщо вже мова зайш ла про кв іт ки  
з «м альовничим и»  пелю стками, неод
м інно  слід згадати  про аб у ти л о н ,я ки й  
ще називаю ть ка н а тн и ко м , або к ім н а т 
ним  кленом  (А ЬиїїІоп). Разом з одно
кол ірн им и  сортами ц іє ї рослини, що 
належить до родини мальвових, існу
ють їх  численні вар іанти, що п ривер
тають увагу власників  горш кови х  садів 
в итонченим  ш триховим  м ал ю нком  на 
пелю стках. Розм іри чаш е чок к в іт о к  абу
тилону коливаю ться в ід  4— 5 см у д іа 
м етр і (сорт «Вепагуї Кіе$еп») до дуже 
д р іб ни х , але так само прекрасних.
Проте догляд за цим и невтомно кв іту ч и 
ми рослинами не такий простий, я к  зда 
ється. П ор івняно н іжне листя абутилону 
ж а р ко ї днини випаровує багато вологи. 
Тому слід не т іл ьки  щ оразу добре «про
мочувати» землю , поливаю чи рослину, 
а й створити запас у п ідставці горщ ика 
або в каш по, я кий абутилон і використає 
найближ чим  часом. Із ц іє ї ж  причини  
для рослини кращ е взяти яко м ога  б іль 
ш ий горщ ик. Що більш е зем л і в горщ и
ку, то б ільш е вологи вона нагром адж ує. 
В той же час занадто великий горщ ик 
стимулює ріст рослини, але гальмує 
ц в іт ін н я . У природних ум овах абути
лони —  багатор ічн і ш видкоросл і кущ і 
або невеликі дерева 2— 3 м заввиш ки .

Якщо рослини, що вирощ ую ться в гор 
щ ику, регулярно не обр ізувати , вони 
ш видко виростуть до солідних ро зм ір ів  
і почнуть заважати сусідам. А якщ о 
кор ін ь  абутилону почувається в горщ ику 
досить в ільно, то пагони виростають ще 
ш видш е, і обр ізувати  треба ще частіше! 
С адівники-проф есіонали уникаю ть  
зайво ї роботи,застосовую чи речовини, 
що гальмую ть ріст абутилонів . Завдяки 
цьому г ілочки  залишаю ться коротким и , 
зате на них утворю ється безліч кв іто к . 
П риватним  особам ці засоби недоступні, 
оскільки  їх використання без контролю  
ф ахівців у Європі заборонене. Тому 
ам аторам залишається лиш е регулярне 
обр ізування , рясний полив та п ід ж и в 
лення рослин раз на тиж день  в ід  кв ітня  
до серпня.
Абутилонам часто надокучаю ть  б іло 
крил ки , я к і з 'являю ться  на балконах, 
п рил ітаю чи з горо д ів  та з гром ад ських  
садів. У боротьб і з цим ш к ід н и ко м  влас
никам  горш кови х садів допом ож уть  
спец іальн і пастки ж о вто го  кольору, 
я к і м ож на  придбати в спец іал ізованих 
м а газинах та садових центрах. їх  ро з 
в іш ую ть м іж  пагонам и м альвових уже 
навесні. Своїм кольором  і запахом 
пастки приваблю ю ть б іл окри л ок , я к і, 
сідаю чи на липке  п окриття , гинуть . Чаїиечки квіток абутилону 

залишаються відкритими 
протягом усього літа

Мімулюс гібридний
(Мітиіиз х НуЬгісіи!)

Характеристика: можливо, ви бачили ці 
витривалі, але чутливі до холоду трав'янисті 
чи напівкущові рослини. Пелюстки нових 
сортів мімулюса покриті складним і тонким 
малюнком —  це перш за все жовто-чер
воні квітки сорту «Ч'т  И »  та біло-жовто- 
рожеві «Апсіеап МутрЬ». Сорти серії «Мадіс» 
здебільшого одноколірні, але також мають 
малюнок на пелюстках.
Розташування: мімулюс потребує про
холодного куточка з вологим повітрям, 
досягає висоти близько ЗО см і рясно квітне 
від червня до жовтня.
Д о гл я д  ул іт ку : постійно злегка вологий 
ґрунт і щотижневе підживлення рідким 
добривом.
Догляд узимку: зимівля рослини можли
ва. Крім того, восени висаджують живці, 
які зимують в освітленому приміщенні 
за температури від + 5  до 15 °С. Насіння 
висівають у березні за температури в при
міщенні +20 °С.
Здоров'я: мімулюс не вразливий до захво
рювань і не боїться ш кідників.

Діасція
(Оіазсіа)

Характеристика: ці чарівні південно
африканські рослини здобули широку 
популярність завдяки, в основному, сортам 
з квітками червоних і рожевих тонів. Це 
серії з рожевими і лососевого відтінку квіт
ками «Сепіа» (рожеві, лососеві), абрикосові, 
червоні, жовтогарячі та рожеві «РІуіпд 
Соіогз», темно-рожеві «Возе ЗогЬеІ» і лососе
во-жовтогарячі «Оеер 5аІтоп».
Догляд улітку: підтримувати постійно 
низьку вологість ґрунту. Підживлювати 
один раз на два тижні половиною звичайної 
дози добрив.
Догляд узимку: сорти, предком яких була 
Ріазсіа ї ід ії ії ,  добре переносять зимівлю 
в світлому приміщенні за температури 
від + 5  до 15 °С, окультурені форми Оіаїсіа 
ЬагЬегае —  однолітники. Насіння висівають 
на початку березня за температури +2 0  °С 
і виносять надвір у середині травня. 
Здоров'я: надлишок вологи може призвес
ти до загнивання коріння.

ВНемезія гібридна
(Иете$іа х ИуЬгіда)

Характеристика: невеликі, неправильної 
форми квітки цих однорічних уродженців 
Південної Америки відрізняються двогубим 
в іночком і зібрані в гроноподібні суцвіття 
на кінцях стебел. Забарвлення квіток дуже 
яскраве: переважають червоні та жовті 
тони, але є сорти з синіми («ВІие І_адооп»), 
рожевими («Нопеу СігІ»), білими («ЕІрН 
Ш іе » )  суцвіттями, а також двоколірні сор
ти («5ипїа1іа Сосопиі», у тому числі й запаш
ні («бігі 5гадапї Сет», «$ип5а(іа і.етоп»). 
Розміщення: сонячне місце, легкий водо
проникний ґрунт.
Догляд улітку: підживлення один раз на 
два тижні. Земля в горщику має завжди 
залишатися злегка вологою. Зів'ялі квітки 
і стебла регулярно видаляють —  це подо
вжує терміни цвітіння рослини.
Догляд узимку: не потребує. Насіння 
висівають у березні в приміщенні з темпе
ратурою+15 °С.
Здоров'я: дуже міцна і здорова рослина.



П р и с т р а с т ь  д о  фуксій
Щоб кущі фук
сій не падали 
під поривами 
вітру, рекомен
дується вико
ристовувати для 
цієї рослини 
важкі кера
мічні горщики 
з широкою під
ставою.

Той, хто одного дня придбав фуксію, ні за що не зупиниться лише на одній 
рослині. П ристрасть до колекціонування цих рослин із навдивовиж у гарними 
квітками пош ирю ється, як  пожежа. І почавш и з вирощ ування однієї фуксії, її 
ш анувальники мимоволі захоплюються полю ванням за все новими й новими 
сортами. Квітки фуксій, прості або махрові, мають найрізноманітніш і забарв
лення і складаються з двох частин: віночкоподібної яскравої чаш ки і трубчасто
го віночка з відігнутим листям. Пелюстки коротші, ніж лопаті чаш ки, а тичинки 
далеко виступають із чашки, звисаючи донизу. Н адзвичайно популярні дво
колірні та багатоколірні сорти фуксій, в яких чашечка і віночок забарвлені 
неоднаково. А махрові фуксії часто порівнюють із балеринами в традиційних 
«пачках».

Тінь і сонце: знайт и р івновагу
Фуксія вваж ається тіньолюбною рослиною. Але в занадто густій тіні ці п ів
денноамериканські напівкущі почуваються не зовсім комфортно і квітнуть не 
так рясно. Як і іншим рослинам, для нормального розвитку фуксіям потрібне 
сонячне світло. Інш а річ, що фуксія не переносить прям их сонячних променів 
протягом усього світлового дня, оскільки її ніж не темно-зелене листя випаро
вує надто багато вологи. Якщо до осоння додасться «засуха» в горщику, то дуже 
скоро ви помітите на ній пожухле листя і всохлі бутони, що не розкрилися. 
У добре освітлених м ісцях із вологим повітрям  — наприклад, у тіні дерева 
з негустим листям по сусідству, фуксія ш видко стане «суперзіркою» будь-якого 
горш кового саду. Вона радо займе місце і поблизу декоративного фонтанчи-

Сучасні сорти фуксій
Назва сорту Форма і забарвлення квіток Особливості сорту
«ВагЬага Еуап$» проста, рожево-фіолетове маленький ампельний
«ВеІІа ВоіеІІа» проста, синьо-червоне ампельний
«Саіуегіеу» проста, біле з ясно-фіолетовим прямий
«Сеііпа» проста, чисто-біле прямий, компактний
«СЬеггу» проста, рожеве і яскраво-рожеве компактний
«Рапіпа» півмахрова, червоне 

з рожево-ліловим
прямий

«Оагк Еуез» махрова, темно-червоне 
з фіолетовим

прямий

«Оагк Іесіу» проста, вишнево-фіолетове прямий
«Оеер Ригріе» проста, біло-фіолетове швидкорослий ампельний
«Репізе» проста, рожево-лавандове прямий
«ЕІІеЬеІ» проста, ніжно-рожеве 

з лавандовим
прямий

«Нашііап 5ип$еї» махрова, ніжно-рожеве 
з рожево-фіолетовим

прямий

«1С. Непсігікз» проста, рожево-червоне компактний
«КогаІІе» проста, червоне міцний
«1_атЬас1а» проста, рожево-фіолетове напівампельний



«Балерини» в рожево- 
пурпуровому

ка або каскаду на балконі — адже вологість повітря 
навіть у найжаркіш і дні тут завжди висока. Рослину реко
мендується підживлю вати не частіше одного разу на два 
тижні. А якщ о ви чомусь пропустити терміни внесення 
добрив — пусте. У будь-якому разі це краще, ніж передо

зування м інеральних солей, яке може призвести до загибелі 
кореневої системи фуксії.

Кращ і сорти самі пот урбуют ься про себе
Той, хто закоханий в один із численних сортів фуксії, зможе легко 
розводити його самостійно. Неквітучі верхівки пагонів цієї росли
ни в літні місяці швидко пускають коріння — і в посудині з водою, 
і в горщику, наповненому свіжою садовою землею. Н акрийте вашу 

майбутню красуню прозорим ковпачком, який забезпечить у горщику вологий 
мікроклімат. Зиму юна фуксія проведе в прохолодному приміщ енні за темпе
ратури від 0 до +12 °С — на горищі, на сходовій клітці, в гаражі чи теплиці. 
Оскільки рослини восени повністю скидають листя, світло їм не потрібне. Але 
зовсім темні приміщ ення теж не підходять, тим більше, якщ о вони погано вен
тилюються. У такому середовищі у фуксії можуть швидко розвинутися грибкові 
захворювання.
Обрізувати кущі фуксій рекомендується не восени, а навесні. Взимку існує небез
пека всихання окремих пагонів після обрізування. Щойно навесні набубнявіють 
бруньки, треба ретельно обстежити рослину і встановити, які частини здорові 
й життєздатні, а які відмерли. Лише після цього можна обрізувати сухі гілочки, 
а заразом надати рослині бажаної форми.

Назва сорту Форма і забарвлення к в і т о к Особливості сорту
«1_еуегки5еп» проста, рожеве швидкорослий ампельний
«і-опсіоп 2000» проста, рожево-фіолетове прямий
«і-опд ІзІапсІ КІуегЬеасІ» махрова, рожево-фіолетове ампельний
«№\л/МІІІепіит» махрова, рожево-пурпурове ампельний
«РгіпсеоЮгапде» проста, лососево-оранжеве швидкорослий
«КАР» махрова, рожево-біле 

з прожилками
ампельний

«Возе Рапіазіа» проста, чисто-рожеве прямий
«ЗатЬа» проста, червоно-лавандове компактний
«5ап1атагіа» проста, червоно-синє ампельний
«5 сИІ055 А п Ь о і і» проста, рожеве з яскраво- 

рожевим віночком
швидкорослий

«БЬасіож йапсег Редду» проста, біло-коралове прямий, компактний
«БІіасІом йапсег РозеІІа» проста, ніжно-рожеве з білим прямий, компактний
«Бипапдеіз АІоЬа» проста, червоне маленький, «сонячна фуксія»
«5ипапдеІ$ СНеегіо» проста, червоно-біле маленький, «сонячна фуксія»
«ЗипЯІІре» проста, червоно-біле прямий
« и іП ІУ е Г Б І Їу  О Ї І_ІУЄГрООІ» проста, біло-рожеве швидкорослий ампельний
«ЖІІта Уегзіоі» проста, вишневе з бузково-синім ампельний
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Дикорослі 
квіткові росли
ни приваблять 
на ваш балкон 
барвистих 
метеликів та 
інших комах, 
що живляться 
нектаром.

Той, хто віддає перевагу первозданній природі і байдужий до хитромудрих творінь 
сучасних селекціонерів і генетиків — усіх цих надвеликих, надяскравих і «надне- 
звичайніших» квіток і листя, не пошкодує часу і сил, щоб оформити свою балконну 
оазу якомога більш природно і гармонійно. Головна роль у дизайні «органічного» 
горшкового саду відводиться рослинам із квітками ніжних тонів. Листя рослин має 
бути тонким, філігранно вирізаним, найкраще — сіруватого відтінку. Ваші зусилля 
мають бути спрямовані на створення куточка квітучого лугу, лісової галявини чи 
трав’янистого степу в мініатюрі.

А як  ж е  сучасність?
Повернення до природи зовсім не означає відмову від усього нового. Навпаки — 
багато штучно виведених сортів рослин чудово вписуються в «дикоросле» обрам
лення. Головне, щоб їхні квітки були не надто великими і не дуже помітними, 
бажано стриманих відтінків.
Існує кілька видів, ніби спеціально створених для цієї мети. Це перш за все 
вощ анка, або церінта (Сегіпіке та]ог «Ригригезсепз»). Тиха краса цієї рослини 
все ще залиш ається недостатньо оціненою і поміченою. На кінцях сіро-зелених, 
укритих листям пагонів вощ анки розпускаються синьо-фіолетові дзвоники кві
тів, укутаних синім верхівковим листям. Чудові дані для «стрімкої кар’єри» 
в «органічних» горщ икових садах!

В Англії надзвичайно популярна, а в Цент
ральній Європі досі ще мало відома лаурентія 
пазушна (Ьаигепііа ахіїїагіз). Її зіркоподібні квіт
ки з білими, рожевими та ніжно-фіолетовими 
віночками чудово пахнуть вечорами. Листя рос
лини — легке, сіро-зелене — утворює кулястий 
кущик заввишки близько ЗО см, який слугує 
чудовим тлом для квіток.
Зозулин цвіт, або ліхніс корончатий (8йепе 
согопагіа), можна використовувати для ство
рення яскравого акценту у вашому «органіч
ному» горшковому саду. Якщо вам не сподо
бається штамбова форма рослини з рожевими 
квітками, існують дві прямі форми з тривалим 
цвітінням, що дають білі, рожеві та червоні квіт
ки, — «В1и$Ьіп§ Вгіде» та «Б апст§  Ьасііез». Цві
тіння ліхнісу корончатого триває від червня до 
вересня. Сіре листя рослини має добрий вигляд 
у контрасті з насиченими тонами віночків квіток. 
Герані (Сегапіит ) та їхні близькі родичі досі 
долають шлях до садів на балконах і на тера
сах, тоді як на клумбах звичайних садів і пар
ків вони вже давно стали бажаними гостями.

Квітучий лужок у  горщику з дрібними 
чорнобривцями



Чудова природна композиція з космеї (Созтеа), льонку (Ипагіа) та плюща (Нейега) 
в широкому вазоні

Спектр цвітіння цих багатолітників щороку поповнюється новими кольорами 
і відтінками. Чудові синьо-фіолетова «ОгсЬісІ ВІие» (Сегапіит ЬоНетісит), рожева 
сіролистяна гібридна « З і іу є г  ЗЬасЬ^», а також серія «Уізіоп» із квітками рожевого, 
червоного та фіолетового забарвлення. Всі вони квітнуть від червня до вересня 
і декоративністю ніскільки не поступаються класичним літнім квітам. Це саме 
стосується і перстачу (Роіепііііа), який дотепер вважається Попелюшкою в горш 
кових садах. Можливо, нові сорти — такі як рожевий «Меііоп Ріге», білий «\¥1іі1:е 
СНіееп» або темно-червоний «МопагсЬ’в У є іу є і» ,  зможуть перетворити нечепуру 
на принцесу і таки завоюють гідне місце в «органічних садах».

Природні компонент и  — і  крапка!
Обов’язковою для будь-якого «природного куточка» на балконі є ешшольція 
(.ЕзскзсНоїгіа). Пелюстки її квіток яскраво забарвлені, але невеликі і вилискують, ніби 
лаковані. Квітка цієї рослини живе зовсім недовго, але за рахунок безлічі бутонів, 
що безперервно розкриваються, «шоу» ешшольції триває тижнями. Не доведеться 
турбуватися і про нове покоління ешшольцій: достатньо дозволити її насіннєвим 
коробочкам дозріти. Насіння падає на землю в горщику і дає сходи наступної весни. 
Використовуйте прості сорти ешшольцій — вони мають найбільш природний вигляд. 
Махрові серії, наприклад, «ТЬаі 5і1к», можуть виявитися занадто пишними.
Не вкриті листям квітконоси свербіжниці (Кпаиііа) і скабіози (8саЬіо$а), що досягає 
1 м заввишки, гарні в центрі змішаних композицій у широких вазонах. Хоча їхні квіт
ки й густо махрові, вони мають надзвичайно витончений вигляд за рахунок тичинок, 
що далеко виступають із язичків і роблять квітки схожими на м’які пензлі. Нові сорти 
свербіжниці, зокрема «Мекоп Разіеіз», квітнуть усіма відтінками синього, червоного, 
лососевого, рожевого та бузкового кольорів.
Смілки (8йепе) також вирізняються тонким витонченим листям, яке в деяких видів 
рослини забарвлене в небесно-блакитний колір. Килимові різновиди смілок, що ство
рюють своєрідні «подушки» в горщиках, виростають заввишки не більше 20 см, квітки 
у них білі або рожеві. Такі сорти, як «\Уеі кеЬІсЬеп» (8іїепе ипі/іога) або «Сеііпа» (Зйепе 
репЛиІа), квітнуть безперервно від травня до вересня.
Декоративний крупноквітковий льон (Ьіпит §гап(Іі/Іогит), на відміну від льону 
звичайного (Ьіпит шііаіізіітит), квітне не в блакитних, а переважно в темно-



Дикорослі квіт
кові рослини 
і трави в приро
ді конкурують 
між собою, тому 
недоцільно 
використову
вати їх у  горш
кових компози
ціях.

червоних, а інколи й білих тонах. А льонок марокканський (Ьіпагіа тагоссапа), чия 
назва майже співзвучна льону, виростаючи заввишки 25—35 см, дає гроноподіб
ні рожеві, жовті, фіолетово-сині та білі суцвіття. Особливою стійкістю в цвітінні 
вирізняються сорти з низькорослої серії «Рапіазу».
Справжній вогняно-червоний скарб — літній та осінній горицвіт (Асіопк аевііуаіів, 
А. аппиа). Над тонким перистим листям цього мешканця лугів та сухих схилів 
у травні або липні спалахують червоні квітки з чорною серцевиною. Багато дикорос
лих рослин знаходять свій новий дім у горшкових садах. Це стосується й однорічних 
сокирок польових (Сопвоііа ге£аІіз), які колись вважалися одним із бур’янів, що 
шкодять посівам на полях, а нині практично повністю зникли. Зате їхні окультурені 
сорти — зокрема, з серії «5іс1пеу», як  і раніше розкривають свої квітки в горщиках 
на балконах, милуючи око любителів природи.
Фацелія скручена (Ркасеїіа соп^езіа) добре відома як чудовий медонос та кормова 
рослина. Проте в горщиках і контейнерах вона має просто чудовий вигляд. Її синьо- 
фіолетові дрібні квітки з довгими тичинками зібрані в «равликоподібні» суцвіття 
на верхівках стебел, що досягають 40—50 см заввишки. Коли квітки в’януть, на їх 
місці з’являється не менш декоративне насіння. Фацелія скручена — справжній 
магніт для метеликів і бджіл. А її родичка фацелія дзвонова (Ркасеїіа сатрапиіагіа) 
утворює ще ніжніші дивовижно сині «світні» суцвіття, при цьому її стебла не під
німаються над рівнем ґрунту більш ніж на 20 см.
Синя немофіла (Иеторкіїа тепгіевіі) — рослина заввишки близько 20 см, яка якнай
краще підходить для вирощування в «органічному» горшкового саду поряд з інши
ми видами та сортами, що квітнуть у синіх тонах.
Мешканка гірських районів, немофіла зовсім не вибаглива у догляді, і тільки сильна 
спека може пошкодити її різьбленому листю заввишки 20 см та синьо-блакитним 
квіткам.

Природна краса в горщиках і кашпо
ГаураЛіндхеймера
(Саига Ііпсікеітегі)

Характеристика: ці багаторічні напівкущі 
родом із півдня США поки що рідко можна 
зустріти в горшкових садах. Але завдяки 
елегантним квіткам гаури, що має форму 
метелика, такий п а н  речей найближчими 
роками обов'язково має змінитися. Разом 
із чипо-білою  формою рослини сорт «Ріпк 
Омагї» має компактніш у будову і рожеві 
квітки.
Розміщення: сонце —  еліксир життя для 
уродженців Техасу, і навіть сильна спека для 
гаури —  не проблема.
Догляд улітку: поливати регулярно, але 
не дуже рясно. Земля в горщику має бути 
водопроникною, щоб не допустити пере- 
зволоження. Підживлення —  один раз на 
два-три тижні.
Догляд узимку: зимує в приміщенні за 
температури від + 5  до 15 °С, при цьому 
пагони всихають і заново відростають почи
наючи з березня.
Здоров'я: не схильна до атак ш кідників.



Літній лужок на вашому 
балконі

Безумовний лідер серед цибулинних в «органічному» 
саду — коммеліна (Соттеїіпа). Її маленькі яскраво-сині 

квітки «сидять» урозкид на довгих, ліаноподібних пагонах, 
які або залишають звисати з країв горщика, або підв’язують. 

Квітне, залежно від сорту, упродовж усього літа і першого 
місяця осені. Навесні добрим доповненням до коммелін може 

стати анемона корончата (Апетопе согопагіа), чиї яскраво-чер
воні та фіолетові квітки прикрасять ваш балкон від кінця березня 
до травня.
Не варто забувати і про ампельні рослини. Перш за все це злинка, 
або іспанська маргаритка (Егщегоп, с. 103), з променистими біли

ми та рожевими квітками. Ця рослина додасть свою ноту природності й невимуше
ності до декору вашого горшкового саду. Не повинна залишитися осторонь і сутера, 
вона ж бакопа розлога (5иіега, с. 105).

Що менше — то й краще
Ваш «органічний» сад буде тим кращий, чим рідше ви втручатиметеся в його жит
тя. Тим більше що багато рослин, «запозичених» безпосередньо в природі, менше 
потребують догляду, ніж культурні форми з великими квітками. Якщо деякі квітки 
зав’яли, цього майже не буде помітно, адже вони невеликі. Обрізування і видалення 
сухих квіток та пагонів не потрібне. Оскільки в багатьох рослин, які ми тут згадали, 
тонке різьблене листя, вони потребують зовсім невеликої кількості вологи і вель
ми стійкі до сухості ґрунту. Тому й полив вашого «природного куточка» не надто 
клопітний. Підживлювати рослини рідким добривом слід не частіше одного разу на 
місяць, а якщо ви коли-не-коли забудете про нього, рослини не образяться на вас, 
адже їхнім дикорослим формам потрібний мінімум поживних речовин.

Нігелла, або 
чорнушка дамаська
(NідеIIа сіатавсепа)

Характеристика: не тільки квіти, а й плоди 
ц ій  середземноморської рослини —  ефект
не видовище. Плід складається з листівок, 
що охоплюють круглу насіннєву коробочку, 
яка, у свою чергу, оточена філігранно 
вирізаним верхівковим листям, над яким 
підносяться симпатичні «ріжки». Серія «МІ55 
ІескуН», що дає сині, рожеві та білі к в і т к и ,  

досягає висоти близько 50 см.
Розміщення: потребує сонця.
Догляд улітку: земля в горщику має 
завжди бути злегка волога, але коротка 
«засуха» нігеллі не зашкодить. Підживлю
ють рослини раз на місяць. Оскільки в коро
бочках дуже багато насіння, збирати треба 
не все, а тільки стільки, скільки потрібно, 
щоб гарантувати сходи наступної весни. 
Частину коробочок нігелли можна засушити 
і використовувати у складі композицій із 
сухоцвітів.
Д о гл я д  узи м ку : починаючи з середини 
березня насіння висівають безпосередньо 
в горщики на повітрі.
Здоров'я: жодних проблем.

Кукіль звичайний
(АдгоНетта діїЬадо)

Характеристика: разом із традиційно 
рожевою природною формою цього одно
літника чудовий вигляд має чисто білий 
сорт «Осеап Реагі» з тонкопелюстковими 
квітками на струнких стеблах і витонченим 
сіро-зеленим листям. Висота рослини —  
близько 50 см.
Розміщення: пряме сонце або півтінь. 
Земля в горщику має бути не дуже пухка, 
з деякою домішкою глини.
Догляд улітку: регулярний полив і щомі
сячне підживлення. Стебла з квітками гарні 
і у вазі в букеті. Завжди залишайте кілька 
насіннєвих коробочок, щоб вони дозріли 
і дали насіння для весняного садіння. 
Догляд узимку: у березні наповніть чисті 
горщики свіжою землею і висівайте насіння 
одразу в них. Холод сходам куколю звичай
ного не шкодить.
Здоров'я: міцна і стійка до захворювань 
рослина.

И

Клеома колюча,
'або клеома Хасслера

(СІеоте $ріпо;а/С. іпаззіегіапа)

Характеристика: ця однорічна рослина, 
що досягають 1 м заввишки, —  найбільш 
поставна серед дикорослих, що оселилися 
в горщиках на балконі. Квітки клеоми через 
надзвичайно довгі тичинки мають незвич
ний вигляд. Стебла найчастіше ростуть не 
прямо, а під кутом до поверхні ґрунту або 
згинаються дугою. Клеоми з компактної 
серії«Зрагкіег» мають висоту від 50 до 
60 см, а рожеві «Кігесіїкопідіп» (див. фото) 
та білі «Неіеп СатрЬеІІ» досягають 120 см. 
Розміщення: сонячний бік сприяє тривало
му цвітінню —  від липня до жовтня. 
Догляд улітку: регулярний полив, щотиж
неве підживлення рідким добривом. 
Догляд узимку: насіння висівають у берез
ні в приміщенні. Безпосереднє сіяння в гор
щики можливе у травні, але тоді цвітіння 
запізнюється.
Здоров'я: міцна і стійка до захворювань 
рослина.



ЧОС т р о я н д  н а  в а ш о м у  б а л к о н і

У звичайних садах троянди завжди вважаються царицями квітів. Але на балконі 
вони дотепер залишаються одним із численних видів і не мають лідируючого стано
вища. Тим часом сотні широко відомих сортів ідеально підходять для вирощування 
в горщиках, хоча їх селекція нічого подібного не передбачала. А останніми роками 
з’явилася безліч низькорослих сортів троянд, які спеціально створено для горшко
вих садів на терасах і балконах.

Від міні до

Міні-троянди 
в невеликих 
горщиках не 
дуже морозо
стійкі. Взимку 
горщики з рос
линами помі
щають у набиті 
соломою ящики 
або переносять 
до приміщення.

максі
Карликові троянди, які також називають дрібнокущовми або міні-трояндами, про
сто створені для життя в горщику, враховуючи, що висота дорослих рослин — мак
симум ЗО см. Це, як правило, сорти з тривалим періодом цвітіння, які від травня до 
вересня регулярно утворюють нові бутони. їх вирощують у величезних кількостях 
на продаж, часто навіть не знаючи назви сорту: адже купують найчастіше те, що 
просто сподобалося. Проте далеко не завжди такі троянди мають міцне здоров’я 
і рясно цвітуть. Тому варто звернутися до досвідчених фахівців-садівників, у чиїх 
розсадниках розводять надійні та стійкі сорти, що добре зарекомендували себе при 
вирощуванні в горщиках (див. с. 97).
Услід за карликовими сортами на постійне місце у вашому балконному саду пре
тендують сланкі троянди. Це рослини заввишки від 40 до 60 см, а деякі їхні сорти 
спеціально виведені для вирощ ування в горщиках. Форми їх надзвичайно різно

манітні. Деякі сорти, всупереч своєму найме
нуванню, ростуть прямо і формують округлі 
кущі, інші звішують свої пагони донизу, як 
ампельні рослини, або нагадують формою пла
кучі верби.
Клумбові троянди, до яких належать і різні 
гібриди чайної троянди, поліантових троянд 
і троянди флорібунда, утворюють найбільший 
клас троянд. Проте їх придатність для вирощу
вання в горшковому саду залишається під сумні
вом. Пружні прямостоячі і слабогіллясті пагони 
клумбових троянд хороші окремо, але в ціло
му рослини, попри фантастичної краси квітки, 
не справляють належного враження. Клумбові 
троянди краще вирощувати у відкритих садах 
і парках, де вони чудово прикрашають клумби 
в комбінації з рослинами-партнерами, що мас
кують їхні вади.
Винятки, звісно, підтверджують правила, але 
недосвідчений садівник без професійної кон
сультації найчастіше купує першу-ліпшу росли
ну, яка йому здалася «приємною» з виду. А вона 
далеко не завжди виявляється саме такою, яка 
йому насправді потрібна.

Дрібнокущові троянди невтомно квітнуть 
у  пластикових балконних контейнерах





Троянди обрі
зують виключ
но в березні, 
причому дуже 
вкорочують 
пагони — до 
20 см завдовж
ки — лише 
в клумбових 
троянд. Кар
ликові сланкі 
й виткі троянди 
обрізують у пер
шу чергу, нада
ючи необхідної 
форми кущам.

