


Календар робіт у саду

Багатолітники та однолітники

Січень

Лютий

Березень

планування реорган ізац ії клумби з багатоліт
никам и
складання плану, які багатолітники необхідно  
пересадити

підготовка землі для садіння нових рослин  
у теплі періоди накривати ранні багатолітники  
хмизом, щ об вони не випустили пагони перед
часно

поступово прибирати листя, щ о опало на цибу
линні квіти і декоративні багатолітники  
рослини в д іж ках, що перезимували, підрізати, 
поставити в світліше місце і забезпечити кращ ий  
полив, о б ереж н о  внести добрива  
виростити в домі саджанці однолітників та витких  
рослин

посадити кущі
обрізати плодові кущ і (такі я к  бирю чина), щоб  
у птахів щ е довгий час зберігалося д ж ерело  їж і 
кущ і, що квітнуть улітку (гортензія волотиста або  
буддлея), у  разі потреби дуж е обрізати  
молодий живопліт дуж е обрізати

Квітень

Травень

видалити зітліле тор іш нє листя  
скласти список необхідних багатолітників і замо
вити або купити їх
сполоти небаж ані молоді насадження  
тогорічні відсадки висадити на клумбу  
бульби ж о р ж и н и  посадити в гор щ и ки  і про рос
тити
пересадити рослини в гор щ и ках  
рослини в д іж ках у теплі дні винести на свіже  
повітря, раз на тиж день  уносити добрива  
однолітники посіяти безпосередньо на клумбу 
розсипати на проблем них клумбах отруєну зер 
нову принаду для боротьби зі слимаками

не пізніш е цього періоду висадити кущі та троянди  
обрізати пагони троянд, лом иноса і квітучих  
кущів, уш ко дж ен і м орозом  
висадити в ічнозелені дерева та кущі 
вжити заходів для захисту молодих пагонів лом и
носа від равликів

на вільних місцях клумб із багатолітниками поса
дити однолітники
прорідити посіви та підрослі групи багатолітників  
у разі потреби розпорош ити  кам 'яне борош но  
для боротьби з попелицею  
тіньолюбні багатолітники м ож на досадити або  
пересадити

Червень

ВІЛЬНІ від рослинності ДІЛЯНКИ під кущ ами  
замульчувати

весняні квіти очистити і підрізати  
встановити опори  й підв'язати однолітники  
посилити контроль над пош ко дж ен ням и  ш кідни
ками

зрізати ж ивці для власного розведення  
в умовах тривалого сухого пер іоду поливати  
нещ одавно висаджені кущ і (до кінця серпня)

• обрізати дерева в нем орозні дні
• почистити і розвісити ш паківні
• обрізати троянди

Дерева та кущі

що цього ро ку  розцвіте першим?  
гамамеліс, х ім онант скороспілий  
чи калина боднантенська?



Багатолітники та однолітники Дерева та кущі

Липень

п о с ія ти  д в о р іч н і р о с л и н и , та к і я к  гв о зд и ка  
ту р е ц ь к а , для ц в іт ін н я  н а с ту п н о го  р о к у  
п ід р ізу в а ти  для з а б е з п е ч е н н я  п о в то р н о го  о с ін 
н ь о го  ц в іт ін н я  б а га то л ітн и ки , щ о  в ідцв іли  влітку, 
та к і я к  ц ар -з іл л я  і в е р о н іка  
о ч и щ а ти  та уд о б р ю в ати  д е к о р а т и в н і б а га то л іт 
н и ки

в ид ал ити  стар і г іл ки  кв іту ч и х  кущ ів  
зн о в у  о б р іза ти  зай в і п а го н и  тр о я н д , щ о б  р о зв и 
валися н ов і кв ітки
у  п е р іо д и  т р и в а л о ї п о сухи  п р о в а д и ти  п о с т ій н і 
п о л и в и
ко н тр о л ю в а ти  схил ь н і д о  у р а ж е н н я  види  кущ ів , 
та к и х  я к  гл од івец ь  (п ір а к а н та  я с к р а в о -ч е р в о н а )

Серпень

Вересень

Жовтень

Л и с т о п а д  • п о с а д и ти  ц и б у л и н н і кв іти
• у  разі п о тр е б и  п ід р іза ти  к о р ін н я  і ко р е н е в и щ а ,  

щ о  розд іл яю ть ся; кул ь тур и  р о зм іс ти ти  в я щ и к и  
а б о  під  п л ів ку

• б а га то л ітн и ки , я ки м  д л я п р о р о с та н н я  н е о б х ід н и й  
хол од , п ос іяти  в го р щ и к и  й в истав ити  на  за х и щ е 
н е  м іс ц е  на с в іж о м у  по в ітр і

з гр е б ти  л истя  п ід  ку щ а м и , м о ж л и в о , за кл а с ти  
й о го  в ко м п о с т
с кл а с ти  гілля на ку п у  для їж а к ів

Грудень ц и б у л и н и  тю л ь п ан ів  і г іа ц и н та , щ о  зб е р іга л и с я  
в п р о х о л о д н о м у  м ісц і, п о с а д и ти  в го р щ и к и  і п р о 
р о с ти ти  в п р и м іщ е н н і

на п о ч а тк у  гр у д н я  зр іза ти  кв ітко в і г іл ки  з д е р е 
ва, н а п р и к л а д  із в и ш н і, я к і р о зкв ітн у ть  у  вазі до  
Різдва

о б р іза ти  л истя  п ів н и к ів  го с тр и м  н о ж е м  
в и к о п а ти  із зем л і бульби  ж о р ж и н и  
в и р в ати  о д н о р іч н і р о с л и н и  і ко м п о с ту в а ти  їх  
у  разі п о тр е б и  р о зд іл и ти  б а га то л ітн и ки , щ о  ств о 
рю ю ть ки л и м • о б р іза ти  в ідцвіл і п а го н и  т р о я н д

• л истя  тр о я н д , го р те н з ій  та ін ш и х  ч утл и в и х  кущ ів  
п о ч и н а є  о с и п а ти ся

зр іза ти  на д л а м а н і го л о в ки  з  н а с ін н я м , за л и ш а ти  
м іц н і супл ід д я
на п р о га л и н а х , щ о  у тв о р и л и с я , в и с а д ж у в а ти  нові 
кущ і: д о  зи м и  в о н и  щ е  д о б р е  у ко р ін я ть с я

в идаляти  у р а ж е н і х в о р о б о ю  ч ас ти н и  р о с л и н  
у  р а з і п о т р е б и  п ід в 'я за ти  та о б р іза ти  кв ітуч і б а га 
то л ітн и к и
в ідд іляти  в ід сад ки  аб о  д о ч ір н і р о с л и н и  і культи
вувати їх  у  го р щ и к у
зб и р а ти  н а с ін н я  га р н и х  сортів , в и суш ув ати  і р о з 
кл а д а ти  в п а п е р о в і п а кети

• д у ж е  о б р іза ти  л аванду, с а н то л ін у
• в ід н о в и ти  ш а р и  мульчі
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Планування

Перш ніж справа дійде до висаджування рос
лин, для створення саду необхідний логічний, 
добре продуманий план. План саду має бути 
складено виходячи з потреб і побажань усіх 
його користувачів. При цьому слід також вра
ховувати витрати, пов'язані з доглядом 
за садом у майбутньому. Гнучке планування 
дасть змогу проводити надалі певні зміни 
та допоможе спростити цей процес.



6

Як віднайти 
власний стиль
Сад більшою мірою, ніж 
квартира чи дім, можна вва
жати дзеркалом поглядів 
і смаків його господарів та 
мешканців. Із того, які види 
рослин (наприклад, троян
ди чи середземноморська 
флора) обрано для створен
ня саду, можна судити про 
уподобання його власника 
чи дізнатися про те особливе 
задоволення, яке він дістає 
від самого оформлення саду 
різноманітними кольорами 
та формами. Сад показує 
професійні навики, а також 
різні погляди людей на те, 
яким має бути «правильний» 
сад. У той час як одні вияв
ляють схильність до ідеаль
ного порядку, який часто 
розуміють неправильно, інші 
свідомо займають позицію 
(з наміром чи ні) недбалого 
ставлення до саду.

Який вигляд 
повинен мати сад?
Сад з його спорудами й рос
линними культурами справ
ляє на гостей та перехожих 
певне враження. Перш за 
все, високорослі кущі видно 
здалеку, за кілька ділянок, 
вони навіть можуть зміню
вати вигляд усієї вулиці чи 
житлового кварталу. Тому не 
забувайте про це, обираючи 
такі рослини для своєї, як 
правило, невеликої ділянки.
А ще ваш індивідуальний

Для створення саду застосовано 
традиційний геометрично точ
ний макет. Низькі підстрижені 
живоплоти із самшиту оточу
ють квіткові клумби та овочеві 
грядки

вибір рослин надасть саду 
характерного, неповторного 
вигляду. Адже коли кажуть: 
«Ми живемо в тому саду, що 
з мірабеллю» або «за живо
плотом із трояндових кущів», 
це звучить значно краще, ніж 
просто коли називають номер 
будинку, чи не так? Крім того, 
з кожної поїздки вже звідда
лік господаря зустрічатиме 
дерево, яке він посадив

і виплекав власними руками. 
Не буває «правильних» чи 
«неправильних» садів, є бага
то зелених ділянок, заса
джених без прояву фантазії.
На жаль, у містах і селищах 
люди часто копіюють те, що 
бачили в садах на околиці: 
нудні й екологічно марні 
стовпчасті хвойні культури 
ізолюють ділянку зовні або 
оточують газон, який постійно 
прополюється і скошується.
А в палісаднику чи біля тера
си розбито квіткову клумбу 
завдовжки зо два метри, заса



Друге життя каміння — тут камені було уміло використано 
для створення покриття для доріжок та кам’яної стінки. Як кон
траст із сірим каменем — червона блискуча клямка, червоні колони 
при вході та різноколірні рослини

джену строкатою сумішшю 
рослин, куплених похапцем 
десь у садовому центрі коло 
будівельного магазину. 
Журнали та глянсові брошури 
із садівництва обіцяють пре
красний укритий цвітом сад 
із багатим урожаєм фруктів та 
овочів. Та при цьому завжди 
майте на увазі: все, що там 
зображено, досягається завдя
ки певним фізичним, часовим 
і фінансовим витратам! Якщо 
знайти компроміс між тим 
необхідним, що відповідає 
вашому власному стилю, і тим 
перевіреним, що залишає 
місце для експериментів, то 
привід для радості можна буде 
знайти і в саду, і довкола нього.

Р ізн о м ан ітн ість  
на о б м е ж е н о м у  п р о с то р і
Будь-який сад залишає гарне 
враження, якщо в ньому 
навіть на обмеженому просто
рі вдалося досягти різноманіт
ності рослин. У наших садах 
залежно від інтенсивності

освітлення навіть на неве
ликій території існують різні 
умови для розміщення рос
лин: огорожі та стіни будинків 
дають затінок, із південного та 
західного боку сонячне про
міння падає безперешкодно, 
східний бік міститься в зоні, 
захищеній від опадів, так зва
ної дощової тіні, тим часом як 
для частини саду на північно
му боці характерна постійна 
вологість. Усі ці зони можна 
засадити різними рослинами, 
обравши для них відповідні 
місця.
Для кожної зони саду можна 
добрати відповідні види 
рослин різних форм росту 
та з різним періодом цві
тіння. Серед домінуючих 
одиночних високих рослин 
створюються групи рослин 
з низькою, повільною фор
мою росту. Вибрати рослини 
допоможуть якісні довідкові 
видання, аматор-початкі- 
вець у галузі садівництва 
може отримати професійну 
консультацію у досвідчених
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садівників і ландшафтних 
дизайнерів або в садівничо
му господарстві. Цілеспрямо
вано добираючи різні види 
рослин для різних частин 
саду, можна створити довго
вічні групи рослин, які збері
гатимуться протягом кількох 
років, не потребуючи склад
ного догляду.

С тв о р ення  
га р м о н ій н о го  саду
До початку роботи слід 
визначити певні важливі для 
цього речі: якщо ви бажаєте 
створити природний сад, 
необхідно використати від
повідні будівельні матеріа
ли, покриття для доріжок, 
вибрати деревну рослин
ність. У такому саду недо
речною буде маґнолія як, 
утім, і покриття для тераси, 
виготовлене з пофарбованих 
штучних каменів. Тут, скорі
ше, підійде покриття з дріб
ного гравію та місцеві кущі, 
такі як садова ірга звичайна 
(інша назва — ірга кругло
листа) (А т е їа п сЬ ієго уа Ііз ) 
чи ліщина звичайна (Согуїиз 
т е їіа п а ).
Так само природний став 
навряд чи поєднається 
з клумбою в середземно
морському стилі. Бажання 
мати водний простір, який би 
гармонійно пасував до такої 
клумби, можна реалізувати, 
спорудивши басейн. У разі 
якщо простір обмежений, 
стічний жолоб, зроблений 
у формі фігури на стіні, 
надасть ландшафту південно
го стилю. Природний камінь 
як покриття, сухе мурування 
огорож та кілька теракотових 
посудин, засаджених рос
линами, створять враження 
середземноморського саду.



Мрії проти дійсності

У сучасних 
умовах догляд 
за садом може 
бути обмеже
ний.

Люди, вперше закладаючи свій власний сад, насамперед складають довже
лезні списки бажаних елементів саду, не забуваючи при цьому про зруч
ність у користуванні та догляді. І от, щойно план саду готовий, відведено 
необхідну територію для паркування, сміттєвого бака, можливо, навіть для 
пісочниці та сушіння білизни, як, з огляду на сучасні розміри ділянок, 
невдовзі настає розчарування: виявляється, омріяний сад неможливо ство
рити на кількох квадратних метрах, запланований англійський «міксбор
дер» зменшується до розмірів маленької квіткової клумби, для вишні вза
галі не знаходиться місця, не кажучи вже про альтанку, ставок чи величезні 
екзотичні дерева.
Та навіть те, що на перший погляд здається неможливим, долучивши фан
тазію, можна здійснити, хоча б у дещо зміненій, зменшеній формі: так, роль 
фруктових дерев виконають три бруслини, а кілька північноамериканських 
квітучих багатолітників у поєднанні з декоративною травою — хіба не імі
тація північноамериканської прерії?

Терпіння окупиться з часом
Спершу слід ознайомитися з наявними особливостями простору: яка час
тина саду перебуває на сонці, а яка — у затінку; як змінюється ситуація зі 
зміною часу дня та пори року? По можливості, робіть записи протягом 
року: північний бік будинку протягом зими може перебувати в затінку, 
а влітку, коли сонце займає найвище положення, світло потрапляє туди 
безперешкодно. Не слід недооцінювати тінь від дерев і кущів, що змінює

Сад — як розширена частина житлової зони. При цьому його призначення — надавати 
можливість для відпочинку та спостереження за різними явищами природи



М р і ї  п р о т и  д і й с н о с т і

Троянда РгикІіп£$£оШ (8ргіщ СоШ) зацвітає в травні

кут свого падіння: улітку рослини можуть давати при
ємну прохолоду, у той час як саме листяні дерева про
пускають таке бажане взимку сонячне проміння. Щоб 

дістати уявлення про це, скористайтеся простим спосо
бом: забийте в землю па порожній території стовпи — це 

дасть змогу визначити довжину і напрям тіні. Маючи інфор
мацію про розподіл світла, необхідно поділити сад на зони: 
розташована переважно в тіні овочева грядка приречена на 

загибель, так само як на освітленій яскравим сонячним світлом 
території можуть загинути певні
види багатолітників та деревних 
рослин.
Тому спокійнісінько купуйте буди
нок, не обтяжуючи себе думками 
про примарний «пустельний сад», 
та проведіть один вегетаційний 
період, спостерігаючи і плануючи. 
А врахувавши побажання окремих 
членів родини (див. колонку право
руч), можна визначити, що вам 
конче необхідне (або чого ви бажа
єте) і що надалі може бути реалізо
вано. Врешті-решт, час, який ви 
маєте у своєму розпорядженні, та 
фінансові можливості таки визна
чать межі саду вашої мрії.

П обаж ання п ід  час планування саду

Д іти
О  Зони для спокійної гри

□  Дерево для лазіння з будиночком на ньому

□  Кущі для гри у хованки

□  Будівельний майданчик зі складом для 
матеріалів

□  Гора як дозорчий пункт та стартовий майдан
чик для нападу

□  Місце для «автопарку»(велосипеди,скейтборд, 
самокати)

М о л о д ь  та  д оросл і
О  Спілкування з місцями для сидіння

О  Захищені від небажаних поглядів місця

□  Спортивні заняття

□  Водні елементи, такі як ставок, струмок 
чи фонтан

□  Увита рослинами стіна із сухого мурування

О  Спостереження за природою: стежити
за зміною пір року, спостерігати за птахами 
й тваринами

О  Поліпшення настрою: багато квітів, звуки при
роди, гра світла, паморозь

Передусім необхідний добрий план
Для створення саду рекомендуєть
ся розробити довгостроковий 
план. У ньому мають бути зазначе
ні окремі зони саду з доріжками, 
східцями та стінами. Також від 
самого початку має бути визначено 
місце для садіння дерев та кущів.
Добрий план передбачає і відкладе
ні на потім бажання: наприклад, на 
місці запланованого ставка тим
часово можна буде зробити пісоч
ний чи гравійний кар’єр для дітей.
У такому разі яму доведеться викопувати лише один раз. Гнучкість — це 
основа доброго плану: не всі доріжки в саду мають бути залиті бетоном. 
Часто достатньо всього лише покласти плитку або брущатку. Таким чином 
можна буде легко змінити ширину та напрям доріжок. Це стосується 
і доріжок з ущільненого гравію, за допомогою яких зручно ділити сад на 
окремі зони.