Штамбова троянда — це не клас троянд у буквальному розумінні цього слова, 
а культурна форма рослини, яка вирощується на підщепі — штамбі. Віддавна 
майстри-садівники навчилися надавати деяким декоративним кущам вигляду неве
ликого дерева. Саме ці рукотворні форми дістали назву штамбових. Вони зажили 
популярності в 18 ст. — в епоху розквіту «правильних» палацових садів у Європі. 
Але особливе місце серед рослин, вирощених на штамбі, завжди посідали троянди. 
Поєднання їх із низькими кущами або іншими рослинами давало змогу вельми 
ефектно сформувати простір квітника у два-три яруси. Штамбові троянди мають 
величезну перевагу перед звичайними садовими: стовбур, він же штамб, на який 
щеплено благородну троянду, — не що інше, як звичайна морозостійка шипшина. 
Тому холодні зими, коли гинуть недостатньо добре вкриті клумбові та садові сорти, 
штамбові троянди переносять успішно. Ну а якщо рослина культивується в гор
щику, його, щоб не ризикувати, просто переносять до приміщення з температурою 
вище нуля. Завдяки таким простим заходам штамбові троянди радуватимуть вас 
упродовж багатьох років.
Виткі троянди — найбільш довгостеблові в групі горшкових сортів. їх поділяють 
на дві групи: троянди групи «КашЬІег» з тонкими й гнучкими пагонами справляють 
чудове враження в саду на балконі, але квітнуть тільки один раз за сезон, щоправда, 
дуже пишно. Жорсткостеблові сорти, що об’єднуються в групу «СІішЬег», ростуть 
швидко і квітнуть регулярніше.

Скромні супутники троянд
Троянда потребує квітучого оточення, яке б підкреслювало її унікальну красу і в той 
же час скромно заповнювало другий план. Серед однорічних квіткових надійними 
супутниками троянд стануть нігелла (Ш^еііа, с. 93), вербена (УегЬепа, с. 104) та

ї ї  ІСокирки, або дельфіній
(ОеІрНіпіит)

Характеристика: морозостійкий 
трав'янистий багатолітник ОеІрНіпіит х 
сиІТогит є незмінним супутником троянд 
у саду на балконі. Його колірна палітра 
варіюється від білого і рожевого до ясно- 
блакитного і синьо-фіолетового. Чудовий 
вигляд має в сусідстві з трояндами яскраво- 
синій карликовий дельфіній (й  дюпіІШогит, 
див. фото), зокрема, сорти «ВІаиег 5ріедеі» 
та « 5 и т т е г  ВІиез».
Розміщення: для рясного цвітіння потре
бує сонця. Навіть легкий порух повітря 
перешкоджатиме розвитку грибкових 
захворювань.
Догляд улітку: потреба у волозі досить 
значна, а «засуха» негативно позначається 
на цвітінні.
Догляд узимку: багаторічній дельфіній 
може зимувати просто неба, потребуючи 
лише укри п я . Карликові сорти розводять 
насінням, висіваючи їх щороку в березні. 
Здоров'я: навесні молоді рослини може 
уражати попільниця.

Сині та білі супутники троянд
Нірембергія
(І\ІіегетЬегдіа Нірротапіса)

Характеристика: білі квітки цієї рослини 
по-особливому підкреслюють красу незви
чайних сортів троянд. Нірембергія росте 
кущ иками заввишки 20 см і якнайліпше 
підходить для садіння під трояндовими 
кущами. Гарніїїчисто-білі («МопІ ВІапс») 
і пурпурово-фіолетові («Ригріе КоЬе») сорти. 
Розміщення: хоча крони троянд затриму
ють сонячні промені, це не впливає на цві
тіння нірембергій. Цвітіння триває в ід липня 
до вересня.
Догляд улітку: ґрунт у горщику завжди 
має залишатися злегка вологим. Уникати 
повного висихання і перегріву.
Догляд узимку: нірембергія здатна пере
зимувати, але технічно набагато простіше 
розмножувати рослину насінням, яке висі
вають у березні.
Здоров'я: міцна і здорова рослина.



Титуловані троянди (АЕЖ-Козеп) для горшкового саду
Сланкі:
«Азрігіп» (‘96, біла), «Е$1іша» ('98, рожева), 
«Месіео» ('01, біла), «Загето» ('98, рожева), 
«З ітріу»» ('02, рожева), «К гоп іш е І»  ('99, чер
вона), «Сеііпа» ('99, жовто-біла), «Мадіс 
МеісІіІапсІ» ('95, рожева), «Раїтепдагїеп 
РгапИигІ» ('92, рожева), «АрїеІЬІйІе»
('91, біла), «З оттегж іпс і»  ('87, рожева), 
«Вопіса '82» ('82, рожева).
В и т к і :

«Мапііа» ('97, рожева), «КоїГаззасІе» ('99, чер
вона), «5ирег ЕхсеІ$а» ('90, червона), « В а ш і

'83» ('85, жовта), «Сотра$$іоп» ('76, оранжево- 
рожева), «Могпіпд ІемеІ» ('75, рожева), «СгапсІ 
НоТеІ» ('73, червона), «Зутраіїїіе» ('64, чер
вона), «Рагксіігекїог Кіддег$» ('60, червона), 
«Оогітипсі» ('54, червона), «Р Іаттеп іап г»
('52, червона).
Дрібно-кущові та карликові троянди:
«№ то» ('00, біла), «РЬІох МеМіІагкІ»
('01, рожева), «І_оге(іо» ('01, жовта), «Оиееп 
Моіїїег» ('96, рожева), «Мес1и$а» ('95, роже
ва), «Оогїтипгіег КаізегЬаіп» ('94, рожева), 
«беогдеїїе» ('93, рожева), «Рохі» ('93, рожева).

Останніми роками винагород також удо
стоювалися клумбові троянди, які, завдяки 
помірному ропу , цілком придатні для виро
щування в діжках:
«№еоп» ('99, рожева), «№пе$$е» ('00, оран
жево-рожева), «Махі Уіїа» ('00, оранжево- 
червона), «Ваб ВігпЬасІї» ('00, рожева), 
«ВгаиігаиЬег» ('99, біла), «Аргікоіа»
('01, абрикосова), «МогСЬегп УдІїК» ('95, жов
та), «МеІІ$5а» ('95, рожева), «Вауегпіапсі»
('95, рожева), «ВіиНшпгіег» ('94, лососева), 
«Мігаїо» ('93, рожева).

космея (Созтоз, с. 19). З багатолітників найкраще п і д х о д я т ь  рослини з блакитни
ми квітками — такі, як дзвоники (Сатрапиіа) або воловик (Апскива). Як тільки 
відквітне дельфіній (Веіркіпіит , див. с. 96), його відразу ж змінить аконіт (інші 
назви — борець, тоя) (АсопИит пареііив). Будяки, перш за все головатень (Ескіпорв 
Ьаппаігшв) і миколайчики (Егущ іит  ріапит ), стануть незвичайним, проте стиль
ним доповненням балконного декору. Різні види гераней (Сегапіит) можна засто
совувати для заповнення вільного простору між кущами троянд.
Із 1950 р. у Німеччині існує організація АБИ, яка оцінює нові сорти троянд 
і присвоює кращим із них титул «Німецька троянда, яка дістала загальне визнан
ня» (АБК-Козе). Серед інших критеріїв важливе місце відведено надійності сорту 
та його рясному цвітінню. З майже 150 відзначених високою винагородою сортів 
більшість належить до клумбових і кущових троянд. Сорти з інших класів троянд, 
що мають титул АБК-Иоке і становлять інтерес для розведення в горшкових садах, 
описано на врізці вгорі.

Лобулярія морська
(іоЬиІагіа тагіїі'та)

Характеристика: однорічна рослина 
заввишки приблизно 10 см із подушкопо- 
дібними квітками з приємним запахом. 
Завжди є вибір м іж  білими («ЗсНпееЬаиЬе», 
«$по« Сгу$їаІ$»), темно-фіолетовими 
(«0гіепІаІІ5сНе МасЬіе») або рожевими 
(«Еа5Іег Воппеї йеер Коїє») сортами. 
Розміщення: на сонці чи в півтіні лобулярії 
цвітуть безперервно від травня до жовтня. 
Догляд улітку: невибаглива і стійка рос
лина, часто квітне навіть за відсутності 
догляду. Поливати помірно —  заболочу
вання ґрунту в горщ ику шкодить кореневій 
системі.
Догляд узимку: висадивши насіння 
в квітні, можна розраховувати нате, що вже 
в травні матимете можливість милуватися 
квітучою рослиною.
Здоров'я: інколи навесні лобулярії вражає 
попільниця.

Лобелія ерінус
(іоЬеНа егіпив)

Характеристика: яскраво-сині сорти лобе
лій «Кіуіега 5ку ВІие» або «Кедаїїа МісІпідЬі 
ВІие», що досягають заввишки всього 
10— 20 см і звисають із країв горщика чи 
контейнера, —  чудові однорічні супутники 
троянд. Сорти «Кіуіега Ко5е» і «Раіасе \Л/НіІе» 
пропонують садівникам рожеві й білі колір
ні варіації.
Розміщення: і сонце, і півтінь хороші для 
цієї рослини.
Догляд улітку: не допускайте висихання 
землі, підрізуйте рослини після першого 
цвітіння, щоб утворилися нові бутони. 
Догляд узимку: насіння висівають у берез
ні в приміщенні за температури +2 0  °С, 
не покриваючи землею. Для проростання 
насіння лобелії ерінус необхідне світло. 
Здоров'я: не виключені грибкові інфекції.
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Троянді потріб
ні якомога вищі 
горщики або 
контейнери, 
оскільки їх 
коріння постій
но намагається 
проникнути 
якомога глибше.

Здоров'я? Лише за ум ови доброго догляду
Той, хто хоче довго радіти своїм трояндам у горщиках, має належно потурбува
тися про них. За століття селекційної роботи не багато ліній і сортів зміцніли, 
стали більш надійними. Троянди всіх класів і сьогодні залишаються більш менш 
сприйнятливими до грибкових захворювань — таких, як  борош ниста роса або 
іржа. Різні шкідники — від свердликів до попелиці — раз у раз зазіхають на них. 
Що сильніший стрес переживає рослина, то більше вона вразлива до хвороб, 
і особливо це стосується горш кових троянд.
Якщо земля в горщику тривалий час залиш ається занадто сухою або мокрою, 
якщ о місце, яке ви обрали для троянди, дуже жарке або занадто затінене, при
родні захисні сили рослини слабшають. А якщ о вже з’явилися ш кідники або хво
роби, вони ще більше ослаблюють рослину: утворюється замкнуте коло, невдовзі 
припиняється розвиток квіток і починається в ’янення листя.
Слідкуйте, щоб земля в горщику з трояндою ніколи не висихала. Уникайте 
й такої ситуації, коли вода застоюється в піддоні або декоративному горщику, 
що призводить до гниття коріння та заболочування ґрунту. Трояндам, які ряс
но і часто цвітуть, потрібне регулярне підживлення. Використовуйте протягом 
сезону — від квітня до серпня — добриво для троянд у дозах, зазначених вироб
ником на упаковці.
Місце для рослин має бути сонячним, але не жарким. Легкий вітерець остудить 
у спеку і підтримає постійний повітряний обмін. Уникайте потрапляння п ря
мих сонячних променів на контейнери і горщ ики — це призводить до перегріву 
коріння і ґрунту. У такій ситуації коренева система троянди не може нормально 
функціонувати і навіть у разі достатнього поливу не здатна забезпечувати водою
листя та квітки.

(ітапсіиіа апдиіїіїоііа)

Характеристика: лаванду знають усі — її 
сріблясто-сіре листя, пряний аромат і фіо
летово-сині або білі (у сорту «АІЬа») квітки 
роблять цю рослину ідеальною для вирощу
вання в горщику.
Розміщення: сонце, бажано впродовж 
усього світлового дня.
Догляд улітку: не давайте землі переси
хати. Обрізування після цвітіння допоможе 
збере™  цей вічнозелений кущ від переохо
лодження в осінню та зимову пору.
Догляд узимку: можлива зимівля просто 
неба, але в разі тривалих морозів необхідно 
ізолювати горщики в контейнерах чи м іш 
ках із соломою. Безпечніше для рослини 
зимувати в гаражі чи коморі, де рослини 
будуть захищені від вологи.
Здоров'я: навесні лаванду інколи вражає 
попільниця, в усьому іншому —  жодного 
клопоту для власників горшкового саду.

Напівкущі в рожевому саду

(СІНиз)

Характеристика: білі або рожеві квітки 
чисту прекрасні —  вони нагадують квітки 
шипшини.
Розміщення: відкрите сонце і жарке пові
тря сприяють тривалому цвітінню в травні 
та червні.
Догляд улітку: чист —  рослина серед
земноморська і постійно відчуває спрагу, 
незважаючи на, здавалося б, жорстке листя, 
що захищає рослину від зайвого випаро
вування вологи. Потреба в підживленні, 
навпаки, вельми помірна —  один-два рази 
на місяць цілком достатньо.
Догляд узимку: цей багаторічній напівкущ 
добре зимує за температури від 0 до + 1 0  °С 
у помірно освітленому приміщенні. У зимо
вий період не дозволяйте землі в горщику 
ні пересихати, ні ставати занадто мокрою. 
Здоров'я: у нормальних умовах —  жодних 
проблем.



Кущ, укритий квітами; хр и ЗО И ГП Є М С І
маргариткова

Аргирантемум кущовий, він же хризантема маргариткова (Аг^угапіНетит /гиіез- 
сет), належить до улюблених видів для вирощування в горщику або діжці на тера
сах та балконах. Лопатоподібне сріблясто-сіре листя надає рослині елегантності, 
а витончені квітки-кошики не лише слугують чудовим тлом для пишних троянд, 
а й самі мають вельми пристойний вигляд. Останніми роками до природних чисто- 
білих із жовтою серцевинкою квіток хризантеми маргариткової додалися ефектні 
рожеві та махрові сорти (див. таблицю далі).

Голоєний секрет: сталість умов
Хоча аргирантемуми звичайно купують у магазинах і садових центрах у стані пиш
ного цвітіння, як кажуть, усипані квітками, в домашніх умовах цвітіння, як правило, 
швидко припиняється. Причина — зміна місця. Адже вирощують рослини в тепли
цях, практично за ідеальних умов. А на терасі чи балконі вони стикаються з вітром, 
холодними бризками дощу, різкими перепадами температури та іншими чинниками, 
до яких хризантемі маргаритковій ще треба звикнути. У цей перехідний період рос
лини будь-що економлять енергію, і в першу чергу — за рахунок відмови від цвітіння. 
Якщо підтримувати землю в горщику постійно вологою і підживлювати аргиран
темум один раз на два тижні, ці багаторічні рослини скоро «оговтаються». Після 
першого цвітіння рекомендується злегка обрізати крону, тоді на стеблах утворюється 
більше нових бутонів. Для зимівлі слід відвести якомога світліше і прохолодніше місце 
в приміщенні. В цей час рослина скидає більшу частину листя. Дозуйте полив так, щоб 
земля в жодному разі не висихала. У березні хризантеми маргариткові пересаджують 
у нові горщики зі свіжою землею.

Особливості
прямий
компактний
компактний________
сильний
сильний
сильний___________
сильний
прямий____________
компактний 
дрібний, кущистий 
компактний 
дрібний, компактний 
компактний, сильний 
компактний 
компактний 
компактний

„ ------------------------- іриткова в рівних убраннях
Назва сорту  Форма і забарвлення квіток
«Аїіатіз»___________________ проста, біле___________________
«Соигіуагсі ВІапсНе Реіііе» проста, чисто-біле
«РаІ5у Сгаїу ВІагег Ргітего5е» проста, рожеве________________
«Раізу Сгагу ВІагег Козе»______напівмахрова, рожеве__________
«Раізу Сгагу ВгідНі Сагтіп» проста, рожеве
«Раізу Сгагу 5ігаууЬеіту Ріпк» проста, полунично-рожеве
«Раізу Сгагу УУНіїе СНгузїаІ» махрова, біле_________________
«Ргеат Аргісої» проста, абрикосове
«Ргеат СНеггу»_____________ проста, вишневе_______________
«ІУІоІітЬа М аддуШ іе»______ проста, біле___________________
«Иеііа» (мал. угорі)___________проста, жовте__________________
«ІМерІипе» проста, біле
«Котапсе» проста, рожеве
«Бегепасіе» (мал. унизу) проста, рожеве; в'янучи, світлішає
«Зиш тег Ргорз» махрова, темно-рожеве
«Уєііоуу 5іаг» проста, яскраво-жовте



Висячі сади н а  б а л к о н і

Слідкуйте за 
тим, щоб кріп
лення підвісних 
кашпо та коши
ків було надій
не. Не варто 
поміщати їх на 
протязі: пориви 
вітру розгойду
ватимуть підві
сні конструкції, 
знижуючи їх 
міцність і надій
ність, не кажучи 
вже про те, 
що більшість 
ампельних 
не люблять про
тягів.

Небо і сонце: очний цвіт  
(Апа§аІІІ5 агуетіз) і санвіталія 
(8апуіІаІіа)

Якщо у вашому балконному саду горщики стоять переважно на підлозі, то для того 
щоб як слід розгледіти рослину, доведеться нахилятися. Ампельними рослинами 
помилуватися значно простіше — вони розташовані на рівні наших очей, та й спину 
гнути не доведеться. Крім того, вони вносять додаткові барвисті елементи в декор 
балконного саду та й сам балкон захищають від сторонніх цікавих поглядів. Цього 
цілком досить, щоб вважати ампельні рослини обов’язковими в горшковому саду. 
Ще один плюс — вони не займають місця на підлозі. Тому на площі, що вивільнила
ся завдяки ампельним рослинам, ви зможете розмістити легкий столик зі стільцями, 
лаву або плетену з лози банкетку.

Підвісні горщ ики чи «Напдіпд Ьавкеів»?
Ампельними називають усі декоративні рослини, що вирощуються в підвісних 
кашпо, горщиках, вазонах і навіть кошиках. У принципі, не має значення, прямо
росла це рослина чи вид зі звисаючими або виткими пагонами. Так, фуксія (гібриди 
Рискзіа, с. 88) з її кущистими прямими пагонами і висячими квітками є не менш 
популярною ампельною рослиною, ніж розхідник (будра) плющоподібна (Сіескота 
кейегасеа), з її повзучими пагонами, які утворюють метрові «гірлянди», що звисають 
із горщика.
Тут треба розшифрувати поняття «Ьап§іп§ Ьазкеґй», запозичене садівниками всьо
го світу в англійців. У перекладі воно означає «висячі кошики» — і дійсно, йдеться 
саме про підвісні напівкруглі кошики для вирощування ампельних рослин, які 

широко використовуються в Англії замість декоративних гор
щиків або контейнерів. Матеріалом для таких кошиків слугує не 
лише лоза, а й сталевий дріт, а іноді й пластик. Але пластикові 
моделі недостатньо міцні, а їх зовнішній вигляд далекий від 
природного, тому ними захоплюватися не варто. Існують і такі 
«Ьапдіпд Ьазкеґз», які служать усього один сезон — їх виготов
ляють з особливо міцного пап’є-маше. Щоб субстрат і волога 
не проникали через просвіти в плетених стінках, підвісні кош и
ки вистилають щільним шаром моху, а інколи ще й вистила
ють водостійкою фольгою. У нижній частині кошика у фользі 
роблять отвір для стоку води, щоб зайва волога не збиралася 
в ґрунті, а ще це поліпшує її газопроникність і запобігає гниттю 
коріння. Потім кошик заповнюють багатою на гумус садовою 
землею. Перевага «Ьапдіпд Ьавкеїх» полягає в тому, що рослини 
в них можна розміщувати не лише на відкритій поверхні ґрун
ту, а й у їхніх бічних стінках. Для цього коріння вибраних для 
посадки молодих рослин пропускають назовні в отвори у пле
тиві підвісних кошиків, потім крізь шар моху і фольгу — аж до 
субстрату, де вони можуть добре укорінитися. Відкрита частина 
кошика так само засаджується ампельними формами рослин. 
З часом, коли всі «мешканці» «Ьап§іп§ Ьазкеїз» розростуться, 
вони перетворюються на дивовижні кулі з квітів та зелені. Подіб
ного ефекту неможливо досягти ані в підвісних горщиках, ані 
в класичних кашпо.





Квіти, овочі та багато іншого
Пласкі підвісні кошики не призначені для вирощ ування якогось одного виду 
декоративних рослин — для цього краще придадуться підвісні кашпо. Велика 
площа ґрунту в кошику дає змогу складати досить складні й цікаві композиції, 
в яких поєднуються, наприклад, овочеві рослини (мангольд, декоративна капу
ста, зелена цибуля), фрукти іягоди (суниця, груші, дині), трави (чебрець, базилік) 
і класичні літні квіти.
Повна свобода: що до душі, тому і місце в кошику. Але що більш різноманітна 
суміш, то більше знадобиться зусиль, аби ваша композиція стала нарешті 
гармонійною і виваженою. У центрі підвісного кош ика слід розміщувати росли
ни з прямими стеблами, висота яких — від 20 до ЗО см, не більше. По краях виса
джують види з висячими стеблами, що дають не надто довгі пагони, — інакше 
вони заступлять світло тим рослинам, як і розмістяться на бічних стінках і навіть 
на днищі кошика (див. с. 100). От для «нижньої плантації» саме й підходять 
ампельні види з найдовш ими стеблами.
М ожна сформувати єдину у своєму роді «Ьап§іп§ ЬазкеЬ, вибравш и рослини 
одного виду, але різних сортів — тих, які подобаються саме вам. Для цього 
непогано підходять петунії, але потрібно ще на стадії висаджування розсади 
враховувати ростові характеристики кожного з сортів. Лише так можна виклю 
чити небезпеку, що протягом одного сезону сильніші рослини почнуть пригноб
лювати слабо ростучі і вреш ті-реш т просто погублять менш рослих і міцних 
родичів. Якщо у вас ще немає досвіду в створенні композицій у підвісних кош и
ках, змішайте спершу не більше двох-трьох сортів. Якщо виникне потреба, 
різницю в рості окремих рослин можна буде регулювати за допомогою легкого 
підрізування.

Санвіталія розпростерта
(Запуііаііа рюситЬепз)

Характеристика: в природних форм росли
ни і деяких культурних сортів, таких як серія 
«5ргіїе», темно-коричнева серцевина квіток 
різко контрастує з жовтими або жовтогаря
чими пелюстками, тоді як  в «Айекепдоісі» 
або «Сигсо УеІІоїм ітргоуесі» серединка 
жовто-зелена. Пагони санвіталм досягають 
від 20 до ЗО см завдожки і злегка звисають 
за краї горщика.
Розміщення: уродженка Мексики, 
санвіталія потребує сонця, сонця і ще раз 
сонця.
Догляд улітку: ґрунт у горщ ику мас бути 
вологопроникний, щоб не скупчувалася зай
ва волога. Підживлювати один раз на два 
тижні, регулярно видаляти зів'ялі квітки, 
щоб сприяти тривалому цвітінню.
Догляд узимку: насіння висівають 
у березні в приміщенні, а на повітрі —  
в квітні, безпосередньо в горщики. 
Здоров'я: жодних проблем.



В и с я ч і  с а д и  н а  б а л к о н і

Злинка Карвінського в повному цвітінні

Д обрі сусіди
Якщо не змішувати надто багато видів, за коши
ком чи кашпо простіше доглядати. Висаджуйте 
в одну посудину лише такі рослини, в яких схожі 
потреби, — наприклад, усі вони потребують ряс
ного поливу. Тому не варто комбінувати петунії 
з ампельними геранями, зате швидкорослі 
ампельні петунії та декоративні форми чере
ди (Вісіет, див. врізка внизу) або плектрантус 
(.Ріесігапікив, с. 105) — чудові сусіди, що потре
бують підживлення раз на тиждень. Якщо ж 

по’єднати ампельні петунії з ніжною сутерою (8иіега, с. 105), лобелією (ЬоЬеІіа, 
с. 97), куфеєю (Сиркеа, с. 53), очним цвітом (Апа^аіііз топеїііі) або лядвенцем (Ьоіи$ 
тасиїаіиз, Ь. ЬегікеїоШ), шансів на виживання у цих партнерів петуній просто не 
залишиться.
Крім потреби в поливі та добривах треба враховувати і розташування під
вісного кошика або кашпо на балконі. Бегонії (гібриди Ве%опіа, с. 106) та фуксії 
(гібриди Рискзіа, с. 88) полюбляють частково або повністю затінене місце. 
Якщо їх скомбінувати із сонцелюбними рослинами, такими як  жовта стокротка 
(ТНуторНуІІа іепиіІоЬа), квітнути ж овті стокротки будуть зовсім не так пишно, 
як  в «одиночних» горщиках. І навпаки — на занадто сонячному і жаркому місці 
на листі фуксій та бегоній невдовзі з’являться руді плями. Чудовий партнер для 
цих любителів півтіні — теплолюбна акаліфа таїтянська (Асаіурка Ні$рапіоІае) з її 
цілим каскадом листя і квітів, що звисає через край посудини.

Сцевола
(5 саеуоіа заіідпа)

Декоративна череда
(Вісіеп5 їегиііїега)

Злинка Карвінського, 
" абоерігерон

(Егідегоп кагуіткіапив, фото зверху)

Характеристика: для цього австралійсько
го трав'янистого багатолітника характерні 
асиметричні квітки, що створюють суцвіття 
у формі півкола. Окремі пагони можуть 
досягати 80 см заввишки, але, як правило, 
загальна висота рослини близько ЗО см. 
Розміщення: сонячне місце або півтінь. 
Листя і квітки сцеволи не чутливі до про
тягів.
Догляд улітку: підживлювати один раз 
на два тижні половинною дозою рідкого 
добрива, для поливу не використовувати 
жорстку водопровідну воду. Квітки, що 
зів'яли, не потрібно видаляти —  вони обси
паються самі.
Догляд узимку: сцеволи зимують у світ
лому приміщенні за температури в ід + 8  до 
15 °С. Розмноження рослин б дуже склад
ним завданням для садівника-початківця. 
Здоров'я: надлишкова вологість може 
призвести до загнивання коріння. Інколи 
сцеволи уражає білокрилка.

Характеристика: у цієї родички знайомої 
всім лікарської череди трироздільної 
(Вісіепз ігірагМ а) стебла завдовжки близько 
50 см, та й сама рослина потребуе окремого 
горщика, який умудряється заповнити паго
нами повністю. Якщо декоративну череду 
комбінувати з іншими рослинами,її«сусі- 
ди» обов'язково мають бути м іцні і швид
корослі. Укорочення або проріджування 
пагонів допускається будь-якої пори року. 
Розміщення: що більше сонця дістають 
пагони, то більше золотистих квіточок —  
крихітних «сонечок» —  розкриється на них. 
Квітне від травня до жовтня.
Догляд улітку: потреба рослини в поливі 
та поживних речовинах висока. Підживлен
ня вносити щотижня.
Догляд узимку: незважаючи на те що 
деякі сорти Вісієпв іегиііїега мають дво
річний цикл розвитку, декоративну череду 
все одно доводиться щороку розводити за 
допомогою насіння. Висівають у приміщенні 
на початку березня.
Здоров'я: навесні череду іноді уражає 
попільниця, але інших проблем з цією рос
линою практично не буває.

Характеристика: злинка родом із Мексики. 
Напіврозкриті кошики ї ї  квіток забарвлені 
в рожеві тони, коли ж  квітка розцвітає 
повністю, вона стає сніжно-білою з жовтою 
серцевиною.
Розміщення: півтінь зменшує загальну кіль
кість квіток. Найкраще обрати жарке місце 
на південному балконі.
Догляд улітку: земля в горщику або кашпо 
має бути злегка вологою. Не слід поливати 
занадто часто: тонке листя злинки випаровує 
мало води. Одноразового підживлення на 
два-три тижні цілком достатньо. Всі зів'ялі 
квіти і пагони слід регулярно обрізувати. 
Догляд узимку: зимує без проблем у світ
лому приміщенні за температури від 0 до 
+1 5  °С.
Здоров'я: витривалий вид, не схильний 
до атак ш кідників.
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Не меншу роль відіграє і зовніш ній вигляд зміш аних насаджень у підвісних 
кашпо та кошиках. Тут можна використовувати контрасти, змішуючи відкриті 
кольори — наприклад, синій і жовтий, фіолетовий і ж овтогарячий, або ж  про
демонструвати єдність та гармонію в червоних і жовтих чи синіх і білих тонах. 
Двоє партнерів чудово поєднуються один з одним завдяки схожій формі квіток 
та характеристикам росту — злинка (Егі$егоп к.агуіп$кіапи$, с. 103) й блакитні 
стокротки (Вгаскузсоте, с. 105) з дрібними, але дуже численними квітками- 
кошиками.
Одноколірну, проте ефектну пару створять санвіталія (5апуііаііа, с. 102) та деко
ративна череда (Вісіеж, с. 103). З їх квітками також добре поєднується сцевола 
(Зсаеуоіа, с. 103) і вербена (УегЬепа, див. внизу).

В исячі чи виткі? Вибір за вами
Для створення «Ьап§іп§ Ьазкеі» й інших підвісних композицій підходять рослини 
не лише з довгими висячими пагонами, а й виткі. З однією умовою: замість того, 
щоб дертися вгору опорами або чіплятися за нерівності стін, їхнім пагонам дове
деться просто звисати з краю кошика, контейнера чи кашпо і насолоджуватися 
сонцем та вітерцем. І в такому положенні виткі рослини мають просто чудовий 
вигляд! Зрозуміло, при цьому вони не повинні бути занадто швидкорослі. Чудово 
підійдуть для цього берізка мавританська (Сопуоішіш заЬаіїш), маурандія, вона ж 
азарина (Маигапсіуа Ьагсіаіапа), запашний горошок (ЬаїНугиз ойогаіш , с. 109), 
родохітон темно-кривавий (КНосіоскііоп аіго$ап§иіпеи$, с. 109) або низькоросла 
настурція (Тгораеоїит, с. 125).

Додатковий 
контраст може 
створити поєд
нання різних 
форм та розмі
рів квіток. Ком
бінуйте великі 
з дуже дрібними 
або трубчасті 
з квітками- 
кошиками.

Вербена
("гібриди \/егЬепа)

Характеристика: ці однорічні рослини не 
дають довгих пагонів, але їхні витончені 
квітки так мальовничо звисають із країв 
підвісних кашпо і контейнерів, що мимохіть 
викликають замилування. Стебла сортів 
« ітад іпаїіоп» і «ЕирегЬепа Іауепсіег» досяга
ють д о в ж и н и  50 см, серії «Татагі», «1_апаі», 
«В Іи іептеег Уіоіеп» і «ЕІедапсе» —  близько 
30 см.
Розміщення: тепле сонячне місце най
сприятливіше для цих рослин. Починаючи 
з середини травня горщики з вербеною 
виносять на вільне повітря.
Догляд улітку: помірний полив і під
живлення один раз на два тижні. Земля 
в горщику або контейнері має бути пухка 
і вологопроникна. Не виносить надмірного 
зволоження!
Догляд узимку: насіння висівають у берез
ні в приміщенні, проте розмноження потре
бує певних навичок, тож  простіше купувати 
молоді рослини.
Здоров'я: у разі надто рясного підживлення 
вербену атакують попільниця, білокрилка 
та інш іком ахи-ш кід ники.



Поради і реком ендації стосовно  
доаляду
Поливати високо розташовані рослини поодин
ці не так просто. Але в будь-якому разі на балко
ні не варто для цього ставати на стілець. Вико
ристовуйте різні допоміжні засоби для поливу, 
які сьогодні можна знайти в спеціалізованих 
магазинах. Ці пристрої оснащено різної форми 
насадками і подовжувачами, за допомогою яких 
можна легко дістатися до високо розташованих 
кашпо і контейнерів. А ще простіше не тягнутися 
до рослин, а опустити контейнер чи кошик униз. 
З’єднайте шнур, що проходить через кронш
тейн у стелі, і тримач горщика зі стандартним 
поліспастом, який продається в господарських 
магазинах. Тепер можна опускати горщик униз 
і повертати його у початкове положення. Полив 
стане простим і легким.
У такий само спосіб можна й підживлювати 
рослини. Поставте на підлогу відро, наповнене 

водою, в яку додано необхідну порцію рідкого добрива. Горщик або кошик опус
тіть у воду по самі вінця. Щойно перестануть підніматися бульбашки повітря — 
можна виймати. Це означає, що земля повністю насичена водою з добривом. 
Дайте зайвій волозі стекти, а горщику злегка обсохнути над відром, і поверніть 
його на місце.

Пагони плектрантуса за сезон 
виростають на метр і більше

Н
Брахікома,
або блакитна стокротка
(Вгасіпузсоте т иіііїіс іа )

Характеристика: завдяки своїм синьо- 
фіолетовим квіткам і тривалому цвітінню ці 
австралійські рослини просто штурмували 
балконні сади європейських садівників- 
аматорів. Брахікома —  багатолітник, 
вона непогано зимує; можливе також роз
множення насінням, яке висівають у при
міщенні в березні.
Розміщення: тонке листя і витончені квіт- 
ки-кош ики потребують жаркого сонця. 
Догляд улітку: субстрат у горщику пови
нен приблизно на одну третину складатися 
з грубого піску, дрібної пемзи або щебеню. 
Постійно підтримуйте низький рівень воло
гості ґрунту.
Догляд узимку: місце для зим івлі має 
бути світлим і прохолодним, із темпера
турою від + 5  до 12 °С. Для проростання 
насіння необхідна температура близько 
+2 0  °С. Як альтернативу розмноженню 
насінням використовують укорінені весною 
верхівкові пагони (живці).
Здоров'я: влітку можлива, а часто просто 
неминуча поява білокрилки.

Сутера(бакопа) розкидиста
(Зиґега)

Характеристика: дрібними квітками 
сутери, дуже схожими на сніжинки, можна 
милуватися від травня до вересня. Проте 
в деяких сортів рослини вони не лише білі, 
а й ніжно-рожеві.
Розміщення: пряме сонце гарантує вам 
щільну снігову хмару квіток.
Догляд улітку: земля в горщику чи кошику 
не повинна висихати. Підживлювати рідким 
добривом один раз на два тижні.
Догляд узимку: живці сутери, які зрізають 
наприкінці літа і вкорінюють, зимують 
у світлому приміщенні за температури від 
+ 8  до 15 °С. Насіння висівають у приміщенні 
на початку березня, але знайти його можна 
далеко не в кожному спеціалізованому 
магазині. Найпростіше з'ясувати в най
ближчому садівничому центрі, чи надійдуть 
навесні у продаж молоді рослини.
Здоров'я: тривала вологість призводить до 
гниття кореня і в'янення всієї рослини.

!Плектрантус «Магдіпаіиз»
(РІесігатНив соїеоісіез 
«Магдіпаіиз», д и в . фото вгор і)

Характеристика: якщо ви шукаєте ампель
ну рослину, яка росте «щодуху», то кращої 
за плектрантус вам не знайти: за сезон його 
пагони виростають на метр і більше. Його 
по-весняному зеленіюче листя зі світлою 
облямівкою має навіть більш декоративний 
вигляд ніж  скромні квітки рослини. 
Розміщення: на сонці та в півтіні плектран
тус росте невпинно, не боячись протягів. 
Догляд улітку: через велику масу листя 
потреба у воді величезна. Потурбуйтеся про 
зовнішні горщики або підставки для ство
рення запасу вологи і удобрюйте щотижня. 
Догляд узимку: цей трав'янистий багато
літник зимує в світлому приміщенні за 
температури вище нуля. Верхівки пагонів 
за лічені дні пускають коріння в посудині 
з водою або в горщику із землею.
Здоров'я: витривала здорова рослина, 
не пошкоджується комахами.



К р а с а  з  б у л ь б и :  ОМПеЛЬНІ бегОНІЇ
Ви помиляєтеся, вважаючи, що бегонії вийшли з моди на довгі роки. Безліч нових сортів, 
що виведені останніми роками, доводять протилежне: завдяки насиченим фарбам і сміли
вим формам квіток бегонії знов завойовують серця власників балконних садів будь-якого 
віку. Якщо ви плануєте використовувати бегонії як ампельні рослини, радимо звернути 
увагу на чудові бульбові бегонії з довгими пагонами (Ве§опіа х іиЬегИуЬгШа, див. табл. 
внизу). Бегонія вічноцвітуча (Ве£опіа х зетре-фогепз) росте прямо і компактно, її стебла 
ледь схиляються над краями горщика, проте у висячих контейнерах і кошиках вона має 
дуже ефектний вигляд.

Рано посадиш  —  рано зацвіт е
Бульби багаторічних бегоній — особливі органи, в яких вони накопичують живильні 
речовини. Навесні їх необхідно своєчасно проростити, щоб перші квітки з’явилися 
вже в травні. З цією метою бульби на початку березня висаджують у свіжу землю. 
Верхня частина бульб має бути лише злегка прикрита землею. Горщики ставлять 
у світлому приміщенні з температурою близько +15 °С і поливають так, щоб земля 
була лише злегка зволожена. З появою перших пагонів дозу поливу починають під
вищувати. З першим квітневим теплом рослини вдень виносять на вільне повітря, 
аби вони поступово звикали до нових умов, але на ніч обов’язково повертають до 
приміщення. Лише з середини травня, коли мине небезпека нічних приморозків, 
бегонії можуть зайняти своє постійне місце на балконі чи терасі. Місце для їх роз
міщення слід обрати таке, щоб протягом світлового дня там чергувалися сонце і тінь. 
Бульбові бегонії не люблять протягів, а тим більше вітру. Земля в горщику чи кашпо 
повинна завжди залишатися вологою, але не мокрою. Поливаючи рослину, уникайте 
потрапляння води на листя. Зав’ялі квітки і пагони необхідно регулярно видаляти.

Сучасні висячі сорти бегоній
Назва сорту Форма і забарвлення к в і т о к

«СІіатрадпег» (фото внизу) дуже великі, абрикосове
«Огадоп УУІпд Ріпк» махрові, великі, рожеве
«Огадоп УУіпд Весі» махрові, великі, червоне
«ЕІзегїа» великі, червоно-оранжеве
«ІІІитіпаїіоп Аргісої» махрові, жовто-абрикосове
«ІІІитіпаїіоп Огапде» махрові, яскраво-оранжеве
«ІІІитіпаїіоп Розе» махрові, насичено-рожеве
«ІІІитіпаїіоп Ш іе » махрові, жовтувато-біле
«Рапогата УеІІош» махрові, яскраво-жовте
«Репсіиіа СеІЬ» махрові, жовте
«Репсіиіа Коза» махрові, рожеве
«ТепеІІа Ріпк» гостропелюсткові, махрові, насичено-рожеве
«ТепеІІа Баїтоп Огапде» гостропелюсткові, махрові, оранжево-червоне
«ТепеІІа Бсагіеі» махрові, великі, червоне
«ТепеІІа Ш іе » гостропелюсткові, махрові, біле

Пагони ампель
них бегоній 
і замолоду, 
і дорослі — 
завжди ніжні 
і ламкі. Тому 
для рослини 
є таким важли
вим захищене 
від вітру місце 
на вашому бал
коні.

Що масивніші 
бульби бегонії, 
то швидше 
вона пророс
тає і пишніше 
квітне.



Дарма , що маленькі: МІНІ-ПЄІТіуНН

Крупноквіткові ампельні петунії (гібриди Реіипіа, с. 45) впродовж багатьох років 
відігравали провідну роль у балконних садах. Тому дрібноквіткові сорти з квітка
ми приблизно тієї ж форми і забарвлення не могли серйозно конкурувати з ними. 
Вони дістали образливе прізвисько «міні-петунії», хоча на думку вчених-ботаніків 
це цілком самостійний вид СаІіЬгасНоа. Проте в міні-петуній було все, щоб з часом 
посісти почесне місце серед ампельних рослин для кошиків і кашпо: їхні квітки 
хоча й невеликі, та їх фантастично багато, вони стійкіші до атмосферних впливів, 
ніж їхні великоквіткові родичі, що покриваються рудими плямами або злипаються 
від будь-якого дощу. На додачу квітки багатьох сортів СаІіЬгасЬоа прикрашають 
філігранні малюнки, а спектр їхнього забарвлення ширший, ніж у великоквітко- 
вих петуній, — до нього входить жовтогарячий колір, якого досі немає у «старших 
співбратів».

маленькою «супврзіркою»
Догляд за великими і малими петуніями особливо не відрізняється. Ґрунт у горщику 
завжди має бути злегка вологим і не надто лужним. Для підживлення раз на місяць 
замість звичайного рідкого добрива слід використовувати спеціальне добриво для 
рододендронів. Воно трохи «кислувате» і відчутно знижує рівень рН у горщику. 
Вибрати місце для міні-петуній не важко: і пекуче сонце, і протяги — все це для 
маленьких «суперзірок» суща дрібниця. Проте до середини травня не варто залишати 
горщики з рослинами цілодобово на балконі. Всього одна холодна ніч — і ваші улюб
лениці можуть зазнати непоправних втрат. Можна і не заносити горщики до примі
щення, а просто присунути їх ближче до стіни будинку і накрити старими газетами чи 
тканиною для захисту від холоду.

Догляд за
Насіння 
міні-петуній 
висівають на 
початку березня 
в приміщенні 
з температу
рою близько 
+20 °С прямо на 
поверхню ґрун
ту. Щоб дати 
сходи, йому 
потрібно багато 
світла.

«Бирег ВеІІз Іпсіідо» фіолетово-синє швидкорослий
«Змееї ВеІІз СоІсІЬеггу» жовте дрібноквітковий,
_______________________________________________________ компактний
«5\л/ееїЬеІІ5 АррІеЬІо$5от» ясно-рожеве швидкорослий

з прожилками

М ін і- п є т у н і ї  з великим майбутнім (нові ампельні сорті)
Назва сорту Забарвлення квіток О собливості
«СаІІІе Ріпк ІтргоуесІ» (фото внизу) рожеве кущистий або звисаючий
«СаІІІе Бипгізе» жовто-червоне добре гілкується
«СаІІІпоуа СоїсІ» золотасто-жовте злегка звисаючий
«СагіІІІоп Вигдипсіу» пурпурово-червоне дрібноквітковий, слабо 

звисаючий
«СеІеЬгаІіоп Весі» червоне розкішно звисаючий
«СеІеЬгаІіоп 5ип Иоуа» жовте з червоними 

прожилками
сильний

«Ипсіига Коге» густе рожево-фіолетове великоквітковий, сильний
«МІІІІоп ВеІІ5 СНеггу Весі» вишневе кущистий або звисаючий
«МІІІІоп ВеІІї Тгаіііпд І_ауепс1ег\/еіп» ніжно-рожеве, фіолетове, 

з прожилками
компактний (фото вгорі)

«МІІІІоп ВеІІзТгаіііпд 5аІтоп» ясно-лососеве дуже компактний
«Міпі Ратош Аргісої Огеат» абрикосове середньорослий
«Міпі Ратоиз Оагк Ріпк & Еуе» рожеве з прожилками сильний
«Міпі Ратоиз Тгісоїоге ВІие» синє, усередині блідо- 

жовте
компактний



Живопліт 
із витких рослин
Слідкуйте не 
лише за тим, 
щоб повзучі 
рослини якнай
швидше «наби
рали висоту». 
Для живоплотів 
щільність паго
нів і листя наба
гато важливіша!

Вам напевно знайом е це неприєм не відчуття: ніби за вами постійно стежать 
десятки чуж их очей. І це дійсно так. У сучасних щ ільно забудованих ж итлових 
кварталах сусіди іноді мож уть безпереш кодно спостерігати за ваш им особис
тим ж иттям  зі своїх балконів та вікон. П риродно, виникає баж ання захистити 
себе і близьких від безцерем онних поглядів. Але не просто «відгородитися», 
а створити на балконі затиш не, ком ф ортне і недоступне для сторонніх очей 
середовищ е. Проте, якщ о ви займете «глуху оборону», то й самі не зможете 
виглянути назовні! Не варто надто захоплю ватися зеленим ж ивоплотом  — 
адже суцільний бар’єр із похмурої зелені плюща чи інш их вічнозелених повзу
чих рослин може викликати  відчуття пригніченості. Ц ілком достатньо буде 
«пірамід» з однорічних витких рослин, як і дозволять цікавим  бачити, що 
ви на балконі є, але що саме там робите, залиш иться для них нерозв’язною  
загадкою.
Вибір однорічних витких рослин вельми ш ирокий, та не всі вони підходять для 
створення живоплоту. Одні ростуть надто ш видко і утворюють щільні завіси 
з листя, в інш их листяний покрив рідш ий, але їхні квітки більш декоративні та 
ефектніш і. Як кажуть — справа смаку.

«Вертикальний декор»
Якщо ви сподіваєтеся найближчим часом отримати пишне листя, непоганим вибо
ром може бути квасоля яскраво-червона (РНазеоІш соссіпеш). Додатковою прикра
сою балкона стануть її вогненно-червоні квітки, услід за якими утворюються їстівні

стручки. Проте квіток у квасолі не 
надто багато, і на звання «пишно кві
тучої» вона аж ніяк не претендує. Це 
саме стосується й лобїї та гіацинтових 
бобів (ЬаЬІаЬ ригригеиз) з їхніми фіо
летовими квітками та великими їстів
ними стручками. Однорічний хміль 
(.Нитиіиз зсапсіепз) за кілька тижнів 
утворює величезну масу щільного 
листя, крізь яке ледве вгадуються 
його зеленувато-жовті шишкоподіб
ні суцвіття.
Густі гірлянди листя та чудові квіт
ки дають іпомея (Іротоеа І. Ригртеа) 
і один з її найкрасивіших різнови
дів — фарбітіс пурпурова (РНагЬіїіз 
ригригеа). Забарвлення її квіток змі
нюється протягом дня від темніших

Затиш ний і світлий куточок■ плющ  
на бамбукових жердинах



Екзот ичні виткі
Якщо щільність листя цікавить вас менше, ніж незвичайні квітки, варто зверну
ти увагу на квамокліт перистий, або квамокліт лопатевий (Іротоеа ^иатос^і^). 
Кожне суцвіття цієї рослини складається з безлічі горизонтально розташ ова
них невеликих квіток-човників червоного, жовтого та білого кольорів. Такий 
само незвичайний з виду виткий родохітон темно-кривавий (Ккосіоскіїоп 
аіго$ап§иіпет ), стебла якого виростають до З м. Його темно-фіолетові, майже 
чорні квітки в рожевих чашечках тішитимуть око недовго — всього тиждень. 
Хоча й широко відомі, та все ж  екзотичні на вигляд квітки-метелики запашного 
горошку (Ьаікугиз ойогаіиз) мають надзвичайно приємний аромат.
Для балконного живоплоту краще використовувати високорослі сорти, що 
досягають 150—200 см завдовжки, — такі, як  «\Уауес1 Міхесі» або серія «Коуаі» 
з червоними, синіми, білими, рожевими та лососевими квітками. Ще більш при
вабливий і незвичний вигляд мають трубчасті квітки екремокарпуса шорсткого 
(Ессгетосагрив зсаЬег), який непогано зимує в прохолодному приміщенні. Його 
квітки маленькі — всього 2—3 см завдовжки, але від суцвіть, що налічують 
понад десять цих яскравих червоно-оранж евих «спалахів», неможливо відірвати 
погляд.

до світліших тонів. Сорт «5саг1е{ 
О’Нага» квітне червоним, «Реагіу 
Саїе» — білим, а «Огапсіра Ой» — 
темно-синім із фіолетовими смута
ми. Аналогічний вигляд має також 
Іротоеа ігісоїог (див. с. 52). У таких 
її сортів, як «НітшеІЬІаи», ясно-бла
к и т н і  або фіолетово-сині лійки кві
ток ближче до центру стають білими, 
а потім жовтими. Звідси і ботанічна 
назва виду, що означає в перекла
ді «іпомея триколірна». Усього три 
види виростають завдовжки до 3 м, 
якщо їхнє насіння висіяти в люто
му в приміщенні або безпосередньо 
в горщики на повітрі в квітні. Так 
само швидко росте і добре квітне 
тунбергія (ТкипЬег^іа аіаіа). Залеж
но від сорту, білі, жовті або жовто
гарячі лійки її квіток у центрі стають 
насичено чорними. Третя в цьому 
товаристві — красоля (настурція) 

(Тгораеоіит та]и$, див. с. 125). Будьте уважні, вибираючи красолі для балконного 
живоплоту — більшість популярних сортів ледве досягають ЗО см заввишки. Лише 
однорічні сорти «ЬоЬЬіапит», «Ргаігіезип», а також багаторічній теплолюбний вид 
Тгораеоіит реге§гіпит з яскравими жовтими квітками з бахромчатим краєм дося
гають 2 м завдовжки.

Квасоля яскраво-червона — швидкоросла рослина-альпініст, 
якій потрібні великі горщики



«альпіністи»
Увиті квітами і густим листям балконні огорожі можуть порадувати своїх господа
рів ще й непоганим урожаєм плодів, які, крім своєї декоративності, можна викорис
тати як завгодно. Так, яскраві плоди темно-зеленого гарбуза звичайного (Ьа%епагіа 
зісегагіа), якщо видалити з них м’якоть і висушити, можуть стати чудовою посуди
ною для сухоцвітів, брязкальцем чи музичним інструментом. «Паперові» зеленуваті 
плоди ліани кардіоспермум (Сагсїіозрегтит НаїісасаЬит) досягають розмірів неве
ликого яблука — їх також висушують і використовують для створення композицій 
із сухоцвітів у кімнатах. З весни до перших морозів, до яких обидві ці рослини дуже 
чутливі, їх стебла досягають довжини 3 і більше метрів.

Багат орічні, але... не зим ові
Незважаю чи на величезний потенціал росту, однолітники, як  здається власни
кам горш кових садів, завжди ростуть не так швидко, як  хотілося б. А перші ж 
приморозки зупиняють ріст і назавж ди ушкоджують рослини. Тому садівники 
часто звертають увагу на багаторічні субтропічні й тропічні рослини, які зиму
ють виключно в приміщ енні. Такі види, як пасифлора, буґенвіллея та деякі інші 
(див. табл. на с. 111), зустрічають нову весну, вж е маючи готовий «каркас» із 
гілок і стебел. Навіть якщ о деякі пагони під час зимівлі всохнуть, уже в квітні 
від кореня починають енергійно рости нові, і до настання по-справж ньому 
теплих днів рослини практично відновлюють колишню подобу. Для успішної 
зимівлі пасифлори та буґенвіллеї необхідне дуже світле приміщ ення з темпера
турою від +5 до 15 °С, а влітку — місце, що добре освітлюється сонцем. Занадто 
довгі пагони слід розпрям ити й зафіксувати за допомогою спеціальних опор та 
розтяжок.

Сезонні рослини на вашому балконі
Назва рослини Забарвлення к в іт о к  

і м ісяц і цв іт ін ня
Висота, м

Запашний горошок (іаіЬугиз осіогаїиз) різне 1,5—2 м
Квасоля яскраво-червона 
(РНазеоІиз соссіпеиз)

червоне, VI—VII 3—4 м

Кобея чіпка (СоЬаеа зсапйепз) жовто-фіолетове, 
V II-V III

1,5—2 м

Гіацинтові боби (І.аЬІаЬ ригригеиз) фіолетове, VIII 3— 4 м
Хміль (Нитиіизіаропісиз) зелене, VII 4—бм
Красоля (Тгораеоіит т ф з) жовтогаряче, жовте, 

V— IX
1 ,5 -2  м

Маурандія (Маигапсіуа Ьагсіаіапа) рожеве, VI—X 2 - 3  м
Іпомея пурпурова (Іротоеа ригригеа) фіолетово-червоно- 

синє, V— IX
1 ,5 -2  м

Родохітон темно-кривавий (КШ осШ оп  
аігозапдиіпеиз)

темно-червоно-рожеве, 
VI—VIII

1— 1,5 м

Тунбергія (ТІїипЬегдіа аіаіа) жовте, біле, жовто
гаряче

2 - 3  м

Квамокліт лопатевий (Іротоеа диатосііі) біло-жовто-червоне 2 - 3  м

Плодоносні
Пагони декора
тивних гарбузів 
і динь упевнено 
здіймаються 
вгору по опорі, 
якщо їм зада
ти потрібний 
напрям. Ці 
рослини можна 
використову
вати у складі 
«живоплоту», 
а заразом — 
отримати неве
личкий урожай 
наприкінці літа.



Задоволення цілий р ік
Більш приваб
ливі на вигляд, 
ніж звичайний 
темно-зелений 
плющ, рябо
листі В И Д И  плю
ща — їхнє листя 
поцятковане 
білуватими чи 
жовтуватими 
плямами або 
оточене світлим 
пругом.

Не використо
вуйте на балконі 
такі рослини, як 
спориш (гірчак) 
виткий (Раїїоріа 
ЬаІЛзскиапіса), 
гліцинія 
(\\'кІегі,і) або 
деревогубець 
(Се1а$1пі$), — 
вони занадто 
швидко рос
туть. Догляд за 
цими росли
нами невдовзі 
перетвориться 
на боротьбу 
з ними.

Найпростіш е — з морозостійким и виткими рослинами, які весь рік ростуть 
просто неба. Проте слід узяти до уваги, що холод проникає в квіткові горщ и
ки, діж ки й контейнери набагато швидше і глибше, ніж у садовий ґрунт. Види, 
що легко переносять сильні м орози у відкритому ґрунті, можуть при цьому 
серйозно постраждати. А в таких вічнозелених витких кущів, як  плющ (Нейега 
Неііх), бруслина Форчуна укоріню вана (Е иопут из / огіипеі гаг. гаАісат) або 
ж им олость Генрі запаш на (Ьопісега Непгуі), проблеми виникаю ть не так через 
холод, як через сухість. Зимове сонце, незваж аю чи на низьку температуру п ові
тря, розігріває вічнозелене листя, і воно починає інтенсивно випаровувати 
вологу.
Якщо ґрунт у горщ ику до цього часу промерз достатньо глибоко, коренева 
система не в змозі поставляти листю достатню кількість води, і воно починає 
поступово всихати. Щоб цього уникнути, рясно поливайте вічнозелені багато
літники в дні, коли немає морозу, особливо тоді, коли природних опадів недо
статньо, аби рослини могли поповнити запаси вологи. Для клематіса (ломи- 
носа) (Сіетаііз), кампсиса (Сатрвів), витких троянд (с. 97) та винограду (УШ$ 
уіпі/ега), як і чудово ростуть у діжках, це не проблема — взимку всі вони скида
ють листя. Проте зимове сонце може заш кодити і їм — кора переохолоджених 
за ніч пагонів під його промінням розривається. Від цього рослини можна 
вберегти, спорудивши над ними навіс із ялинового гілля або гілок інших хвой
них дерев. Щоб захистити горщ ики від холоду знизу, їх ставлять на дерев’яні 
підставки, створюючи теплоізолюючу прокладку, а горщ ики з більш чутливими 
до холоду видами ще й укутують спеціальною фольгою.

Багаторічні росяини-альпіністи, що зимують у приміщенні
Назва рослини Забарвлення кв іто к  Умови зимівлі
____________________________________ і м ісяц і цвітіння___________________
Соллія різнолиста (5 оііуа Ь еІегорЬуІІа) синє, V - +10-15  °С
Буґенвіллея (ВоидаіпуіІІеа дІаЬга) фіолетове, V—IX + 5 -1 5  °С
Діпладенія (МапдеуіІІа запсіегі) рожеве, біле, V— X +10— 15 °С
Соландра велика (Зоїапсіга тахіта) жовте + 5 -1 5  °С
Жасмин Умтіпит оіїісіпаїіз) біле, VI — VIII 0 -+ 1 0 ° С
Паслін жасминовидний (Зоїапит 
іазтіпоідеі)

біле, V - +5— 15°С

Кеннедія (Кеппебіа гиЬісипсІа) червоне, VII—IX + 5 -1 5  °С
Пасифлора (РахШога) різне, VI- + 5 -1 5  °С
Далехампія лопатчата (ОаІесНатріа 
зраіЬиІаіа)

фіолетове, VI- +5— 15 °С

Зірчастий жасмин (ТтсЬеІозрегтит 
іазтіпоісіеі)

біле, VI—V 0— +10°С

Подранея (Рогігапеа гісазоііапа) рожеве, VIII—X 0 -+ 1 0 °С
Пандорея жасминовидна (Рапсіогеа 
іазтіпоісіе:)

рожеве, VII— IX + 5 -1 5  °С
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«Міні», бонсай і топіарі: 
завжди в чудовій формі
Топіарі завжди 
на висоті
У палацових парках старої 
Європи й нині можна милу
ватися чіткими формами 
тиса, самшиту та інших 
вічнозелених дерев і кущів, 
підстрижених особливим  
чином. Ділянки, де є такі рос
лини, мають назву «топіаріїв», 
а саме мистецтво художнього  
обрізування і надання д еко 
ративних форм кронам дерев  
і кущам називають «топіарі». 
Разом із геометричними  
формами, такими як куля, 
конус або спіраль, у майстрів 
топіарі популярні фігури 
тварин та птахів —  ведмедя, 
голуба, дельфіна, лебедя

тощ о. Лиш е на перш ий погляд 
топіарі може здатися справою  
нескладною —  насправді це 
довгий і трудомісткий про
цес копіткого вирощування  
і регулярної фігурної стрижки  
рослини. Тому деякі шедеври 
топіарі коштують так само 
дорого, як рідкісні коштов
ності. Проте той, у кого не 
бракує часу й терпіння, може  
спробувати свої сили в мисте
цтві, що виникло на берегах 
Нілу понад 3 тис. років тому. 
Сперш у треба буде вигото
вити каркас зі сталевої сітки, 
що має форму, яку ви бажаєте 
надати рослині. Потім його  
слід надіти на крону моло
дої рослини. Пагони і листя

повинні якомога щільніше 
заповнити внутрішній об'єм  
каркаса, а все, що виступатиме 
за його межі, необхідно регу
лярно підстригати буквально 
з перш их днів. Що точнішу  
і акуратніш у форму ви хочете  
мати, то частішою має бути 
стрижка. Досягнувши бажа
ного результату, сітчастий 
каркас видаляють і лише час 
від часу підстригають окремі 
«непокірні» гілки. Рослини, 
які піддали такій обробці, бук
вально створені для садів на 
балконах і терасах: стрижка  
дає змогу постійно тримати  
під контролем їхні розміри. 
М ожна поекспериментувати  
і з такою  рослиною, як плющ 
(.Несіега), причому результату 
можна добитися значно швид
ше, ніж  із кущами з прямими  
пагонами. Довгі пагони плюща 
за лічені тижні заповнюють

Мікроландшафт на балконі: бонсай у  пласкій керамічній посудині



Щільні кущі самшиту охоче набувають будь-яких форм

дротяні каркаси, проте згодом  
задану форму доводиться під
тримувати набагато частіше, 
інакш е «задана» фігура скоро  
буде годі впізнати.

Традиції бонсай
У Східній Азії, перш за все 
в Японії, мистецтво виро
щування мініатюрних копій  
справжніх дерев налічує 
десятки століть. Проте в Євро
пі коло любителів цього 
складного мистецтва досить 
вузьке. Догляд за бонсай  
потребує багато уваги і часу. 
Кілька разів на рік необхідно  
обрізувати к і н ч и к и  п а г о н і в  

і видаляти надто велике листя 
або хвою. Дротяні розтяжки, 
за допомогою  якої стовбурам  
і гілкам надають бажаної фор
ми та задають напрям росту, 
у міру необхідності доводить
ся ослаблювати або видаляти, 
перш ніж дріт упнеться в кору. 
Полив бонсай також  має свої 
особливості —  плоскі горщ и
ки, які використовують для 
вирощування дерев-карликів, 
швидко пересихають. Проте  
всі ваші зусилля винагоро
джуються: з цих дивовижних

малюків у балконному саду 
можна сформувати крихітні 
лісові ландшафти, в яких д ере
ва немов ростуть із каміння, 
що символізує гірські схили, 
а їхні крони витягнуті в одно
му напрямі, ніби під впливом  
постійних вітрів.
Купуючи рослини, з яких ви 
збираєтеся сформувати бон
сай, необхідно точно вибрати  
види, підходящі для саду на 
балконі. Чутливі до морозів  
рослини, такі як фікус Бен- 
джаміна або мирт, повинні 
зимувати в приміщ енні, тоді 
як зимостійкі береза, дуб 
або кл ен  можуть ц іл и й  р ік  
залишатися надворі —  цим  
рослинам для правильного  
розвитку потрібні сезонні 
зміни тем ператури та воло
гості. Щоб захистити ваших  
улюбленців від лютих м оро
зів, горщ ики  із зимостійкими  
бонсай поміщують у дерев'яні 
ящ ики, вистелені зсереди
ни спеціальною фольгою. 
Щ ойно маленькі крони  ски
нуть листя, весь простір м іж  
горщ икам и і стінками ящ ика  
необхідно заповнити соло
мою, створивши таким чином

теплоізолю ю чу повітряну  
«прокладку».

Маленькі від природи
Якщо ви не готові до тривалих 
зусиль, які будуть потрібні 
для перетворення високих 
від природи дерев на вишу
кані карликові бонсай, можна  
використовувати ті види рос
лин, що невеликі самі по собі. 
Вибір ш ирокий, але перш за 
все це хвойні рослини —  різні 
види тиса і ялівцю, ялиця, тсу- 
га тощо. Проте перш ніж  при
дбати таку рослину, поцікав
теся даними про її розвиток  
і висоту в різні періоди життя. 
Хвойні ростуть дуже повільно, 
і протягом перших 10 років 
життя багато які з них залиша
ються дійсно маленькими на 
зріст. Але потім відбувається 
стрибок росту, і за кілька років 
вони досягають висоти 3— 4  м, 
що для рослини в діжці, прямо  
скажемо, забагато.