У



якраціонально розділити сад на зони

Конкретне планування схоже на пазл — укінці важливо оптимально роз
містити окремі зони саду. Перш за все для саду потрібна огорожа у формі 
паркану, кам’яної стіни чи захисного живоплоту. Відтак ви маєте залишити 
відкриті зони для газону і грядок, тим часом як правильно розміщені дере
ва та кущі створять основу для подальшого планування. Не можна без роз
бору розподіляти деревну рослинність: згруповані поряд кущі різної висо
ти утворюють у кутку саду гарні зелені зарості, у той час як у палісаднику 
чи на краю газону привертає до себе увагу дерево, що стоїть окремо. При 
цьому вам завжди слід враховувати очікувану висоту та ширину кущів, 
а ще — знати, як падатиме тінь залежно від часу дня та пори року.
Куліса з деревної рослинності знов-таки має бути візуально пов’язана 
з квітковими клумбами, ставком, доріжками й терасами. На малюнку пра
воруч зображено, як можуть поєднуватися різні зони саду: клумби з бага
толітниками оточують водний простір, відокремлений від газону звичай
ною доріжкою, викладеною плиткою. В альпінарії перед садовою огорожею 
бере початок маленький «гірський струмок», який сполучає сад із «воло
гою» зоною.

Місця відпочинку для дітей та дорослих
Багато власників садів хотіли б мати сидячі місця для відпочинку та спілку
вання в колі знайомих як біля будинку, так і в саду (див. с. 130—131). Якщо 
разом із вами в будинку живуть маленькі діти, то мусите передбачити місце 
для ігор безпосередньо поблизу будинку, щоб мати можливість постійно 
бачити і чути дітлахів, коли вони граються. Діти шкільного віку, навпаки, 
уникають пильного нагляду дорослих, вони залюбки влаштовують свої 
ігри в хащах, у самостійно побудованих альтанках, на вежах і в хатках на 
деревах. Серед молоді популярні великі рівні майданчики, де хлопці 
й дівчата можуть досхочу повправлятися зі своїми велосипедами, тренува
тися на скейтбордах чи поставити стіл для настільного тенісу.

Власна імперія для городу
Для порівняно трудомісткого городу слід відвести окрему захищену зону. 
До нього необхідно мати зручний доступ, щоб у разі поганої погоди не 
наслідити у дворі. Крім того, доріжка має бути достатньо широка для віль
ного проїзду по ній з візком. Компостна яма чи компостна бочка мають 
знайти собі місце на дальньому краю городу. Відходи, що постійно скида
ються туди, згниваючи, часто використовуються для овочевих грядок, 
яким необхідні основні поживні речовини. А от зелень зручніше зривати 
поблизу будинку, адже часто їжу готуємо в умовах хронічного браку часу, 
і тоді кухарю не треба буде далеко ходити до грядки із зеленню. В ідеалі 
найнеобхідніші прянощі ростуть безпосередньо близько від кухні, просто 
коло ґанку чи на краю тераси, де їх можна зірвати з доріжки, навіть не пере
взуваючись.
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Із тераси відкривається краєвид на обіиирну територію саду з його сухими і вологими, сонячними
та затіненими зонами

Оновлення ст арих садів
Добрий план вам також знадобиться і для реорганізації того саду, що вже 
виріс: занадто високі дерева, або ті, що ростуть дуже близько, відбирають 
у людей та всіх інших рослин простір і світло. Значна тінь вже не дозволяє 
розвиватися рослинності під деревами та кущами, і сад поступово втрачає 
свою принадність для відпочинку на природі. Та замість нещадної суціль
ної вирубки дбайливий господар обов’язково знайде інше рішення: авжеж, 
помірно прорідивши сад, частину старих насаджень можна зберегти. 
Щоправда, цей метод має свої хиби: адже введення нових елементів має 
бути орієнтоване на вже наявні. З другого боку, це дає можливість пожва
вити зовнішній вигляд саду, поєднавши перетворення з існуючим оточен
ням.
Заслуговують на те, щоб бути збереженими, не тільки дерева та кущі, 
а й примітні споруди, такі як огорожі з кованого заліза, дерев’яні альтанки 
чи стіни з клінкерної цегли зі слідами вивітрювання, які свідчать про бага
ту історію саду. Слід ретельно оглянути старі доріжки: чи немає часом 
небезпеки спіткнутися об плитки, що просіли і зсунулися одна на одну. 
Такі пошкоджені доріжки під час реорганізації саду необхідно відновити 
й поліпшити.



Сад «похилого віку»
Старий сад

Пішохідна доріжка

(1) дуже затінена деревною рослинністю частина саду з азаліями (рододендронами) японськими; (2) падуб' (гостро
лист) і в більш сонячній зоні рясноцвітні троянди (флорибунда); (3) майданчики, залиті бетоном; (4) бетонні 
доріжки; (5) рівний майданчик, засипаний гравієм; (6) зарості сумаху, садового жасмину, ялівцю та цеанотуса;
(7) бузок і форзиція (жовтодзвін); (8) клумба декоративних багатолітників з півоніями, рудбекією (чорноочкою), 
дельфінієм, флоксами та осінніми айстрами; (9) високий ясен; (10) газон; (11) глід; (12) ялина; (13) доріжка, викладена 
плиткою; (14) яблуня; (15) компостна яма; (16) альтанка; (17) ставок із болотистою зоною та барботером; (18) ряд 
бетонних майданчиків на газоні; (19) низький підстрижений живопліт з ялиць; (20) грядки з овочами та садовою 
суницею; (21) малина; (22) клумба із жоржинами; (23) старий дерев’яний частокіл; (24) тераси з теракотовими горщи
ками, засадженими рослинами; (25) маркіза

* Тут і далі — першими вживаються переважно рекомендовані українські назви рослин за виданням «Словник укра
їнських наукових і народних назв садових рослин». — К.; Наукова думка, 2004. — Прим, перекл.
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Вулиця

Сусідська
вишня

Дім
(житлова споруда)

(1) вишню зрубали і викорчували, рослинність під деревами тепер створюють висаджені тіне- та посухостійкі багатолітники; (2) ірга 
та калина; (3) залиті бетоном майданчики замінено на невелику кам’яну бруківку, лава; (4) відкритий простір вимощено газонними 
ґратами, огорожу і ворота перенесено; (5) рівний майданчик зі спеціальним озелененням; (6) навіс для автомобіля з покриттям зі 
щебеню під відкритою дерев’яною ґратчастою конструкцією; (7) вузька грядка для витких рослин таких, як ломиніс*, берізка, ґліци- 
нія; (8) три кущі ківі та виноград; (9) низький верболіз (із білими та червоними суцвіттями) і два кущі шипшини («Мо]е Натшаг- 
Ьег£»); (10) луг зі стежками; (11) пагони старого глоду спрямували вгору для плетіння, а також спорудили дерев’яний поміст замість 
будиночка на дереві; (12) покриття зі щебеню з вологолюбними однорічними рослинами; (13) покриття з ущільненого щебеню, 
уздовж стіни будинку — гравійна засипка; (14) альпійська гірка як захист від небажаних поглядів, між гравієм та вапняними туфами 
висаджено рослини для альпінарію; (15) лава з каменю; (16) колода для балансування, розташована на гравійній основі; .(17) відкриті 
ділянки, покриті піском і гравієм із місцями для сидіння; (18) тент як елемент, що дає тінь, гойдалка-балансир; (19) одна груша і дві 
яблуні, ритий бобами курінь; (20) компостна яма; (21) ягідні кущі, однолітники як рослинність під деревами та кущами;
(22) маленька грядка для шніт-салату та пряних трав; (23) кам’яна стіна з натурального матеріалу з ґрунтопокривною рослинністю 
коло основи стіни; (24) вузька клумба з трояндами без шипів «Копі§іп топ Бапетатк», англійськими трояндами із сильним ароматом 
«ОЙіеІІо» та батожистими трояндами («Ковагіит Цеіегееп»), а також з нижнім ярусом рослин під кущами; (25) легкі сталеві кон
струкції з накриттям з органічного скла та ізоляційного матеріалу; (26) шафа для інструментів

* Цю рослину часто називають за її латинською назвою — клематіс, але тут і далі віддається перевага українській 
науковій назві — ломиніс.



Моделювання за допомогою ґрунту

Одночасно 
з будівни
цтвом дому 
планується 
рельєф місце
вості.

Найбільш універсальний і водночас найдорожчий засіб у процесі цілкови
тої зміни саду — це земля. Цей чудовий будівельний матеріал легко набуває 
певної форми і його можна озеленювати. У садах, розташованих на схилах, 
проведення земляних робіт неминуче, на перший погляд може здатися, що 
в їх моделюванні немає необхідності, адже такі форми рельєфу відкрива
ють безліч можливостей: хвиляста ділянка землі з пагорбами і заглибина
ми зорово привертає увагу; гладенькі узгір’я утворюють плавні переходи 
до будинку. М’які схили окреслюють межі ділянки. Насип слугує захистом 
від вітру й небажаних поглядів, досягаючи певної висоти, він може захища
ти від шуму. У деяких випадках насип має естетичне значення: він надає 
території саду певного контуру, який можна зміщувати на різну висоту 
і ширину.

Як отримати більше місця
Плавні западини й пагорби збільшують територію саду: навіть математич
но у вашому розпорядженні більше місця для садіння рослин, тим більше 
що схили та рівнинні ділянки отримують різну кількість світла і тіні. Отже, 
під садіння рослин з’являються місця різного типу. З іншого боку, моделю
вання зорово збільшує територію саду, так, коли ми дивимось на улогови
ну, водночас наш погляд натрапляє і на сусідню ділянку саду. Залежно від 
кута зору сад увесь час дарує вам сюрпризи.
Навіть у невеликих садах таунхаусів (комплекс будинків, поєднаних один 
з одним бічними стінами) помітний цей ефект, насип заввишки приблизно 
1 м уже створює відчуття комфорту. Діти ж навіть найменші підвищення 
використовують як чудові дозорчі пости, а різні форми спонукають до рух

ливих ігор.
Якщо на такому валу посадити кілька 
кущів, він стане ще кращим захистом від 
вітру та небажаних поглядів. Але це мають 
бути міцні посухостійкі види, які не вирос
тають занадто високі і їх розміри не змі
нюються. Жарновець* (Суіізш), обліпиха 
(.НіррорНае), міхурник (Соїиіеа V) і червоно- 
корінник (цеанотус) (Сеапоікш) — підхо
дящі кущі для схилів у саду, оскільки вони 
не загущуються і не створюють ефекту від- 
городження. Проте засаджений таким 
чином схил не становить перешкоди для 
шуму.

* Це рекомендована українська наукова назва рослини. 
В інших джерелах може бути зазначена як рокитник 
або зіновать. — (Тут і далі. — Прим, перекл.)

Гравійні доріжки безперешкодно проходять по злег
ка хвилястих схилах, надаючи їм природного 
вигляду



« Стайлінг» саду одночасно з будівництвом дому
Моделювання території саду слід було б робити одночасно з будівництвом 
будинку — тобто тоді ж, коли приймаються рішення щодо розміщення, 
планування та оснащення будинку, 
здається останньою проблемою.
Але все-таки завжди краще все 
робити своєчасно, оскільки у вже 
наявному саду складно провести 
моделювання ґрунту. За рахунок 
транспортування збільшуються 
витрати на завезення землі чи 
купівлю таких матеріалів, як пісок, 
гравій або щебінь.
Набагато вигідніше на місці будів
ництва працювати з наявним мате
ріалом, який доступний у достат
ній кількості завдяки будівництву 
підвалу. Моделювання економить 
таким чином витрати на вивезення 
відходів. Органічний пророслий корінням верхній шар ґрунту акуратно 
знімається і переноситься в захищене місце. Найкраще рішення — домо
витися із фірмою, яка займається екскавацією землі для будівництва 
будинку, і попросити екскаваторника відразу зробити приблизне моделю
вання. При цьому господареві будівництва або уповноваженому ланд
шафтному дизайнеру слід було б керувати процесом згідно з розробленим 
планом.
Важливо, щоб під час грубого планування землі матеріал накладався шара
ми завтовшки ЗО см і згодом знову й знову ущільнювався. У разі ж, якщо 
ущільнення проводитиметься лише один раз у самому кінці, існує загроза 
зсувів.
Схили не можна робити крутішими, ніж це відповідає куту природного 
спаду: це означає, що за висоти в 1 м підґрунтя повинна мати ширину 1,5 м. 
Для газонних схилів рекомендується підйом із пропорцією 1: 3, щоб можна 
було безперешкодно косити. Вужчий схил можна зробити, якщо він з одно
го боку (найчастіше із зовнішнього) спирається на вертикальну або уступ
часту стіну. Таким чином, схил може плавно переходити в сад.

Гра з формами
Якщо необхідно створити вищий схил, можна скористатися перевіреним 
дизайнерським прийомом: біля підніжжя схилу викопати улоговину, яка 
стане його продовженням. Таким чином верхній край схилу стане вищим, 
ніж це дозволялося вимогами для стійкості укосів. Як наслідок, територія 
справляє більш привабливе враження і просторовий ефект значно зрос
тає.
У випадку з терасами на крутих схилах пропонується зробити заглиблення 
в лінію схилу. Вихід у сад стає, таким чином, менш відкритим. Насипані 
з боків невисокі вали або ж виступаюча з боку схилу стіна підсилює захис
ний ефект: просто неба утворюється захищена від вітру зона.

Планування саду, на жаль, на цій фазі

П р а в и л ь н и й  к у т  н ахи л у І
Для терас біля будинку часто форму
ють надто круті схили. Поверхня, що 
здіймається надто високо, у такому разі 
ніяк не пов'язана із садом.
Навпаки, якщо схил плавно переходить 
у територію саду, розташовану нижче, 
створюється значно більш гармонійний 
краєвид.

П
О

РА
Д

А
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А ку р а тн о , але п р и р о д н о :  
ж и в о п л іт
Акуратно підстрижений живопліт захищає ділянку від неб; 
жаних поглядів. Звичайно ж , така зелена стіна не повинна 
«замуровувати» ділянку і надмірно її затінювати. Треба, 
щоб хоча б у деяких місцях було видно вулицю. Вдале 
рішення —  огорожа різної висоти. Гілки квітучих дерев 
із саду можуть вільно звисати через таку огорожу. Не вели 
ка вада, якщо окрем і гілки звисатимуть просто на тротуар. 
Огорожа з листяними кущами, яким  можна надати форми 
шляхом обрізування, має значно природніший вигляд, ні» 
хвойні породи у формі стовпів.

«Загальна програма»

^  П р о сти й  і с ільський:
^  д е р е в 'я н и й  п а р к а н
Ф  Дерев'яний паркан —  це рідка огорожа, що привітно 

зустрічає гостей. Він вартий того, щоб його згадали в роз- 
0 5  мові про садівництво. Штахетини для забору різної форми 
^  можна придбати в будь-якому будівельному магазині.
Г ~ [  Проте індивідуальний стиль підкреслять самостійно вирі

зані дош ки або розчахнуті по центру гілки: кожен елемент 
має свій особливий вигляд і старіє по-різному. Деревина 
піддається впливу зовніш нього середовища, тому потребує 

—  обробки відповідним просочуючим складом. Також, спо
руджуючи паркан, слід звернути увагу, чи не торкаються 
землі штахетини паркану: це потрібно для того, щоб 
уникнути контакту з вологою, яка ш видко призводить до 
процесу гниття.

й гар н о : 
ко в а н і ґр ати
Щаслива людина, яка має сад з огорожею з кованого заліза, 
що викликає ностальгічні спогади. Такі чудові види реміс
ничої роботи можуть пережити кілька поколінь, якщо час 
від часу з них знімати іржу і фарбувати. Огорожі з кованого 
заліза мають практично непомітну, але в той же час м іцний, 
встановлений в землю п ідмурівок. У той час як вони сигна
лізують перехожим триматися на відстані, багатолітники, 
квіти та ґрунтопокривні рослини вільно долають цю пере
шкоду. Ковалі й сьогодні можуть зробити подібну огорожу 
необхідного розміру згідно з побажаннями замовника.



І де ї  д ля  вас:  « з а г а л ь н а  п р о г р а м а »

Ідеї для вас: «завальна програма»

У країні садів Англії захисні кам’яні стіни вважаються важливим елемен
том оформлення саду: вони захищають від вітру і нагромаджують за день 
тепло таким чином, що теплолюбні рослини можуть розвиватися під їх 
захистом. На противагу цьому в нашому кліматі за певних житлових умов 
кам’яні стіни, зведені довкола саду, розцінюють як менш вдале архітек
турне рішення. Фасади по периметру саду асоціюються, скоріше, з непо
трібною прохолодою і надмірною тінню. У таунхаусах і житлових кварта
лах такі кам’яні огорожі 
часто відділяють окремі 
приватні ділянки одну від

• одної. Улітку дуже нагріті 
кам’яні огорожі можуть 
навіть негативно впливати 
на рослини. До того ж не 
слід забувати про тривалу 
сухість під такою огоро
жею.
Подібні кам’яні огорожі 
можуть мати зовсім різний 
вигляд: сучасна гладка
бетонна стіна, об’єктивно 
кажучи, справляє вражен
ня порожньої і нудної.
Структура дерев’яної опа
лубки, у яку заливається 
бетон, створює декоратив
ну фактуру, яку, якщо хоче
те, можна пофарбувати на свій смак. Той, для кого бетон здається надто 
нудним і холодним, може віддати перевагу облицюванню з натурального 
каменю. У магазинах будматеріалів можна купити збірні елементи зі штуч
ного каменю, дуже схожі на обтесаний природний камінь. Це значно 
вигідніше, ніж спеціально обтісувати кожен камінь для огорожі з нату
рального каменю. Зате така природна огорожа, хоч і потребує значних 
фізичних та фінансових витрат, має незвичайний і природний вигляд.

Затишний чи постмодерністський?
Кам’яні огорожі з клінкерної цегли випромінюють тепло і затишок: приєм
ний цегляний колір добре поєднується із зеленими відтінками флори. 
Легко можна встановити опори для плетіння рослин. Із метою захисту від 
опадів рекомендується покрити огорожу ковпаками та відльотами, виго
товленими з кам’яних плит чи листового оцинкованого заліза.
Якщо комусь це особливо подобається, то можна зробити огорожу з висо- 
колегованої (кортенівської) сталі: цей новий вид матеріалу піддається 
корозії лише поверхнево, тоді як саму речовину (на відміну від заліза) іржа 
не роз’їдає. Поверхня кольору іржі добре гармонує з рослинністю і хоча 
матеріал досить дорогий, він вирізняється високою міцністю.

Тіньолюбні багатолітники і деревні рослини ство
рюють затишну атмосферу у дворі, оточеному 
кам’яною огорожею
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Зелена пергола, розташована уздовж доріжок недалеко від будинку, захищає Відкриті грати відокремлюють 
від цікавих поглядів, але при цьому створює відчуття легкості та світла невелику частину саду

Розбити на частини і  відокремити: зелена завіса
Відповідні 
чіпкі рослини 
представлено 
на сторінках 
48—51.

Там, де кам’яна огорожа здається надто масивною і бракує місця для живо
плоту, територію саду можна поділити опорами для плетіння рослин. Для 
їх установлення необхідно мінімум місця, вони створюють ефект розділен
ня, у разі потреби захищають, і при цьому не ізолюють окремі ділянки. Рос
лини не слід висаджувати дуже густо, щоб конструкція була доступна для 
огляду. Завдяки тому, що крізь листя потрапляє сонячне світло, ця кон
струкція нагадує альтанку.
Важливим елементом саду є правильно розміщена пергола (крита алея): 
вона може бути кордоном ділянки, відокремлювати місце для паркування 
автомобіля, оточувати ділянку з місцями для сидіння або розміщатися 
уздовж доріжок. Для цієї конструкції придадуться колоди або брус, які 
можна придбати готовими в магазині будматеріалів. Важливо, щоб дерев’я 
ні стійки не контактували з вологим ґрунтом. Для цього дерев’яний брус 
кріпиться на спеціальні металеві опори чи до бетонної основи. Між дере
вом і ґрунтом має бути відстань приблизно 20 см. Добрий вигляд мають 
опорні стовпи кам’яного мурування або моноліти з натурального каменя. 
Але це коштує чималих грошей і реально застосовується тільки у великих 
садах.

Ім іт ація альтанки за допомогою арок і ґрат
Якщо простір обмежений, як альтернативу можна використовувати арки, 
що стоять окремо. Навіть дві-три арки створюють ілюзію аркади. Дерев’яні 
арки можуть мати прямокутну форму, але в продажу є також і дугоподібні 
балки. Для таких арок використовується як цілий брус, так і склеєний 
з безлічі смуг деревини.
Приємний вигляд створює арка воріт, що стоїть окремо, особливо, якщо по 
ній плетуться троянда і ломиніс. Оскільки така увита рослинами арка весь 
час перебуває в центрі уваги, слід приділити увагу її якісному виконанню.



Р о з б и т и  на ч а с т и н и  і в і д о к р е м и т и :  з е л е н а  з а в і с а

Конструкції, стійкі до негоди, але при цьому такі, щоб створювали відчуття 
легкості, виготовляють або з оцинкованого металу з порошковим напилен
ням або ж із високоякісної сталі, наприклад із кортенівської сталі, стійкої 
до внутрішньої корозії. Незамінною для батожистої троянди залишаються 
розташовані у формі драбини поперечини, між якими можуть проходити 
пагони.
Наступний варіант, що дає змогу економити місце, це використання колон 
та вігвамів. Маючи стійку основу, вони можуть озеленюватися різними 
кущами, наприклад трояндами. Витончені ж  конструкції та дерев’яні пле
тені споруди, навпаки, повинні поєднуватися з виткими трав’янистими 
однорічними рослинами.

. На балконах і терасах часто достатньо тимчасової «ширми». Для цього 
можна використовувати трельяжі (ґрати). Ґрати з дерева чи металу можна 

' закріпити на клумбі або встановити їх над ємністю з рослинами. Швидко
рослі однорічні рослини вже протягом кількох тижнів утворюють гарну 
завісу, яку наприкінці сезону можна використовувати для компосту.

Ш палери: м іцні та ст ійкі до негоди
Надзвичайно гарний вигляд має шпалера, прикріплена до стіни будинку. 
Проте для фіксації кріплень, натяжних мотузок і дроту для плетіння рос
лин необхідні численні отвори на зовнішній стіні. До того ж, маскування 
наявних архітектурних дефектів не повинне вирішуватися за рахунок 
таких ґрат. І нарешті, виготовлення шпалери, особливо декоративної шпа
лери для фруктів, потребує значних трудових затрат! Якщо ж ви все-таки 
вирішили зробити шпалеру, слід вибрати гарну, надійну конструкцію з без
доганно обробленого дерева чи з високоякісної сталі.

Опорні та ґратчасті конструкції
Форма Матеріал Рослини

Пергола дерево, сталь, камінь для стовпів (дерев'яна 
опора)

чіпкі кущі: вайґелія, запашна жимолость*, 
виноград, ломиніс, ківі, садовий жасмин

Арка, аркада дерево, метал троянди/ломиніс, 
виткі кущі

Шпалера дерево, метал,
горизонтальні дротові розтяжки

фруктові культури: груша, яблуня, айва, 
виноград

Дротяна сітка арматурна сітка, 
вертикальні дротяні розтяжки

гортензія чіпка, різні види ломиноса

Трельяж 

Колона і вігвам

ґрати з дерева або металу . 

метал, плетене кріплення і

однорічні чіпкі та виткі рослини, такі як горошок 
запашний, красоля**, декоративна квасоля, 
іпомея, рудбекія***, низькорослий ломиніс

* Інша наукова назва рослини — деревник.
** Багато хто звик до назви настурція.

*** Рудбекія має ще одну наукову назву — чорноочка.
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Доріжки, сходинки й тераси
Не залиті 
бетоном 
доріжки легко 
пристосувати 
до можливих 
змін: у  разі 
потреби 
можна при
брати або 
додати каме
нів, а також 
змінити 
напрям 
доріжки.

Для під’їзних доріжок, місць для паркування і далеко не в останню чергу 
для майданчиків, на яких буде встановлено садові меблі, необхідні надій
ні (стійкі, міцні) поверхні. Вони мають бути сплановані ще до засаджу
вання клумб та засівання газонів. Не слід недооцінювати пов’язані з цим 
витрати! Оскільки від доріжок, терас і сходинок, як правило, сподівають
ся довговічності, слід своєчасно визначитися з їх вибором за основними 
характеристиками, обрати спосіб будівельних робіт та будівельні матері
али. Більшість садівників-аматорів невправні до такої праці і не мають 
у своєму розпорядженні необхідного для цього часу. Крім того, для ство
рення доріжок знадобиться спеціальне обладнання, з яким не кожен 
зможе впоратися. Тому для таких дорогих робіт, що потребують до того ж 
значних фізичних витрат, рекомендується звернутися у фірму, що спеціа
лізується на садівництві та ландшафтному дизайні. Кваліфіковані фахівці 
зможуть із високоякісного матеріалу побудувати красиві і в той же час 
довговічні споруди. Отже, ви будете впевнені в якісному професійному 
виконанні робіт. Крім того, подібні фірми зобов’язані надавати гарантію 
на виконану роботу.

Переваги та недоліки облицювання з натурального каменю
Із натурального каменю виготовляються особливо гарні та довговічні 
поверхні. Від міцності каменю залежить вид обробки: особливо твердими 
(і дорогими) видами каменю є гнейс, порфір і кварцит, які продаються, як 
правило, з шорсткою поверхнею неправильної форми. До твердих порід 
каменю належать також граніт та базальт, які найчастіше можна придбати 
з уже шліфованою поверхнею. Гладка, шліфована поверхня швидко стає 
слизькою, тому з шорсткою поверхнею працювати легко. Саме з цієї при
чини поліровані матеріали не призначені для використання поза примі
щеннями. Серед м’яких порід каменю популярний глинистий сланець 
(шифер), який легко розколюється на тонкі рівні пластинки, тоді як вапняк 
і піщаник необхідно розпилювати в кам’яному кар’єрі. Слід сказати, що всі 
поверхні з натурального каменю завдяки своїй природній структурі та 
дещо нерівномірному забарвленню мають гарний природний вигляд. 
Продавці будівельних матеріалів пропонують найрізноманітніші формати: 
плити або так і залишаються з краями неправильної форми, або ж їм нада
ють форми багатокутника. Це вимагає від підприємства, що виконує такий 
вид робіт, певного вміння, щоб стики не здавалися надто широкими. 
Кожне місце приєднання обтісується індивідуально або ж вільні поверхні 
між великими плитами заповнюються дрібними камінчиками.
Останнім часом виникла тенденція засипати кольоровими блискучими 

керамічними елементами простори між однотонними плитами або 
мостовим каменем. Завдяки використанню акуратно випиля

них каменів, ширина і довжина яких зміняється з певною 
періодичністю, і з’являються поверхні з цікавим 

малюнком.

Концентричні кола з мостового каменю різного 
розміру створюють дивовижний малюнок



Д о р і ж к и ,  с х о д и н к и  й т е р а с и

Штучний камінь:
різном аніт ніст ь визначає пропозицію
Будівельна промисловість випускає величезний асорти
мент недорогих бетонних блоків. Деякі з так званих штуч
них каменів справді важко відрізнити від натурального 
продукту — отже, ціна на них практично досягає рівня 
цін на натуральний камінь. Широко застосовуються 
бетонні газонні ґрати чи цегла з отворами певної форми. 
Отвори заповнюються сумішшю із землі та піску, так, щоб 
усередині них могли рости трава та різні рослини. Так 
створюється озеленена територія, але при цьому постійно 
доступна для в’їзду і виїзду, паркування, а також створен
ня нестаціонарних місць для сидіння, яка не закриває 
землю.

Для мостіння доріжок і майданчиків пропонується продукція з різними 
поверхнями: це може бути відшліфована, після піскоструминної обробки, 
поверхня, з’явилися вироби з кольорового бетону. Крім того існують виро
би з пресованого бетону, який відтворює різноманітні фактури природного 
каменя у поєднанні з широкою гамою кольорів. Продавці будматеріалів на 
своїх виставках демонструють величезну різноманітність матеріалів, з яких 
за бажанням можна скласти поверхні будь-якої форми і з будь-яким 
малюнком. Проте в першу чергу перевага віддається простим формам, які 
завдяки правильній компоновці дають змогу досягти гарного графічного 
ефекту. ,
Мостовий камінь і плити кладуть в основному на ущільнений будівельний 
ґрунт і підкладку завтовшки 20—25 см із суміші піску з гравієм або щебе
нем. Вирівнюючий шар і заповнення для стиків найкраще робити з піску. 
Застосовувати цементний розчин недоцільно, оскільки рано чи пізно з’яв 
ляються тріщини, через які проступатиме вода, — у такому разі взимку 
облицювання замерзає. Також немає необхідності в цементуванні стиків — 
рослини, що пробиваються в місцях стиків, переплітаючись корінням, 
якнайкраще зв’язують між собою плити.

Траву на місці озеленених 
стиків можна в разі потреби 
скосити

Матеріали, вибрані для покриття доріжок та кам’яних огорож, мають поєднуватися між собою. 
Красиво, коли в саду скрізь використовується один і той самий матеріал



Облаштування і освоєння саду

Крім озеленених майданчиків, квіткових клумб, живоплотів та деревної 
рослинності, у саду є ще багато гарних, корисних або життєво необхідних 
елементів. Майстерність оформлення саду полягає в тому, щоб усе це — від 
пісочниці до місця для сушіння білизни, від вишні до витких рослин — 
правильно поєднати між собою. У садівників-иовачків першими в переліку 
омріяних об’єктів їхнього саду зазначено ставок і альтанку. І те, й інше 
означає значні витрати матеріалів і коштів. Не радимо вам поспішати з уті
ленням у життя такого сумнівного з економічного погляду рішення, ліпше 
відкладіть ці капіталовкладення на кілька років. За цей час ви можете 
зібрати інформацію і ознайомитися з пропозиціями різних фірм, що спе
ціалізуються в цій сфері. Виготовлені за вашим індивідуальним замовлен
ням споруди мають високу ціну, але вони більш довговічні, ніж поспіхом 
куплена, заздалегідь виготовлена продукція масового виробництва. Це 
стосується стильних, обвитих рослинами місць для сидіння (малюнок пра
воруч) так само, як і засадженого рослинністю ставка, що гармонійно впи
сався в ландшафт вашого саду (фото знизу).

Як розмістити корисне і важливе
Найбільш практичною спорудою в саду є сарай для сільськогосподар
ського обладнання, у якому зберігаються садове знаряддя, візок і решта 
реманенту. Його перевага полягає в тому, що все тут у господаря, як то 
кажуть, напохваті. Вельми популярні будиночки у саду, в яких можна 
розмістити велосипеди та іграшки. Проте в садах поряд із будинками 
рядової забудови вони займають багато місця. У такому разі рекоменду-

Так само як 
і житловий 
будинок, сад 
можна розді
лити на окремі 
зони, і меш
канці зможуть 
оснащувати їх 
залежно від 
своїх потреб 
та побажань.

Садові стільці зі стійкої до негоди деревини запрошують розслабитися на березі водойми



Оригінальні, майстерно виготовлені споруди 
часто трапляються в Англії. Романтично увиті 
рослинами альтанки захищають, і водночас 
не заступають краєвид

ються прості ящики і шафи, які припасо
вують до стіни будинку.
Певного проблемою є дещо неблаговидні 
контейнери для сміття. Вони мають стояти 
край дороги, псуючи при цьому зовнішній 
вигляд палісадника. Дорогі будиночки для 
сміттєвих контейнерів чи масивний палісад 
(частокіл) лише збільшують проблему. 
Контейнери для сміття можна заховати за 
вдалою з архітектурної точки зору кам’яною 
стіною, або ж відокремити їх від усього 
саду за допомогою опорної сітки. Рослини 
чудово замаскують цю ваду.

А к т у а л ь н і задуми: підклю чення води та елект рики
Ще на стадії проектування слід замислитися над тим, де в саду будуть необ
хідні підключення для води та електрики. Водопровідний кран на відкритій 
території потрібний для поливу, отже, підключення до води та водопровід
ні крани мають бути розташовані як біля тераси (для рослин, дерев у діж
ках), так і якомога ближче до овочевих грядок. Також потрібно забезпечити 
подачу води до фонтанів і струмків. У той же час для роботи водяних насо
сів і фонтанів необхідне підключення до електрики. Крім того, слід перед
бачити джерела світла біля місць для сидіння та уздовж головної доріжки,
якщо ви збираєтеся бувати там 
уночі. Перш за все, з міркувань без
пеки мають бути добре освітлені 
сходинки. Хотілося б, щоб навіть 
доріжка до компостної ями освіт
лювалася достатньо.
У великих садах і в міських районах 
додатково встановлюють датчики 
руху, які дають змогу почуватися 
безпечно. Освітлення, у той же час, 
має і естетичне призначення: окре
мі джерела світла усередині саду 
дозволяють, особливо в сезони 
з коротким світловим днем, з при
ємністю спостерігати за садом 
з будинку. Усі ці джерела світла пра
цюють за допомогою електрики, за 
винятком хіба що ліхтарів на соняч
них батареях, що не живляться від 
електромережі.
Про місця розташування цих під
ключень та проводки вам слід поду
мати ще в процесі планування саду, 
адже прокладення додаткової про
водки в засадженому і вже підрос
лому саду потребуватиме значних 
витрат.