Прекрасні нащадки
Ще одна альтернатива для 
любителів незвичайних рос
линних форм —  маленькі 
високостовбурні дерева, 
сформовані з різних квітучих 
кущів. Щоб створити з куща 
високостовбурне деревце, 
вибирають м о л о д у  росли
ну з прямим центральним  
пагоном. Пагонові дають 
«дорости» до бажаної висоти, 
а потім усі бічні гілки уздовж  
майбутнього стовбура видаля
ють, залишаючи всього кілька 
пагонів на самій вершині. Далі 
доведеться попрацювати, щоб 
сформувати компактну, але 
пишну крону, постійно укор о
чуючи «неправильні» пагони. 
Це не впливає на цвітіння —  
замість квіток і бутонів, вида
лених під час обрізування, 
невдовзі з'являються нові.
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земних
Сад радощів

Горшковий сад на балконі чи терасі —• втіха 
не лише для ваших очей та приємні пахощі,
Тут завжди знайдеться містечко для свіжих 
ароматних трав, незвичайних овочів або екзо
тичних фруктів. Навіть якщо урожай не такий 
багатий, яку саду чи на городі, немає більшого 
задоволення, ніж споглядати, як росте, квітне, 
наливається соками, а потім дозріває вся ця 
краса. Та й чи варто нагадувати, що овочі 
і фрукти, вирощені власними руками, набагато 
смачніші!



Класичний город: у горщику і контейнері

Запорука чудового смаку найкращих страв не тільки в майстерності кухаря та 
добрій рецептурі. Головне в них — висока якість продуктів і приправ, з яких готу
ються страви. Що вони свіжіші, то більш тонкий і багатий їхній смак. А власникові 
маленького городу в горщиках достатньо просто вийти на терасу чи балкон і зріза
ти свіжі пагони цибулі-різанця, пряне листя орегано, васильків або петрушки для 
оздоблення, щоб відразу відчути себе шеф-кухарем для всієї родини.

Трави в їхню найкращ у пору
І все-таки погляньмо ще раз на ту саму цибулю-різанець, або, як її ще називають, 
шніт-цибулю, на петрушку й чебрець, м’яту і шавлію, але не як на їстівні росли
ни, що понуро сумують у горщиках в очікуванні своєї черги відбути на кухню чи 
до холодильника. Всі вони мають вельми ефектний вигляд і можуть прикрасити 
будь-який сад на балконі, органічно доповнивши будь-яку найхимернішу рослинну 
композицію. Щойно придбавши розсаду трав, її висаджують у декоративні кераміч
ні горщики, бажано не надто маленькі. Якщо коріння рослин почувається вільно,

вони утворюють більше пагонів, і, відповідно, 
ваш урожай буде рясніший, а збирати його мож
на частіше. У Німеччині популярні горщики для 
трав у формі амфори, але вони невеликі і вмі
щають мало ґрунту, тому влітку їх доводиться 
часто поливати. Якщо ж  вам ніколи цим займа
тися, посадіть у горщик-амфору очиток (заячу 
капусту) (5ейит, с. 125), листя якого має гострий 
смак, або чебрець (ТНутиз, с. 119) різних сортів. 
Обидві ці рослини — справжні «професіонали» 
виживання.

О-о! Пахне непогано. А яке на смак?

Листя, квіти, насіння  —  
що збират и?
Якщо висадити більше трав одного виду, ніж 
необхідно для практичних потреб, можна 
дозволити тій же шніт-цибулі зацвісти — роже
во-фіолетові пухнасті кулі її суцвіть дуже гар
ні, до того ж  квітнуть регулярно від травня до 
серпня. У пору цвітіння гарні чебрець (ТНутш) 
та кріп (АпеіНит §гауеоІеп5), стебла якого дося
гають 120 см заввишки. Зелень кропу, незамін
на в кулінарії, особливо у приготуванні рибних 
страв, має чудовий вигляд і в горшковому саду. 
Та все ж цвітіння на вашій «грядці» з пряними 
й запашними рослинами — явище небажане. 
Під цю пору в багатьох трав змінюється смак — 
вони стають надто терпкими, з’являється гір
кота, а їхні листя і стебла стають жорсткими. 
Це стосується, зокрема, бугили бутенелистої



Із підручних матеріалів: кругла клумба для трав із цегли й старого колеса від воза

(.Апікгівсш сеге/оііит), естрагону (Агіет т а Агасипсиїиз) або чабру гірського (8аіи- 
ге]а топіапа).
Інша річ трави, чиє насіння використовується як прянощі: їхнє цвітіння необхід
не для отримання урожаю зрілого насіння. До них належать коріандр (Согіапйгит  
ваііуит ) і ганус (аніс) (Рітріпеїіа апіш т). Цим однорічним трав’янистим росли
нам потрібно багато тепла, тому в захищених садах на терасах і балконах вони 
ростуть і розвиваються набагато краще, ніж на городніх грядках. І ганус, і корі
андр улітку дають зелень із характерним ароматом. Насіння мірріса запашного 
(.МуггИіз осіогаїа) — зонтичного багатолітника із сильним приємним запахом, 
найкраще на смак, якщ о його зібрати ще зеленим: тоді воно має характерний 
аромат локриці (інші назви — солодкий корінь, солодець). А зелень цієї рослини 
додають у салати.

Незвичайне у  звичайном у
Навіть у широко розповсюджених запашних трав є маленькі таємниці. Часто «балкон
ні городники»-початківці зазнають невдачі зі звичайнісінькою петрушкою, яка таки 
справді «вередує» в горщику. Якщо це сталося, спробуйте використати насіння сорту 
«Сгееп К і у є г » ,  який легко справляється з коливаннями температури і практично не 
ушкоджується попелицею.

Якщо після 
цвітіння не 
видаляти зів’ялі 
квітки нігелли 
(Щ£е11а, с. 93), 
вони утворюють 
насіння з силь
ним ароматом 
і пряним, гірку
ватим смаком, 
який неможли
во відрізнити 
від смаку насін
ня маренки, що 
використову
ється як арома
тизатор для вин, 
чаю та тютюну.



Фенхель 
(Роепісиїит  
уиі^аге) або 
любисток 
(Ьеуі$1ісит 
оЦісіпаІе) 
заввишки 2 м, 
на жаль, занад
то великі для 
горшкового 
саду.

Якщо звичайна шніт-цибуля здається вам занадто тривіальною, спробуйте виростити 
на балконі цибулю багатоярусну (АІІіит сера уаг. ргоіі/егит). Її молоде листя відрізня
ється чудовими смаковими якостями: ніжністю, соковитістю, приємним смаком, у них 
міститься в 1,5—2 рази більше вітаміну С, ніж у листі цибулі, і багато ефірних олій. На 
стеблах цибулі багатоярусної утворюються дрібні цибулини — бульбочки, а незвичайні 
«рогаті» квітки неодмінно сподобаються дітям.
Англійська зимова цибуля (АІІіит региіііе) не квітне, тому її зелень можна збирати до 
пізньої осені. Останніми роками надзвичайну популярність здобула цибуля ведмежа, 
відома як черемша (левурда) (АІІіит ипіпит), з інтенсивним змішаним ароматом час
нику та цибулі. Черемшу також можна виростити в горщику, тільки врахуйте, що після 
цвітіння в травні її листя в’яне, що часто сприймають як загибель усієї рослини. Є інша 
рослина з ароматом цибулі й часнику, зелень якої можна збирати і використовувати весь 
рік. Це тульбагія фіолетова (ТиІЬафіа уіоіасеа), яку взимку доводиться переносити з бал
кона до приміщення. Це саме стосується і цибулі запашної (АІІіит осіогит) — рослини 
з більшим листям, ніж у звичайної шніт-цибулі, яка має набагато інтенсивніший запах. 
Чорнобривці (Та£еіе$, с. 61) ми звиклися розглядати як рослини з яскравими квітками 
і характерним сильним запахом. Але спробуйте виростити чорнобривці мексиканські 
(Та%еІе$ іепиі/оііа), і ви переконаєтеся, що листя таких сортів, як «Огап£е С ет»  та 
«Ьетоп С ет», має смак цих цитрусових, а чорнобривці локричні (Т. ріі/оііа) — відпо
відно, смак локриці.
Лаванда (Ьауапсіиіа), відома як джерело запашної олії, що використовується в парфю
мерії, має безліч сортів, які відрізняються не лише забарвленням квіток і зовнішнім 
виглядом, а й палітрою ефірних олій, що містяться в рослині. Сорт «АІЬа» має біле 
забарвлення квіток, «Козеа» —- рожеве. Широко варіюються висота й форма рослини — 
у природі цей вид досягає близько 50 см заввишки, але сорти «НИсоїе Віие» ті «Віие 
СизЬіоп» значно нижчі й компактніші. У Франції виведено ряд сортів, ще більш бага-

запашних трав

(Коітагіпиз оіїісіпаїіі)

Характеристика: багаторічній вічнозе
лений напівкущ  із прямими стеблами, 
що досягає в природі висоти 2 м. Завдяки 
зусиллям селекціонерів сьогодні з'явилися 
й повзучі форми розмарину— такі, як 
«5апІа ВагЬага» та «Воиіе», пагони яких 
частково звисають над краями горщика, 
частково ростуть прямо.
Розміщення: відкрите сонячне місце. 
Догляд улітку: ґрунт у горщ ику мас 
бути вологопроникний і «кам'янистий», 
що швидко просихав після дощів. Сухість 
допустима, але горшкові сорти переносять її  
не надто добре: стрес призводить до появи 
плям на листі рослини. Потребує обрізуван
ня після цвітіння.
Догляд узимку: хоча розмарин і перено
сить морози до -1 0  °С, йому краще зимува
ти в приміщенні з плюсовою температурою 
повітря.
Здоров'я: не схильний до атак шкідників.



тих на ефірні олії, ніж звичайна лаванда. До них 
належать «АЬгіаІіз», <фі1іеп’ і «РеІіЬге» (Ьтапйиіа 
х ШегтеАіа). Гарні м’які пухнасті квітки і ясно- 
сріблясте листя з ледь солодкуватим ароматом 
у лаванди шерстистої (і. Іапаіа). Краї сріблястого 
листя лаванди зубчастої (І. сІепШа) нерівні, з кри
хітними «зубцями», що надають рослині особливо 
декоративного вигляду. Цей вид, на відміну від 
решти видів лаванди, не пристосований для зимів
лі просто неба, адже він не досить морозостійкий. 
Розрізнити майоран і орегано так само не просто, 
тим більше що обидва вони належать до одного 
й того ж роду Огі§апит. Лише смак може про-

_ демонструвати тонкі відмінності між цими росли-
Лимонному чебрецю будь-який черевик підійде ґ  ,  ,  .7 г  ’ '  ґ  нами, без яких не обходяться салати, супи, рибні,

овочеві та м’ясні страви, а також багато сортів ков
бас. Любителі запашних трав розводять у своїх горшкових садах критський орегано, або 
материнку діктамнус (О. Аісіатпиз), а також сирійський орегано (О. тат), грецький 
орегано (О. Негасіеоіісит) та турецький орегано (О. (уікапіит). Усі ці види — зимо
стійкі. Висота рослин від ЗО до 60 см, і лише сирійський орегано виростає до 100 см 
і потребує невеликої опори.

Зібрат и і зберегти
Не лише свіжі трави дарують витончену насолоду. Висушена зелень літніх видів 
тішитиме вас і в зимові дні, тож варто запастися різними ароматами. Але слід

Васильки (базилік)
(О с іт и т  Ь а в ії іс и т )

Характеристика: листя цієї однорічної 
трав'янистої рослини —  невід'ємна скла
дова італійських салатів із помідорами. 
Популярні сорти із зеленим та червоним 
листям, смак і аромат яких дещо різний: 
«Ригріе Реіідіїї», <Лагк ОраІ» і «КиЬіп».Такі 
сорти, як «5рісу біоЬе» вирізняються ком
пактністю та невеликими розмірами листя.
А зелень американського базиліку (О с іт и т  
а те г іса пи т) має солодкувато-цитрусовий 
смак і може бути екзотичною приправою до 
прохолодних напоїв.
Розміщення: теплі, захищені від вітру міс
ця, недосяжні для равликів і слимаків. Листя 
васильків не виносить холодного дощу. 
Догляд улітку: підтримуйте землю в гор
щику злегка вологою, але не мокрою. 
Догляд узимку: насіння висівають у берез
ні за температури +2 0  °С просто на поверх
ню грунту. Для проростання воно потребує 
освітлення.
Здоров'я: у разі різкого похолодання 
в середині літа може постраждати коренева 
система рослини.

В М'ята
(МепіЬа)

Характеристика: у звичайних садах м'ята 
швидко розростається, захоплюючи все нові 
площі, але в горщику поводиться «стри- 
маніше». Крім класичної м 'яти перцевої 
(М елйа х рірегіїа, М. зр 'ш а , М. Іопдіїоііа) 
існує низка сучасних сортів із невеликою 
кількістю ментолу і фруктовим ароматом: 
м'ята апельсинова,грейпфрутова, банано
ва, а також м'ята лавандова та імбирна. 
Догляд улітку: потребує значної кількості 
вологи. Земля в горщику ніколи не повинна 
висихати. Підживлювати щомісяця.
Догляд узимку: м'ята морозостійка. 
Пагони відмирають пізньої осені, як і в усіх 
трав'янистих багатолітників, а навесні 
з'являються знову. Коли рослина досягає 
дуже великих розмірів, у березні кореневи
ща ділять і розсаджують у різні горщики. 
Здоров'я: молоді пагони м'яти в окремих 
випадках уражає попільниця.

Чебрець
(ТІіутиз)

Характеристика: терпко-пряний смак 
садового чебрецю (Путчі \шІдагіі) знайо
мий практично всім. Але лимонний чебрець 
(Пути$ х (іігіоЛоги$, див. фото вгорі) — це 
щось зовсім особливе. У сорту «Уагіадаїиз» 
листя біло-зелене, «Аигеи$» пишається 
жовто-строкатим листям, а «Соїсіеп Омагї» 
пахне лимоном сильніше, н іж  сам лимон. 
Дивовижний фруктовий аромату чебрецю 
найдухмянішого [ТНутив (гадгапШ т ш ), 
що робить його незамінним для десертів. 
Розміщення: що більше сонця, то краще.
Ґрунт у горщику має бути вологопроникний, 
на третину складатися з гравію, щебеню, 
лавової або керамзитної крихти чи грубо
зернистого піску.
Догляд улітку: поливати помірно, потре
бує щомісячного підживлення.
Догляд узимку: всі сорти чебрецю благо
получно зимують просто неба, якщо забез
печити їм  захист від дощів.
Здоров'я: повна відсутність ш кідників.



Трави, призна
чені для сушін
ня, потрібно 
зрізати між 10 
та 11 годинами 
ранку. В цей час 
у них найвищий 
вміст ефірних 
олій.

пам’ятати, що витончені тонколисті пряні трави, такі як любисток або бедринець, 
не такі придатні для сушіння, як трави з грубішим листям — м’ята перцева, меліса 
лимонна, чебрець чи розмарин.
Щоб тканини рослин зберегли якомога більше ефірних олій, сушити їх треба дуже 
дбайливо. Для сушіння ідеально підходить тінисте, недоступне для опадів місце 
з доброю циркуляцією повітря — наприклад, під виступаючим дашком чи наві
сом. Висушені трави слід зберігати в захищеному від світла місці. Попри чудову 
декоративність прозорих посудин для сухих прянощ ів під впливом світла багато 
ароматичних речовин розпадаються. Сухе листя і квітки лаванди або розмарину 
часто зашивають у маленькі мішечки — саше, які використовують для ароматиза
ції білизни та одягу в шафах.
А от запасати шніт-цибулю зовсім не потрібно, адже її можна збирати майже 
цілий рік — звичайно, якщо ви дасте горщикам восени підсохнути протягом двох 
місяців просто неба так, щоб пірця цибулі стали коричневими. У листопаді коре
неву грудку перевалюють у горщик зі свіжою землею і ставлять його в приміщенні 
на добре освітлене підвіконня. Поступово збільшуючи полив, стимулюють ріст 
рослини. Тепер упродовж усієї зими на вашому столі будуть свіжі пірця гостро- 
пахучої зелені.

Ароматні квітки

Квітки жасмину використо
вують для ароматизації чаю

М ирт додає пряного відтінку 
супам і соусам

Запахи істотно впливаю ть на наш 
настр ій , нав іть  я кщ о ми їх сприйм аєм о 
неусвідом лено. Г іркі заспокою ю ть і роз
слаблюють, солодкі збудж ую ть уяву. 
А ромати запаш них трав, описаних вище, 
здеб ільш ого  м ож на в іднести до г ір ки х , 
але є й інш і горш ков і рослини, я к і ство
рю ю ть атмосферу м р ії  і таєм ниц і.
Р ізні види жасмину з б ілим и  кв ітка м и  
(та к і я к  Іавт іпит  т т Ьас, 1. агогісит,
1. п іх ідит ) використовую ться  в П ів
д ен н ій  та С хідній А з ії для аром атизац ії 
чорного  чаю. Для цього  вже розкрит і 
бутони висуш ую ть і в ід та к  зм іш у ю ть  із 
ф ерм ентованим  чайним  листям . В ід 
давш и еф ірні ол ії чайном у листю, кв іт ки  
ж а см и н у набуваю ть рудого забарв 
лення , том у з чаю вищ ого  сорту їх  уже 
наступного дня видаляю ть.
Мирт (М упиз со т т и п іі) —  д ав н ій  си м 
вол м иру , тиш і та насолоди. Проте його 
листя з н еповторним  аром атом  ш ироко 
використовується  і в кул ін ар ії. «Лист 
мирта» додаю ть у супи або соуси, вт ім , 
перед подаванням  страв на стіл листя 
вийм аю ть, бо саме по собі воно грубе 
і не їст івне. Використовується та ко ж  
висуш ене листя і порош ок із нього, 
я ки м  у малих дозах приправляю ть стра
ви. А ром атн і к в іт ки  рослини м о ж уть  
надати нового  см аку овочевим  салатам 
або стати прикрасою  для ф руктових.
Усі без вин ятку  цитрусові [С ііги і, 
с. 143) багаті на еф ірні ол ії. Вони м іс 

тяться в ш к ір ц і плод ів , листі та б ілих 
к в іт ка х  цих рослин. Ц итрусові рясно 
кв ітн уть , і хай урожай їх н іх  плод ів  на 
ваш ом у балкон і буде не та ки м  багатим , 
я к  хотілося б, усе-таки  нар іж те  кв іт ки  
апельсина або лим она. їх м ож на роз
класти в лотки  з водою і розставити так, 
щ об увесь д ім  просочився ч ар івн и м  
аром атом . А я ки й  виш уканий  напій 
виходить , якщ о в склянку з м ін ера л ь 
ною водою  додати всього  три -чотири  
к в іт ки !
Не останнє м ісце серед ар ом ати чн и х  
рослин пос ід аю ть  і зап аш н і сорти 
го р ш ко в и х  троянд. Тут сп ра вж нє  роз
долля для р ізн и х  кул ін а р н и х  зн а х ід о к . 
Ви м о ж ете  сам і п ри готувати  троя н д ов у  
воду. Для ц ього  достатньо  залити 
нем алу к іл ь к іс ть  пелю сток о кроп о м , 
а коли в ін  ости гне , додати  в и с о ко ко н - 
ц ентро вани й  спи рт, я ки й  посл уж ить  
кон сер ва нтом .
П отім  тр о я н д о в у  воду ф ільтрую ть 
і переливаю ть  у ге р м е ти чн у  посудину. 
Не м енш е зад овол ення  м о ж уть  дати 
і з а ц укр о в а н і тр о я н д о в і пелю стки. їх 
пром ив аю ть  водою , суш ать , а п от ім  
ум очую ть  у зб и т і я єч н і б іл ки , в ід та к  
у ц укро ву  пудру, п ісля чого  висуш ую ть  
остаточно. З а ц укр о в а н и м и  тр о я н д о 
вим и  пелю сткам и  м о ж н а  декор увати  
торти  і п и р о ги , я к і після цього  маю ть 
ви гл я д  я к  сп р а вж н іх  м и стец ьких  
в и тв о р ів .



Запашна герань (пеларвонія)
Запашні герані квітнуть не так пишно й помітно, 
як їхні родичі (гібриди РеІаг£опіит, с. 46), та все ж 
ці рослини надзвичайно привабливі. Аромат лис
тя запашної герані так само сильний, як і незви
чайний. У нім знаходимо безліч відтінків — від 
яблука до кориці, які не тільки приємно пахнуть, 
а й збуджують апетит. Тонко нарізане листя рос
лини поліпшує смак солодких десертів і салатів, 
їх можна заварювати як чай і додавати в крюшон, 
тоді смак виходить справді екзотичний. Спробуй
те коли-небудь здивувати своїх гостей!

За себе та інших
Висока концентрація ефірних олій у листі запаш
ної герані відлякує практично всіх шкідників рос
лин. Більш того — вона здатна захистити від них 
і інші рослини, розташовані поряд. Потреба рос
лини у волозі досить низька, проте ґрунт у гор
щику не має бути абсолютно сухим: найкраще для 
запашної герані — легка вологість. Ця уроджен
ка Південної Америки вельми чутлива до холоду 
і повинна зимувати в приміщенні, причому її не 
турбує навіть відносно висока температура жит
лових кімнат.

Сорти гераней (Реіагдопішп) з незвичайним ароматом
Н а з в а  с о р т у В ід т ін о к  а р о м а т у О с о б л и в о с т і  р о с л и н и

Р. «Тогепіо» ко ка -ко л а ком п актна , д о  80 см, листя з ц іл існ и м  красм

Р. с а р іш и т  «АПаг оїКозез» троянда ш ви д ко росл а , п онад  70 см, великолиста

Р. с а р іїа іи т  «Ригріе ^п і^и е » ли м он ш ви д ко росл а , п онад  1 м, ш ир о ка

Р. сіїгозит  «Ргіпсе о іО ю п д е з» апельсин др ібн ол и ста , ко м п а ктна

Р. сгізрит  «Оиееп о Н е т о т » л и м он ко м п а ктна , листя р ізьб л ене

Р. (гадгапз м уска тни й  го р іх др ібн ол и ста , до  40  см

Р. д г т е о іе т  « іа б у  Р Іут о и її» м'ята і троянд а ко м п а ктн а , листя  б іло -зелене

Р. д т е о іе п з  «КоЬеґз іе т о п  Нозе» троянда ш ви д ко росл а , пон ад  1 м

Р. осіогаїізз іт ит яб л уко ком п актна , кругл о л иста

Р, диегсіїо ііит  « іїоуа і Оак» см ол истий до  50 см, листя схож е  на д уб ове

Р. іо т е п іо зи т перцева  м 'ята ком п актна , великол иста , д о  80 см

Запашна герань: барвиста і пряна



Хоч вербена лимонна, алое чи хризантема овочева: ризикніть спробувати нове!

Екзотичні трави т а  л і к а р с ь к і  р о с л и н и

У наш час завдяки стрімкому розвитку комунікацій світ ніби поменшав, і тепер 
поїздки і спілкування з друзями, які живуть на різних континентах, здійснюва
ти зовсім легко. Традиції та культура далеких країн мимоволі впливають на всі 
сфери нашого життя, у тому числі й на усталені гастрономічні уподобання. Разом 
із середземноморськими стравами рецепти китайської, японської, індійської та 
арабської кухні стали невід’ємною частиною нашого меню. Але щоб приготувати 
ці страви як належить, у точній відповідності з оригінальними рекомендаціями, 
необхідні тільки свіжі інгредієнти, яких не придбаєш у найближчому магазинчи
ку на розі. Тут лише один вихід: самостійно виростити те, чого бракує, у своєму 
горшковому саду.

Спадщ ина р ізн их культур
П івнічна Америка. Чаполоч (зубрівка) запашна (Ніегоскіое ойогаїа) в індіанських 
племен, що кочували преріями, споконвіку вважалася дуже корисною рослиною, 
її листя, що сильно пахне маренкою, використовують як пахощі для обкурювання 
приміщень. Дрібно нарізане, воно може поліпшити смак будь-якого десерту і дода
ти йому оригінальності. Чаполоч запашна — трав’яниста рослина заввишки при
близно 50 см, міцна і зимостійка, здатна цілий рік залишатися просто неба. 
Ц ентральна Америка. Мексика та кілька інших центральноамериканських країн — 
батьківщина багаторічних лофантів (А§а$іаске), які чарівним ароматом своїх квітів 
принаджують метеликів та інших комах-запильників. Інтенсивний аромат листя 
лофантів легко передається чаю або стравам, у які воно додається. Існують види
з ганусовим запахом і смаком (А§а$іаске апі$аіа, А. техісапа) і зі свіжим ароматом 
м’яти (А§а$1аске гщоза). Лофанти — цінні лікарські рослини, що знімають втому



і благотворно діють на нервову та серцево-судинну системи. Можуть досягати 1 м 
заввишки, морозостійкі.
Я понія. Любителям суші напевно відомий смак перілли (Регіїїа /ігиІе$сеп$), часто 
навіть не підозрюючи про це. У Японії цю рослину називають «шисо». Зелене або 
інтенсивно-фіолетове листя перілли має аромат, що нагадує аромат кмину (тми
ну). Дрібне насіння рослини, яке через надто пізнє цвітіння не завжди визрівають 
у наших широтах, використовують так само, як і кмин. Перілла — однолітник, і її 
доводиться щороку вирощувати з насіння. Доросла рослина досягає висоти близь
ко 80 см. Також для деяких видів суші використовують гірчак перцевий (водяний 
перець) (Р0Іу£0пит куйгорірег «Ра$1:і§іаіит»), листя якого гостре на смак. Ці росли
ни потребують постійно зволоженого ґрунту в горщику і ростуть до 1 м заввишки. 
П івденно-Східна Азія. Пачулі (Ро£о$іетоп саЬІіп) родом із Філіппін, але сьогодні 
рослину широко вирощують на островах Індонезії та на Шрі-Ланці. Солодкуватий 
запах листя пачулі діє як «гормон щастя». Він поширюється неймовірно швидко — 
досить злегка торкнутися м ’якої пухнастої поверхні листка. Ефірна олія пачулі здав
на використовується в парфюмерній промисловості, для ароматизації приміщень, 
тканин тощо. Часто застосовується як ароматична добавка у свічний віск, курильні 
суміші та східні пахощі.
П івденна А фрика. Те, що в герані (пеларгонії) безліч талантів, ми вже не раз про
демонстрували на сторінках цієї книги (див. с. 46, 121). Додамо лише, що деякі 
види південноафриканських гераней мають цілющі властивості. Так, кореневи
ща пеларгонії сідовидної (РеІаг£опіит вііїоісіез) давно застосовують як засіб від 
застудних захворювань та хронічних запалень дихальних шляхів. Виявив цілющі 
властивості рослини англійський аристократ, який хворів на гостру форму тубер
кульозу. Протягом кількох місяців відваром цієї рослини британця лікував півден
ноафриканський знахар. Одужавши, аристократ привіз кореневища цієї раніше 
невідомої в Європі рослини на батьківщину, і невдовзі в аптеках Англії, Франції 
та Німеччини з’явився препарат, що 
мав назву «Умкалоабо», який і нині 
вважається одним із найбільш ефек
тивних та безпечних.
Європа. Батьківщина гісопу (Нузор- 
ри$ о^ісіпаїіз) — Середземномор’я. На 
перший погляд ця багаторічна рос
лина нагадує лаванду. У гісопу дуже 
запашне листя, яке в невеликих кіль
костях додають як приправу в салати, 
соуси, страви з сиру із зеленню. Ефір
на олія рослини використовується не 
тільки в кулінарії, а й у парфюмерії 
та медицині. Цей напівкущ заввишки 
до 60 см зацвітає симпатичними фіо
летово-синіми суцвіттями-волотями 
в середині літа. їх аромат і забарвлен
ня принаджують безліч бджіл, джме
лів і метеликів. Гісоп досить міцна 
рослина, щоб зимувати в середніх 
широтах просто неба.

Пряні чорнобривці, лимонна трава 
і перілла — справжня знахідка для 
сучасної кухні



4 С а д  р а д о щ і в  з е м н и х

Щоб кущ шавлії 
залишався гус
тим, його необ
хідно щороку 
обрізувати 
відразу ж після

Шавлія з варіаціями
Шавлія (Заігіа) — давня знайома любителів горшкових садів. Як же вона потрапила 
на одну сторінку з екзотичними чужоземцями? Усе просто: існує велика кількість 
незвичайних видів і сортів шавлії, з якими нам хотілося б познайомити читача. 
Перш за все, це ананасна шавлія, детально охарактеризована внизу цієї сторінки. 
За нею йде лимонна, медово-динна (варіанти 5. еІе§ап$), а також гуайявова шавлії 
(8. «їагсі^писся. к ж т а х к е . сама.

(5Г герепв у я г .  герепз/  — рослини заввишки близько ЗО см, та індіанської шавлії 
курильної (5. Аріапа), що досягає 180 см заввишки, справді курять, щоб розкрити 
їхній пряний аромат і заспокоїти нервову систему. Шавлія червонокореневищна 
(5. тіШоггкіга), шавлія провидців (5. йт погит ) та африканська кущова шавлія 
(5. аигеїіа) містять психоактивні речовини і застосовуються з лікувальною метою. 
Всі згадані тут види шавлії родом із тропіків, а отже повинні зимувати в світлому 
приміщенні за температури від +3 до 15 °С.

періоду Ц В І 

Т ІН Н Я .

Чай із власних плант ацій
Насолода смаком свіжозавареного чаю стане набагато глибшою і повнішою, якщо 
виростити чайний кущ власними руками — влітку просто неба, а взимку — в при
міщенні. І чорний, і зелений чай отримують із листя рослини камелія китай
ська (Сатеїііа $іпеті$). Проте і листя австралійського чайного дерева (Меіаіеиса 
аііегпі/оііа) дає під час заварювання не лише освіжаючий смак, а й вельми корисний 
для здоров’я напій. Тому, хто хоче покуштувати чаю мате, доведеться виростити 
в горщику один із парагвайських видів падуба (гостролиста) — Ііех рага^иауетів. 
Його шкірясте блискуче листя містить таку ж  кількість кофеїну, як кава, і діє вель
ми збуджуюче.

Перець
(Рірег)

Характеристика: батьківщина чорного 
перцю (Рірег підгит) —  Молуккські острови 
та узбережжя Південної Індії. Ця багаторічна 
ліана дуже теплолюбна. Набагато легше 
в наших широтах вирощувати родича чор
ного перцю —  бетель (Рірег ЬеІІе), дрібно 
нарізане листя якого в малих дозах збуджує 
апетит, як  і листя мексиканського перцю 
(Рірег аигіїит), що ним приправляють рибні 
страви.
Розміщення: тепло —  головне, що потріб
не чорному перцю. Уникати протягів і холоду 
від бетону чи ґрунту. Віддає перевагу півтіні. 
Догляд улітку: що більш швидкорослий 
вид перцю ви придбали, то більше води 
йому потрібно.
Догляд узимку: як і багато чіпких тропіч
них рослин, віддає перевагу світлому примі
щенню з температурою вище +15 °С. 
Здоров'я: украй рідко піддається атакам 
ш кідників.