Е л ем енти  саду

□  Огорожа і кам'яна стіна

□  Стаціонарні доріжки та сходи

О  Непостійні, неукріплені стежки

□  Майданчики зелених насаджень

□  Квіткові клумби

О  Фруктовий сад

□  Ставок, струмок, фонтан чи водоспад

□  Територія дикої природи

О  Компостна яма

□  Місце для велосипедів та автомобіля

□  Контейнери для сміття

О  Місце для сушіння білизни

□  Місця для сидіння

□  Місця для спостереження за природою

О  Пісочниця

□  Будівельний куточок, «дослідницька станція» 
для дітей

□  Вежа, будинок на дереві

| У
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Природне садівництво
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Ф ілософ ія в ід кр и т и х  ко р д о н ів
Квітучі багатолітники, що не потребують особливого 
догляду, я к і кв ітнуть  без регулярного удобрювання та 
постійного поливу, сусідять переважно з м ісцевим и 
представниками флори. Деревні рослини та багато
л ітники  м ож уть  вільно розростатися в будь-який б ік. 
Озеленені м айданчики , багатолітні рослини та кущ і 
на краю д іл янки  сплітаються м іж  собою. О крем і рос
лини, такі я к  двор ічний  наперсник пурпуровий ф ідіїаШ  
ригригеа), з'являються з року в р ік, причом у щоразу на 
новом у м ісц і. Через надто часте перекопування та про
полювання такі «бродяги» ш видко зникаю ть. Плавні 
переходи дають зм о гу  без проблем косити озеленені 
м айданчики  аж  до самих клум б. Л уж ки  підстригаються 
два-три  рази на р ік, треба т ільки  скошувати стеж ки, щоб 
в ідкрити  доступ до решти території. Подібний сад м ожна 
утрим увати в добром у стані з м енш им и  витратами, н іж  
коротко стрижений газон, я кий  необхідно п ідстригати як 
м ін ім ум  кож н і два ти ж н і.

11ІІ

Будь л аска , н е  тур б уй те !
На клум бі, розташ ованій узд овж  д о р іж ки  з гравію , рос
туть найр ізном ан ітн іш і багатолітники. Д и к і види рослин 
і садові селекційні види цв ітуть поряд один з одним  
у ц ілковитій  гармонії. Для тако ї клум би п ідходять лиш е 
рослини, здатні витримати конкуренц ію , типові пред
ставники декоративних багатол ітників тут  не виживуть. 
Особлива перевага віддається л е гки м  у догляді, посухо
ст ій ки м  рослинам, таким  я к  полин (Агієтізіа), д зво ники  
персиколисті (Сатрапиіа рекісіїо ііа) і деревій гібридний 
(АсНіІІеа НуЬгШеп). Квітучі колоски, зонтики  і кетяги 
в ідцвітаю ть через значний п р о м іж о к  часу. Після цього 
декоративні супліддя та висохлі стебла м ож уть  залиш и
тися. Вони є для інш их рослин п ід трим кою  або опорою 
для плетіння, а та ко ж  джерелом  корм у  для птахів. 
Рослинність має власну динам іку , і ї ї  склад зм іню ється 
з року в рік.

і,



Іде ї  д ля  вас:  п р и р о д н и й  сад

Ідеї для вас: природний сад

Попри всі прикладені до планування і розбивки саду зусилля він ніколи 
не буває закінченим, постійно змінюючись упродовж багатьох років. 
Після садіння багатолітників і кущів має минути як мінімум три роки, 
доки рослини більш чи менш приживуться. Якщо якісь із рослин пропа
дають, їх необхідно замінювати новими саджанцями. З другого боку, 
деякі бур’яни так буйно розростаються, що доводиться коригувати їхню 
чисельність. Не поспішайте виривати рослини, якщо вас поки що не задо
вольняє результат. У більшості випадків як окремим екземплярам, так 
і групі рослин слід дати час для природного розвитку. і'
Часто ми уявляємо собі, який вигляд повинен мати наш сад. При цьому 
час цвітіння і розвитку рослин розраховуємо не зовсім точно. Слід навчи
тися брати до уваги незапланований результат. Не обмежуйтеся виключ
но тим, що ви самостійно посіяли чи посадили в саду. Дайте певною 
мірою рослинам самим «селитися» у вашому саду. Маються на увазі не 
докучливі бур’яни, що укоріняються проти вашої волі, а гарні місцеві 
рослини, такі як калачики заячі* (Маїуа аісеа), бедринець (Рітріпеїіа), 
дивина” (УегЬазсит), свербіжниця (Кпаиііа), звіробій (крівця) (Нурегісит) 
і навіть черсак {Оірвасив). Залиште цю «дику красу», принаймні, за межа
ми квіткової клумби та овочевої грядки. Терпіння та завзятість — це саме 
ті якості, які вирізняють доброго садівника!

Житло для тварин
Ж иття в саду — це не лише рослини, а й дрібні дикі тварини, яких потріб
но не лише терпіти, але й усвідомлено принаджувати до саду. Птахи зна
ходять тут місця для гнізд і великий вибір корму — фрукти, насіння, 
комах. їжак будує своє житло під купою гілля, ящірки вигрівають боки на 
верхньому ряду мурування кам’яної стіни, павуки плетуть павутину 
в кущах, а інколи і на дверях сараю. Залишайте в саду різного роду дереви
ну, особливо пні зрубаних дерев. Прикрашені одним-двома папоротями, 
вони створять образ природного саду. І якщо в цьому пні знайде собі при
тулок веретільниця, то ви на правильному шляху до природного, сповне
ного життям саду.

Ще кілька слів про догляд
Гігієна, з якою ми знайомі з досвіду життя в домі, у саду набуває зовсім 
іншого значення. Кожен елемент саду потребує догляду, інакше вже за 
кілька років уся рослинність буйно розростеться. Зрозуміло, що уражені 
хворобою рослини слід видаляти із саду. Щоб розпізнати проблему вчас
но, рекомендується частіше оглядати і постійно доглядати рослини. Тоді 
регулярна робота в саду буде ефективнішою і менш утомливою, ніж рідкі, 
але напружені масштабні акції раз на рік. Із часом розвивається здатність 
розуміти, де необхідне обрізування чи прополювання.

* Відомі ще як рожі, або мальви.
** Її часто називають коров’як.





27

Засаджування 
саду
Природне садівництво — це ключ до успіху! 
Вибір рослин залежить у першу чергу від 
кліматичних умов місцевості. Проте 
багатолітники та кущі повинні не просто 
відповідати місцевим умовам, а й виконувати 
естетичні функції: йдеться про тривале 
цвітіння, красиве фруктове оздоблення, 
привабливі рослинні форми, барвисте осіннє 
листя та здатність перебути зиму.
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Дикі рослини, 
що виросли 
в природних 
умовах, так 
звані 
«рослини- 
покажчики» 
надають цінну 
інформацію 
щодо хімічних 
та фізичних 
властивостей 
ґрунту.

Плануючи місце під майбутній сад, необхідно ознайомитися з умовами міс
цевості, щоб визначити, які рослинні культури успішно розвиватимуться 
на даній території. Якщо ґрунт сирий або вже виснажений, то, вживши від
повідні заходи для його передсадивної підготовки, вам протягом певного 
часу вдасться поліпшити його якість і зробити придатним для садіння рос
лин (с. ЗО—31).
Реальні висновки про якість ґрунту можна зробити, виходячи з аналізу 
диких рослин, що виростають на ділянці природним чином. Бур’янами 
вони стають у тому разі, якщо ростуть на небажаних місцях, коли їх занад
то багато і вони стають конкурентами культурних рослин у боротьбі за 
воду, світло та поживні речовини. Багато видів рослин прив’язано до пев
них характеристик ґрунту та місцевості: зірочник, незабутниця (галінсога), 
кропива і глуха кропива пурпурова ростуть на ґрунті, багатому гумусом, 
і їх часто можна зустріти в зарослих садах. Срібна трава, або булавоносець, 
і полин вказують на наявність піщаного ґрунту. Жовтці, родовик і підма
ренник чіпкий виростають на суглинному ґрунті, тоді як виткий жовтець 
і перстач сигналізують про глинистий ґрунт. Цикорій із шавлією луговою 
з’являються на сухому суглинному ґрунті, і навпаки — жеруха лучна, м’ята 
та плакун вказують на сирий ґрунт.

Увага, порушення структури ґрунту!
Хвощ та підбіл (відома всім мати-й-мачуха) «попереджають» вас про сирі 
шари ґрунту. На таких ділянках належить зробити глибоке розпушування, 
інакше будь-які спроби посадити тут рослини спіткає невдача. Таких самих

Небажані бур'яни
Сі К р о п и в а  д в о д о м н а  ^ 3І К р о п и в а  д в о д о м н а

ІІП Ісо  сііоіса

Оскільки кропива росте переважно 
в ґрунті з високим вмістом поживних 
речовин, вона асоціюється із зарослим, 
недоглянутим садом. Тепер екологи 
рекомендують залишати цю ображену 
рослину в мало помітному кутку ділянки: 
адже вона — єдина кормова рослина для 
гусениць сатурнії та кропив'янки 
(кропив'яної ванесси).
Способи боротьби: кропива рідко буває 
обтяжливою. Навколоземне обрізування 
перед утворенням насіння контролює 
ріст рослини.
Використання: з молодих листочків 
із натертим яблуком і невеликою кількіс
тю вершків виходить чудовий салат. 
Пагони і листки готуються як шпинат, 
листя має добрий смак у супі. Чай з кро
пиви — це домашній лікувальний засіб 
від подагри, астми та дефіциту заліза 
в крові.

К ул ьбаба
Тагахасит оїґіс іпа їе

Декоративну цінність мають як незвичай
ні суцвіття, так і круглі супліддя з числен
них «парашутів». Неприємна особливість 
цієї рослини полягає в тому, що її розетки 
скоро стають занадто широкими і витіс
няють сусідні рослини.
Способи боротьби: рослини, що вирос
ли, необхідно швидко знищувати: молоді 
рослини достатньо зрубати або висмик
нути, більш зрілі необхідно викопувати. 
Честолюбні садівники безжально вини
щують ці рослини навіть на газонах. Куль
баби не ростуть на ґрунті, що має низь
кий вміст поживних речовин. 
Використання: з ніжних листочків 
у поєднанні з кислим маринадом вихо
дить пікантний салат. Якщо горщик 
з кульбабою накрити на пару тижнів, 
можна зібрати побляклі листочки з при
ємним смаком.
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Сердечник луговий цвіте у травні на відкритих вологих 
ділянках

заходів слід уживати, якщо будяк, ромашка пахуча 
і подорожник вкажуть на ущільнений ґрунт. 
Більшість рослин найліпше ростуть на ґрунті з ней
тральною або злегка кислою реакцією; надто багато 
вапна в ґрунті може сприяти росту багатьох рослин. 
Родовик, цикорій та шавлія лучна краще розвива
ються на ґрунті, багатому вапном, польові фіалки, 
щавель та анабазис ростуть на ґрунті з незначним 
умістом вапна.
Небажані бур’яни завжди з’являтимуться в саду, 
адже в ґрунті будь-якого саду міститься стільки різ

ного насіння, що його годі й перелічити. Варто лишень настати сприятли
вим умовам, як воно відразу ж  починає проростати. Своєчасне прополю
вання стане запорукою того, що бур’яни не стануть для вас довготривалою 
проблемою. У багатьох сучасних публікаціях йдеться про використання 
диких рослин на кухні. Чому б і вам якось не приготувати лазанню з яглиці 
чи салат із кропиви?

Знищення укорінених бур'янів
Укорінені бур’яни потребують рішучих дій, особливо якщо на території 
майбутнього саду розрослися пирій, яглиця, берізка та ожина. Найжорсто- 
кішим методом боротьби було б перекопування ґрунту екскаватором або ж 
одноразовий обробіток гербіцидами. Ефективний метод полягає в тому, 
щоб на кілька місяців укрити уражену поверхню міцною мульчувальною 
плівкою (див. с. 141).

Це дивовижна рослина з глибоко прорі
заними листочками і широкими квітами 
у формі зонтиків, яка, на жаль, надто 
буйно росте, і вже якщо вона де-небудь 
з'являється — зазвичай у тінистому внут
рішньому дворику або під живопло
том — її практично неможливо знищити. 
Способи боротьби: необхідно повторно 
скошувати рослину, щойно вона 
з'являється. Проте шляхом розгалуження 
під землею рослина нестримно поширю
ється садом. Як один із методів боротьби, 
на кілька місяців можна накрити чорною 
плівкою уражену цією рослиною поверх
ню. Картопля або красоля ростуть швид
ше за яглицю і заглушують її. 
Використання: яглицю готують як шпи
нат, нею можна фарширувати помідори. 
Стебла готуються як овочі.

Ця первісна рослина складається з безлі
чі розгалужених пагонів. Поява хвоща 
свідчить про наявність у ґрунті водонос
них шарів, що виникають через ущіль
нення в ньому, або ж наявність глиняних 
водопроникних шарів.
Способи боротьби: коренева система 
хвоща пронизує ґрунт на глибину 1—2 м. 
Оскільки його поява пов'язана з більш 
серйозною проблемою, то залишається 
лише час від часу зривати стебло росли
ни. Але рано чи пізно краще все ж про
вести глибоке спушування ґрунту. 
Використання: добриво у формі настою 
з хвоща є чудовим препаратом для 
обприскування рослинних культур 
з метою захисту від грибкових захворю
вань. Високий вміст силікату (кремнекис
лої солі) сприяє зміцненню листяної час
тини рослини.

Я гл иця зв и ч а й н а
Аедоросііит росіадгагіа

ІХ в о щ  по л ь о в ий
Едиізеґит  агуепзе
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Насамперед 
необхідно усу
нути неспри
ятливі власти
вості верх
нього шару 
ґрунту.

В основному нашим декоративним і корисним рослинам необхідний добре 
провітрюваний ґрунт із високим вмістом поживних речовин, який би вби
рав воду і справно відділяв надмірні опади. Для родючого ґрунту необхід
ний високий вміст гумусу, який утворюється від розкладання органічних 
речовин. Високий вміст гумусу в ґрунті сприяє тому, що баланс води та 
поживних речовин перебуває в нормі.
Як можна в загальних рисах визначити наявний тип ґрунту, показано 
в наведеній таблиці. Усі заходи щодо поліпшення ґрунту спрямовано на те, 
щоб підвищити вміст органічних речовин у ґрунті і збалансувати кількість 
великих та малих пор у структурі ґрунту.
У великих порах вода швидко стікає вниз, дрібні пори, навпаки, утриму
ють воду в зоні проростання. Добрий ґрунт для саду вирізняється збалан
сованою кількістю великих і малих мінеральних часток.
Разом, з органічними продуктами розкладання під впливом живих орга
нізмів у ґрунті утворюється постійно пухка структура, яка не руйнується 
під час посухи, і не розтікається від надлишку вологи. Мікроорганізми

«піклуються» про пухку структуру ґрунту 
і під час процесів перетворення та роз
щеплювання виділяють живильні речови
ни для рослин.

Ґрунт має бути пухкий
Перш ніж  планувати сад, необхідно усу
нути несприятливі ґрунтові умови. 
Ущільнення ґрунту мають бути розпуш е
ні до глибших шарів. Для цього можна 
вдатися до послуг підприємств, що п ра
цюють зі спеціальним обладнанням. 
Або ж  можна прокопати ґрунт (доки сім 
потів зійде) завглибшки на дві-три лопа
ти, розпуш ити ґрунт і перемішати його 
шари. Ріш учих заходів слід уж ивати 
і тоді, якщ о в ґрунті утворився шар, що 
нагромаджує воду. У такому разі найчас
тіше необхідно перекопати екскаватором 
ущільнену ділянку, а іноді й усю терито
рію. Перед заповненням нового шару 
землі основа перемішується з піском та 
щебенем. Одноразове глибоке поліпш ен
ня ґрунтових умов рекомендується також 
для надміру глинистого ґрунту або коли 

в періоди вологості та сухості часто поперемінно з ’являю ться сірі, бурі 
або чорні грудки землі.
Перш ніж розпочати планування саду, слід було б провести аналіз ґрунту 
в державній або приватній лабораторії. Для цього необхідно узяти з кіль
кох ділянок саду землю, змішати все в ковші та відправити жменю матері
алу на аналіз. Зазвичай визначається вид ґрунту (див. таблицю с. 31),

Необроблений грунт найліпше обробляти 
висіванням фацелії (Ркасеїіа). Протягом кількох 
тижнів суцвіття цієї рослини, якими живляться 
бджоли, прикрашатимуть клумбу
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водневий показник, а також вміст азоту, калію та фосфору. За бажанням 
можна встановити придатну для рослин кількість таких елементів, як 
магній, бор, марганець та залізо.

Родючіст ь завдяки сидеральном у удобрюванню
Для необробленого досі ґрунту, так само як і для виснаженого ґрунту, який 
тривалий час використовувався, засівання зеленого добрива є одним 
із видів лікування. Найбільше підходять для цього рослини з родини мете
ликових: конюшина, люпин, горошок, — які містять на своєму корінні 
бульбочкові бактерії, що можуть поглинати азот із повітря та збагачувати 
ґрунт цією цінною поживною речовиною. Чудову структуру ґрунту зали
шають після себе посіви фацелії медоносної (пижмолистої) (РНасеїіа 
іапасеіі/оііа) та нагідок лікарських (Саіепсіиіа аЦІсіпаІіз). Обидва види до 
того ж  гарно цвітуть. Зелене добриво засівають навесні або восени, щоб 
ґрунт залишався покритим. Скошену зелену масу, перш ніж її використову
вати, залишають на кілька днів, щоб вона зів’яла.

Основні види ґрунтів
Види ґрунтів Проба на дотик Властивості Способи поліпшення

Кам'янистий ґрунт 
(гравій, щебінь)

крупні камені можна розпізнати 
і не пробуючи на дотик

дрібнозем відсутній, ґрунт неродю
чий, вода швидко просочується

необхідно додати верхній шар 
землі (орний шар) і регулярно 
підмішувати компост

Піщаний ґрунт якщо потерти землю між пальцями, 
можна відчути наявність піщинок, 
земля не прилипає до долонь

ґрунт легко обробляється, добре 
провітрюється, добре висихає 
і швидко нагрівається, поживні 
речовини швидко вимиваються

рекомендується підвищити вміст 
гумусу за допомогою сидерального 
добрива, необхідне регулярне дода
вання компосту та мульчувальних 
елементів

Суглинний ґрунт земля добре набуває різних форм, 
дуже бруднить руки, характерний 
малий вміст шорстких складників

ґрунт добре обробляється, досить 
родючий, повільно нагрівається 
і тільки поступово остигає, у сирому 
стані обробка ускладнюється

за допомогою зеленого добрива та 
компосту можна добитися високого 
вмісту органічних речовин, дода
вання вапняку сприяє вивільненню 
поживних речовин

Глинистий ґрунт земля чудово набуває різних 
форм: сформований ролик зберігає 
свою форму і має гладку, блискучу 
поверхню

відрізняється високою здатністю 
ґрунту до накопичення води, при 
цьому ґрунт погано провітрюється, 
холодний, схильний до ущільнень 
і замулювань, складно обробля
ється, у період посухи утворюються 
тріщини

слід підмішувати у великих 
кількостях пісок та гумус, щоб 
поліпшити провітрювання; люпин 
своєю широкою кореневою систе
мою розпушує ґрунт

Мергельний ґрунт сирий зразок ґрунту бруднить, 
сухий —  кришиться на дрібні 
складові

рівна поверхня, вода швидко стікає, 
органічні елементи швидко розкла
даються, але при цьому ґрунт має 
високий вміст вапна (лужна реакція 
ґрунту)

необхідно потурбуватися про 
більшу частину дрібнозему: додати 
грубого сирого ґрунту та органічних 
речовин, регулярно контролювати 
водневий показник у верхньому 
шарі ґрунту

Гумусовий ґрунт у сухому стані земля має 
порошкоподібний вигляд, насичена 
водою —  сира і жирна на дотик

спостерігається дуже високий 
вміст органічних речовин, ґрунт 
швидко нагрівається, добре 
зберігає вологість, у період посухи 
вивітрюється, кисле середовище

шляхом додавання мінеральних 
елементів можна підвищити 
водопроникність ґрунту, про- 
пласток порожньої породи сприяє 
утворенню поживних речовин, 
вапняк підвищує рівень водневого 
показника
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Природна огорожа: Ж и в О П Л І Г П ,  що вільно росте

Для саду необ
хідна огорожа. 
Живопліт 
формує при
родні зелені 
кордони 
і утворює тло 
для багатоліт
ників та літніх

Живопліт окрім своєї функції «захисного валу» довкола ділянки має ще 
й велике екологічне значення. Той, хто цінує природний сад із дикими бджо
лами, метеликами, жуками та співочим птаством, зробить свій вибір на 
користь живоплоту змішаного типу з місцевих видів деревної рослинності. 
На жаль, більшість лісових кущів, відповідних для живоплоту, такі як ліщи
на звичайна (Согуїив ауеііапа), черемха звичайна (Ргипш расіиз), горобина 
звичайна (8огЬи$ аисирагіа), бузина чорна (ЗатЬисш пі§га) або клен польо
вий (Асег сатрезіге), виростаючи, набувають завеликих розмірів як для 
наших садів, якщо їх не підстригати. Краще підійдуть бруслина європейська 
(Еиопутиз еигораеш), дерен* (Согпш-Агіеп), бирючина звичайна {Ьщизігит 
уиІ%аге), терен (Ргипи$ вріпо$а) та глід (Сгаіае^из-Агіеп). Усі вони досягають 
З м заввишки і як мінімум — 2 м завширшки.

Краса цілий рік
Серед великих, скромних на вид кущів, у період цвітіння зустрічаються 
прекрасні буйно квітучі представники: у травні розпускаються гібриди 
вайґелії тривалого цвітіння з трубчастими квітками рожевого, кармінового 
та насиченого пурпурово-червоного забарвлення, характерного для сорту 
«ВгІ5їо1 КиЬу». Доброю альтернативою на затінених або сухих ділянках 
стане кольквіція чарівна (Коїктіхіа атаЬіІіз). Цей кущ також протягом 
кількох тижнів квітне трубчастими суцвіттями, у яких у серединці видні- 
ється жовтий нектар. Особливо популярна буддлея Давида (ВиМІе)а 
Атійії), яка розцвітає лише в липні-серпні чудовим суцвіттям у формі біло
го, фіолетового або яскраво-червоного несправжнього колоса. Будлея по

Одна з відомих назв -

Дикий живопліт
Р ізн о м а н ітн іс ть , 
а не р ізн о б а р в н іс ть

Щоб створити гарний живопліт, слід 
обрати чотири-п'ять гармонійно поєд
нуваних видів, і розсадити їх, чергую
чи. Невелике деревце, це може бути 
польовий клен, низькоросла горобина 
чи декоративна яблуня, може здійма
тися над огорожею. Кущі стануть 
широкими і густими лише через кілька 
років, а поки що перед вільним про
стором між ними можна висадити кіль
ка маленьких кущиків. Відповідними 
рослинами для перших років є шипши
на (Й05 а гидоза), червонокорінник 
(СеапоіЬиз), низькорослий жилолист 
(дейція) (наприклад, йеиігіа дгасіїіз) 
або таволга (наприклад, 5рігаеа 
іаропіса). На сонячних, сухих ділянках

добре росте лаванда справжня 
Цауапсіиіа оіїісіпаїіз), сантоліна кипа
рисова (5 апіоііпа сЬатаесурагікіав) та 
різні види полину.

С тв о р ен н я  п ер ехо д ів

Живопліт у природних умовах 
об'єднує бордюр із багатолітників із 
різними групами рослин, залежно від 
того, як та чи інша сторона освітлена 
сонцем чи перебуває в затінку. Щось 
подібне можна зробити і в саду. Пере
хід до газону або до лугу можуть ство
рювати вищі багатолітники, наприклад 
дзвоники персиколисті (Сатрапи/а 
репісіїоііа), таволжник звичайний 
(Агипси5 сііоісиі), жовтозілля лучне 
(5епесіо]акоЬаеа), звіробій звичайний

(крівця звичайна) (Нурегісит 
регїогаїит), калачики заячі, калачики 
пижмові (Ма/і/а аісеа, М. тозсНаїа) на 
сонячному боці.
Для затіненої сторони живоплоту під
ходять різні види чемерника (напри
клад, НеІІеЬогиї ґоеіїсіш, Н. уіМ і ), 
горобейник пурпурово-блакитний 
(ИіЬоірегтит ригригеосаегиіеит), 
живокіст крупноквітковий (ЗутрЬуіит 
дгапсііїїогит) або різні види герані, 
такі як вегапіит х  охопіапит,
6. посіснит або С. 5апдиіпеит. Більш 
вишуканого та елегантного вигляду 
нададуть приворотень м'який 
(АІсЬетіІІа тоїііз), бадан серцелистий 
(Вегдепіа согбіМа), перстач золотис
тий і кущовий (РоїепІІІІа аигеа,
Р. ігиіісоза) або орлики звичайні 
(,Адиііедіа уиїдагіі).

*



У живоплоті, що росте вільно, можна спостерігати різні квітучі кущі

праву має назву «Метеликовий кущ»: у сонячні дні над нею просто-таки 
роєм кружляють метелики. Взимку кущ регулярно замерзає, випускаючи 
навесні нові пагони.
Різні види бузку звичайного (8угіща уиІ£агіз) також підходять для утворен
ня природного живопло'їу, хоча кущі виростають дещо громіздкими. Кра
сиві, рівномірно розгалужені кущі формують китайський бузок пониклий 
(Зугіща ге/іеха), бузок Звягінцева (5. 8^е§іпготї) або їхній гібрид бузок 
свегіфлекса (5. х $ше£І/Іеха). Його довгі зігнуті суцвіття у формі несправж
ніх колосків дійсно дуже привабливі на початку літа.
До найбільш поширених великих кущів для живоплоту належить ірга. Час
тіше за інших використовується ірга Ламарка (Атеїапскіег Іатагскії) родом 
з Північної Америки та місцевий вид ірга круглолиста (Атеїапскіег оуоііі). 
На кущах обох видів навесні розпускаються крихкі брості білих суцвіть, 
і в цей же час з’являються пагони мідно-коричневого кольору. Восени цей 
вогненний гіллястий кущ впадає в очі завдяки своєму яскравому оранжево- 
червоному убранню. Із чорно-синіх ягід можна прріготувати смачний джем. 
Поряд із відомою місцевою бруслиною можна також згадати і азіатську 
бруслину крилату (Еиопутиз аіаіш). У неї незвичайні чотиригранні зелену
вато-коричневі пагони, по краях яких розташовані пробкові крила. Восени 
кущ спалахує яскраво-червоним кольором не лише від листя, а й від незви
чайних плодів у формі шкірястої чотиригранної коробочки, яка під час 
дозрівання забарвлюється в яскраві жовтогарячі тони і залишається висіти 
на гілках практично всю зиму.
Серед різних видів калини рекомендуються східноазіатські селекційні екземп
ляри. Вони добре розвиваються в захищених тінистих місцях: калина Карльса 
(УіЬигпит сагіезіі) родом із Кореї виростає на 1 м і у квітні-травні рослина 
покривається щільними напівкулястими зонтичними суцвіттями. Чудове поєд
нання барв на бутонах, рожевих із зовнішнього боку і білих усередині, доповню
ється інтенсивним ароматом. А от калина складчаста (УіЬигпит ріісаіит) родом 
із Китаю та Японії росте швидше у висоту ніж у ширину. Широке овальне листя 
з дрібноскладчастою поверхнею красиво обрамляє плоскі білі суцвіття, що 
з’являються від травня до червня. На відміну від цього виду, для калини Фарре- 
ра (УіЬигпит /аггегі) характерне витончене листя на прямих, туго натягнутих 
пагонах. Надзвичайно великий кущ, що досягає висоти 2,5—3 м, квітне в зимові 
місяці: на голому гіллі від грудня до березня утворюються кетяги з ніжно-роже
вими суцвіттями з тонким ароматом гвоздики, які білішають у міру старіння.



Залататися В МЄЖІХЖ: формований живопліт

Огорожа, створюючи перешкоду для про
ходу, на відміну від живоплоту не захи
щає від небажаних поглядів. Зелені ж 
стіни можуть не лише успішно впоратися 
із цим завданням, а й водночас захищ а
ють від холодних вітрів, створюючи спри
ятливий мікроклімат і ідеальні куліси для 
квіткових клумб. Для підстриженого 
живоплоту потрібно значно менше місця, 
ніж для того, що росте вільно. Як прави
ло, ш ирина такої огорожі становить 
50—70 см, проте для надання правильної 
форми кущі необхідно постійно ретельно 
підстригати.

Ж иві кордони ділянки
Для формованого живоплоту підходить 
багато кущів: із певною силою росту, що 
добре галузяться, але перш за все, здатні 
пускати пагони зі сплячих бруньок на 
старій деревині. Класичними кущами для 
такого виду огорожі є самшит і барбарис, 
які в разі потреби можна залиш ати 
досить низькими, приблизно до висоти 
стегна. А садові форми карликового буку 
та польового клена, а також  ліщина 
і бирючина повинні виростати вище, як 
мінімум до висоти людського зросту. 

Живопліт із декоративного граба утворює густий Причому гілки можуть нахилятися у бік
зелений кордон довкола саду вулиці доти, поки зберігається необхід

ний «зазор» для безперешкодного пере
сування перехожих і транспортних засобів. Довговічну, густу й квітучу 
огорожу можуть утворити і декоративні форми кущів смородини: смо
родина золотиста (КіЬез аигеит ) із жовтими гроноподібними суцвіття
ми або порічки криваві (КіЬез зап^иіпеит) з яскраво-червоним цвітін
ням. У тих випадках, коли потрібні не квітучі рослини, а такі, що густо 
галузяться, поряд із декоративними формами граба і буку, що часто 
використовуються, рекомендуються садові форми дуба або польового 
в’яза.
Для тих, хто хоче мати вічнозелену стіну, тис ягідний (негній-дерево) 
( Тахиз Ьассаіа) є чудовою альтернативою одноманітним шеренгам 
із колон ялівцю, туї чи кипариса. Такі ряди хвойних колон, посаджені не 
знаючи, створюють враження стерильності, і навряд чи щось іще може 
бути непривабливішим за них. Якщо ви дійсно хочете мати густу вічно
зелену огорожу, темно-зелений тис, що випромінює приємний спокій,



З а л и ш а т и с я  в ме жа х :  ф о р м о в а н и й  ж и в о п л і т

стане вдалим вибором — крім 
того, така огорожа є чудовим 
захищеним місцем для птахів, де 
вони можуть вити свої гнізда. 
П опулярний колоноподібний 
сорт тиса ягідного Тахт Ьассаіа 
«Разіі^іаїа» також часто застосо
вується як елемент живоплоту. 
Колючу захисну стіну утворюють 
барбарис звичайний (ВегЬегіз уиі- 
£агіз) та глодівець яскраво-черво
ний, або піраканта (РугасапіНа 
соссіпеа). На жаль, підстригання 
цих кущів не можна назвати лег
кою і приємною роботою: колючі 
шипи іноді проколюють навіть 
шкіряні робочі рукавички!

О

К ущ і для ф о р м о в а н о го  
ж и в о п л о т у

Л и с тя н і ку щ і
О  Клен польовий, АсегсатреЯге 

Граб європейський, (агріпив Ьеіиіив
□  Дерен звичайний, Сотивтав
□  Дерен-свидина, Согпивтдиіпеа
□  Глід звичайний, Сгаґаєдив Іаеуідаїа
□  Бук лісовий, Б. пурпуровий, РадиввуШіса і /а  ригригеа 
О  Бирючина звичайна, Идизіег, Идивігит чиїдаге

«Аігоуігєпі» і «Аїгоуігєп5 Беїесі»
О  Жимолость татарська (деревник татарський),

Ж. лісова (Д. лісовий), Ж. звичайна (Д. звичайний) 
іопісею Шагіса, і  хуіовіеит

□  Дуб падуболистий, Д. скельний, Оиегсив НісіМа, 
О.реігаеа

О  Жостір проносний, Ж. ламкий, Матпив саіііаПісиз,
/?. іїапдиіа

□  Смородина золотиста, ШЬев аигеит
□  В'яз малий, Штив тіпог
О  Калина Фаррера, УіЬигпит іапегі

В ічн о зел ен і л ис тян і ку щ і
□  Барбарис, ВегЬегіз-АПеп
□  Самшит вічнозелений, Вихив ветрепігепв іп 5ог(еп 
О  Падуб гостролистий, ІІехадиіМит

Бирючина круглолиста, Идиіїгит оуаІіМит  
(шіегдгііп)

о

Планомірне «будівництво» 
рік за роком

Для садіння ж ивоплоту у вико
пану садивну канавку завш ирш 
ки ЗО см із підготовленою зем 
лею засаджую ть молоді рослини.
При цьому необхідна відстань 
м іж  рослинам и залеж ить від 
якості або від р івня розвитку  
рослин. Після садіння рослини 
необхідно підрізати на 20—ЗО см.
Лише в такому разі кущі будуть 
добре галузитися і укоріню вати
ся. Н аступними роками ж и в о 
пліт «вибудовується» поступово: 
п ісля кож ного п ідстриган н я 
ж ивопліт повинен стати на 5 — 
максимум 10 см довш им та при
близно на 2 см ширшим. Ж и во
пліт, що росте надто ш видко, 
у ниж ній частині утворю є дуже 
мало бічних пагонів.
Форма, що нагадує трапецію, полегшує підстригання і запобігає утво
ренню голих ділянок. Спочатку необхідно стригти огорожу тричі на 
рік: у березні-квітні, у червні та вересні; пізніше достатньо буде двох 
разів на рік. Якщо живопліт виростає зависокий чи заш ирокий, можна 
обрізувати старі гілки. Ц ю  роботу необхідно проводити взимку. Після 
цього кущу знадобиться кілька років, щоб густо заповнити утворені 
прогалини.

Х в о й н і кул ьтур и
□  Ялівець звичайний,Ш регив соттипів
О  Модрина європейська, М. японська, іагіхіїесИиа, 

і  каетрїегі
□  Тис, Тахив-АПеп
□  Ялина звичайна Купрессина (смерека звичайна), Рісеа 

аЬіев «Сирге55Іпа»
О  Ялина сербська (смерека сербська), Рісеа отогіка



Вірний супутник: дерев© 6 І Л Я  будинку
Дерево є центром уваги в саду, зоно відкриває «третій вимір» і об’єднує 
будинок з його довкіллям. Якщо раніше супутниками будинку та його 
мешканців протягом десятиліть або кількох поколінь були липа, клен чи 
горіх, то в сучасному саду зазвичай знаходиться місце лише для невелико
го дерева; а в садах біля будинків типової забудови часто місця вистачає 
лише для декоративного кущика.
Окреме дерево, що росте біля будинку, — постійно в центрі уваги мешкан
ців. Тож, вибираючи таке дерево, слід подумати про ваші вимоги до нього, 
а також відшукати інформацію про різні рослини, їх характеристики та 
особливості догляду. І, звичайно ж, варто заплатити чималу суму за якісне 
дерево, вирощене за всіма правилами в деревному розсаднику. У ботаніч
них садах, на садівничих виставках та в деревних розсадниках можна 
ознайомитися з відповідними видами дерев і оцінити їх.