шавлія
(5аіуіа « Р іп е а р р іе  Б сагіеі»)

Магія

Характеристика: людині немає жодної 
потреби створювати штучні ароматичні 
речовини —  природа сама пропонує їй усі 
відтінки ароматів, які тільки можна собі 
уявити. Грубе листя ананасної шавлії пахне 
інтенсивніше, н іж  сам ананас. Ця гінка рос
лина чутлива до холоду, а ї ї  червоні суцвіпя 
розпускаються аж наприкінці літа. 
Розміщення: частково освітлюване сон
цем місце, але непогано почувається і під 
прямим сонячним промінням. Потребує 
рясного поливу.
Догляд улітку: не дозволяйте ґрунту 
повністю висихати, інакше рослина скине 
нижнє листя. Регулярне підрізування сприяє 
інтенсивнішому галуженню.
Догляд узимку: зимує в світлому примі
щенні з температурою від +1 0  до 15 °С. 
Здоров'я: можлива поява попелиці, але 
тільки в окремих випадках.



Для вишуканої кухні: їстівні квіти

К в іт к и  ф іа л ки  (1/іоІа оЛогаІа) не 
т іл ьки  принадно пахнуть, а й вигляд 
маю ть ц іл ком  апетитний. Вони охоче 
поділяться своїм  ароматом  із буд ь-яки м  
солодким  десертом —  в ід  пуд ингу  до 
торта. Кр ім  того , їх м ож на зацукрувати  
так само, я к пелюстки троянди , при 
цьому пелюстки стануть твердим и і збе
режуть інтенсивний аромат. Після того 
я к  цукор кристалізується на пелюстках, 
вони здаватимуться в критим и  пам о
роззю.

Красоля ( Тгораеоіит т а іи і)  на смак не 
менш  гостра, н іж  крес-салат. Ї ї  яскраво 
забарвлені кв іт ки  ж о вто -гаря чо го , 
ж о втого  або червоного  кольор ів  часто 
використовую ть для оздоблення салатів. 
А я к і вдивовиж н і ласощі виходять, якщ о 
їх наповнити св іж и м  м 'я ки м  сиром!
Із настурц ії інкол и  виготовляю ть пряний 
за м ін н и к  каперс ів : досить зірвати  к ілька  
бутон ів , що не розкрилися, і пом істити їх 
у не надто м іцний  розсіл.

Однорічна огіркова трава (Вогадо 
оН іс іп а Іії) гарна своїми небесно- 
блакитним и або б ілим и кв ітка м и  (сорт 
«АІЬа»), У той ж е час см ак ї ї  листя 
дуж е схожий на см ак св іж их  о г ір к ів . їх 
використовую ть у салатах, щоб додати 
їм  дод аткового  насиченого кольору

і аромату, або оздоблю ю ть закусочну 
нар ізку .

Великі к в іт ки  лілійнику (НетегосаІІІ5) 
та лілій Щ и т )  та ко ж  їс т ів н і. Якщо 
ним и сервірувати тар ілки  на святково
му столі, враження буде надзвичайно 
екзотичне. Б агаторічний м орозостійкий  
л іл ій н и к  чудово росте в горщ ику , якщ о 
що три роки  д ілити  його кореневищ а, 
ом олодж ую чи таким  чином  рослину. 
Л іл ії, я к  і багато інш их цибулинних 
рослин, та ко ж  легко переносять холоди 
і м о ж уть  зим увати  просто неба з неве
ли ки м  укриттям .

Не в тар ілц і, а як чудову прикрасу 
будинку і столу м ожна використову
вати сотні інш их вид ів  кв ітучих  рос
лин. Експериментуйте, пробуйте все, 
чого душа бажас, з того , що виросло 
і розцв іло на ваш ому балконі чи 
терасі.
Зберегти яскрав і і незвичайн і кв іти  «про 
запас» допом ож е м орозильна камера. 
Розкладіть кв іт ки  в лотки для льоду 
і наповн іть  їх св іжою  водою. За н изько ї 
температури вода перетвориться на л ід, 
я кий ідеально збереже форму і забарв
лення к в іто к  доти, доки  вони вам не 
знадобляться. Вийде насправд і круто, 
особливо в середині зим и!

Листя та квітки настурції 
справді мають гострий 
освіжаючий смак

Безсмертник, або геліхризум
(НеІісЬгу$ит ііа іісит )

Характеристика: у природі голчасте 
сріблясте листя безсмертника здалека 
впадає в очі, як  і яскраво-жовті кошики його 
квіток. У листя рослини виду НеІісНгузит 
іїа ііси т  насичений аромат широко відо
мої індійської приправи каррі. Дрібно 
нарізаним листям цього безсмертника 
приправляють страви з рису та м'яса. Інколи 
відварюють верхівки пагонів і подають 
окремо до цих самих страв.
Розміщення: сонце протягом усього 
дня —  це все, що потрібне середземномор
ським травам.
Догляд улітку: потреба у воді не вища ніж 
звичайно. Переносить «посуху» в горщику 
за умови, що земля добре дренована. Під
живлювати щомісяця, після завершення 
цвітіння підрізувати пагони.
Догляд узимку: у горщиках, обгорнутих 
теплоізолюючою фольгою, рослини зимують 
просто неба.
Здоров'я: жодних проблем.

Очиток (заяча капуста)
(Зесіит)

Характеристика: цим м'ясистим росли
нам не потрібно багато місця. Достатньо 
плоского і не надто широкого горщика. 
Морозостійкий уродженець Європи, очиток 
у товстому листі зберігає запас усього 
необхідного для життя. Смак виду Зесіит 
асге кислувато-гострий, його використову
ють для салатів та соусів. У Зесіит геїіехит 
аромат дещо м ' я к ш и й .

Догляд улітку: лише в середині літа полив 
потрібно збільшувати. Поки стоїть прохо
лода, вічнозеленим сукулентам, листя яких 
можна використовувати і взимку, практич
но нічого не потрібне. Не потрібне навіть 
підживлення рідкими добривами.
Догляд узимку: очиток добре зимує про
сто неба в захищеному від дощу місці —  
наприклад, під навісом.
Здоров'я: не має ворогів у природі.



Солодко, я к  стевія
Недавня сенсація — медова трава, або стевія (5їеуіа геЬаийіапа). Ця росли

на не містить у тканинах цукру — солодкості їй додають особливі речо- 
~ II вини — глікозиди, які солодші за звичайну сахарозу у 250—300 разів.

Стевія — чудова альтернатива замінникам цукру, якими користуються 
У хворі на діабет. Родом цей багатолітник із Південної та Центральної Аме- 

Й~ ч рики, тому чутливий до холоду. Висота стевії досягає 50 см.
/  Якщо набратися терпіння, то можна виростити ще один солодкий,

але морозостійкий кущ, що досягає висоти 150 см, — солодкий корінь 
голий (інші назви — солодка гола, локреція гладка, солодець голий тощо) 

(Сіусуггкіга £ІаЬга). Щодо терпіння тут згадка недаремна — покуштува
ти кореневища рослини, насичені корисними для організму цукрами, 
ви зможете лише за кілька років.

Ще одна можливість покуштувати «органічних» солодощів — китайський кущ, 
який іще називають «сахарний корінь», «солодкий корінчик» тощо, а його реко
мендована українська наукова назва — вех солодкокореневий (8іит зізагит). 
Товсті білі кореневища куща відварюють і вживають у їжу — вони теж достатньо 
солодкі, проте до стевії їм далеко.

Лимонна 
трава має 
свіжий смак 
і сильний 
аромат

Здоров'я  у  подарунок
На початку нового тисячоліття різко підвищ ився попит на рослину, яка довгий 
час майже нікого не цікавила. Йдеться про алое. Очищаючі та антисептичні 
властивості соку гелеподібної м ’якоті цієї рослини відомі вже багато століть. 
Алое ш ироко використовується в косметичній індустрії у складі кремів та лось
йонів для старіючої шкіри. Проте останніми роками сік рослини було офіційно

Цитрусовий аромат без цитрусових
Лимонна трава,
або цимбопогон Е и  Вербена лимонна
(СутЬородоп сіігаіиз)

Характеристика: у Південно-Східній Азії 
та Індії жодне застілля не обходиться без 
свіжої приправи зі стебел цієї багаторічної 
рослини. Лимонна трава чутлива до холоду, 
у природі росте щільною «купиною» і дога- 
гає висоти від 60 до 100 см (див. фото вгорі). 
Розміщення: горщики з лимонною травою 
виставляють на балкон чи терасу лише на 
початку червня. Місце для них має бути 
сонячне і захищене від вітру. Найкраще 
рослина почуватиметься під п ін о ю , повер
нутою на південь.
Догляд улітку: ґрунт у горщику має бути 
постійно вологим, підживлення —  щотиж
ня. Лимонна трава протягом усього сезону 
безперервно росте, тому й потребує частого 
підживлення.
Догляд узимку: зимує є приміщенні за 
температури від + 5  до 10 °С, земля в гор
щику має бути абсолютно сухою. Інший 
варіант: температура повітря 20— 22 °С 
за високої вологості повітря.
Здоров'я: лимонна трава в горщиках най
більше страждає від холоду знизу —  від 
бетону, керамічної плитки або ґрунту.

(АІоузіа ігірЬуІІа)

Характеристика: тим, хто полюбляє 
солодкуваті та свіж і цитрусові аромати, 
слід було б придбати відразу кілька рослин 
вербени лимонної. Досить торкнутися листя 
цього багаторічного південноамерикан
ського напівкуща, як його запах почне 
поширюватися далеко навколо. Крім того, 
листя рослини заварюють як чай. 
Розміщення: відкрите осоння або півтінь. 
Догляд улітку: потреба рослини у волозі 
дуже висока. Підживлювати раз на два 
тижні. Листя рекомендується збирати 
регулярно: обскубування пагонів сприяє 
галуженню, яке від природи у вербени не 
надто густе. Квітне в липні, при цьому смак 
та аромат листя не змінюються.
Догляд узимку: рослина витримує не над
то суворі морози, але зимівля в приміщенні 
за температури вище нуля —  набагато 
надійніша.
Здоров'я: навесні можлива поява попелиці 
на молодих пагонах.



Біозахист за допомогою рослин

Комарі м о ж уть  безнад ійно зіпсувати  
теплий л ітн ій  веч ір , проте користува
тися х ім іч н и м и  репелентами, щоб спо
к ій н о  побути надвор і, хочеться далеко 
не зав ж д и . Тому такий  великий попит 
маю ть натуральні засоби захисту в ід 
д окучл и ви х  ком ах. Н айш ирш у популяр
н ість  я к  «захисник» здобув  сорт запаш
ної герані «Мо$кі1о ЗІіоскег». Таку 
саму д ію  маю ть евкаліптові дерева 
в горщ и ка х (види  ЕисаІурІи$ д и п п іі,
Е. д Іо Ь и Іи і) , я к і розташ овую ть поблизу 
м ісця , де ви проводите час. Вигнати всіх 
ком ар ів  вони не м о ж уть , ут ім  значно  
скорочую ть  к іл ь к іс ть  кровососних комах 
на балкон і чи терасі. Евкаліпти в ипаро
вую ть дуж е  багато води і потребую ть 
рясного поливу, інакш е листя починає 
опадати. У Ц ентральній А м ериц і на 
основі досл ідж ень  учен о го -б отан іка  
Даніеля Рюлеманна для захисту 
в ід  ком ар ів  почали застосовувати 
лофанти виду АдахїасЬе сапа, який 
досягає близько  80 см зав ви ш ки . 
В ідлякує ком ах і терпкий  запах деяких 
вид ів  чебрецю [П у т и з ,  с. 119), який

та ко ж  вважається при родни м  репе
лентом .
Я кщо навесні ваш балкон починаю ть 
атакувати  навали попелиц і, допом огти  
м ож е  плектрантус колеусоподібний
(Р Іес ігап іЬ и і с о і є о Ш і ) .  Його запах, 
схожий на запах ладану, в ідл якує  ш к ід 
н и к ів , і вони трим аю ться подал і в ід  
рослини.
Той, кого  дратую ть котяч і наб іги  на 
горш кови й  сад, має сперш у в ід м о в и 
тися в ід  «котя чо го  м а гн іта»  —  котов
ника [Иерв(а  х  к а а е п і і ) .  А після цього 
кращ им  вартовим  ваш их рослин стане 
колеус собачий {Зоїепо іїет оп сапіп). 
Сильний запах цього  родича строкатої 
кропи ви , я к  вваж аю ть досл ідн ики , нага
дує тва ри нн и м  пахучі « м ітки»  ко т ів , 
що подаю ть ус ім  кон курен там  сигнал: 
ця територ ія  зайнята! Набагато менш  
чутливий л ю дський нюх ледве розр ізняє 
цей запах, і нам в ін  не здається р ізки м  
чи неприєм ним . Але одним  представ
н и ко м  колеусу кота не в ід ігн а ти  —  для 
цього потрібно не менш е од н іє ї рослини 
на погонний  метр балкона чи тераси.

визнано універсальним лікарським засобом, деякі фахівці стверджують, що він 
здатний виліковувати навіть злоякісні пухлини. У будь-якому разі, ранозагою 
вальна дія соку алое на шкіру повністю доведена. Достатньо змочити ним будь- 
яке садно або подряпину, і процес загоєння різко прискориться. Зрізане листя 
рослини можна зберігати в холодильнику, але перед вж иванням завжди слід 
робити свіжий надріз.
Рід алое налічує близько 500 видів. Як лікарську рослину і косметичну сировину 
найчастіше застосовують алое справж нє (Аіое уега) та алое деревовидне (Аіое 
агЬогевсет). Алое деревовидне з віком формує міцний стовбур, тоді як  алое 
справж нє росте в природі щ ільними розетками, не утворюючи стовбура. Обидва 
види теплолюбні, не переносять навіть короткочасних похолодань і зимують 
у приміщенні. Бакопу М оньє (Васора топпіегі) заварюють як чай і використо
вують як  заспокійливий засіб для нервової системи. Таку саму властивість має 
і сік листя цієї невисокої рослини з родини ранникових. Вирощуючи бакопу 
в горщику, слід пам’ятати, що вона потребує постійно вологого ґрунту.
Як засіб, що повертає чоловічу силу, багато мешканців Центральної Америки 
використовують листя даміани (Тит ега сИ$и$а). Листя цього низькорослого 
куща з ж овтими квітками обдають окропом, настоюють і п ’ють відвар.
Перелік можна продовжувати нескінченно. В усякому разі, ви напевно переко
налися, що навіть маленький сад на балконі чи терасі дає багато можливостей 
спробувати нові відчуття!

Неважко здогадатися, що ця 
рослина — колеус собачий



Вирощені баклажани, помідори, перець — невеликий, але вишуканий урожай

О в О Ч І  д л я  л ю б и т е л і в  р і з н о м а н і т н о с т і

Набридли звичайні помідори чи хочеться чогось більш незвичайного, ніж картопля? 
Горшковий сад на балконі й на терасі, яким би скромним він не здавався, насправ
ді — широке поле для експериментів з вирощування найрізноманітніших овочевих та 
бульбових їстівних рослин. І, зрозуміло, для дегустації вирощеного!

«Інші» овочі
Родина бобових — бажані гості контейнера чи діжки на балконі. Це не лише квасоля 
вогняно-червона (її знають і як квасолю «королів цвіт») (РНазеоІив соссіпеа, с. 109). 
Безліч інших видів мальовничо деруться вгору по металевих стійках або бамбукових 
жердинах, милуючи око квітками незвичайних відтінків, а наприкінці літа пропо
нуючи скуштувати їхні незвичайні плоди. Так, у стручках вігни китайської (інша 
назва — маш китайський) [Уі%па ищиісиїаіа), яку навіть фахівцям важко віднести 
до квасолі чи бобів, визрівають незвичайні «чорноокі» квасолини — білі, але при
крашені чорною плямою, що вельми нагадує око (див. с. 133).
Плоди люфи (Ьи^а ае§урііса), трав’янистої ліани з родини гарбузових, їстівні 
у молодому віці. Коли ж  вони дозрівають, їх підсушують, видаляють шкірку та 
м’якоть. У результаті залишається волокниста тканина, подібна до губки. Після спе
ціальної обробки з дорослих плодів люфи справді виготовляють банні губки, якими 
можна чудово масажувати шкіру. Рослина полюбляє теплі й сонячні місця. Насіння 
люфи висівають у першій декаді травня в горщики надворі.
Цуккіні — європейський різновид кабачка (СисигЬііа реро уаг. Сіготопґіпа) — 
чудово росте не тільки на грядках, а й у просторих горщиках. Спробуйте виростити 
незвичайні сорти цього корисного гарбузового родича: круглоплідний «Нопсіті» 
або жовтоплідний «Соїсі КнвЬ». Обидва вони рясно плодоносять у горшкових садах. 
Артишоки (Супага зсоїутиз) почали вирощувати понад 5 тис. років тому як харчо
ві та лікарські рослини. У стародавніх греків і римлян артишок цінувався вище за 
будь-які інші овочі. Дійсно, ніжні й оліїсті квітколожа квіток артишоку, що не роз
крилися, — справжній делікатес. Водночас в Австралії та Південній Америці ця рос
лина вважається злісним бур’яном. Утім, ця думка не впливає на декоративні якості 
та корисні властивості артишоків. На балконах і терасах їх часто використовують



для створення «середземноморського» стилю. Ця багаторічна рослина належить до 
найбільш стійких і життєздатних, вона сміливо росте весь рік просто неба. Один 
із найвідоміших артишоків — артишок іспанський (Супага сагсіипсиїиз), простий 
у вирощуванні та догляді. У їжу вживають не лише квітколожа ще не розкритих 
суцвіть та потовщені основи лусочок нижніх рядів обгортки, а й молоді пагони цієї 
рослини. Наприкінці серпня їх «вибілюють», укутуючи картоном чи фольгою, уна
слідок чого пагони стають ніжними, м’якими і пряними на смак.
Вам, звісно ж, знайома хризантема як декоративна рослина. Проте існує і однорічна 
хризантема увінчана (інші назви — марися, ромашка городня біла) (Скгувапікетит  
согопагіит), листя якої тушкують як шпинат або використовують як  доповнення 
для зелених салатів із помідорами та огірками. Різьблене листя цієї хризантеми зрі
зають перед цвітінням, тому що пізніше воно стає занадто гірким на смак. 
Тетрагонолобус пурпуровий, або лядвениця пурпурова (Теіга§опоІоЬив ригри- 
геив), додасть різноманітності до страв і дорослим, і дітям. Цей родич конюшини має 
чотиригранні стручки зі своєрідними лопатями, що нагадують приймочки. Стручки 
збирають ще зеленими, поки вони не досягли 5 см. На смак вони ніжні, як спаржа, 
і готують їх так само. Насіння рослини висівають у період від середини квітня до 
середини травня — залежно від погоди.
На тетрагонолобус схожі й крилаті боби, або псофокарп чотирикутний (Рворко- 
сагриз Іе(га^опоІоЬиі), уродженець тропічних областей Азії. Утворює чотиригранні 
стручки завдовжки 10—25 (інколи до 40)- см із чотирма хвилястими і зубчастими 
тонкими приймочкими завширшки 0,5—1,5 см. У стручку міститься 5—20 округлих 
насінин діаметром до 10 мм. Колір їх може бути різний: білий, жовтий, коричневий, 
чорний. Крилаті боби — одна з найважливіших овочевих культур Південної Азії та 
Східної Африки, але в Європі майже не відомі. Рослина плодоносить лише в теплому, 
добре захищеному від вітру місці — такому, як крита тераса чи захищений балкон.

Характеристика: коріння цієї багато
річної рослини в традиційній східній 
медицині цінується надзвичайно високо. 
Женьшень —  для нас навіть назва звучить 
екзотично, і вже зовсім неймовірним зда
ється виростити цей легендарний корінь на 
власному балконі. А це виявляється зовсім 
просто: женьшень зовсім не капризний 
і вельми морозостійкий.
Догляд улітку: земля в горщику з женьше
нем не повинна висихати, але й «заливати» 
рослину також не рекомендується —  
можуть постраждати кореневища. Цікаво, 
що коріння цієї рослини часто набуває 
форми людського тіла. Висаджуйте рослину 
в якомога глибші горщики, щоб коріння, де 
зосереджена вся цілюща сила женьшеню, 
мало достатньо місця для розвитку.
Догляд узимку: зимує надворі під навісом 
або схилом даху. Під горщик підкладають 
дерев'яні рейки, щоб запобігти контакту 
з промерзлим бетоном чи Грунтом. 
Здоров'я: у наших широтах женьшень не 
має природних ворогів.

Характеристика: бульби солодкої картоплі 
з характерною червоною ш кіркою цілий рік 
продають у магазинах продуктів із Півден
но-Східної Азії. Садять батат до половини 
бульби в наповнені свіжою землею горщи
ки. Проростаючи і розвиваючись, рослина 
утворює дочірні бульби, які збирають 
восени.
Розміщення: сонячне і тепле місце. 
Догляд улітку: пагони батату нестійкі, тому 
їх, як і інші трав'янисті ліани, необхідно 
підв'язувати до опор. Росте дуже швидко, 
утворюючи бульби масою від 200 г до В кг, 
тому потребує рясного і частого поливу
і щотижневого підживлення.
Догляд узимку: очищені від землі та 
підсушені бульби зберігають у темному 
прохолодному місці —  приблизно так, 
як звичайну картоплю, —  до наступного 
садіння весною.
Здоров'я: в умовах низької вологості пові
тря та тривалої спеки батат ушкоджують 
павутинні кліщики.

Женьшень
(Рапах діпвепд)

Солодка картопля, або батат
(Іротоеа Ьаґа(ав)



Корені та

Широко відома 
дворічна рос
лина — енотера, 
або перелет 
дворічний 
(Оепоікега 
Ьіеппів), — роз
криває свої 
яскраво-жовті 
квітки лише 
увечері. А восе
ни можна 
поласувати його 
коренями, що 
з виду й сма
ком нагадують 
моркву і дося
гають довжини 
20 см.

Із багаторічних бульбоносних рослин найвідоміша — картопля, в Європі її від
носять до основних продуктів харчування. У нашому меню вона використовується 
у всіх видах — від пюре до картоплі фрі. А в цілому з картоплі готують понад двісті 
страв. У інших країнах на передньому плані — зовсім інші рослини та їх бульби. 
Багато з них можна успішно вирощувати в горшкових садах.
Бульби таро (СоІоса$іа езсиїепіа) — це кореневища трав’янистого багатолітника, 
який через дуже велике листя дістав прізвисько «слонові вуха». Зелене з фіолетовим 
відтінком листя і стебла таро досягають висоти людського зросту. Влітку цим рос
линам потрібно забезпечити тінисте, захищене від вітрів місце просто неба, а взим
ку — світле й тепле приміщення.
Земляний мигдаль, або чуфа (Сурегиз езсиїепіиз), рекомендована українська нау
кова назва якого —■ смикавець їстівний — рослина з родини осокових. їстівні 
бульби завбільшки з виноградину утворюються на її кореневищах, вони мають 
приємний запах і чудовий солодкувато-горіховий смак, містять до 25 % олії, 
близької за складом до маслинової. Влітку для цього багатолітника оптимальні 
відкрите повітря і рясний полив, узимку — світле приміщення з температурою 
вище нуля.
Топінамбур (Неііапїкиз іиЬегозиз) також утворює багаті крохмалем бульби. За оцін
ками фахівців, вони мають вищу поживну цінність, ніж будь-які інші овочі. Крім 
того, цей близький родич соняшнику гарно квітне. Стебла цього морозостійкого 
трав’янистого багатолітника можуть досягати висоти 1,5—2 м, тому топінамбуру 
знадобиться великий горщик і опора — інакше вітер може пошкодити стебла. Опти
мальним буде місце коло поручнів балкона чи огорожі тераси.
Без кореневищ імбиру (£іп£іЬег) важко уявити південноазіатську кухню — їх солод
кувато-пряний смак додає стравам особливої пікантності. Імбир також добрий аро-

Смачні незнайомці
Тамарілло, або томатне дерево
(СурНотапсІю Ьєіасеа)

Характеристика: ця південноамерикан
ська багаторічна рослина, що досягає в при
родних умовах 2— 3 м  заввишки, росте 
дуже швидко. Лише регулярне обрізування 
утримує тамарілло на висоті звичайного 
людського зросту і сприяє утворенню нових 
гілок. Білуваті восковидні квітки рослини 
мають інтенсивний запах, а смак плодів, які 
також називають тамарілло, —  незвичайна 
суміш фруктової свіжості та терпкого при
смаку помідорів.
Догляд улітку: постійно вологий ґрунт 
у горщику, щотижневе підживлення. 
Догляд узимку: для зимівлі достатньо 
температури від + 3  до 12 °С. Що темніше 
приміщення, то більше листя втрачає 
тамарілло.
Здоров'я: потребує захисту від равликів 
і слимаків —  вони охоче поїдають листя 
рослини.



Чудові «золоті яблука»
Томати в наших краях частіше звуть 
«пом ідорами»— від італійського «помо 
д'оро» —  «золоте яблуко». Та що ж  у них 
такого особливого крім пишної назви? Різні 
сорти помідорів завжди можна знайти 
в найближчому супермаркеті або на ринку.
1 все-таки те, що нам пропонує торгівля, 
неможливо порівняти ні за смаком, ні за 
вмістом корисних для організму речовин 
із тим , що ви можете виростити самі на 
власному балконі.
Для вирощування в горщиках можна пора
дити томати черрі, або коктейльні. їхні 
рослини упродовж усього періоду вегетації 
залишаються малорослими і компактни
ми. Кетяги плодів таких сортів черрі, як 
«Ооісе Уііа», «СопсЬіїа», «5вдеет МІІІІоп» 
або «АІІі55іа», можуть досягати півметра 
завдовжки і налічують понад 100 ароматних 
солодкуватих плодів діаметром від 1,5 до
2 см. Сорт «МіпіЬеі» можна по праву назвати 
карликовим. Інші сорти черрі —  «Рісоїіпо» 
або жовтоплідні «боїсііпо», значно більші: 
від 4 до 5 см діаметром, але не менш смачні 
та ароматні. Також масово вживаний сорт 
«МагапеІІо».
Незвичайні кольори і форми можуть 
зробити таріль зі звичайним салатом ще

більш апетитною і привабливішою. Вам 
подобаються жовтогарячі помідори —
віддайте перевагу сорту «Воігапо», який уже 
в березні можна висаджувати в приміщенні. 
Хочете жовтих —  спробуйте сорт «1_осагпо».
В сорту «Уеііож РеагзЬаресІ» плоди не про
сто жовті, а ще й грушовидної форми, що 
надає їм  незвичайного вигляду. Плоди сорту 
«Сопчиегог» формою нагадують с л и в и  і мають 
вельми інтенсивний «томатний» смак, 
а довгасті плоди сортів «Согіаппе» і «Са$раг» 
мають форму пляшки і досягають завдовжки
25 см, що дуже зручно для фарширування. 
Я ку відкритому ґрунті, так і в горшковому 
саду більшість видів томатів вразливі до 
грибкових захворювань, тому, звертаючи 
увагу на якість плодів, так само не забувайте 
про стійкість того чи іншого сорту. Стійкими 
до фітофторозу і бурої гнилі, що раз у раз 
завдають клопоту садівникам і шкодять 
рослинам, вважаються сорт «УІІеІІа», круг- 
лоплідні штамбові томати, а також м'ясисті 
томати «Мугіо». £ й інший спосіб позбавити
ся від фітофтори: для підвищення опірності 
хворобам ніжні сорти часто прищеплюють 
на стебла «напівдиких» томатів. Інколи вже 
щеплені рослини можна придбати у фахівців 
із розведення.

Дрібноплідні томати рясно 
плодоносять і в горщику

матизатор для чаю та прохолодних напоїв. Просто купіть в овочевому магазині сві
же кореневище і посадіть його в горщик із землею. Пагони з’являться обов’язково, 
але доведеться зачекати — іноді навіть кілька місяців. Не пошкодуєте — рослина 
імбиру дуже декоративна.

В Баклажан щБамія їстівна 
(гібіск їстівний)

вшш
■]Ямі

(5 о іапит  т еїопдепа)

Характеристика: поряд із популярними 
фіолетово-чорними довгастими сортами 
баклажанів останніми роками з'явилися 
сорти кулястої форми з жовтувато-білою 
ш кіркою —  такі, як  «Саїраг» або «Соїсіеп 
Еддз». З вирощених у горщику «нових» 
баклажанів урожай збирають наприкінці 
липня.
Розміщення: частково освітлене сонцем 
місце на балконі, при цьому бажане роз
ташування балкона —  на захід або на схід. 
Рослини баклажанів не люблять сухості 
повітря.
Догляд улітку: рясний і частий полив, щоб 
земля в горщ ику не висихала. Щотижневе 
підживлення.
Догляд узимку: насіння висаджують на 
початку березня в приміщенні за темпе
ратури +2 0  °С. У травні молоді рослини 
виносять на повітря, захищаючи від нічного 
холоду полотном.
Здоров'я: баклажанам шкодять слимаки, 
равлики та павутинні кліщики.

(АЬеїтовсНиї езсиїепїиі)

Характеристика: варто цій однорічній 
рослині розкрити свої жовті квітки , і спо- 
р ідненістьїїз гібіском відразу стає оче
видною. Плоди б ам ії—  зелені коробочки 
пірамідальної форми завдовжки близько 
10 см, у приготовленому вигляді нагадують 
щось середнє м іж  баклажанами і спаржею. 
Карликові сорти бамій не вищі 30— 40 см, 
а високорослі форми досягають 2 м. 
Догляд улітку: цим рослинам для рясного 
цвітіння і плодоношення потрібно багато 
вологи і тепло. Горщик із бамією краще 
розмістити в закритому, захищеному від 
вітру місці. Від цвітіння до збору урожаю 
не минає й тижня. Якщо заґавитися і вчасно 
не зняти урожай, їстівні коробочки, що 
чимось нагадують стручки солодкого 
перцю, стають твердими і волокнистими. 
Підживлення —  раз на два тижні.
Догляд узимку: насіння висівають почи
наючи з середини березня в приміщенні 
з температурою повітря не нижче +2 0  °С. 
Здоров'я: у посушливі періоди літа не 
виключена поява павутинних кліщиків, 
а навесні на верхівках молодих пагонів —  
попелиці.

Ківано, або рогата диня
(Сиситіз теїиііїегив)

Характеристика: незважаючи на те що ця 
трав'яниста ліана родини гарбузових родом 
з Африки, сьогодні її  в промислових масш
табах вирощують у Новій Зеландії. Довгі 
пагони ківано потребують опор. За сприят
ливих умовах плоди рослини, схожі на неве
ликі жовтогарячі диньки овальної форми 
зі ш кіркою, вкритою м 'якими «ріжками», 
достигають наприкінці серпня.
Догляд улітку: потреба ківано у волозі 
висока —  через дуже велику масу листя. 
Необхідно обрізувати кінці пагонів через 
2— 3 листки від останньої зав'язі, щоб усі 
сили рослини витрачалися на розвиток 
плоду.
Догляд узимку: насіння висаджують 
у приміщенні починаючи з середини квітня. 
Надворі молоді ківано можуть перебувати 
із середини травня.
Здоров'я: навесні, доки пагони ще н іж 
ні, —  можлива поява попелиці та павутин
них кліщиків.



Є на що поглянуті/і!