Д екорат ивні дерева «з характ ером»
Перш ніж вибрати дерево, необхідно дізнатися про його можливу висоту: 
дерево, яке швидко виростає до розмірів непропорційного велетня, дуже 
швидко розчарує його господарів — адже простір обмежений. Хоча дерева 
практично завжди можна обрізувати, проте правильне підстригання дере
ва потребує певних знань щодо індивідуальних особливостей росту окре
мого виду. З часом досвідчений садівник зможе правильно провадити 
обрізування дерев.

Перш ніж зро
бити свій 
вибір, зберіть 
інформацію 
про різні 
характеристи
ки рослини, 
скористав
шись катало
гом деревного 
розсадника.

Коригуйте висоту декоративних яблунь і насолоджуйтеся їх цвітінням навесні



В і р н и й  с у п у т н и к :  д е р е в о  б і л я  б у д и н к у

Густа фігурна крона акації 
утворюється завдяки щорічній 
декоративній стрижці

Одного разу 
підстрижене 
дерево надалі 
завжди потре
бує коригу
вального під
стригання.

Окрім привабливої форми рослини мають вирізнятися 
своїм гарним листям, яке восени забарвлюється у яскраві 
кольори. Потішить господаря і тривалий період цвітіння 
протягом садового року, і водночас деякі дерева можуть 
прикрашати фрукти.
Особливо красиві форми дерева характерні для наших 
яблунь і вишень. Декоративні яблуні рясно квітнуть білим, 
ніжно-рожевим або яскраво-рожевим кольором. Найтем- 
ніше цвітіння неймовірного пурпурово-рожевого відтінку 
характерне для сорту «Аітеу». Цей сорт від природи має 
круглу крону, тоді як сорти з білим цвітінням «Кесі }асіе» 
або «ЕVе е̂$Ь> мають широку крону зі звисаючими гілками. 
Двометрової висоти досягають яблуні сортів «Тіпа» та 

«Маїиз їогіп§о», обидві з білим цвітінням та темно-червоними плодами, 
які протягом місяця залишаються на дереві. Плоди можна використовува
ти на кухні, наприклад для приготування яблучного мусу. •
Ще пишніше цвітіння різних відтінків від білого до темно-рожевош 
характерне для декоративних вишень, проте вони досягають понад 5 м 
заввишки, тож добре подумайте, чи потрібно їх використовувати. А от 
штамбове мигдалеве деревце (Ргипиз ігіІоЬа) виростає лише 3 м заввишки. 
У березні-квітні воно тішить пишнотою неймовірно густого цвітіння 
у формі розеток. Широко відомі сакури (Ргипиз зеггиіаіа) виростають 
великими деревами, що не потребують особливого догляду. Особливою 
красою вирізняється сорт «БЬітісІзи-гакига», г і л к и  я к о г о  формують нахи
лене широке склепіння. Білосніжне суцвіття декоративно звисає малень
кими бростями.
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Назва Тип росту Суцвіття Вимоги й догляд

Церцис європейський. 
Сет Щ иаЛтт

негуста крона, посту
пово досягає 6 м 
заввишки

численні метеликові яскраво-рожевого 
кольору суцвіття розташовані уздовж 
гілок, час цвітіння —  травень

необхідне тепле, сонячне місце і вапняний, 
водопроникний ґрунт

Дерен японський або 
дерен Коуза, Согт 
коиза

елегантна форма 
з широкими гілками, 
до 5 м заввишки

чотири верхівкові листки (5 см завдовжки 
і загострені догори) оточують маленькі 
суцвіття у формі кошиків, час цвітіння —  
червень

невибаглива щодо місця розташування рос
лина, у цілому менш примхлива, ніж дерен 
звичайний Согпи5 ПогИа родом із Північної 
Америки

Яблуня декоративна, 
Маїиз Іогіпдо т . 
шдепііі

широка крона, 2— 4 м 
заввишки

у середині травня з рожевих бруньок 
з'являються численні білі суцвіття, 
а потім темно-червоні, крихітні, довгасті 
яблучка

невибагливий кущ, який росте на будь- 
якому поживному ґрунті, восени має 
жовто-оранжеве листя

Абрикоса японська, 
Ргипи$тите

дерево з кулястою 
кроною і тонкими зеле
ними пагонами, до 6 м 
заввишки

густо розташовані білі або рожеві 
суцвіття на пагонах попереднього року 
в травні-квітні, ще перед появою 
листя

завдяки підстриганню безпосередньо 
після цвітіння залишається маленьким, 
у Центральній Європі морозостійкий сорт, 
може рости дуже довго

Горобина півня,
М иаего ііпа

декоративне дерево 
5— 8 м заввишки, 
з часом із широкою 
негустою кроною

цвіте в травні біло-жовтим зонтичним 
суцвіттям, для літа характерні кетяги 
з оранжево-червоними плодами

примхлива щодо ґрунту і місця розташу
вання рослина,переносить яскраве сонце, 
легкий затінок і сухість, восени характерний 
інтенсивний червоний колір
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Яскраві та елегантні; В В Л І ІК І  К у щ і

Кущі оновлю
ються шляхом 
видалення 
старих гілок 
в основі, так 
найменшим 
чином пору
шується при
родна картина 
росту.

У малесенькому домашньому саду навіть одне деревце може здаватися 
масивним; у такому разі гарний квітучий великий кущ буде доброю аль
тернативою. Проте і в більшому саду кущі необхідні: їх висаджують на 
окремих ділянках саду такими собі острівцями з кущів. Великі кущі часто 
використовуються як тло для квіткових клумб і озеленених ділянок. Оби
раючи види і сорти кущів, будьте так само ретельними, як тоді, коли ви 
обираєте домашнє дерево. Кущі роками залишаються на тому місці, яке 
для них визначили із самого початку, тому повинні мати можливість рости 
безперешкодно. їх можна відносно легко обрізувати, вирізуючи старі гілки 
біля основи. Все ж  найкращий вигляд має кущ, що виріс у природних умо
вах, із характерною для нього формою росту.

Відповідне місце для багаторічного росту
Разом з очікуваною висотою рослини (якої вона, незважаючи на підстри
гання, завжди прагне досягти) істотне значення мають і вимоги до місце
вості. За несприятливих умов ґрунту краще від самого початку відмовити
ся від рослин вибагливих і скористатися перевіреними видами: 
невибагливими кущами є, наприклад, кольквіція чарівна (Коїкм/іігіа 
атаЬіІіз, див. с. 32), також ірга гладка (Атеїапскіег Іаеуіз), декоративні 
порічки криваві (смородина криваво-червона) (КіЬез зап%иіпеит) або азі
атські види та сорти калини (див. с. 33). Незвичайну особливість має кали
на зморшкуватолиста (УіЬигпит гкуіісіоркуііит), вона всю зиму зберігає 
своє велике, овальне, зморшкувате листя: у морозну пору покрите інеєм 
листя опускається донизу так, ніби кущ хоче закрити ним свої гілки.

Вишукані квітучі кущі
ПЧ а р ів н и й  го р іх ,

або га м ам ел іс  КА
Н а т а т е їіз  х  іп ґегт есііа

Уже наприкінці зими з бруньок розпуска
ються чотири вузькі стрічкоподібні 
пелюстки. Під час цвітіння протягом кіль
кох тижнів мідно-жовті або жовтогарячі 
пучки квіток сяють серед ажурної широ
кої крони. Восени велике листя набуває 
золотаво-жовтого кольору.
Вимоги: кущ, що повільно росте, розви
вається на будь-якому доглянутому ґрун
ті, у світлих, сонячних або злегка затіне
них місцях. Найкраще посадити кущ біля 
будинку, де можна було б милуватися 
незвичайним цвітінням із вікна. Гамамелі- 
су необхідно забезпечити достатньо 
місця: він погано переносить пересаджу
вання.
Види/сорти: Нататеїіз тоїііз, китай
ський гамамеліс м'яковолосистий може 
досягати висоти 5 м.

Го р те н зія  вел ико л и ста
Н усігапдеа  т а с ю р Ь у ІІа

Розлогий кущ квітне в червні-липні плос
кими або опуклими щитковими суцвіття
ми, прикрашеними білими, рожевими 
або синюватими приквітками. Ще довгий 
час після цвітіння висохлі стебла мають 
дуже декоративний вигляд.
Вимоги: кущ полюбляє сонячні, напівті- 
ньові ділянки, захищені від вітру. Влітку 
потреба у воді досить висока. Навесні 
необхідно коротко обрізувати пошко
джені морозом пагони. Але врахуйте: під
стригання шкодить цвітінню!
Види/сорти: для сорту Нусігапдеа 
рапісиїаіа «ОгапсііЯога», гортензії воло
тистої «Грандіфлора», характерні білі, 
конусоподібні суцвіття. Вона розвиваєть
ся на більш сухих ділянках.



Я с к р а в і  та  е л е г а н т н і :  в е л и к і  к у щ і

До цього ж виду належить і благородний японський 
сорт калини складчастої (УіЬигпит ріісаіит /о. 
іотепіозит «Магіевіі»). її горизонтально розта
шовані гілки в період цвітіння вкриваються 
плоскими зонтичними суцвіттями з вели
кими квітками по краях.
Китайський бузок починає галузитися 
знизу — не так, як звичайний бузок, тож 
і гілкам не просто рости вгору: сорти 
китайського бузку (5угіщ а  х скіпепзів) та 
Б. жозифлекса (5. х ]озі]Ігха) є зимостійки
ми гібридами з прямим щільним суцвіттям 
у формі колоса. Бузок повислий (5. ге/іеха) 
та Б. свегифлекса (5. х $ууе£І/їеха) утворю
ють слабо розгалуджені кущі; їх колосопо
дібне суцвіття демонструє неповторну гру 
барв, утворювану поєднанням ясно-роже
вих квіток і рожево-кармінових бутонів.
Добре зарекомендували себе вищі види жилолистів та спірей: сорт жило- 
лист кальмієцвітий (Оеиігіа х каїтіі/іога) з рожево-білим цвітінням 
у червні, сорт жилолист гібридний {Пеиігіа х куЬгійа) із суцвіттям темно- 
рожевого кольору, сорти таволги ніппонської (5рігаеа пірропіса) й таволги 
гострозубчастої (Зрігаеа х аг^иіа), обидва зі звисаючими пагонами, які під 
час цвітіння вкриваються гарними квітковими кетягами. Буддлея чергово- 
листа (ВисІсІІе)а аііегпі/оііа) зростає у формі густого, високого куща, тонкі 
гілки якого звисають каскадом. У червні пагони густо всівають квітки пур
пурових відтінків.

Примхливі одиничні 
кущі: дерен квітучий 
(Согпи$/1огіс1а/о. гиЬга)

Магнолія зірчаста
М а д п о ііа  в їе ііа їа

Задовго до того, як розпустяться листоч
ки, у березні з'являються білі, ароматні 
квіти з численними довгастими пелюст
ками. Гарний кущ виростає менший, ніж 
багато інших видів магнолії, і виріз
няється рясним цвітінням.
Вимоги: зірчастій магнолії необхідний 
добре підготовлений, багатий поживни
ми речовинами, свіжий і пухкий ґрунт на 
сонячній ділянці. Реакція ґрунту має бути 
злегка кислою. Оскільки корінь рослини 
сланкий, вона не переносить обробітку 
ґрунту в зоні кореневої системи. У зимові 
місяці слід покрити кореневу систему 
захисною мульчувальною плівкою. 
Види/сорти: Мадпоііа х  $оиІапдеапа, 
магнолія Суланжа або магнолія тюльпа
нова, має напрочуд гарні квітки. Проте 
вона занадто велика для більшості 
домашніх садів.

ОІрга гладка
А т еІапсН іег  Іаеуіз

У цього найвитонченішого виду ірги 
від кінця березня до середини квітня 
розпускаються білі гроноподібні суцвіт
тя. Вони чудово контрастують із ніжними 
коричневими пагонами та темною 
корою, із чорних солодких соковитих 
ягід роблять джем. Осіннє листя демон
струє чудову гру кольорів — від жовтога
рячих до багряних (див. також с. 33). 
Вимоги: невибагливий кущ росте як на 
сонці, так і в півтіні. Для рівномірної гіл
частості рослина повинна мати можли
вість вільно розвиватися.
Види/сорти: АтеІапсЬіегтаІіі, ірга зви
чайна, росте навіть на сухих кам'янистих 
ділянках. Ягоди місцевих видів — основ
ний корм для птахів.



Таволга японська Бумальда (8рігаеа ]аропіса «ВитаШа») та невеликі кущі троянд є опорою для 
багатолітників і однолітників на клумбах

Універсальні кущі
Тоді як у саду цілковито пану
ють дерева та високі кущі, 
по сусідству з ними невеликі 
квітучі кущі створюють свої 
рослинні співтовариства.
Кущі висаджують поряд 
із великими кущами, щоб 
приховати їхню безлисту 
основу і створити пишну 
зелену огорожу для саду. 
Вони незамінні на початково

му етапі утворення живопло
ту, що вільно росте, для якого 
ще характерні порожні місця. 
Протягом кількох років вони 
їх закривають, поки вищі кущі 
поступово розвивають свою 
крону. Кущі забезпечують 
певну завершеність краєвиду, 
але вони муситимуть посту
питися своїм місцем відразу, 
як тільки для основних кущів

живоплоту знадобиться біль
ше простору.
Врешті-решт, кущі різної висо
ти необхідні для квіткових 
клумб, створених за англій
ським зразком. У міксборде
рах великі кущі утворюють 
каркас для багатолітників та 
квітів. Кущі не лише є куліса
ми для квітів: їхня структура 
зберігається і взимку, великі 
кущі — це і прикраса завдяки 
листю, цвітінню та фруктам, 
і водночас — опора для
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деяких менш стійких видів. 
Різних форм можна легко 
надати вічнозеленому сам
шиту та його різним видам. 
Тоді в безлисту зимову пору 
він і сам має досить орнамен
тальний вигляд.

На вулиці та у дворі
Як для краю живоплоту, так 
і для квіткових клумб підхо
дять невеликі таволги япон
ські (5р іга е а ]а р о п іса  «ВиІІаїа»

і «Витаїсіа»), ж и л о л и с т  
витончений та Ж.компактний 
[йеиґгіа дгасіїіз, О. сот расїа ) 
і айва японська та А. серед
ня {Сіїаепотеїе$іаропіса, С. х  
зирегЬа). Вони всі красиво 
квітнуть і не надто вибагливі 
до ґрунту. Вдалим варіантом 
є шипшина (Й 0 5 0  гидоза), яка 
успішно сусідить з іншими 
вищими кущами. Крім того, 
шипшина, як і айва, прикра
шена плодами,придатними 
до використання.
Для особливо сонячних 
ділянок необхідно ретельно 
продумувати вибір рослин. 
Спеку, сухість і вуличний 
пил добре переносить уже 
згадувана як кущ для заса
джування схилів чи наси
пів зіновать (жарновець).
У період цвітіння її пагони 
рясно покривають білуваті, 
яскраво-жовті або багряні 
метеликові суцвіття, хоча 
самі пагони, тонкі, похилені 
донизу, досить непоказні 
на вид. Серед цих кущів — 
жарновця раннього (Суіівиз х 
ргаесох), жарновця пурпуро
вого [Суіізиз ригригеиз) та міс
цевого жарновця віникового 
(Суїізиз зсорагіиз) — є ком
пактні селекційні екземп
ляри, що рясно цвітуть.
Для огорожі з боку вулиці 
підійдуть великий квітучий 
білий, жовтий або жов
тогарячий кущ перста- 
ча кущового (РоІепІІІІа  
(гиХісоза), а також сантоліни 
кипарисової (Запго ііпа  
сНатаесурагіззиз) 
з гарним сірим листям. 
Обидва види можуть 
залишатися маленькими 
і зберігати форму завдя
ки підрізуванню.
У випадку з кущами вибір 
рослин і місць, де вони рос
тимуть, в основному не так

чітко визначений на відміну 
від великих кущів, що рос
туть окремо: можна придбати 
недорогі культури і висадити 
їх невеликими групами. Вони 
непогано переносять ради
кальне обрізування. З огляду 
на їх обмежену тривалість 
життя і швидке старіння 
необхідно провадити регу
лярне обрізування кущів 
з метою оновлення.

Стійкі фуксії
Мало кому відомо, що навіть 
у нашому кліматі деякі види 
та сорти фуксій перено
сять зиму, якщо кореневи
ще достатньо глибоко, як 
мінімум на ЗО см, входить 
у землю. Таким чином, фук
сія магелланська (РисНзіа 
т а д е ііа п іса ) з її сортами 
«Тгісоїог» та «\/ег5ісоІог», 
а також фуксія царствена 
{РисНзіа гедіа) та деякі гібри
ди, такі як «0оІІагріп2Є55іп»
і «Ріссагіопіі», є відповідними 
рослинами для саду. Восени 
необхідно провадити обрізу
вання, а навесні фуксії знову 
виростають із кореневища.



І дині, й благородні: Ґ П р О Я н В и

Троянда належить до дуже давніх культурних рослин. Вона була відома як 
декоративна ароматна рослина ще у високорозвинених культурах Єгипту, 
Месопотамії та стародавнього Китаю. Хрестоносці в 12 столітті завезли 
середземноморські троянди до Центральної Європи. Столиста троянда не 
лише росте при вході до монастирських садів, вона стала християнським 
символом, на фасаді готичних соборів її зображено у формі розетки. 
Сучасна історія троянд починається з 1798 року, коли яскраво-червоні 
китайські троянди вперше були привезені з Далекого Сходу до Європи. 
Наступна віха датована 1809 роком, коли з Китаю було завезено так звану 
чайну троянду з жовтішим забарвленням квіток. Саме завдяки їй садівни
ки, що займаються розведенням троянд, створили сучасну різноманіт
ність форм і відтінків троянд. Жовті, жовтогарячі та яскраво-червоні 
квіти — усі вони походять від цієї китайської спадщини.

Д а л е к а  с п о р ід н е н іс т ь
З огляду на незвичайно велику кількість сортів у каталогах і довідниках 
троянди класифікуються за типами цвітіння і росту. Все ж неможливо 
провести чітку межу між різними класами. Той, хто знайомий з деякими 
основними відомостями, може краще орієнтуватися в «заростях троянд»: 
чайно-гібридні троянди походять безпосередньо від китайських чайних 

троянд. Квітка, що розпустилася, росте на ніжці 
одна або ж  їх незначна кількість. Видовжена квітка 
має особливо елегантний вигляд, коли вона ще 
неповністю відкрита. Чайно-гібридні троянди 
славляться чудовими зрізаними квітками і особли
во гарний вигляд мають зблизька.
Навпаки, багатоквіткова флорибунда як окрема, 
так і в групі, вже здалека справляє помітне колірне 
враження: безліч маленьких квіток цієї поліанто- 
вої троянди зібрані у великі волотисті суцвіття. 
Гібридно-поліантові троянди виникли шляхом 
схрещування з чайно-гібридними трояндами і ха
рактеризуються великими квітками. Для флори- 

бунди характерні квітки гарної довгастої форми, зібрані в маленькі або 
великі кетяги. Великими квітками вирізняються гібриди флорибунди, 
а також троянди групи флорибунда-грандіфлора.
Кущові троянди найкраще розміщувати з багатолітниками або об’єднувати 
з іншими сортами. Вони прикрашають себе і все, що їх оточує, не лише 
квітками, а ще й плодами, що розташовуються протягом тривалого часу на 
кущі.
До витких троянд належать усі сорти, що мають довгі, часто м’які пагони, 
які необхідно підв’язувати, чи які плетуться по каркасу або опорних 
кущах. У межах цієї групи характеристики росту і цвітіння можуть дуже 
відрізнятися.
Нестримні дикі троянди зі своїми простими, часто маленькими квітками
і сильним кущистим ростом дуже близькі до природних видів. Вони менш 
примхливі в догляді і найкраще підходять для дикого саду.

Я к  п р а в и л ь н о  в и б р ати  тр о я н д и

Основними критеріям и у виборі того чи 
інш ого сорту троянди £ зим остій кість , 
а також  оп ірн ість хворобам, таким  я к  борош 
ниста роса і чорна плямистість. Крім  того, 
вам необхідно враховувати бажану висоту 
і ш ирину рослини. І головне: троянда має 
виділяти аромат!



Мініатюрні, або карликові троянди, — це низькорослі сорти, які підходять 
для саду з обмеженим простором. їм необхідний такий самий, а можливо 
навіть і більш ретельний догляд, ніж для інших видів троянд. 
Ґрунтопокривні троянди мають залежно від сорту більш-менш довгі паго
ни. Лише небагато сортів дійсно підходять як ґрунтовий покрив, більшість 
запропонованих під цією назвою сортів виростають або дуже високими, 
або ж занадто розплітаються в ширину. Жодна ґрунтопокривна троянда 
не покриє землю так, щоб заглушити бур’яни, зате вони потребують бага
то уваги.
У всіх класах троянд можна знайти сорти, які квітнуть лише один раз (але 
особливо рясно), і так звані довгоцвітні представники, у яких за головним 
періодом цвітіння настають нові, більш слабкі.

Високостовбурні троянди та різні види флорибунди квітнуть у  романтичних розаріях



Т р О Я Н д и І вибаглива К р й С й
Щоб залиша
тися здорови
ми і цвісти, 
троянди вису
вають певні 
вимоги до 
місця розта
ш ування та 
особливостей 
догляду.

Усі троянди полюбляють у саду сонячні, проте не надто гарячі і не надто 
сухі місця. Важливо, щоб це була добре провітрювана місцевість, але при 
цьому не продувалася вітрами. Якщо троянди ростуть занадто близько до 
стіни будинку чи кам’яного паркану, вони, найімовірніше, уражатимуться 
різними хворобами та шкідниками. Також вони погано переносять значне 
відбиття світла від блискучих лакофарбових поверхонь або покриттів для 
доріжок: квіти швидше бліднуть і в’януть.
Щоб ваші троянди росли якнайкращ е і гарно квітнули, їм необхідна 
добре підготовлена ділянка з невиснаженим ґрунтом, багатим на 
поживні речовини. Садивна ямка повинна мати діаметр від 60 см і гли
бину по можливості 40 см. Добре розпушіть основу ямки, оскільки 
троянди дуже чутливі до вологи в кореневій системі. Ґрунт має бути 
нейтральний, тобто водневий показник (рН) дорівнює 6—7. Для визна
чення кислотності слід було б провести лабораторне дослідження ґрун
ту, і в разі потреби домішати до землі вапняк (кам’яне борошно), аби 
знизити кислотність, або додати торф, якщо ґрунт занадто лужний. Під 
час садіння не слід використовувати рослинний матеріал, що не роз
клався, наприклад дернину чи листя, оскільки коренева система тр о 
янд вельми чутлива до гниючого матеріалу. Посадіть кореневище 
в ямку на таку глибину, щоб місце прищепи (коренева шийка) було 
приблизно на 5 см нижче від поверхні землі. Після поливу необхідно 
підгорнути щойно посаджену троянду. У перший рік рекомендується 
поверхнево використовувати компост, що добре розклався. Тільки 
з другого року троянди отримують основне підживлення у формі ком
посту, органічних або мінеральних добрив. Із кінця липня внесення

Кущові троянди для одиночних посадок
Сорт Квітки, аромат
«СМагІез сіє МІІІ5» темно-червоні з фіолетовим відтінком, легкий 

аромат
«Ргіїг ІМоЬіз» рожеві, усередині світліші, щільні, ароматні
«Копідіп уоп йа пе та гк» ясно-рожеві, усередині темніші, щільні, ароматні
« С га ііа тТ іїо та з» жовтково-жовті, пожовтілі, тонкий аромат
«ІІ5Є НаЬегІапсІ» яскраво-рожеві, щільні, гарний аромат
«Магіа и$а» яскраво-рожеві, просте суцвіття у  формі великих 

зонтиків
«МогаЛ» світло-червоні з білими елементами, легкий аромат
Но:а сеп їіМ а  «Ми$со$а» рожеві, круглі, щ ільні, п ікантний аромат
«ОіНеІіо» від темно-червоного до синюватого, великі, 

сильний аромат
«Оиееп ЕІігаЬеїЬ» ясно-рожеві, щільнуваті, благородної форми
«Бсіїпееїл/ІПсіїеп» білі, жовта середина, щільні, легкий аромат

«КесІ Уезїегсіау» карм іново-червоні, білі елементи, легкий аромат



Якщо поміти
ли ознаки 
борошнистої 
роси,стебла 
слід обрізати 
ще восени, 
оскільки збуд
ник хвороби 
переносить 
зиму на кінчи
ках гілок.

добрив припиняю ть, щоб пагони куща визріли, і кущ зміг успішно 
перезимувати неушкодженим.
Троянди ніколи не можна саджати занадто близько одну від одної чи «втис
кувати» їх між іншими кущами: ущільнене повітря і вода, що скрапує 
з інших рослин, сприяють грибковим ураженням. Із цієї ж причини не 
можна близько до троянд висаджувати інші кущі. Тому найкращими 
супутниками троянд можуть стати багатолітники, наприклад невисокі 
дзвоники: вони квітнуть приблизно в той самий час, що й троянди, і мають 
чудовий вигляд. А ще білі або сині дзвоники створюють привабливий 
контраст кольорів. Також гарні на вигляд низькі рослини типу вероніки
і самосилу, або очиток кавказький* (5єсіит зригіит) «АІЬит» або червоний 
сорт «РиІс1а§1иЬ>, коли вони висаджені в місці переходу до доріжок і май
данчиків.

П ід с т р и г а н н я  т р о я н д  я к  е л е м е н т  д о г л я д у
Для новачків у світі садівництва рекомендуються кущові троянди, які пере
носять обрізування, але воно для них не є обов’язковим. Давні, постарілі 
пагони зрізаються за потреби або один раз на 5—6 років. Головне — вирізу
вати навесні всі вимерзлі пагони. Також видаляють паростки з ознаками 
хвороби, оскільки існує небезпека зараження для всього куща і для сусідніх 
троянд.
Дикі пагони з підщепи необхідно вирізувати якнайшвидше, адже вони 
ослабляють прищепу. їх можна розпізнати за інакшим узором листя та стеб
лами, рясно вкритими шипами.

* Його ще називають очитком несправжнім.

Виткі троянди для шпалер в арок
Сорт Квітки, аромат

«АІЬегіс ВагЬіег» від н іжно-жовтого до білого, легкий аромат

«АІЬегїіпе» м ідно-рожеві, щільні, сильний аромат

«АІсМутізІ» оранжево-жовті, слабкий аромат

«Реіісіїе є* Регреіие» бутони ясно-рожеві, п ізніше білі, щільні

« Р Іа тте п іа п г» яскраво-червоні, досить щільні, великі

«СегЬе К05Є» багрові, нещільні, солодкий аромат

«ІІзє КгоНп Бирегіог» білі, щільні, великі, сильний аромат

Оашп» ніжно-рожеві, досить щільні, 

благородна форма

«РаиГзБсаїїеІ С ІітЬег» яскраво-червоні, п ізніше рожеві

«БутраіИ іе» бархатисті темно-рожеві, благородна форма, 

л егкий аромат

«УеіїсЬепЬІаи» фіолетові, білі елементи, легкий аромат

«Уепизїа Репсіиіа» ніжно-рожеві, бутони темно-рожеві, легкий аромат
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Виразно: 
багатолітники, 
що стоять окремо
Яку великому парку завжди 
звертає на себе увагу окреме 
дерево, що росте посеред газо
ну, так і багатолітники, посадже
ні поодинці, виділяються серед 
рослинних груп домашнього 
саду. Для цих високих, часто 
ще й розлогих рослин необхід
но достатньо місця. їх садять, 
наприклад, на краю терас, на 
поворотах доріжок або перед 
кам'яною огорожею.

Чудові форми
На відміну від дерев і кущів, які 
цілий рік покриті листям або 
безлисті окремішньо стоять 
у саду, багатолітники, що рос
туть окремо, протягом одного 
вегетаційного періоду практич
но ні з чого виростають і набу

вають імпозантного вигляду. 
Єдиний їх недолік — це те, що 
вони, як правило, досягають 
потрібного стану тільки в роз
палі літа. Зате ви можете безпо
середньо брати участь у постій
ному процесі утворення паго
нів, росту, цвітіння, утворення 
плодів, і, на жаль, неминучого 
в'янення та засихання. Саме 
багатолітники зберігаються аж 
до зими і є прикрасою саду — 
навіть уже сухі та збляклі — 
у виблискуючому сніговому 
убранні, що виразно підкрес
лює їхні обриси. Підстригання 
провадять лише в березні, 
коли в саду з'являється молода 
трава.
Густа маса листя потребує 
достатньої кількості живиль

них речовин. Тому вже під час 
садіння необхідно подбати про 
те, щоб ямка була потрібного 
розміру, розпушена, удобрена 
готовим компостом. Від квітня 
до серпня кожні два тижні необ
хідно вносити добрива. М'яке 
обвисле листя сигналізує про 
брак вологи. Лише за умови 
достатнього забезпечення 
водою можуть вирости бажані 
розкішні екземпляри.

Найкрасивіші багатолітники
Ефектний вигляд має висо
кий оман прекрасний (Іпиіа  
т адпіїіса) зі своїми розетками 
з величезного листя у формі 
серця. Стебла з насичено- 
жовтим кошиковим цвітінням 
досягають 2 м заввишки. Жов
тогарячий пилок під час цві
тіння приваблює багато комах. 
Маклея або бокконія серцепо
дібна [Масіеауа согсіаіа) досягає 
значної висоти від 2 до 3 м. Опу
шене листя, що нагадує формою 
інжирне, зверху синьо-зелене,

Стебло та колоски міскйнтуса китайського або китайського очерету (МівсапіНив віпетів) уловлюють 
розсіяне зимове світло



спіднизу білувате, підкреслює 
особливу привабливість цього 
далекосхідного куща. Вели
кі, негусто розподілені, білі 
суцвіття у формі колоса роз
пускаються в період від липня 
до серпня, але маклея залиша
ється декоративною довгий час 
і після закінчення цвітіння. Цей 
вид багато років може спокійно 
залишатися на одному й тому 
самому місці.
Завдяки червонуватим пагонам 
чудовий вигляд мають неви
багливі сорти декоративного 
ревеню (НЬеит-АПеп). Над 
зеленим часточковим гостро
конечним листям у червні-липні 
здіймаються кущисті, об'єднані

в колоски яскраво-червоні або 
білі окремі суцвіття.
У півтіні або в затінку росте 
місцевий вид таволжник 
звичайний або арункус дво
домний (Агипсив сііоісив). До 
кращих селекційних садових 
видів належить сорт Лісові духи 
(ІУаісідеізіег), заввишки 1,8 м 
з великопилчастим листям 
і колосовидними суцвіттями, що 
елегантно звисають донизу.

Трави управляють осінню
Як рослину, що росте окреміш- 
ньо, можна обрати різні види 
й сорти міскантуса (М івсапіііи і). 
Пов'ялим колоскам і стеблу не 
страшні будь-які зимові негоди:

Ревінь пальчастий або тангутський (Шеит раїтаїит уаг. 
Тап%иіісит) з яскраво-червоними суцвіттями
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вкриті інеєм, льодом чи снігом, 
вони надзвичайно мальов
ничі на вигляд. Активний ріст 
починається тільки в червні, до 
цього весняне цвітіння запов
нює прогалини. Прекрасний 
вигляд мають усі сорти міскан
туса китайського або китайсько
го очерету (МІ5сапіЬи$-5іпеп5І$). 
Стебла деяких із них досягають 
висоти 2 м, що може не пасува
ти для саду біля будинку рядо
вої забудови. Повсюдно поши
рений сорт Маленький фонтан 
(КІеіпе іоп іапв) заввишки до 
1,6 м, із густим листям і срібляс
тим суцвіттям або сорт Хамеле
он (СЬатаеІеоп) з оливковим, 
а восени пістрявим червоним 
листям. Багато інших сортів, такі 
як Гана (СЬапа) або Золотий 
вогонь {РеиегдоИ), ваблять до 
себе своїм червонуватим або 
золотисто-червоним осіннім 
забарвленням. Стійким вважа
ється сорт міскантус червонію
чий (МівсапїЬиз ригригазсепз); ця 
трава своїми осінніми барвами 
приносить на клумби палахкий 
осінній вогонь.
Там, де міскантус здається 
занадто громіздким, гарною 
альтернативою йому будуть 
різні види молініҐ (М оїіп іа - 
Агіеп): вельми граціозні завдяки 
своєму гарному листю і нещіль
ним колоскам, утвореним кри
хітними суцвіттями. Вони рос
туть, злегка звисаючи, приємно 
пахнуть, утворюючи шлейф, 
і для них знадобиться небагато 
місця. Стебло безколінця оче
ретяного (молінії очеретяної) 
[М оїіп іа агипсііпасесі) досягає 
приблизно 2 м заввишки; без- 
колінець блакитний (молінія 
блакитна) (М оїіпіа саегиіеа) зна
чно нижчий, заввишки лише 
50—80 см.

* Рекомендована українська назва 
рослини — безколінець.



Високе покликання; виткі рослини
Виткі рослини відкривають у саду третій вимір: зростаючи на відносно 
невеликій ділянці, вони розвиваються у великі зарості з густим листям, 
деякі з них у період цвітіння обдаровують справжнім розмаїттям барв. 
Якщо необхідно приховати однотонні стіни будинків, кам’яні стіни чи ого
рожі, у першу чергу вибір падає на виткі, повзучі рослини та ліани.