’ш
Добрий гарбуз до Хелоуїну
Д овги й  час гарбуз вважали «овочем бідняків», а сьо
годн і він у  великій пошані. І р іч тут не в рекорд них  
розм ірах, масі, кількості вітамінів, а в ун ікальн ій  
формі та насичених кольорах. За наш ого часу осо
бливо полюбилися найбільш декоративн і і яскра 
ві. «5«/ееІ О и т р ііп д »  —  п л о д и  10 см у  діаметрі, 
біло-зелено-смугасті та ще Й поцяткован і; «\Л/аггеп 
О гапде»— 10 е м у  діаметрі, жовто-гарячий, покри тий  
бородавчастими виростами; «В ісоїогЗрооп» — 15 см 
у  діаметрі, з  довгою  «шиєю», ниж ня частина зелена, 
верхня —  жовта, і поверх усього  —  білі смуж ки; 
«ІМезіедд» —  8 см у  діаметрі, овальний, білий —  
справжнє тобі страусове яйце; «КоїеЬ  —  7 см у діа
метрі, кулястий, ш к ір ка  —  від тем но-зеленого до 
чорн о го  кольору; «Кгопеп М ізсЬипд», справж ня феє
рія в ж овтих, білих, ж овтогарячих і зелених тонах, до 
то го  ж  із рогопод іб ним и відростками. Горш ковий сад 
прикрасять і гарбузи-калебаси (іадепагіаясеюгіа). 
їхні плоди утворю ю ть довгі з ігнуті «шийки». Якщо 
залишити доспіл і гарбузи на балконі чи терасі з д еко 
ративною  метою, то вони збережуться тим довше, 
чим прохолодн іш ою  буде осінь. Проте перш ий же 
м ороз розм 'якш ить ш к ір ку  і м 'якоть плодів. Най
кращ е ще затепла перенести гарбузи до прим іщ ення 
і порадувати близьких смачними й кори сним и стра
вами з них.

і-кукурудза для медитації
відом о, що см ак кукурудзи , я ку  вирощ ую ть 

повсю ди на полях, не має н ічо го  сп ільного  з солод
кою  кукур уд зо ю  (,Іе а  т ауз уаг. іассЬагаІа). Але якщ о 
вам заманулося виростити власний качан ку ку р у 
дзи, щ об в ідтак п ідсм ажити його  на грил і або звари
ти, доведеться придбати солідні го рщ ики  чи ко н те й 
нери —  інакш е рослина двом етрово ї висоти просто 
не виж иве. Для вирощ ування в го р ш ко в о м у  саду 
фахівці реком ендую ть сорти «Іпсііга», «Ргеїисіе» або 
«Соїсіа». А от декоративна  кукурудза  набагато менш 
гінка  і призначена не стільки для споживання, ск іл ь 
ки  для м илування її напрочуд  гарним и м аленьким и 
качанами. їх зерна м істять мало води і безл іч р ізн и х  
п ігм ентів , завдяки яки м  качани забарвлю ються 
в перл инно-б ілий, че р во нувато -коричн еви й  і майже 
чо рн ий  кол ьори . Серед ка рл икових  д екоративни х  
сортів  ку куруд зи  найбільш  відома суміш  «Нагіекіп». 
О собливо доб р і ї ї  качани, якщ о  не видаляти об го р т
ку  з то н ко го  листя, а дати їй  висохнути —  тоді 
вона нагадуватиме своєр ід ну «корону». І цукрова, 
і декоративна  кукурудза  потребує рясного  поливу 
та щ отиж невого  п ідживлення. Сезон на пов ітр і для 
всіх сорт ів  починається в середин і травня.



Найкрасивіші боби 
Урожаю бобів, вирощених у горшковому саду, 
навряд чи вистачить для повноцінного обіду роди
ни з трьох осіб, але для однієї порції —  цілком 
достатньо. У горщиках вирощують як звичайні садо
ві боби (І/ісіа іаЬа), так і їхні жовті сорти —  такі, як 
«Соїсісіикаї» або «Огіпосо». Приємну різноманітність 
у вашу колекцію бобових може внести вігна китай
ська (маш китайський) (Уідпа ипдиісиїаґа), що гарно 
квітне —  насіння цієї рослини не сплутати з жодним 
іншим: на них є чорна плямочка, що нагадує око. 
Щоб додати стійкості витким пагонам бобових, їх 
підгортають у горщику на висоту до 15 см. Струч
ки збирають, коли вони повністю висохли, але до 
того, як вони починають розкриватися. Висушене 
насіння бобових може зберігатися дуже довго —  
роками, але перед приготуванням його доводиться 
замочувати у воді. Але навіть якщо вас не цікавить 
кулінарія, вирощувати бобові рослини все одно 
варто. Хоча б заради того, щоб, змішавши їхнє біле, 
чорне, фіолетове і строкате насіння в скляній посу
дині, прикрасити ними кухонну полицю або вітрину 
шафи.

Пеоероні, пепєроні...
У континентальній Європі слівцем «пепероні» позна
чають найрізноманітніші види стручкового перцю. 
Справжній червоний перець (С аржит  аппиит ) дуже 
теплолюбний, і в затишному містечку в балконному 
саду він часто почувається далеко краще, ніж на 
городній грядці. З погляду декоративності цікаві жов
ті довгасті сорти паприки, наприклад «Ріпоккіо», або 
сорт «Ригріе П ате» —  з плодами темно-фіолетового 
кольору, чимось схожими на баклажани, і м'яким 
солодкуватим смаком. Гостріші та більш довгасті 
сорти —  це перш за все червоний «РігеГІате» або 
жовтий «ЗипЯате». Вирощування стручкового пер
цю вигідне і з практичного боку —  адже для приправ 
потрібно малу дрібку його вогняно-пекучих плодів, 
які ботаніки називають «помилковими ягодами». Для 
саду на балконі немає нічого кращого за карликові 
форми заввишки до 50 см, з дрібними, але численни
ми плодами. Тут немає рівних сорту «АрасЬе» з його 
пряно-гострими стручками. Для зберігання плоди 
гострого перцю сушать у тінистому добре провітрю
ваному місці, нанизавши їх на шнурок або мотузку. 
Рослина, відома як декоративний червоний перець, 
насправді має назву паслін несправжньоперцевий 
(5оіапит р$еийосар$ісит). Його плоди —  червоні, 
жовті або жовтогарячі ягоди —  неїстівні, але надзви
чайно декоративні і прикрасять будь-яку композицію.
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Фрукти в куточку

Тому, хто вважає, що в горшковому саду на балконі не можна вирощувати фрукти, 
мабуть невтямки, що в діжках і контейнерах чудово розвиваються і плодоносять 
суниця, смородина, аґрус і навіть яблуні-«балерини»!

Тріумфальна хода «балерин»
Років 15 тому надзвичайно стрункі фруктові дерева почали захоплювати балконні 
сади по всій Європі. Цей тип дерев здобув популярність під назвою «Ьаііегіпав» — 
«балерини». Завдяки складній селекційній роботі було створено сорти яблунь 
«Роїка» і «Воіего» з кронами у формі колони, що надзвичайно повільно ростуть. 
Дерева практично не займають місця на балконі, оскільки не ростуть ушир. Від 
міцного центрального стовбура відходять лише короткі бічні пагони, на яких 
з’являються і дозрівають плоди. Урожай дорослої рослини не надто великий — 
адже фруктові дерева, що ростуть у горщику, не можуть використовувати додат
кові резерви поживних речовин, що містяться в ґрунті, у великих обсягах. Саме 
так чинять їхні «великі» побратими в плодових садах у разі посухи. Тому для 
«балерин» особливо важливий регулярний догляд. З моменту початку цвітіння 
та появи перших зав’язей земля в діжці не повинна висихати ні на годину — 
інакше майбутні плоди вмить обсиплються. Інша річ пізніше, в липні, •— у цей 
період опадання деякої кількості дозріваючих плодів — явищ е цілком нормаль
не: дерева скидають ту частину плодів, яку не в змозі «прогодувати» до повної 
стиглості. Проріджуйте надто густо розташ овані пагони. Н а кожній гілочці має 
дозріти лише одне яблуко: воно досягне максимального розміру і буде надзви
чайно смачним. Якщо плодів занадто багато, вони, швидше за все, залишаться 
«недомірками».

Колоноподіб
ній яблуні- 
«балерині» 
потрібно не 
більше місця, 
ніж займає гор 
щик або діжка, 
в яких вона 
росте.

Полуниця у всіх на вустах

Ампельна полуниця має 
оригінальний вигляд 
і не боїться гнилі

Урожай полуниці, вирощ ений у гор 
щ иках, часто буває навіть рясн іш ий, 
н іж у  саду. На грядках, особливо після 
дощ у, плоди, що лежать на земл і, 
ш видко загниваю ть, а комахи миттю 
накидаю ться на пахучі я годи . Щ оправда, 
я годам и плоди полуниці називаю ть 
пом илково —  насправді це кв ітколож а , 
що розрослися, а плоди рослини —  
крих ітн і « гор іш ки» , розташ овані на 
поверхні «ягоди». У плодоносних пагон ів  
горш кових полуниць є м ожливість  з в и 
сати через край: тут плоди ш видко про
сихають після дощ ів  і д істаю ть додаткову 
к іл ь к іс ть  сонячного пром іння , оскільки  
листя не затіню є їх. Для саду на балконі 
найкращ е п ідходять сорти, я к і постій
но плодоносять, —  та к і, як  «0$1ага», 
«КареІІа» або «Еуііа». За один раз можна 
зібрати небагато, але якщ о восени ви 
п ідрахуєте масу всіх з ібраних плодів, то 
врож айн ість  виявиться ц іл ком  п ор івнян 
ною з найбільш  «високопродуктивною » 
ґрунтовою  полуницею.
Врахувавши все це, селекціонери 
останніми роками створили «ампельну

полуницю» і «полуницю для шпалер», що 
утворю є дуж е довгі (до 40 см) «вуса», які 
легко п ідв 'язувати  до дерев 'яних ш па
лер. Сорти, що тривало плодоносять на 
шпалерах, дають зм огу збирати урожай 
плодів середнього розм іру в ід  червня 
до к інця  вересня. «Ампельна полуниця» 
також  плодоносить в ід  червня до початку 
ж овтня, ї ї  вирощ ую ть у п ідвісних вазонах 
або кош иках (див. с. 100).
Не варто забувати і про лісову суницю. 
Плоди їїзн а ч н о  менш і, н іж  у «культур
них» сортів, але смак і аромат набагато 
багатш і. Працюючи над поліпш енням 
властивостей л ісової суниці, селекціонери 
вивели сорт «АІехапсІгіа», що вир ізняєть
ся вищ ою врожайністю .
Ну а тим , для кого  важливі не лише 
запаш ні плоди, а й привабливий зо в н іш 
ній вигляд рослин, м ожна порадити 
оригінальний сорт полуниці «У іїагоза», 
кв іт ки  я к і забарвлені в інтенсивний 
рожевий кол ір . У поєднанні з і звичай
ним и кв ітка м и  полуниці «УІуаго5а» 
прикрасять б уд ь-яку  д іж ку  чи балконний 
контейнер.





Стрункі яблуні-«балерини» з віком можуть досягати висоти 3 і більше метрів, зате 
інші фруктові горшкові дерева довго залишаються невеликими на зріст. Досягаєть
ся це використанням спеціальних слаборослих підщеп. Вибираючи сорти яблунь 
для садіння на балконі, будьте уважні: у деяких із них плоди малоїстівні і відігра

ють суто декоративну роль. Горшкові міні-персики мають помітну 
перевагу перед яблунями — їхні дерева такі невеликі, що в разі 
похолодання чи під час цвітіння їх можна перенести до примі
щення, тим самим знизивши ризик втрати майбутнього врожаю. 
І класичні персики, і персики-нектарини не надто холодостійкі, 
особливо в горщику, де їхня коренева система легко ушкоджуєть
ся морозами.

Кущі смородини 
не потребують багато місця

Вирощування на шпалерах
Форми горшкових фруктових дерев компактно ростуть і на шпа
лерах. Кілька гілок симетрично підв’язують до заздалегідь під
готовленої опори з бамбукових жердин чи дерев’яних штахетин. 
Шпалери можуть мати різні форми — залежно від необхідного 
рівня освітленості та наявності вільного місця на балконі чи тера
сі. Створюючи стрічкові шпалери, кілька бічних гілок спрямо
вують по опорі вертикально і паралельно одна до одної. Такий 
вид шпалер придатний для яблунь, груш, вишневих і персикових 
дерев. Щоб створити віялову шпалеру, дві головні гілки дерева 
розводять під кутом 45° на висоті від ЗО до 50 см від поверхні 
ґрунту, а потім пагони кожної з гілок розділяють і також закріплю
ють «віялом». Пальметні форми шпалер створюють таким чином:

Фруктові кущі для горшкового саду
а Голубика (лохина) високоросла Жимолость камчатська ш

(Уассіпіит согутЬозит)

Характеристика: голубика високоросла, 
або садова —  листопадний кущ, що повіль
но росте. Лише у віці 3— 4 років рослина 
починає давати усе більш високий урожай. 
Культурні форми, такі як  «ВІиесгор» або 
«Вегкеїеу», дають значно більші плоди, н іж  
звичайний вид.
Розміщення: від півтіні до відкритого 
сонця.
Догляд улітку: під час пересаджування 
голубики високорослої (це необхідно лише 
у віці від 2 до 3 років) рекомендується 
використовувати землю для рододендронів. 
Підживлювати також добривом для родо
дендронів, азалій або камелій. Поливати 
дощовою водою.
Догляд узимку: рослини можуть зимувати 
просто неба без будь-яких спеціальних 
заходів захисту.
Здоров'я: поява білуватого листя свідчить 
про підвищений вміст вапна в ґрунті.

(іопісега кат івсЬаііса)

Характеристика: морозостійкий кущ 
заввишки від 100 до 150 см, плоди —  яго
ди, що нагадують чорницю, але довгасті 
і з сильнішим ароматом. Новинка в євро
пейських садах, у тому числі й горшкових. 
Жимолость камчатська квітне вже в берез
ні, не боїться вона і п ізніх приморозків. 
Найпоширеніші садові сорти —  «Маііоп» 
і «МаіЯаг».
Догляд улітку: має потребу в кислому 
ґрунті —  такому ж , як для рододендронів, 
і у відповідних добривах для підживлення 
двіч і на місяць.
Догляд узимку: не потребує спеціального 
захисту, чудово зимує. Витримує зниження 
температури до -4 5  °С.
Здоров'я: не хворіє, не ушкоджується 
комахами.

(У іііз чіпіїега)

Характеристика: сучасні сорти винограду 
чудово плодоносять не тільки в традиційно 
сприятливому для виноградарства кліматі, 
а й у середніх широтах. їх не ушкоджують 
борошниста роса та інші захворювання, що 
створюють величезну кількість проблем 
винограду давніх уславлених сортів. На бал
конах і терасах лози зазвичай вирощують на 
шпалерах, але вони можуть рости і у формі 
«парасольки», якщ о підготувати для них 
дротяний каркас відповідної форми. 
Розміщення: що тепліше літо, то солод
ший виноград —  це прямо стосується 
і винограду в горщику. Уникайте високої 
вологості повітря.
Догляд улітку: ґрунт у горщику має бути 
злегка вологий, проте і легка «посуха» 
не пошкодить.
Догляд узимку: необхідне обрізування 
пагонів, оскільки однорічні бічні відростки 
дають кращі грона.
Здоров'я: якщ о ваш виноград оброблений 
проти філоксери, остерігайтеся лише гриб
кових захворювань.



основні плодоносні гілки, що відходять від цент
рального пагона, по черзі спрямовують право
руч і ліворуч під кутом 15—30° і закріплюють. 
При цьому фруктові дерева стають ніби «двомір- 
ними»: їхні крони утворюють плоску поверхню 
і практично не займають площі. Коли ви купуєте 
фруктові дерева в горщиках для шпалер, осно
вну «структуру» рослин уже сформовано. Це 
полегшує подальший догляд: те, що вважаєте 
зайвим, у лютому можете повністю видалити 
або підрізати.

Чудові нащадки
Коли доводиться економити площу горшкового 
саду, на шпалерах можна сформувати «дерева» 

з ягідних кущів — різних видів порічок, смородини, аґрусу або йошта. Спершу 
видаляють усі бічні пагони (доводять угору крону, видаляючи всі бічні відростки 
(їх зазвичай 15—20), залишаючи один прямий центральний пагін). Як тільки «стов
бур» досягне бажаного розміру, його верхню частину перестають обрізувати, даючи 
змогу рослині утворити «крону». При цьому в контейнері або горщику залишається 
достатньо вільного незатіненого місця, щоб підсадити, наприклад, суницю або літні 
квіти. Урожай зібрати просто: плоди дозрівають на такій висоті, що не доведеться 
навіть нахилятися. Оскільки стовбури молодих рослин ще недостатньо стійкі, забез
печте їм надійну опору. Вона від самого початку допоможе їм прийняти вертикаль
не положення і підстрахує на випадок сильного вітру.

Смородина, порічки Малина іківі
(Н іЬ е 5 г и Ь г и т ,  Я. п ід г и т ,  Я. а ІЬ и т ) (К и Ь и з  Іс1аеи$) (А с і іп Ш іа )

Характеристика: вибір м іж  червоними, Характеристика: що може бути краще Характеристика: ків і —  рослина начебто
білими порічками та чорною смороди для дітей, за можливість просто на бігу екзотична, але непогано переносить помір
ною, які дозрівають, залежно від сорту, поласувати стиглою малиною? Стебла рос ний клімат. Ця деревовидна ліана родом
протягом червня або липня, —  справа лини, що досягають 1,5— 2 м завдовжки, із Китаю утворює за р ік метрові пагони, тому
смаку. За нашого часу набуває все більшої колючі, ними вони чіпляються за огорожі їй потрібні великі горщики і місце уздовж
популярності гібрид смородини та аґрусу — балкона чи тераси. Взагалі-то, краще місце краю тераси чи балкона, що дає рослині
йошта. для малини —  на задньому плані. Цікавий змогу дертися вгору. Великоплідні сорти ків і
Розміщення: більше сонця —  і вміст жовтоплідний сорт «Соїсіеп ВІІ55». (А. <іеІісіо$а) самі по собі не плодоносять,
цукру в кислуватих плодах смородини Розміщення: прикоренева частина може для запилення вони потребують наявності
підвищиться. Але постійно тримати рослину залишатися в тіні, але верхівки стебел чоловічої рослини по сусідству. Іа к , сорт
на підсонні все ж  не бажано. мають бути на сонці. «Наушггі» залишається безплідним, якщо
Догляд улітку: підтримуйте ґрунт воло Догляд улітку: використовуйте контейне не висадити поряд чоловічі сорти «Тоїтшгі»
гим, але не мокрим. Після збирання врожаю ри, щоб рослини розташовувалися в ряд. або «Маїиа». Сорт «.Іеппу» самозапилюється,
необхідно видалити одну-дві старі гілки Гілку, з якої зібрано урожай, слід відразу ж але плоди у нього помітно дрібніші. Час
задля омолоджування крони. обрізати якомога ближче до землі, щоб дозрівання плодів к ів і— жовтень.
Догляд узимку: благополучно зимує звільнити місце для молодих пагонів: вони Розміщення: сонячне і тепле місце.
в горщиках просто неба, але горщики потре дадуть урожай наступного літа. Догляд улітку: рясний полив та регулярне
бують теплоізоляції. Догляд узимку: пагони накривають рого підживлення. У липні, невдовзі після утво
Здоров'я: один раз на кілька років жами, щоб захистити від надто сильного рення останньої «черги» плодів, пагони
піддається атакам хвороботворних грибів. переохолодження. ліани укорочують.

Здоров'я: купуючи, оглядайте саджанці — Догляд узимку: горщики слід термоізолю-
на них не повинно бути ознак пошкодження вати, зверху пагони рослини прикривають
ш кідниками та слідів захворювань. ялиновим гіллям.

Здоров'я: міцна рослина, що не має ш кід
ників у наших широтах.



Південні гості на балконі
Ринки Південної Європи і Близького Сходу 
переповнюють вишукані ласощі, які в наших 
краях просто недоступні. У таких плодів, як 
хурма (Піовругов, с. 139), мушмула японська 
(ЕгіоЬоігуа, с. 141) або інжир (Рісив сагіса, с.139) 
ніжна м’якоть і шкірка, що легко ушкоджується, 
тому під час транспортування вони деформу
ються і псуються. Тому торговці фруктами вва
жають за краще з ними не зв’язуватися. Якщо ж 
вам і вдасться їх знайти, то не дивуйтеся — ціни 
на середземноморські фрукти часто вищі, ніж 
на тропічні — такі, наприклад, як лічі. А тим 
часом багато з цих плодоносних рослин мож
на вирощувати в звичайному горшковому саду. 
Вони перебувають літо просто неба, а зиму — 
в прохолодному приміщенні з різною мірою 
освітленості.

Горшкові оливи: і кущ, і бонсайї

Партнер для куща
Відомий факт: дерева, що стоять окремо, або 
взагалі не дають плодів, або плодоносять дуже 
бідно. Якщо ж по сусідству є дерева того ж 
виду, то їх пилок запліднює квітки і тим самим 
гарантує утворення зав’язі. Але якщ о вже ви 
взялися вирощувати в горщику чи діжці серед
земноморське фруктове деревце, то розрахо
вувати на те, що поряд виявиться таке саме, 
марно. Тому вибирайте ті сорти, про які відо
мо, що вони самозапилюються, тобто їхній

Оливкові дерева (маслини), великі й маленькі

Звичайно, для в ідж им ання маслинової 
олії чи консервування урожаю в дерева 
в горщ ику не вистачить. Але ж  справа 
не в цьому: на оливкові дерева просто 
приємно дивитися —  вони створюють 
атмосферу Середземномор'я. їх сіро- 
сріблясте листя напевно запам'яталося 
тим , хто побував у відпустці в Туреччині, 
Греції чи Іспанії, адже оливкові плантації 
займаю ть у цих країнах величезні площі. 
У цих країнах оливкові дерева, у тому 
числі й г ін к і, часто використовують для 
озеленення внутріш ніх двориків -пат іо , 
висаджуючи рослини у величезні д іж ки .

Для цього крони радикально обрізують 
і дають деревам 2— 3 роки на в ідновлен
ня густоти «причесаної» крони.
Більш ість м обрізуванні —  адже в при
родному стані це швидкоросла рослина. 
Щоб крони м ін і-маслин добре г ілкува
лися, їх потрібно обрізувати м ін ім ум  
два-три рази на р ік , форму бонсай —  до 
5 разів, інакш е гілки  стають видовженими 
і тонким и.
М аслини —  спра вж н і сонц епоклон 
н и ки , їм  в ідводять  н айж арк іш е  м ісце, 
яке т іл ьки  м ож на знайти . Якщо світла 
недостатньо, —  як, наприклад , у н ап ів -

освітлених п ри м іщ е н нях для зи м ів л і, 
вони негайно починаю ть скидати 
листя. Але це зовс ім  не означає, що 
ви остаточно втратили ваш у оливу. 
Щ ойно з настанням  весни зб ільш иться  
тривал ість  св ітлового  дня , як з 'явиться  
і нове листя. Щоб крони  не «лисіли», 
зсередини безлисті пагони  в березні 
коротко  об р ізую ть . Оливи п ід годовую ть  
в ідносно р ід ко : достатньо одно го  разу 
на м ісяць . П ересаджувати оливкове 
деревце слід лиш е тод і, коли земля 
в горщ и ку  або д іж ц і повн істю  прон и за 
на його  ко р ін н ям .



пилок здатний обпилювати приймочки власних квіток. У сортів, що не само
запилюються, цього не відбувається, оскільки їхній пилок дозріває не в той час, 
коли приймочки маточок готові до запилення. Природа таким чином запобігає 
близькоспорідненому розмноженню, що призводить до непередбачуваних змін 
в апараті спадковості.
Проте трапляю ться рослини, які стають самозапилюваними за рахунок деяких 
відхилень у морфології квіток. Селекціонери шукають і відбирають такі рос
лини, з часом перетворюючи їх на культурні сорти. Так, наприклад, сорт ківі 
«Іеппу» більше не утворює чоловічі та ж іночі квітки, як  його прародителька 
актинідія, — тепер квітки однієї рослини містять усі необхідні для запліднення 
органи.
Є кілька сортів, що самозапилюються, і в середземноморської оливи — напри
клад, «Ргапіоіо» або «Маіаііса сіі Реггапсііпа». Проте декоративні оливи у вигляді 
куща чи міні-дерева, призначені для саду на балконі, найчастіше вирощують із 
живців або насіння невідомого походження. Чи будуть їхні квітки такими, що 
самозапилюються? Це вже як пощастить. М оже статися й так, що урожаю оливок 
у вашому саду не буде.
Багатовікове розведення людиною інжиру (Рісш сагіса) призвело до зовсім 
інших змін. Дикорослі форми рослини утворюють не квітки, а «передплоди», 
які мають відвідати лише певні види комах, — горіхотворок — для запліднення. 
Потім «передплоди» опадають і змінюються справжніми плодами, які містять 
сотні маленьких насінин. Селекція призвела до того, що сучасні сорти не утво
рюють «передплодів», а відразу кінцеві плоди, і взагалі не потребують послуг 
комах.

Характеристика: маленькі дерева хурми 
в горщиках утворюють чудові округлі крони 
зі свіжим зеленим листям. Квітне на початку 
літа, причому на одній рослині з'являються 
квітки відразу трьох типів —  чоловічі, 
ж іночі й зм ішані. Плоди— зелені, а відтак 
жовтогарячі, завбільшки з персик, із желе
подібною м 'я коп ю , з'являються невдовзі 
після цвітіння, але повністю дозрівають 
лише в жовтні, коли листя дерева вже 
встигло обпасти. Популярні сорти: «ЗЬагоп», 
«Тіро», «Уаіпідііа» або «Напаїиуо». 
Розміщення: для доброго врожаю необ
хідно м ін імум  4— 6 годин сонячного світла 
на день.
Догляд улітку: звичайний полив —  Грунт 
у горщ ику не повинен повністю висихати, 
але не мас бути і занадто мокрий. Піджив
лювати щотижня.
Догляд узимку: безлисті дерева зимують 
у темному прохолодному приміщенні, в яко
му температура не опускається нижче нуля. 
Поливати помірно.
Здоров'я: ні в Європі, ні на ї ї  «історичній 
батьківщині» хурма не страждає від комах- 
ш кідників.

Характеристика: інжир з його шовковис
то-сірою корою, великим різьбленим лис
тям і значним зростом —  помітне явище 
в балконному саду. Коли сонце нагріває 
його соковите листя, воно починає пахнути 
«Середземномор'ям». Навіть дуже молоді 
рослини плодоносять —  буквально з друго
го року ж и п я .
Розміщення: сонячне місце або півтінь, 
причому плоди тим солодші, що більше 
сонця дістає рослина.
Догляд улітку: потреба у воді висока, 
але короткі періоди «посухи» не завдають 
інжиру серйозної шкоди. Підживлювати раз 
на 10— 14 днів.
Догляд узимку: оскільки крона рослини 
взимку втрачає листя, досить темного або 
слабо освітленого приміщення з температу
рою ниж че+1 0  °С.
Здоров'я: зрідка інжиру завдають непри
ємності павутинні кліщики.

Середземноморські гості
!■ " Ін ж и р

(Псиз сагіса)
■ І  Хурма східна

(О іовругоі какі)



Який догляд

Не варто зволі
кати зі збиран- 
няім урожаю — 
оси іноді геть- 
чисто виїдають 
зсередини 
інжир і мушму
лу, а птахи роз
кльовують гра
нати та груші.

— такии і врожай
ї для звичайних фруктових дерев наших широт, і для «чужоземців» уважний 
догляд — запорука доброго врожаю. Якщо рослини зазнають стресів через 
сухість, тривале перезволоження, атаки шкідників, брак тепла або світла, це 
негайно позначається на плодах — незалежно від того, на якій стадії розвитку 
вони перебувають. У разі нерегулярного поливу їхня ш кірка тріскається або, 
навпаки, усихає від штучно створеної «посухи». Молоді дерева, запас енергії 
в яких менший, ніж у дорослих, позбавляються від зав’язей, оскільки «відчу
вають», що ресурсів для ж ивлення плодів у період дозрівання в них обмаль. 
Зрештою, не кажучи вже про зниж ення кількості плодів, це позначається і на 
їхньому зовніш ньому вигляді та смакові — рослина виробляє менше ароматич
них речовин і цукрів.
Плодові дерева в балконному саду — найбільші «споживачі». Щоб підтримувати 
в доброму стані крону та плоди, вони потребують значної кількості поживних 
речовин. Якщо ви не внесли до ґрунту ще в березні добрива пролонгованої дії, 
тоді доведеться щ отиж ня підживлювати ваших улюбленців рідким добривом 
для садових рослин. І не забувайте про те, що зв’язаний азот абсолютно необ
хідний для утворення листя, а без калійних солей неможливий нормальний 
розвиток плодів.
Існують спеціальні добрива для плодових дерев, які можна використовувати 
як для південних фруктових сортів, так і для місцевих. Проте коли настає час 
збирання врожаю, — не пізніше — необхідно припинити підживлення вашого 
«фруктового саду», щоб рослини не витрачали сили на вигонку все нових паго
нів, а укріплювали уже сформований каркас крони.

Шовковиця
(М огиі підга, М. гиЬга, М. аІЬа)

Характеристика: з трьох родинних видів 
чорна шовковиця досягає найменших роз
мірів. Якщо деревце регулярно обрізувати, 
його можна виростати в д іжці. Плоди на 
смак нагадують ожину, але солодші і м 'яко 
освіжаючі.
Розміщення: відкрите сонце або півтінь. 
Горщик чи д іжка мають бути просторі. 
Догляд улітку: хоча рослина мас численне 
і велике листя, споживання води помірне. 
Відщипуйте пагони два-три рази на сезон, 
щоб крона залишалася гупою . Підживлюва
ти раз на два тижні.
Догляд узимку: якщо горщ ик із термо
ізоляцією — зимує просто неба, але краще 
в темному прохолодному приміщенні 
з постійною температурою вище нуля. 
Здоров'я: жодних проблем.

ікатеси з балконного саду
Груша грушолиста, або «наші»
(Руги 5 ругіїо іїа  уаг. си ііі)

Характеристика: груша грушолиста —  уро
дженка Західної Азії. Як горшкову рослину 
вирощувати її слід на шпалерах. Плоди, що 
дозрівають у серпні, золотисто-жовті, в цятку, 
круглої форми. М 'якоть соковита, дуже аро
матна, нагадує за смаком водночас звичайну 
грушу і диню.
Розміщення: східні, західні або південні 
балкони чи тераси. Ця рослина вельми неви
баглива.
Догляд улітку: злегка вологий ґрунт у гор
щику, підживлення раз на два тижні добри
вом для садових дерев. Горщик чи діжка 
мають бути просторі.
Догляд узимку: морозостійка, може зиму
вати просто неба. Обрізувати в лютому. 
Здоров'я: молоді пагони навесні інколи ура
жає попільниця.



Як правильно провест и обрізування
Фруктові дерева плодоносять і без обрізування, але не так рясно. За допомогою 
обрізування енергію рослини спрямовують на утворення плодів, а не на розви 
ток крони. Тому видаляють усі непотрібні пагони, перш за все ті, які утворю 
ються з бруньок на верхньому боці гілок і ростуть вертикально вгору. Вони не 
лише позбавляють плодоносні гілки світла і ж ивильних речовин, а й не обіцяють 
урожаю в найближчому майбутньому. Видаляють такі пагони у міру їх появи, 
навіть у розпалі літа.
У швидкорослих рослин, наприклад, маслин, також протягом літа підрізують 
занадто довгі пагони, зберігаючи зав’язі. Приділяють увагу і загальній структурі 
дерева, а також дефектам його розвитку. Дефекти в кожної рослини свої: це 
загущені кострубаті гілки, скручені, вузлуваті або занадто близько розташ овані 
до «сусідів».
Найкраще досліджувати структуру вашого дерева влітку, коли рослина плодо
носить, тоді ви безпомильно визначите, що саме слід видалити. Період м ак
симального плодоношення фруктових горшкових дерев триває всього кілька 
років, і, якщо не потурбуватися про правильний розвиток молодих пагонів і не 
звільнити для них місце, він може бути ще менш тривалим.

Щоб набути 
досвіду, спо
чатку обрізуйте 
дерева відразу 
після утворення 
зав’язей — так 
ви будете 
впевнені, що 
не видалите 
гілку, що рясно 
плодоносить. 
Ну а з часом 
можна перейти 
і до обрізування 
в березні.

Регулярно, але помірно
Що регулярніш е проводиться обрізування, то безболісніш е воно для росли
ни: адже доведеться мати справу з іще зовсім молодими і тонкими пагонами. 
Заґавитеся — і перед вами вже порівняно товсті гілки. Якщо зріз має діаметр 
понад 1,5 см, його слід обробити садовим варом, щоб захистити рослину від 
проникнення інфекцій.

1 1 Еріоботрія, або японська мушмула
(ЕгіоЬоТгуа ]аропіса)

Характеристика: невелике вічнозелене дере
во зі Східної Азіїз темно зеленим борозенчас
тим листям завдовжки до 20 см, вельми деко
ративне. Наприкінці літа з'являються невеликі 
квітки, покриті білуватим восковим нальотом, 
що створюють суцвіпя„-«свічки» на кінцях паго
нів, а жовтогарячі плоди дозрівають навесні. 
Вони завбільшки зі сливу, вельми приємні на 
смак: освіжаюча суміш дині та мірабелі. 
Розміщення: мушмула віддає перевагу пів
тіні, але і спека їй не страшна. Сильний вітер 
може надривати країлистя.
Догляд улітку: через велику масу листя потре
бує багато води.
Д о гл я д  узи м ку : щоб зав'язі благополучно 
перезимували, необхідне дуже світле місце 
з температурою від 0 до +10 °С та помірний 
полив.
Здоров'я: у стані стресу мушмулу часто уш ко
джують іржасті грибки.

В;Гранат
(Рипіса дгапаїит )

Характеристика:надзвичайно декоратив
ний вигляд мають у балконному саду кар
ликові гранати сорту «Мала». Вони квітнуть 
дуже рясно і утворюють багато дрібних пло
дів. Кущисті крони виду Рипіса д гапа їит  чаг. 
$а іиа досягають 1 м заввишки, його плоди 
завбільшки як яблуко, а листя завдовжки до 
5 см. Квітне в червні та липні.
Розміщення: південні тераси і балкони, 
спека лише на користь рослині.
Догляд улітку: поливати якомога регуляр
ніше, підживлення раз на 10— 14 днів. 
Догляд узимку: оскільки в помірному 
кліматі плоди найчастіше не дозрівають 
до пізньої осені, кущ і граната, що скинули 
листя, переносять до світлого приміщення 
з постійно плюсовою температурою повітря. 
Зав'язі при цьому зберігаються і дозрівають 
уже на початку наступного сезону вегетації. 
Здоров'я: верхівки пагонів часто уражає 
попільниця.



М и не раз уже повторю вали: для саду на балконі і терасі на перш ому м іс
ці — декоративність не лиш е квітучих, а й плодоносних рослин. Тому під час 
обрізування намагайтеся добитися подвійного результату: закласти основу 
майбутнього багатого врожаю і сформувати гарну крону. Тому не ш кодуйте за 
видаленими гілками і пагонами, які різко «вибиваються» із загального малюн
ка крони.

Зібрати вчасно
Щороку перед кожним садівником постає питання: коли починати до збирання вро
жаю? Адже в різні роки плоди досягають повної стиглості в різний час — залежно 
від рівня освітленості та коливань температури. Якщо літо сонячне й тепле, інжир 
дозріє вже в липні, а якщо весна пізня, та ще й літо дощове, — лише наприкінці 
вересня. Якщо дозрівання сповільнилося, необхідно перенести плодоносні рослини 
в горщиках у приміщення ще до того, як ночі стануть холодні, а надто — морозні. 
Розмістіть горщики в добре освітленому місці — і тоді у вас з’явиться реальний 
шанс насолодитися стиглими смачними плодами нового врожаю.
Про зрілість фруктів можна судити не лише з їхнього забарвлення. У стиглих 
плодів плодоніжка стає м’якою, і вони відпадають від гілок, якщо їх легко обернути. 
Не збирайте все відразу: смак ваших маленьких делікатесів буде найкращим, якщо 
вони залишаться на гілці до повного дозрівання. Це, між іншим, одна з переваг саду 
на балконі: ви завжди можете залишити плоди на кущі чи дереві і дочекатися, доки 
вони досягнуть бажаної стадії. Адже фрукти, які ми купуємо в магазині чи на рин
ку, зібрані раніше терміну і змушені дозрівати в ящику, та ще й в умовах тривалого 
транспортування. Не дивно, що такі плоди практично ніколи не мають смаку та 
аромату плодів, які достигли в природних умовах.

Обробляйте 
плодові рос
лини інсектици
дами та проти
грибковими 
препаратами 
не пізніше ніж 
за 4—6 тижнів 
до збирання 
врожаю. Це 
необхідно, щоб 
концентрація 
токсичних 
речовин у тка
нинах рослин 
максимально 
знизилася.

Пепіно, або динна груша
(Зоїапит т игісаіит )

Характеристика: у Європі практично 
неможливо придбати плоди цих вічнозе
лених кущ ів із родини пасльонових, що 
досягають півметра заввишки. А тим часом 
виростити їх зовсім нескладно —  пепіно 
плодоносять уже в перший р ік після садін
ня. Плоди, покриті жовто-зеленою шкіркою 
з фіолетовими смужками, соковиті, м 'які, 
з кисло-солодким смаком.
Розміщення: у півтіні, оскільки м'яке 
й широке листя пепіно випаровує багато 
вологи. Пагони рослини звисають над кра
ями горщика.
Догляд улітку: підтримуйте Грунт злегка 
вологим, у  разі надлишку води в період 
дозрівання плодів лопається їхня шкірка. 
Підживлювати щотижня.
Догляд узимку: добре зимує в світлому 
приміщенні за температури від + 5  до 15 °С. 
Здоров'я: головний ворог пепіно —  біло- 
крилка.



Цитрусові: лише за правилами

Саджанці лимона (С ІШ  Іітоп) сьогодні 
можна придбати скр ізь: у садівництвах, 
садових центрах, на ринках. Але всупереч 
масовому попиту і ш ирокому асортимен
ту, що створює ілюзію легкості догляду за 
цими рослинами, необхідно пам'ятати, що 
цитрусові —  зовсім  не к ім натн і рослини! 
Вони потребують світла, повітря та соняч
ного тепла, інакш е вони не зацвітають і не 
плодоносять.
Зим івля цитрусових на п ід в іко н н і буде 
успіш ною  лише в том у разі, якщ о будуть 
дотрим ан і два правила. По-перше, цим 
рослинам справді потрібно багато світла, 
і якщ о ваш і в ікна  —  на схід чи на захід, 
в зи м ку  доведеться користуватися спец і
альними лам пами, щоб зб ільш ити три 
валість світлового дня до 8— 10 годин. 
По-друге, полив. Тут необхідно тонко 
в ідчувати грань допустим ого: ґрунт 
в горщ ику в ж одном у разі не повинен 
довго  залишатися м о кри м  і до наступ
ного поливу мас добре просохнути.
А оскільки  для вирощ ування цитрусових 
використовую ть глинисті ґрунти , воло
гість у них може зберігатися до 2 тиж н ів . 
Тому н іколи не поливайте «із запасом»: 
малі дози набагато еф ективніш і і без
печніш і для рослин. Скидання листя

в зим овий період —  це св ідчення не 
сухості ґрунту , а браку світла. Таким 
чином  рослини пристосовуються до 
н изько ї освітленості в похм ур і зим ов і 
дн і. Ті, хто впевнений, що «листопад» 
у цитрусових викликається браком води, 
починаю ть поливати рослини рясніше, 
що призводить до загнивання кор іння. 
Коренева система не може більш е повно
ц інно ж ивити  листя, воно в 'яне і опадає. 
Створюється таке собі зам кнуте  коло! 
Після «посухи» цитрусові відновлю ю ться 
ш видко і успіш но, але вологість у гор 
щ ику  призводить до всихання верхівок, 
яке триває доти, доки рослина не в ід ім ре 
повністю .
Якщо ч ітко  дотримуватися цих двох 
порад, ніщо не завадить вам виростити 
не лише лимон, а і цитрофортунеллу м 'я ку  
(Сіїги5 геїісиїаіа х  РогІипеІІа тагдагіїа), 
я ку  називають калам ондіном, кумкват, 
карликовий апельсин та інш і, ще більш 
незвичайні види та сорти цитрусових. 
Лайм (іС ІШ а и г а п Н іМ а ), грейпфрут 
(С. х рагасІІ$і), помело (С. т а х іт а ) ,  апель
син (С. 5іпеп5І5) чи бергамот (С. Ьегдатіа) 
потребують такого самого догляду, а їхні 
ароматні та смачні плоди стануть чудовою 
прикрасою вашого столу.

Для багатого врожаю цитру
сових потрібні тепле сонце 
та свіже повітря

Н
Арбутус (суничник сірий), 
або суничне дерево
(АгЬиіиз ипедо)

Характеристика:плоди суничного дерева 
на вигляд як суниця, але далеко не такі 
смачні і майже не мають аромату. Тому 
декоративні якості цієї рослини значно 
перевершують гастрономічні. Квітне до 
самого кінця літа біло-рожевими великими 
суцвіттями, які на осінь опадають, після 
чого плодам потрібно близько 4 місяців, 
щоб повністю дозріти.
Розміщення: горшкова форма —  вічно
зелений кущ, зовсім невимогливий до 
освітлення. Добре розвивається як на сонці, 
так і в тіні.
Догляд улітку: підтримуйте помірну 
вологість ґрунту. Застій вологи швидко при
зводить до хвороб кореневої системи. 
Догляд узимку: зимує в світлому примі
щенні за температури від 0 до +1 0  °С. 
Здоров'я: навесні на верхівках пагонів 
часто з'являється попелиця.

В кКаперси
(Саррагів зріпоза)

Характеристика: ці шипуваті сланкі напів
кущі не надто ефектні, та й смаком їхніх 
плодів не цікавляться гурмани. Мариновані 
та консервовані каперси, відомі нам із кулі
нарії, —  це не плоди, а бутони рослини, що 
не розпустилися. Але якщ о дозволити їм 
розкритися, то на світ з'являються чудові 
білі квітки з довгими фіолетовими тичинка
ми діаметром близько 5 см.
Розміщення: палюче сонце для рослин, 
звиклих до бідного кам'янистого ґрунту або 
розколин у скелях, абсолютно необхідне. 
Догляд улітку: поливати потроху, не 
дозволяючи ґрунту в горщику пересихати. 
Підживлювати раз на місяць.
Догляд узимку: довгі пагони, що утвори
лися за літо, в зимовий період природним 
чином усихають, поступаючись місцем 
новим, які з'являються лише в травні. Ґрунт 
у горщику в період зим івлі має залишатися 
вологим.
Здоров'я: міцні невибагливі рослини,їхній 
головний ворог —  застій води в горщику 
чи піддоні.

Ріжкове дерево
(Сегаіопіа зііідиа)

Характеристика: своєю назвою цей 
вічнозелений кущ або невелике деревце 
з перистим листям завдячують солодкій 
і соковитій м 'якоті його плодів —  коричне
вих м'ясистих стручків. Стручки, що досяга
ють 25 см завдовжки, містять до 50 % цукру, 
ними можна ласувати в сирому вигляді або 
використовувати як приправу. У давнину 
велике насіння ріжкового дерева використо
вувалося як міра ваги.
Розміщення: сонячне місце, але також 
можлива півтінь.
Догляд улітку: необхідна постійна помірна 
вологість ґрунту. На зм іну вологості ріжкове 
дерево негайно реагує скиданням листя. 
Потребує регулярного відщипування моло
дих пагонів, щоб крона формувалася більш 
густою. Підживлювати 2— 3 рази на місяць. 
Догляд узимку: зимує в світлому примі
щенні за температури від 0 до + 1 0  °С. Земля 
в горщ ику має бути злегка зволоженою. 
Здоров'я: не має ворогів серед комах. 
Головна проблема —  тривале перезволо
жування.





от Облаштування 
балконів і терас
Декоративні рослини, яким ми присвятили 
попередні розділи цієї книги, безперечно,, віді
грають центральну роль у садах на балконах 
і терасах. Та на цьому їхнє облаштування не 
закінчується. Різноманітні атрибути, посуди
ни, аксесуари та меблі, органічно вписуючись 
у рослинне середовище, також сприяють тому, 
щоб квітуча оаза під вікном вашої квартири 
чи будинку стала втіленням спокою і затишку, 
більш того — виявом вашої індивідуальності. 
А ми на цих сторінках спробуємо допомогти 
любителям горшкового садівництва вдало 
поєднати красу І практичність.



О с н о в а  о с н о в :  д о б р о т н е
покриття підлоги

Однорічні квітучі рослини тішать нас феєрверком суцвіть усього лише один сезон. 
На відміну від них, елементи опорядження балкона чи тераси — такі, як підлогові 
покриття, тривалий час, іноді навіть протягом десятиліть, залишаються незмін- 
нйми. Тому, будуючи дім чи ремонтуючи квартиру, варто витратити дещо більше 
коштів і часу задля правильного облаштування балкона, щоб згодом не займатися 
реконструкцією.

не означає краще
Підлогове покриття з натурального каменю давно зажило слави найвищої 
досконалості. Проте не тільки матеріал, а й укладання плит із натурального каме
ню коштує дуже дорого, оскільки потребує значного часу й уміння. Непросто 
поєднати в одне ціле багатогранні, часто неправильної форми плити. Набагато 
простіше укладати невеликі шматки відшліфованого мармуру чи порфіру, до 
того ж  із них можна створювати геометричні фігури та інші орнаменти на підлозі 
балкона чи тераси.

Дорожче  —
Клінкерна цегла 
і стара цегла, 
запозичені 
з будівель, при
значених під 
знос, — добрий 
міцний матеріал 
для підлогового 
покриття.

Поєднання матеріалів різної фактури 
і походження робить підлогове покриття більш 
природним і «живим»

Клінкерна цегла — надійне, довговічне і при
вабливе покриття, що чудово гармонує із 
зеленню будь-яких рослин. Та хоча клінкер 
випалюють за високих температур, і він дово
лі міцний, стовідсоткової морозостійкості, тим 
більше протягом багатьох зим, він не гарантує. 
З часом у цьому матеріалі з’являються спочат
ку невеликі волосяні тріщини, які мороз і лід 
наполегливо розширюють, відколюючи неве
ликі шматочки, а іноді навіть ламаючи навпіл 
цілу цеглину. Покриття набуває «старовинно
го» вигляду, в цьому є своєрідна привабливість, 
проте поверхня стає нерівною, і балконні меблі, 
у свою чергу, дещо втрачають стійкість.
Новітні дизайнери змінили свій традиційний 
погляд на бетон та вироби з нього. Бетонні 
поверхні більше не вважаються сірими і похму
рими. Сучасні вироби з бетону, зокрема, при
значені для підлогових покриттів, дуже схожі на 
натуральний необроблений камінь, а домішки 
різних барвників та мінеральної крихти під
силюють цю схожість. А любителям екстрава
гантних тонів можна порадити зупинити свій 
вибір на бетонних плитах синього або жовтого 
кольорів, що зберігають насиченість протягом 
багатьох років.
Дерев’яні покриття увійшли в моди відтоді, 
як з ’явилися стійкі до негоди сорти деревини 
за доступними цінами. Проте, хоча будівель-



ними нормами і передбачене 
спеціальне рифлення поверх
ні, такі покриття повільно 
сохнуть після дощу, а в гли
бокій тіні на них утворюється 
слизький шар моху чи водо
ростей. У більш сонячних міс
цях деревина, незважаючи на 
захисне просочення, з часом 
вицвітає і сірішає. Втім, усе 
залежить від того, з якого 
боку подивитися на цей недо
лік, адже природний процес 
старіння, на думку тих, хто 

віддає перевагу натуральній деревині, додає інтер’єру балкона чи тераси «сіль
ського шарму».
«Фристайл» — підлогове покриття, що поєднує різні матеріали в ретельно про
думаних комбінаціях. Проте поверхня не має бути надто строкатою і різнобарв
ною — тоді вона матиме занадто «тривожний» вигляд. Виразні елементи, що чітко 
виділяються, слід розташовувати на переходах — наприклад, біля дверей на балкон 
чи терасу або коло верхнього рівня сходів, що ведуть у сад. Можна також «оптично» 
позначити центр балкона чи зону, призначену для відпочинку.

Маленька хитрість: якщо пісочниця на терасі вже не потрібна 
вашим дітям, на її місці можна зробити гладкий настил або 
невеликий фонтан
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Фундамент для покриття
Щоб підлогове покриття тривалий час залишалося рівним, необхідна хороша осно
ва. Це в першу чергу дрібний гравій. Завдяки повітряному прошарку, який утво
рюється між частинами гравію, вода тут не затримується, а просочується в глибші 
шари ґрунту, де температура не опускається нижче нуля. Максимальна глибина, 
на яку в середніх широтах промерзає ґрунт, — близько 0,8 м. Якщо зняти шар 
ґрунту на таку глибину і заповнити «котлован» гравієм, можна бути впевненим, 
що покриття навіть у найлютіші холоди не деформується. Якщо використовувати 
для основи звичайну гальку або крупніші камені, створивши «подушку» завтовшки
0,3—0,4 м, різке зниження температури взимку може викликати тріщини та зсуви 
поверхні.
Гравій на терасі укладають на порівняно товстий (близько 10 см) шар щебеню — 
його називають «вирівнюючим». При цьому частинки гравію, що мають гострі краї, 
добре фіксуються і стають практично нерухомими незалежно від навантажень. 
Необхідно пройтися по основі покриття вібратором, щоб максимально ущільнити 
шар, на який ляже покриття. Стики між елементами покриття не варто заповнюва
ти піском — у ньому залюбки будують свої гнізда дрібні мурашки. Краще викорис
тати для цього дуже дрібну кам’яну крихту.
Якщо у вас стара тераса з покриттям із бетонних плит, які від часу осіли або пере
косилися, не варто їх знімати, щоб відновити покриття. За нашого часу існують 
дерев’яні конструкційні елементи для покриттів, оснащені опорами, що регулю
ються по висоті. Елементи укладають на старе покриття, а перекоси та перепади 
рівнів усувають за допомогою регульованих опор. Якщо ви орендуєте будинок, то, 
переїжджаючи на нове місце, зможете просто прихопити покриття тераси з собою.



Трохи тіні на СОНЯЧНОМу боці

У сонячну пого
ду полотнища- 
тенти розтягу
ють, в негоду 
вони висять 
вільно, даючи 
змогу дощу 
зволожувати 
рослини

Ми полюбляємо літо, сонячне світло і тепло, але, якщо сонце стає просто нестерпно 
жарким і стовпчик термометра виповзає за відмітку «ЗО», радіємо навіть рідесенькій 
тіні. Справді, в тіні прохолодніше, можна передихнути і зібратися з думками. 
Маркізи — порівняно дорогий, проте дієвий спосіб пом’якшити спеку. Термін 
служби тканини, з якої виготовлено маркізу, можна істотно продовжити, якщо 
складати її, коли тінь більше не потрібна. Завдяки цьому тканина не вицвітатиме на 
сонці, не матиме запиленого і пошарпаного вигляду вже за кілька років.
Дешевше обійдуться тенти, які натягують над балконним садом чи терасою. Для них 
використовують міцний і стійкий до атмосферних впливів текстиль (палатковий 
брезент чи синтетичні матеріали). Готові тенти мають кільця чи петлі на кутках 
полотнища, через які пропускають мотузяні або дротяні розтяжки, щоб укріпити їх 
у необхідному місці за допомогою гачків чи карабінів.
Парасольки від сонця — парасолі — повинні мати стійку опору. Практичними 
є моделі з обважненими опорами, які для додання їм стійкості заповнюються водою 
чи піском. Парасольки з виносними опорами, розташовані обабіч зони відпочинку 
на балконі чи терасі, залишають більше вільного місця для того, щоб поставити стіл, 
стільці чи шезлонги.

У сонячну погоду полотнища-тенти розтягують, в негоду вони висять вільно, дозволяючи дощу 
зволожувати рослини



С е к р е т и  з р о ш у в а н н я  в горшновому саду

Для доброго здоров’я більшості рослин найважливіше — постійна вологість ґрунту. 
Відсутність вологи гальмує ріст і може призвести до скидання бутонів, зав’язей та 
листя. Тривала надмірна вологість, навпаки, викликає гниття і відмирання коріння, 
унаслідок чого рослини слабнуть і чахнуть.

Контейнери  з  «подвійним дном»
Сьогодні існує низка моделей балконних контейнерів зі вбудованим водозбірни
ком. Він розміщений під дном контейнера і через отвори в дні пов’язаний із ґрун
том у контейнері. Через заливну горловину «подвійне дно» заповнюється водою. 
Покажчик рівня показує міру заповнення водозбірника. Вода всотується підсохлою 
землею і за рахунок капілярного ефекту піднімається вгору, «напуваючи» таким 
чином коріння рослин досить тривалий час. За допомогою такого пристрою можна 
не поливати рослини щодня, а іноді можна покинути їх на кілька днів, нікого не 
обтяжуючи турботою про ваших зелених улюбленців.
Декоративні скляні кулі, що наповнюються водою, уміщують зовсім небагато — їх 
запасу ледь вистачає на один день. Також можна наповнити водою одну-дві скляні 
пляшки і вставити їх у горщик чи контейнер шийкою донизу. Вода почне повільно 
просочуватися, поступово насичуючи ґрунт. Можливо, це не таке естетичне дизай
нерське рішення, як скляні кулі, зате доволі ефективне.
Якщо ви від’їжджаєте з дому ненадовго, можна скористатися ґнотом від гасової 
лампи або просто смужкою цупкої тканини, прив’язавши її до дерев’яної палички 
і увіткнувши в землю в горщику. Другий кінець ґнота опускають у посудину з водою, 
розташовану трохи вище рівня ґрунту. Ґніт поглинає вологу з посудини і віддає її 
землі. Важливо, щоб він у жодному разі не провисав, тоді краплі води потраплять 
не до горщика, а на підлогу балкона.
Уже кілька років як  у Європі з’явилися в продажу спеціальні гелеподібні добавки 
для горшкової землі, що набрякають. Змішавши їх із ґрунтом, можна значно під
вищити його здатність зберігати вологу і скоротити частоту поливу вашого саду на 
балконі.

Перевага і недоліки автоматичних зрошувальних систем
Системи з тензіометром Системи з електронним таймером

Особливості Тензіометр фіксує індивідуальну потребу рослин 
у волозі; ПОЛИВ здійснюється відповідно 
до температури повітря, вологості та норми 
випаровування

Витрачання води регулюється відповідно до кількості 
крапельниць на горщик; подача води завжди в один 
і той самий час
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Догляд Керамічні стінки тензіометра засмічуютьсяДх дово
диться періодично очищати

Шланги та крапельниці покриває вапняний наліт, 
вони потребують очищення; оптимальна витрата 
досягається ручним регулюванням крапельниць

є
о

Монтаж Проста рядна система обмеженої довжини; для 
великої колекції рослин потрібно кілька ліній

За наявності вбудованого контролю тиску можливі 
довгі лінії, керовані одним годинниковим 
механізмом; шланги тонкі, їх легко замаскувати серед 
зелені
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Витрати Тривалий термін експлуатації пристрою виправдовує 

значні витрати на придбання
Містить багато дрібних елементів, які у разі розши
рення пристрою можуть коштувати недешево; зате

чс
комп'ютер управління простий і доступний за ціною

Якщо поста
вити горщики 
з рослинами 
в затінений 
кут балкона, 
вони потре
буватимуть 
значно менше 
вологи, і про
тягом кількох 
днів легко 
обійдуться без 
поливу.
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У виборі горщиків їх зовнішній вигляд, звичайно, має важливе значення. Але наба
гато важливіше, щоб ваші рослини почувалися себе в них добре. Для деяких видів 
форма горщика та його об’єм — запорука здоров’я  та успішного розвитку.

Горщик і кашпо
Горщики і кашпо часто плутають. Горщик — посудина, заповнена ґрунтом і дре
нажем, рослини безпосередньо з ним пов’язані. Кашпо — декоративна посудина 
з теракоти, майоліки, фаянсу, дерева, лози, іноді навіть металу, призначена для 
встановлення в неї квіткових горщиків із рослинами. Назва ця утворена від фран
цузького словосполучення «сасЬе-роґ», що в перекладі означає «захований гор
щик». Кашпо використовують як в інтер’єрі, так і надворі для оформлення про
стору. Тобто, це всього лише декоративна «упаковка» для горщика. Тому вимоги 
до зовнішнього вигляду «захованого» горщика не мають бути занадто суворі. Він 
може бути керамічним або пластиковим, практично будь-якого кольору. А от 
у кашпо головне — матеріал, колір і оздоблення. Деякі кашпо не гірші ніж гарні 
декоративні вази.

Матеріал квіткового горщика
Кераміка чи пластик? Тут думки садівників розходяться. Річ у тім, що сьогодні 
практично всі культурні рослини продаються в пластикових горщиках. Головна 
їхня перевага в тому, що пластик хімічно нейтральний і не всотує вологу, на відміну 
від пористої кераміки. У пластикових горщиках легко визначитися з поливом: уся 
вода поглинається землею і корінням рослин, тоді як стінки керамічного горщика 
зберігають деяку кількість води, і земля в ньому залишається вологою довше, ніж 
потрібно. Через це, особливо в зимовий період, може виникнути перезволоження, 
і коріння почне загнивати. Водночас улітку ґрунт у керамічних горщиках набагато 
швидше висихає і потребує більш частого поливу. Через те професійні садівники 
використовують пластик не тільки з міркувань економії. До того ж  він міцніший за 
випалену глину, добре чиститься і стерилізується, а ще його можна використовува
ти багато разів.
Та якщо ви все-таки віддали перевагу кераміці, виникає ще одне питання: звичай
на випалена глина чи теракота? В принципі, технологія виробництва глиняних 
і теракотових горщиків не дуже відрізняється, за винятком складу. У теракотових 
виробах застосовується особливий сорт глини, що добувається впродовж трьох 
тисячоліть в італійській провінції Тоскана. Ця глина додає виробам з неї насичено
го червонуватого кольору. В інших країнах використовується безліч інших сортів 
глини, але вироби з них найчастіше мають різні відтінки бежевого кольору. Бувають 
і підробки «під теракоту», але вони звичайно тонкостінні й крихкі. Справжня тера
кота, хоча вона й недешева, проте надзвичайно міцна і довговічна.
Стінки горщика з будь-якого матеріалу не повинні деформуватися, особливо це 
важливо для пластикових горщиків. Якщо стінки тонкі, грудка ґрунту, висихаючи, 
відокремлюється від них. Вода під час наступного поливу вільно витікає в ці зазори 
замість того, щоб зволожувати землю і живити коріння.
Що більш товсті стінки горщика, то краще для кореневої системи рослини: земля 
в товстостінному горщику нагрівається повільніше і значно довше залишається 
вологою.



Форми горщиків: критичний огляд
П ереваги Недоліки

Окремі горщики Розміри горщ иків різні, завжди можна обрати 
необхідний. Рослини в окремих горщиках ростуть 
без суперництва і пресів

Кожен горщик доводиться поливати окремо; великі 
колекції рослин у горщиках можуть пворювати вра
ження захаращення балкона чи тераси

Кашпо Більш декоративні, н іж  горщ ики; кашпо за потреби 
можна швидко «переоформити»

Неглибока коренева зона, якої вистачає надовго лише 
не багатьом рослинам (наприклад, сланким формам 
і сукулентам); необхідний частий полив

Балконні контейнери для 
квітів

Вузькі, заощаджують місце; існують моделі 
з вбудованим водозбірником

Необхідніпь у надійному кріпленні, чапо  потребують 
поліпшення зовнішнього вигляду

Недорогі (чапо продаються разом з ампельними Утруднений доступ під час догляду; необхідність
рослинами); не займають місця на підлозі, виткі надійних кріплень у п ін і  чи стелі балкона
та ч іпкі рослини в них мають чудовий вигляд

Форма горщ иків
Тому, хто міцно стоїть на землі, 
і живеться легше. Це саме стосу
ється й вашого горшкового саду. 
Вибираючи горщик, звертайте 
увагу не лише на його міцність, 
а й на те, чи має горщик широку 
і стійку підставу. Якщо підстава 
вузька, а в рослини добре роз
винена крона, навіть несильний 
порив вітру здатний перекинути 
горщик. Небезпека перекидання 
зростає у міру того, як рослина 
«набирає висоту». Досвід підка
зує: найстійкіш і горщики — п ря
мокутної форми з вертикальними 
стінками.

Не варто використовувати замість 
горщ иків «пузаті» вазони з кера

міки чи фаянсу — під час пересаджування коріння рослини, що розрослося, не 
вдасться витягнути звідти без серйозних втрат. Оптимальні посудини, що злегка 
розширюються вгору, — всю грудку землі разом із корінням можна витягти 
звідти одним легким рухом.
Ваші рослини будуть вам вдячні і за висоту горщ иків. Це недивно — коріння 
більшості декоративних видів завжди намагається проникнути якомога глибше 
в ґрунт. Тому, купуючи квіткові контейнери для балкона, вибирайте найглиб
ші моделі. У них літні квіти квітнутимуть рясніш е і щедріше — більший об’єм 
ґрунту забезпечить їм додатковий запас пож ивних речовин і вологи. Глибокі 
горщ ики часто називають «горщиками для троянд», оскільки троянди виріз
няю ться особливо довгими кореневищ ами. У цьому їх перевершують лише 
пальми.

Різні моделі горщиків з уїчфордської горшкової глини (Англія) 
нагадують за тоном італійську теракоту
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Приємно розслабитися на кам’яній лаві, обшитій деревом

Ласкаво просимо сідати!
Набори легких меблів для балконів і терас продаються сьогодні скрізь. Але далеко 
не завжди вдається знайти саме те, що потрібно, а іноді й гаманець не дозволяє при
дбати відповідну модель. Ну що ж  — залишається модернізувати і вдосконалити 
те, що ви маєте в своєму розпорядженні. Дерев’яні меблі можна відшліфовувати 
і заново фарбувати. На «блошиних ринках» можна відшукати старі столи та стільці 
з невеликими дефектами. Якщо їх відремонтувати, замінити сидіння й підновити 
лак, вийдуть романтичні й забавні «ретро-меблі».

Г оловне  —

По змозі уни
кайте викорис
тання меблів, 
виготовлених 
з тропічних 
деревних порід. 
Чи треба нага
дувати, що без
жалісне вини
щування лісів 
жителями країн 
«третього світу» 
стало однією 
з глобальних 
проблем сучас-

я кість
Ш ирокий асортимент дешевих пластикових меблів спокушає нерозважливого 
покупця, але не варто піддаватися цій спокусі. Прослуживши кілька тижнів або 
місяців, особливо надворі, пластик починає тріскатися і ламатися. Таким чином, 
у програші і ви самі, і довкілля, якому доведеться прийняти пластикове сміття. Тож 
краще витратити більше грошей, але придбати меншу кількість справді якісних 
предметів. Хай це будуть спочатку один-два стільці — міцних, стійких, розрахова
них на великі навантаження. Уникайте лакованих предметів — лак нестійкий до 
атмосферних дій. Усі металеві деталі каркасів меблів повинні мати антикорозійне 
покриття. Текстильна оббивка або чохли для сидінь мають бути не лише міцними, 
а й стійкими до ультрафіолетового випромінювання. Це ж  стосується і фарбників 
для тканин — вони мають бути високоякісними, щоб кольори й малюнки не збля
кли першого ж літа.
Сьогодні конструктори меблів для балконів і терас усе ширше застосовують син
тетичні матеріали, що імітують натуральне дерево. Частенько пластикові елементи 
сидінь і спинок із текстурою і структурою масивної деревини неможливо відрізнити 
від натурального дерева ні на око, ні на дотик. Саме такі вироби максимально довго 
прослужать надворі, створюючи затишок на вашому балконі. І ще одне зауваження: 
бажано, аби каркаси терасних меблів були виготовлені з високоякісної сталі або 
алюмінію.



Казкові істоти серед зелені

Коли озеленення балкона заверш ено, 
настає черга «в ізуальних акцентів» —  
др ібно ї пластики, скульптур, зображень 
фантастичних істот. Купуючи вподо
баного ельфа чи гнома, обов'язково 
поцікавтеся, чи стійкий цей вид керам іки  
і використані фарби до атмосферних д ій. 
Інакш е вже через два-три дощ ов і дні 
ваше придбання м ож е втратити колір. 
Покрита поливою керам іка  добре збер і
гається надворі вл ітку, але в зи м ку  виро
би з неї треба зберігати в будинку: вода, 
що замерзає в м ікротр іщ инах , викликає 
розтріскування й осипання поливи.

Справжня скарбниця керам ічних  виробів 
р ізних майстрів —  ярм арки  народної 
творчості, я к і проводяться вл ітку в р ізних 
містах. Довідатися точні дати їх  прове
дення вам допом оже Інтернет.
Зате вироби з бронзи, м ідь  і латунь ста
нуть ваш ими супутниками на десятиліття. 
До того ж  з роками вони вкриваються 
благородною патиною, що надаєїм  вигля
ду старовинних витворів  мистецтва. Такі 
вироби абсолютно стійкі до атмосферних 
д ій , їх можна розм іщ увати в найволо- 
гіш их м ісцях, у тому числі в балконних 
і терасних водоймах та фонтанчиках.

Світло для довгих вечорів

Гірлянди зі світлодіодів або маленьких 
кольорових лампочок викориповую ть не 
лише в дні різдвяних або новорічних свят. 
Упродовж усього року ними прикрашають 
зелені балкони й тераси. Завдяки такому 
химерному освітленню тут можна довше 
посидіти довгими літніми вечорами. Світло, 
що його випромінюють гірлянди, набагато 
слабкіше, н іж  від освітлювальних приладів, 
і привертає значно менше комах.
Свічки —  стильна альтернатива електрич
ним гірляндам. А якщ о вони з дом іш кою 
ароматичних речовин, то, кр ім  освітлення, 
стануть непоганим захистом від комарів. 
Аби можна було користуватися свічками

вітряними вечорами, їх становлять у садові 
свічники —  скляні вази, на дно яких наси
пано шар піску чи гравію. На такій основі 
свічка стоїть стійко, а пісок поглинає віск, 
що стікає зі свічки. Дно вази можна деко
рувати морськими мушлями або скляними 
р ізнокольоровими кульками.
Якщо на терасі чи балконі немає 
стаціонарної електропроводки, допо
можуть «сонячні лампи». Цим пристроям 
не потрібні зовніш ні джерела струму: про
тягом дня вони вловлюють сонячне світло, 
перетворюють його в електроенергію 
і нагромаджують ї ї  в невеликих акумуля
торних батареях.

«Музика вітру»

Самі по собі рослини практично нерухом і, 
лише зр ідка  вітер потривожить листя 
і кв іт ки . Д и н ам ічн іш и м  декор вашого 
балкона чи тераси зроблять рухливі аксе
суари, я ким  надають руху потоки повітря. 
Це м ож уть  бути барвисті іграш ков і 
«в ітрячки» чи крилаті дерев 'ян і ф ігурки, 
що починаю ть рухатися з кож н и м  пори
вом вітру. Ц ікаві й р ізн і химерні вироби 
з текстилю, я к і то майорять на в ітр і, 
я к  прапори, то обертаються навколо 
своєї осі.
Б ільш ість цих аксесуарів не дуж е м іц н і. 
Тому з наближенням  сильної грози кра
ще перенести рухом і елементи балконно
го декору до безпечніш ого м ісця. Взимку 
їх та кож  не слід залишати на балконі

чи терасі, оскільки  мороз негативно д іє 
на б ільш ість матеріалів, з я ких вони 
виготовлені.
Популярна і так звана «м узика вітру», 
пристрій, що складається з металевих 
або дерев 'яних трубочок р ізно ї довж ини. 
Всередині ко ж н о ї трубочки  є язичок, 
який п ід  час порив ів  в ітру вдаряє 
по стінц і трубочки , прим уш ую чи її 
дзвен іти . Короткі трубочки  видаю ть 
дуж е д зв ін к і високі зву ки , д ов гі —  
глибш і, ниж ч і і приєм н іш і для слуху.
Не варто розм іщ увати  «м узику  вітру» 
поблизу зони в ідпочи нку  —  її 
переривчасте звучання м айже «над 
вухом» м ож е дратувати і заважати 
спок ійн ій  розм ові.

Танцюючий ельф у  світі рослин

Садовий свічник: стильна 
альтернатива

Втіха для дорослих і дітей: яскраві 
«вітрячки»
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Н е т е г о с а ІІ Із  125  

Н б$регі$  12

Н іЬ і5сиз Роза з іпеп зіз  29  

Н іе го сН Іо е  ос іога їа  1 2 2  

Н о г с іе и т  і и Ь а іи т  33  

Н и т и іи з іа р о п іс и з  110  

Н усігапдеа т а с г о р Ь у ІІа  
4 0

Н у 5 5 о р и 5 123  

Н у з іг іх  р а їи іа  31

І Іе х  р а га д и а у е п з із  1 2 4
Іт р а і іе п з  1 6 ,1 8 ,  5 1 ,8 3

Іо с Ь г о т а  с у а п е а  13
Ір о т о е а  20 , 5 3 ,1 0 8 ,1 0 9 ,  

1 1 0 ,1 2 9

Іг іЕ -В агЬ аїа-Е Іа їіо г 41

і а з т і п и т  1 2 ,6 4 ,1 1 1 ,
120

К а к і  1 3 8 ,1 3 9  
К п а и ііа  91

І.а Ь Іа Ь  р и гр и ге и з  108,
110

І_адигиз о у а іи з  31 
І-а п Іа п а  с а т а г а  5 2 ,8 1  

І-а іІіу ги з  5 2 ,6 5 ,1 0 9 ,1 1 0

і-аигепііа  ахіїїагіз 90 
І_аигиз поЬ іііз  10 
1_ауапсІиІа 10,72, 98,118. 
І_еопоІІ5 Іеопигиз 53 
Ь е ути з  агепагіиз 32 
и д и з іг и т  с іе іауауапит

12
Ш іи т  22,125 
И т о п іи т  з іп и а іи т  73 
Ипагіа 92
І-оЬеІіа егіпиз 41, 97 
ЬоЬиІагіа 18,65,80,97 
[.опісега ка т Ізс Ь а Ііс а  136 
І_оіиз т а с и їа їи з  103 
1_иіїа аедурїіса  128 
І-ипагіа аппиа 54 
Ш ги іа  зу іуа ііса  32 
І_усіап(Ііе5 га п ю п е їііі 53

А/ІапсІеуіІІа «АІісе сій 
Ропі» 21 

М апеШ а іпгїаіа 52 
М аїїИ іоІа іпсапа 77,85 
М еіаіеиса а ііегпгїо ііа  124 
М е п іііа  119
М еігозіс іегоз ехсеїза 38 
М іт и іи з  87 
М ігаЬіІіз 77,85 
М ізсапіН из зіпепзіз 30 
М оїіп іа  саегиіеа 30,31 
М огиз 141 
М иза Ь а з^ о  25 
Му050ІІ5 42, 71 
МуггНіз осіогаїа 117 
М угіиз  с о т т и п із  11,113, 

120

№ т о р Н іІа  т е п г іе з іі 92 
ІМ егіит оіеапсіег 14,53,

65
І\ІісоІіапа 12,18, 53,64 
М іегетЬ егд іа  Н ір р о т а п і-  

са 41,96 
ИідеІІа с іатазсепа  42, 93, 

96 ,117 
ІМоІапа а с и т іп а їа  42

О с і т и т  Ь а з ії іс и т  119 
О епоіНега Ь іеппіз 130

О Іе а  е и го р а е а  10 , 6 5 , 138  
О т р Н а їо с Іе з  у е гп а  41 
О г ід а п и т  1 1 9  

О з і е о з р е г т и т  е с к іо п із  
1 9 ,5 2

Р а п а х  д іп зе п д  129  
Рапсіогеа ]а з т іп о іс )е 5  111 

Р а п іс и т  у і г д а їи т  32  

РаззіЯога 2 0 17., 1 1 1 
Р е іа г д о п іи т  1 1 , 1 6 ,1 8 ,4 6  

5 1 ,7 2 ,1 2 1 ,1 2 3  

Р е п п із е їи т  а іо р е с и го -  
ісіез 31 

РегісаІІІз х  МуЬгісІа 51 
РегіІІа Гги іезсепз 123  

Р егоузкіа  аЬ го Іап о іс Іез  41 
Р е іг о з е і іп и т  1 1 7 
Р е іи п іа  1 1 , 1 6 ,4 5  

РЬасеїіа с о п д е з іа  92  

Р Ь азеоІиз 7 8 ,1 0 8 ,1 0 9 ,
110

Р Н Іо х с Іг и т т о п с ІІ І  51 

Р Ь о г т і и т  їе п а х  19 ,2 7  
Р іт р іп е І Іа  а п із и т  1 17 

Р ірег 125
Р із іасіа  Іе п іізс и з  12 
Р ії їо з р о г и т  Іо Ь іга  1 2 , 13  

Р Іес Ігап іР іиз 5 0 ,1 0 3 ,1 0 5 ,  
127

Р осігапеа гісазо ііап а  1 1 1 

Р о д о з їе т о п  саЬ Ііп  123  
Р о їу д о п и т  Ь усігорірег 

123
РогШ Іаса дгапсІіЯога 73
Рипіса  д г а п а їи т  10 , 141

Ругиз р у гіїо ііа  уаг. с и ііі
140

К Н о с іо с Н іїо п  а іго з а п д і-  
п е и з  1 0 4 ,1 0 9 ,1 1 0  

К іЬ ез 137
Р іс іп из с о т т и п і з  1 9 ,5 3
В о з т а г іп и з  оЯ їс іп а їіз  10,

118
К и Ь и з 137  

Б а ІУ Іа  1 2 4
Б ап у ііа ііа  р г о Ь и т Ь е п з  

7 2 ,1 0 2

5 а Іи ге іа  т о п іа п а  116  
ЗахіГгада 36  

ЗсаЬ іоза з іе ііа їа  52  

Б саеуоіа  за іід п а  7 2 ,1 0 2 ,  
1 0 3 ,1 0 4  

Б е с іи т  3 6 ,1 2 5

Б еп па с о г у т Ь о з а , 5 (Чогі- 
Ьипсіа 13  

5 іІе п е  с огопагіа  9 0 ,9 1  

5 і и т  з із а г и т  126  

Зоїапсіга т а х і т а  1 1 1 
Б о їа п и т  т е їо п д е п а  121 

Б о їа п и т  т и г і с а і и т  142  

Б о їе п о з їе т о п  2 3 ,1 2 7  

БоІІуа И еІе го р Н у ІІа  111 
Б о гд Н а з Іги т  31 

Б р а гііп а  р е с Ііп а іа ,А и г е о -  
т а г д іп а іа ,  31 

Б іеу іа  геЬ аисІіапа 126  

5 іге ІІ(2 Іа  ге д іп а е  27  

Б иіега 9 3 ,1 0 3 ,1 0 5

Т е іг а д о п о Іо Ь и з  р и гр и -  
геиз 129  

Т Іїе у е ііа  р е ги у іа п а  12 

Т И и п Ь егд іа  2 0 ,1 0 9  

Т Н у т о р Н у іІа  їе п и іІо Ь а
103

Т И у т и з  р га е с о х Д . х  
сіїгіосіога 1 1, 7 2 ,1 1 6 ,
1 1 9

Тідгісііа р а у о п іа  22  

Т г а с Н е Іо з р е г т и т  ] а з т і -  
поісіез 1 2 , 6 5 , 1 1 1 

Т г о р а е о іи т  20 , 7 8 ,1 0 4 ,
1 1 0 ,1 2 5  

Ти ІЬ адН іа  у іо іа с еа  118  
Ти гпега  сШ и за  127

У а с с і п і и т  136  

У е гЬ еп а  1 6 ,7 2 ,9 6 ,1 0 4  

У ід п а  и п д и іс и їа іа  128 , 
133 "

\ / і ї із  уіпі'Рега 136

Х е г а п і Н е т и т  72

2 іп д іЬ е г  о Ш сіп аїіз  27  

2 іп п іа  е іе д а п з  77
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Покажчик українських 
назв рослин

А б ути л о н  20 ,87  
Агапантус 10 ,43 ,65  
Агератум  80 
Агава 34
Айстра одн ор ічн а  42, 

78 ,79
Акаліфа таїтянська 103 
Алое 34 ,126  
Альстремерія 22 
А м арант 18 
Ам м обіум  54 
А нациклус 51, 81 
Анемона корончата 93 
А н іс  (ганус) 117 
А ртиш ок 128 
Астерискус 11

Б акл аж ан  131 
Бамбук 24 
Банани 25 
Бальзамін (розрив- 

трава) 16,18, 51,83  
Батат (солодка картопля) 

129
Бегонія бульбова 16,18, 

106
Безсм ертник 54, 125 
Бирю чина 12 
Біденс 11
Блакитна маргаритка 

43 ,105  
Боби 132 
Бокарнея 36 
Бругмансія 18 ,53 ,65 , 

66 ,77
Буґенвіллея 1 0 ,1 2 ,111 
Бугила 1 16
Будра (розхідник) 100 
Бутелуа витончена 31

В аси л ьки  119 
Волошка 42, 52 
Вербена 16, 72, 96, 104 
Вербена лим онна 11 ,126  
Виноград 136 
Вігна 128,133 
Вощанка 90

Газан ія  11 
Гайлардія 33 
Гарбузи (тикви) 54 ,132 
Гаура Л індхеймера 92 
Гвоздика 72, 77 
Гвоздика турецька  16 
Геленіум 33 
Геліконія 26 
Геліотроп 5 2 ,6 4  
Герань 1 1 ,1 6 ,1 8 ,4 6 ,5 1 , 

72, 8 6 ,9 0 ,9 7  121,123 
Г іацинтові боби 108,110 
Гіб іскус 29 
Г ірчак перцевий

(водяний перць)123 
Гісоп 123 
Гладіолуси 72 
Горлянка 41 
Гортензія 40 
Горщ ики 59, 79 і ,  150 
Гранати 10,141 
Гревіллея 39 
Груша груш олиста 140

Д а л е ха м п ія  лопатчаста
111

Декоративна капуста 54 
Декоративна кукурудза 

132
Д екоративн і гарбузи 54,

132
Д екоративний  червоний 

перець 132 
Д екоративний  тютюн 12, 

18 ,5 3 ,6 4  
Дельф іній (сокирки ) 

4 1 ,9 7  
Д зво н и ки  41 ,71 , 96 
Динна груш а 142 
Д іасція 87
Д ід іскус  бл акитний 42

Е вкал іпт  11 ,127
Е крем окарпус ш орсткий  

109 
Енотера 130 
Ерігерон 77, 93 ,103 
Ерітріна 20 
Естрагон 116 
Ешшольція 71,91

Ж а с м и н  12 ,6 4 ,1 1 1 ,1 2 0
Ж еньш ень 129
Ж им олость камчатська

136
Жовта м аргаритка 103 
Ж овтоф іоль (лакфіоль) 

12 ,53,71 
Ж овтий олеандр 12 
Ж овтуш ник 33 
Ж орж ини  7 2 ,7 6 ,7 7 ,8 2

З а й ц е хво стн и к 31
З а л ізн е  д е р е в о  3 8
Запаш ний го р о ш о к 52, 

6 5 ,1 0 9 ,110
Заяча капуста (очиток)

36 ,125  
Земляний мигдаль 30 
Зірчаста бер ізка  20
Зірчастий ж асм ин 12,

6 5 ,1 1 1
Зубрівка (чаполоч) 122

Ім б и р  27
Інж ир 10 ,138 ,139
Іохрома синя 13
Іпомея трикол ірн а  53, 

108,109

К а к т у с  34
Кал іф орнійський мак 33 
Каллістемон 38 
Кальцеолярія 81 
Кам'яна троянда 36 
Канна інд ійська  28, 72 
Каперси 143 
Капська маргаритка 

19,51 
К а р д о н 129 
Кар іоптер іс41  
Картопляне дерево 53 
Катананхе блакитна 42 
Квасоля яскраво -чер 

вона 7 8 ,1 0 8 ,1 0 9 ,1 1 0  
Керм ек виїмчастий 73 
Ківі 137,139 
Кларкія  77, 79
Клен дол онепод ібний 

перистий  19

Клеома 76, 92, 93 
Клеродендрум  43 
Кобея 110 
Колеус 23 ,127  
Колосняк 32
Кордиліна австрал ійська 

19
Кореопсис 33
Кор іандр 117
Космос 19, 76
Костриця (вівсяниця, 

типчак) ЗО, 32
Красоля 20, 78, 11 0 ,104, 

125
Кр іп  116
Кукіль 93
Кукурудза 132
Куфея 52,53

Л а ва н д а  1 0 ,7 2 ,9 8 ,1 1 8  
Лавр 1 0 ,11 ,12  119 
Лантана 52, 81 
Л евкой  77 ,85  
Л им онна трава 11 ,126 
Л іл ій н и к  125 
Л іл ія 22 ,125 
Л іхн іс  корон чатий  90 
Лобелія ер інус 4 1 ,97 
Лобулярія  18,65, 80, 97 
Л ом и кам ін ь  36 
Лофант 1 2 2 ,127 
Л унар ія  (м ісячник) 54 
Л ь о н о к  92 
Л ю ф ф а128 
Л я д в е н е ц ь 103

М а й о р а н  119 
Малина 137
М аргаритки  (стокротки) 

73
М астикове дерево  12 
М аурандія 110 
М ирт 11 ,113 ,120  
М імулюс 87 
М іраб іл іс  77,85  
М ірр іс  117 
М ол ін ія  30, 31 
М олочай 34 
М охнатка л ісова 32
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Мушмула японська  138,
141 

М'ята 119

Н езабуд ка  42, 71 
Немезія 87 
Немофіла 92 
Н ірем бергія  4 1 ,9 6  
Нічна фіалка 12 
Н овозеландський льон 

19,27 
Нолана загострена 42

О г ір к о в а  трава 125 
О кра 131
Олеандр 14, 53,65  
О ливкове дерево 

(маслина) 1 0 ,65 ,138  
О регано 119 
Осока 3 0 ,3 1 ,3 2  
О черет китайський 30 
О чний цвіт 41 ,100

П а л ь м и  1 2 ,1 5 ,6 0  
Пампасова трава 31 
Пандорея ж асм иновидна

111

Пасифлора 20,111 
Пачулі 123
Пеларгонії (герані) 

запаш ні 121 
Пеннісетум

лисохвостовий 31 
П епіно 142 
Перець 125 
П еровскія  41 
Петруш ка 117

Петунії, м ін і 107 
Петунія 11 ,16 ,45  
П івденник 11 
П івники  (ірис) 41 
П іттоспорум Т об іра  12,

13
Плектрантус 50,103,105,

127
Плющ 111,112 
Подранея 111 
Полуниця 134
Портулак

кр у п н о кв ітко в и й  73 
Просо прутопод ібне  32 
П уп івник41

Р іж ко в е  дерево 143 
Родохітон 104 ,1 0 9 ,1 1 0  
Розмарин 10,118 
Рогата диня (ківано) 131 
Ротики 52 ,86  
Рудбекія 33, 76

С ам ш ит 12 
Санвіталія 7 2 ,100 ,102  
Сахарний ко р ін ь  126 
Сенна 13 
Синій г іб іскус  81 
Скабіоза 91 
Скабіоза зірчаста 52 
Смілка 91
С мородина (пор ічки )

137
Соландра велика 111 
Соллія р ізнолиста 111 
С онцецвітЗЗ

С оняш ник 33, 55, 76,77  
Солодка 126 
С орговн ик 31 
Спартина гребінчаста 

31
Стевія 126
Строката кропи ва  23 
С ун ичн ик великопл ідний  

143
Сутера 9 3 ,103 ,105  
Сцевола 72 ,102 ,103 ,

104

Т а р о  26 ,130 
Тетрагонолобус 

(лядвениця) 129 
Тирлич 41 
Тигрид ія  22 
Томатне дерево 130 
Топінамбур 130 
Троянда 94— 98,120 
Трясунка 32 
Тульбагія 118

Ф е л іц ія  42 
Ф іалки  51 ,7 2 ,1 2 5  
Ф іалка тр и ко л ір н а  51 ,72  
Ф локс  51 
Ф укс ія  18 ,88 ,100

Х м іл ь  110
Хризантем а кущ ова 65, 

99
Хризантема садова 33, 

129
Хризантема салатна 129

Ц е л о з ія  19, 52 
Ц ибуля-різанець 117 
Ц инерарія  51 
Ц инія 77
Ц итрусові 11, 120,143

Ч а б е р  садовий 116 
Чайне дерево 124 
Чебрець 11, 7 2 ,116 ,119  
Ч ервоний перець 132 
Ч ер в о н око р ін н и к 41 
Ч ервон отичи ночн ик 38 
Череда 1 0 3 ,104 
Черемша (левурда) 118 
Ч и с т і 1 ,98  
Ч орниця 136 
Ч орн обривц і 51 ,61 , 76, 

118
Ч орнуш ка дамаська 42, 

71,93, 96 ,117

Ш а в л ія  124 
Ш ніт-цибуля 120 
Ш овкове дерево 39 
Ш овковиця 141 
Ш орсткуватка 

розложиста 31 
Ш ток-троянда 77 ,78

Ю к а  37

Я п о н с ь ки й  волокнистий 
банан 25 

Ячмінь гривастий 33



К о р о т к о  п р о  д о г л я д  

з а  б а л к о н н и м и  р о с л и н а м и

Однорічні квіткові рослини

■ Не варто починати сіяння надто  
рано. У січні без спеціальних тех
нічних пристроїв однолітникам  
забракне світла й тепла. Біль
шість однорічних рослин кращ е  
висівати на початку березня.

■ Не чекайте, поки розсаді стане 
тісно в садильних лотках, —  роз
саджуйте рослини в окрем і гор 
щики.

■ Частіше відщипуйте кінчики  
пагонів молодих рослин. Завдяки 
цьому вони кращ е галузяться
і дають більшу кількість квіток.

■ До березня не слід підживлювати  
молоді рослини. Запасу пожив
них речовин в земляній суміші
в горщ иках цілком досить на 
перш і тижні розвитку.

■ У квітні рослини пора виносити  
на вулицю вдень. Так вони загар
товуються і звикають до прямих  
сонячного проміння.

■ Протягом літа постійно вида
ляйте зав'ялі квітки, якщ о вони 
самі не обпадають. Таким  чином  
ви запобіжите утворенню  насін
ня —  воно виснажує рослину,
і допом ож ете утворенню  нових 
квіткових бруньок.

■ Дуже високі або дуже довгі виткі 
рослини в підвісних вазонах 
або кош иках м ожна підрізувати  
у будь-який час.

Багаторічні рослини

■ Хоча садіння багатолітників м ож 
на провадити й восени, березень  
і квітень найкращ е підходять для 
горш кових рослин. Попереду  
теплий сезон, і в них буде чима
ло часу, щоб акліматизуватися
і вкорінитися в горщ ику.

■ Багатолітники з віком старіють
і починаю ть гірш е квітнути. Тому 
їх періодично ділять, відсаджую
чи лиш е молоді, здорові й сильні 
частини рослини.

■ Багаторічні рослини слід виса
джувати не в звичайний садовий 
ґрунт, а в свіжу і високоякісну  
спеціальну суміш. Це ж  стосуєть
ся і однорічних квітів.

■ Реком ендується використову
вати добрива з пролонгованим  
те рм іном  дії, які зміш ую ть із 
землею  для садіння або роз
сипаю ть по ї ї  поверхні. Проте  
не слід застосовувати добрива

з тер м ін о м  д ії понад б місяців, 
оскільки в серпні надходить  
пора припиняти  підживлення  
рослин.

■ Якщо ви не маєте наміру зберіга
ти й вирощувати насіння росли
ни, регулярно видаляйте зав'ялі 
квітки.

■ Забезпечте рівномірне зволо
ж ення суміші в горщ ику, контей
нері чи діжці. Помилки в догляді 
викликають у рослин стрес і тим 
часово ослаблюють їх, знижую чи  
шанси на вдалу зимівлю.

■ Невеликі багаторічні горш кові 
рослини погано переносять  
не лиш е зимовий холод, але
й вогкість, тому захищ айте їх від 
дощів. Н акрийте горщ ики яли
новим гіллям —  воно відведе від 
горщ ика зайву вологу і захистить 
вічнозелені види від зим ового  
сонця.



Рослини в діжках та екзотичні рослини

■ Середзем номорські види —  такі, 
як  олеандр, лавр або оливкове  
дерево, за стійкої погоди вже
в квітні можна виносити на віль
не повітря. Але для більшості 
екзотичних рослин сезон відкри
того ґрунту починається лиш е  
всеред ині травня.

■ Щоб винести д іж ки  з прим іщ ен
ня для зимівлі, використовуйте  
візки для перевезення мішків, 
лямки та інші підручні засо
би —  це вбереже ваш хребет від 
травм.

■ Рослини пересаджую ть у нову  
посудину не щ ороку, а лиш е тоді, 
коли корінню  вже бракує місця. 
Наприклад, швидкорослі пас

льонові потребують щ орічного  
пересадження, а цитрусові —  
раз на 2— 3 роки.

■ Поливайте рослини (звичайно, 
якщ о  є така м ожливість) д о щ о 
вою водою, оскільки вона слаб- 
колуж на. Водопровідна вода 
підвищ ує р івень рН у ґрунті 
і вповільню є засвоєння п о ж и в 
них р ечовин  кор інням .

із Восени залиш айте рослини  
в д іж ках  яком ога довш е просто  
неба. Це загартовує їх, запобігає  
розвитку хвороб і появі ш кід
ників. Після перш их заморозків  
у вересні можна ще раз винести  
рослини на вулицю на кілька 
тижнів.

Фруктові та овочеві рослини

■ Реком ендації щ одо сіяння ово
чів ті самі, що й для літніх квітів: 
якщ о немає теплиці, не варто  
починати надто рано. Так, боби, 
посіяні п ізньої зими, ростуть  
кволими і слабкими, а посіяні 
наприкінц і квітня, легко  д оган я
ють їх  і випереджаю ть у розви
тку.

■ Регулярно підживлюйте овочеві 
горш кові рослини, щоб овочі 
успішно дозрівали.

■ Плоди, що розвиваються на 
пагонах, не шкодять овочевим  
рослинам, а навпаки —  сприяють 
новим розгалуженням і роблять 
рослини кущистішими.

□ Намагайтеся не використовувати  
хімічні засоби захисту рослин. Якщо 
без цього не можна обійтися, строго 
дотримуйтеся зазначених вироб
ником термінів, за які рослина та її 
плоди стають з усякого погляду без
печними!

■ Фруктові кущі в горщиках слід обрі
зувати так само, як і в саду, щоб вони 
щороку давали рясний урожай. 
Кращий час для цього —  відразу 
після збирання врожаю і пізньої зими 
(лютий-березень), тобто перед почат
ком нового циклу росту й розвитку.

■ Головна проблема для фруктових 
дерев у горщ иках і д іжках —  не 
зимовий холод, а зимове сонце. 
Сонячні промені дуже швидко  
прогрівають стовбури і гілки після 
морозних ночей, що призводить  
до виникнення напруги в корі і, від
повідно, тріщ ин. Як міру захисту 
можна використовувати затінювання 
крон —  при цьому свіжі тріщ ини
в корі швидко закриються.
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Сучасні креативні ідеї 
з рослинами для створення 
власної зони комфорту
Насолоджуйтеся своїм індивідуальним садовим щастям на балконі або терасі!
Ми зібрали для вас різні: розкішні, свіжі та неординарні, скромні й стильні
дизайнерські рішення висадки рослин:

■ Ідеї дизайну з усього світу: з узбережжя Північного моря, Альп, Сходу, 
Середземного моря, Америки та Австралії

■ Сади в горщику для всієї родини

■ Знайдіть свій власний стиль: романтичний, розкішний, близький 
до природного, густий або мінімалістичний

■ Фруктові сади в форматі «горщика»: класичний, стаціонарний, 
сучасний, екзотичний, декоративний

Три хорош і причини, щоб зважитися купити цю книгу:
■ Актуальні тренди, викладені в сучасному і повному ідей вигляді

■ Відповідні фотографії з планування та озеленення допомагають краще 
зрозуміти і представити план дій

■ Велика кількість спеціальних сторінок із темами декорування 
та практичними порадами, а також темами, що розкривають 
особливості рослин, наштовхнуть вас на нові ідеї

Для садівників-аматорів 
і просто любителів рослин!

ВИДАВНИЦТВО

РАНОК
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