В и т к і, п о в з у ч і, ч іп к і
Рослини, які заведено називати «виткими», значно відрізняються між собою 
характеристиками росту. Від цього залежить, чи потрібні рослині опорні 
споруди і якщо потрібні, то які саме. Виткі рослини або такі, що обвивають
ся, повертають свої пагони довкола опори, притому завжди послідовно ліво
руч або праворуч. Вони потребують постійних вертикальних опор. Повзучі 
рослини тримаються за допомогою своїх перетворених пагонів, листочків 
або черешків листя за опорну споруду, як це відбувається з горошком. Для 
них необхідна рідка сітка (з широкими чарунками). Чіпкі рослини, або, про
стіше кажучи, ліани, прикріплюються до опори власними силами: завдяки 
своєму додатковому корінню (плющ) чи вусикам (дикий виноград). Слід 
зауважити, що ліани не завжди пасують для пофарбованих або оштукатуре
них поверхонь, адже частини рослини, що чіпляються, залишають на стіні 
сліди. Це може стати проблемою, якщо необхідно значно підрізати рослину, 
а чергове фарбування не планується. Такі рослини як «витка троянда» роз
вивають довгі гнучкі пагони, що розростаються крізь опорні споруди. Для 
такого виду росту необхідно використовувати шпалери на достатній відстані 
від стіни будинку або легкі колонні конструкції з поперечними балками.

Виткі рослини 
підходять 
тільки для 
неушкодже- 
них фасадів: 
інакше додат
кове коріння 
проникає 
в тріщини 
кам’яних стін 
і штукатурки. 
З часом це 
може призвес
ти до руйну
вання будівлі.

Популярна тенденція: виткі рослини
Ж и м о л о сть  (д е р е в н и к)  
Гекротта
іопісега х  Нескгоіііі

Слабовиткий кущ, але при цьому він 
часто набуває кущистих форм. Ця 
нескладна рослина квітне від червня до 
вересня практично безперервно. Суцвіт
тя трубчастої форми, всередині жовті, 
зовні червонувато-пурпурові; з дуже 
сильним ароматом. Рослини, багаті на 
нектар, привертають увагу великої кіль
кості метеликів, таких як совки і бражни
ки, особливо вечорової пори.
Вимоги: росте практично на будь-якому 
фунті, переносить півтінь.
Види/сорти: сорт «Гольдфламе» вирос
тає до великих розмірів і розвиває густий 
яскраво-червоний цвіт. Зів'янувши, квіти 
стають фіолетовими.
Також інтенсивно квітне (і пахне) місцева 
лісова жимолость (іопісега регісіутепит).



В и с о к е  п о к л и к а н н я :  в и т к і  р о с л и н и

Дівочий вино
град восени 
набуває яскра
во-червоного 
кольору, 
а батожиста 
гортензія 
висвічує на 
жовтневому 
сонці сокови
тими жовтими 
барвами.

Чудовою, нескладною виткою рослиною вважається жимолость: у жимо
лості Тельмана (деревника Тельмана) (Ьопісега х іеіітаппіапа) у травні 
з’являються великі, жовто-оранжеві квітки. Вічнозелена жимолость Генрі 
(деревник Генрі) (Ьопісега кетуї), що сильно плететься, добре росте в затін
ку. У червні-липні її, здавалося б, малопомітні квіти приваблюють незлі
ченну кількість різних комах. Для масштабного озеленення стіни рекомен
дується дівочий виноград (Рагікепосіззиз ігісшріАаіа) або — за наявності 
надійної опори — хвилівник (кірказон) великолистий (Агізіоіоскіа 
тасгоркуїіа), гарна витка рослина з великим листям у формі серця, пагони 
якої закручуються довкола опори праворуч. Для затінених ділянок піді
йдуть гортензія батожиста (Нусігапдеа апотаїа зиЬзр. реііоіагіз) або різні 
сорти плюща з різноколірним листям (Несіега кеііх).
Сітки, шпалери і натягнуті дроти не повинні прикріплюватися безпосеред
ньо до стіни. Для вільної циркуляції повітря їх необхідно встановлювати на 
відстані не менше за 10 см від стіни будинку.

Захисні екрани в літ ній час
Часто на період літніх місяців необхідний захист від небажаних поглядів 
з вулиці чи із сусідньої ділянки: у такому разі можна використовувати 
легкі, можливо навіть мобільні конструкції, які щороку по-новому, якось 
інакше оформлюються однорічними рослинами.
Найбільш легкою у вирощуванні і до того ж  корисною рослиною є декора
тивна квасоля, яка витиметься по будь-якій огорожі чи опорі, забитій 
у землю. Чудовий вигляд має хміль, що проникає в сусідні кущі своїми 
клейкими пагонами. Лише жіночі рослини утворюють декоративні суплід
дя у формі шишок.

ІҐліцинія, вістерія
'Л/ізіегіа ЛогіЬипсІа, І/У. зіпепзіз

Звисаючі довгі квітучі кетяги синього, 
білого або лілового кольору не залиша
ють байдужим будь-якого спостерігача. 
Гліцинія пишноцвіта [Шіегіа ЛогіЬипсІа) 
росте, закручуючись за годинниковою 
стрілкою, цвіте в травні-червні. Гліцинія 
китайська (Шіегіа ііпетів), навпаки, 
закручується проти годинникової стріл
ки, її компактні квітучі кетяги розпуска
ються у квітні-травні ще до появи пагонів. 
Вимоги: Гліцинії потрібний ґрунт, бага
тий на поживні речовини. Коренева сис
тема не повинна пересихати влітку, тому 
її не можна висаджувати в дощовій тіні. 
Важливий елемент — стійка опора або 
натягнутий міцний дріт.
Види/сорти: Гліцинія пишноцвіта Шіегіа 
ЇІогіЬипсІа «ВІие Огеат», «Сагоііпе» (ліло
вий цвіт), «Оотіпо», «ЗІііго Мосіа» (прак
тично біла); Гліцинія китайська Шіегіа 
5Іпеп5І5 «Атеїґіузі», «РгоГіїіс», «АІЬа» (біла).

вІпомея трибарва*
Ірот оеа ігісоїог

іпомея трибарва — ідеальна для опор 
на терасах, поблизу місць для сидіння чи 
на балконах. Ця тропічна рослина квітне 
протягом місяця, причому її лійкуваті 
квітки відкриваються рано-вранці і вже 
після обіду закриваються.
Вимоги: лише на сонячній ділянці з бага
тим на поживні речовини ґрунтом та за 
умови достатнього поливу рослина 
добре розвивається і рясно квітне. Щоб 
рослина встигла вирости до середини 
літа, необхідно вже з березня вирощува
ти саджанці в горщиках.
Сорти: бувають білі, червонуваті й сині 
селекційні екземпляри, на кольоровій 
частині завжди наявна біла серцевина. 
Найбільш надійним вважається сорт 
«Всагіеі о' Нага» з фіолетовим цвітом.

□Іпомея (Квамокліт) 
лопатева
Ірот оеа (5уп. Оиатосііґ) 
ІоЬаіа

Розкішна витка рослина вражає різнома
нітністю форм листя (коло основи росли
ни воно має форму серця, на пагонах — 
трилопатеве) і грою барв своїх суцвіть: 
яскраво-червоні бутони, розцвітаючи, 
набувають кремового кольору, таким 
чином, суцвіття здається двобарвним. 
Вимоги: лише за сонячної погоди росли
на повністю розцвітає, величезна листя
на маса потребує регулярного поливу
і внесення добрив. Щоб отримати 
саджанці, у березні необхідно посадити 
насіння по 3—4 штуки в горщик діаме
тром близько 10 см. У середині травня 
саджанці висаджують у пухкий, багатий 
на гумус ґрунт або у великий контейнер. 
Протягом двох місяців рослина повністю 
покриває опорні споруди.

* Хто не знає кручених паничів бла
китних — саме така рекомендована 
українська наукова назва рослини.



Виткий чи повзучий: Л О М И Н ІС

Чималеньку родину ломиносів можна найрізноманітнішими способами 
застосовувати в саду: їх види й сорти обвиваються довкола дерев’яних або 
металевих опор; вони пронизують кущі та крони дерев, а деякі види навіть 
устеляють тінисті клумби. Головною ж умовою росту всіх видів ломиноса 
є чималий простір для розвитку кореневої системи та ґрунт, багатий на 
поживні речовини. Зона кореневої системи повинна, по можливості, пере
бувати в тіні: рослини або відразу висаджують із тіньового боку куща 
або ж до нього підсаджують щитник чоловічий (чоловічу папороть) чи 
страусове перо звичайне {Огуоріегів /іііх-таз, Маііеиссіа зігиіНіоріегів), які 
все літо є надійним захистом від сонця.

І дрібні, і великі: суцвіття ломиноса
. Усі сорти й форми крупноквіткових витких ломиносів поділяються на

Для сучасних групи залежно від часу, форми та тривалості цвітіння.
садів харак- у  сортів групи Флорида (Ріогісіа) цвіт з’являється в пазусі листка зрілого
Т ійні екзємп старого пагона. Час цвітіння триває від раннього літа до ранньої осені,
ляри з велики- Неперевершені за красою великі ліани групи Жакмана (]асктапіі) квітнуть
ми яскравими тривалий час від липня до вересня; квіти утворюються на молодих пагонах.

Рослини групи Ланугіноза (Ьапщіпова) у червні-липні утворюють на біч
них пагонах дуже великі, густо розташовані по всій рослині суцвіття, 

родного відда- Від червня до вересня на пагонах минулого року з’являються дуже гарні,
ють перевагу найчастіше махрові, суцвіття ломиносів групи Патенс (Раіепз). Вельми цін

ним вважається сорт Вітіцелла (Уііісеїіа) з огляду на його рясне і тривале 
цвітіння до самої осені. На молодих пагонах розпускаються численні 
суцвіття насичених пурпурових, фіолетових та рожевих тонів.

квітками. 
Любителі 
всього при

скромним 
диким видам 
рослин.

Трав’янисті пагони ломиноса Джуніана (С1етаіі$ х )оиіпіапа) повзуть по землі або здіймаються на каркас



Великі ломиноси

Назва Тип росту Квітки Вимоги та догляд

Ломиніс альпійський, 
СІетаїіз аїріпа

декоративним вид спочатку 
росте повільно, пагони досяга
ють 2— 3 м

численні одиночні квітки пазух найкраще росте в півтіні; деко-
розміром 3— 4 см червоного ративно обвиває нижчі кущі,
або синьо-фіолетового кольору підходить також для альпінарію

Ломиніс гірський, 
Сієтаїіз топїапа

виростає дуже великий, до 8 м 
заввишки, рясне цвітіння лише 
на сонячних ділянках

квітки розміром 3— 5 см зібрані невибагливий, необхідно багато 
в пучки, як правило, білого або місця, оскільки досить швидко
рожевого кольору, цвітіння розростається
рясне

В и т к и й  чи  п о в з у ч и й :  л о м и н і с

Перисто опушений: ломиніс 
тангутський (Сіетаііз 
іащиііса)

Той, що вкриває землю
Ломиніс не завжди обов’язково повинен дертися вгору. 
Кущові види також чудово підходять для того, щоб покри
вати поверхні в тіні або півтіні. Найбільш надійним для 
цього видом вважається ломиніс цілолистий (Сієтаїіз 
іпіе£гі/оІіа) з його різновидами та сортами. Гарний вигляд 
мають похилені, часто трохи зігнуті квіти фіолетових від
тінків, що нагадують формою дзвоники. Період цвітіння 
триває від червня до серпня. Підстригання відрослих паго
нів можна провадити у будь-який час.
Також для покриття ґрунту підходить і напівкущ ломиніс 
Джуніана (Сієтаїіз х ]оиіпіапа). Його довгі пагони повзуть 
по землі і здіймаються на великі кущі. Зібрані в кетяги 
маленькі квіти від білуватого до фіолетового кольору 
з’являються від серпня до жовтня; вони вражають своїм 
тонким ароматом.
Усі види ломиноса знову добре розростаються після під
стригання. Ломиносам часто шкодять люті морози, причо
му в такому разі цвітіння або взагалі можна не чекати, 

або ж  воно буде просто мізерним. Навесні особливо небезпечні равлики, 
які безжально нищать нові пагони. Тому для молодих або розташованих 
при землі пагонів обов’язково необхідний захист, такий як приманки для 
равликів, наприклад, капустяне листя.
Для успішного цвітіння всім видам ломиноса навесні необхідне підживлен
ня добривами. Восени листя обсипається, щоб не стати перешкодою для 
молодих пагонів, які мають з’явитися після зимових місяців.
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Ломиніс східний, 
Сієтаїіз огіепіаііз

З— 4 м заввишки, з витонченим квітки від 2,5 до 5 см із жорстки- плететься вгору, потребує мало 
перистим листям ми пелюстками, жовтих відтін- місця, добре розвивається на

ків, наприкінці літа з'являються теплих, добре освітлюваних 
декоративні супліддя ділянках

Ломиніс тангутський, 
Сієтаїіз іапдиіїса

велика ліана до 4 м заввишки квітне з травня і вже з червня 
з'являються яскраві, сріблясті 
перисті супліддя

росте на будь-яких ґрунтах, 
зимостійкий, віддає перевагу 
сонячним місцям
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Оформлення

Завдяки цілеспрямованому вибору рослин 
у всі пори року в саду має що-небудь квітнути. 
Від одного кольорового мазка взимку — 
до цілої барвистої палітри в літні місяці.
На сонячних і затінених клумбах, на сухих 
і вологих ділянках можна створити різні 
картини саду.



ділянки для багатолітників
Правильний вибір місця є основою для довгого життя рослин і по можли
вості легкого догляду за ними. Щоб добитися оптимального росту, за рос
линами слід доглядати відповідно до їхніх природних потреб: крім необхід
ності у воді та поживних речовинах, важливе значення має також початкове 
місце садіння.
У зоні росту деревних рослин переважає тінь. Коренева система дерев та 
великих кущів залишає великим багатолітникам мало шансів для виживан
ня. Під навісом із гілок знаходять свою нішу весняні квітучі рослини, які 
завершують свій ритм росту ще до того, як на деревах розпускається листя. 
З цією ситуацією також успішно впораються деякі види папоротей. Великі 
затінені ділянки зустрічаються, перш за все, у старих, сформованих садах.

Видова різноманітність у зоні переходу
Порівняно з тінистою зоною, на межі переходу з тіні дерев існує різнома
нітність рослинних видів. Склад залежить від того, яка ділянка в цілому: 
тепла й сонячна або ж швидше тіниста й прохолодна. Такі території часто 
можна знайти в саду: десь поряд із живоплотом, під великими кущами та 
деревами, а також поблизу кам’яних огорож і стін будинків. Ці зони часто

Зону з деревною рослинністю оточують
багатолітники з декоративним листям Степовий луг на сухому /рунті



Ритми розвитку рослин
Не лише характеристики ділянки багато 
важать під час вибору рослин. Слід 
також брата до уваги цикл розвитку, 
властивий кожному виду. Деякі рос
лини поспішають розцвісти навесні, 
щоб якнайшвидше принести плоди. 
Відомим прикладом такого виду є сер
денька* або «розбите серце» (Оісепїт), 
з вишуканим зовнішнім виглядом 
у квітні та непривабливим жовтим 
листям невдовзі після цвітіння. Також 
через деякий час після цвітіння жовтіє 
листя східного маку, орликів" і рутвиці

*  Серденька —  українська наукова назва 
рослини. В інших джерелах вона згадана і як 
дицентра.

* *  Хтось знає їх як водозбір.

малої. Багато садових квітів викликають 
захват своїм розкішним, проте коротко
часним цвітінням. Коли цвіт в'яне, як 
у випадку з півонією (Раеопіа) та лілій
ником (НетегосаІІІз), на клумбі залиша
ється зелена листяна маса, що підходить 
для рослин, які потребують такого роду 
супутника. «Соньки», подібні до ф ункіГ ' 
(Ноз(а) або багато видів папоротей, 
дуже повільно ростуть навесні, а влітку, 
навпаки, потребують довкола себе бага
то місця. В такому разі вам необхідні 
рослини, що рано зацвітають (такі як 
невибагливі представники цибулинних 
квітів, див. с. 68— 69), які б відцвітали

* * *  Вонажгоста.

вже до того часу, коли інші рослини 
лише розпускатимуть листочки.
Вагому роль у цілорічному цвітінні 
відіграють осінні квіти, які протягом 
кількох місяців поступово ростуть, 
щоб потім рясно зацвісти на найближчі 
кілька тижнів. До таких рослин нале
жить чарівна осіння анемона гібридна, 
з білими або ніжно-рожевими аж до 
насиченого відтінку квітками, і, звичай
но, не слід забувати про айстри. Роз
ташувати рослини необхідно залежно 
від висоти, на передньому плані або ж 
у середині клумби, щоб вони зіграли 
свою головну роль, коли настане їхній 
зоряний час.

утворюють перехід до суміжних ділянок, таких, що або повністю затінені, 
або ж  відкриті, освітлені сонцем протягом усього дня.

Відкрита або

Садіння бага
толітників 
завершується 
лише на тре
тій рік після 
розбиття саду. 
Лише в альпі
нарії або на 
ділянках, що 
нагадують 
степ, між 
кущами 
можуть зали
шатися від
криті ділянки, 
їх  можна 
покрити щебе
нем або гра
вієм.

освітлена сонцем ділянка
Відкрита ділянка з рослинними формами життя — це майданчик без дерев 
і кущів, який повного мірою отримує сонячне світло. Такими ділянками 
є класичні клумби з декоративними багатолітниками, а також газони або 
лужки. Вибір рослин у першу чергу залежить від доступних умов поливу: 
у вологому ґрунті процвітають види, відмінні від тих, що ростуть у нор
мально зволоженому садовому ґрунті, тоді як для певних рослинних форм 
необхідно, щоб ґрунт залишався дуже сухим. У  крайньому випадку, на 
незахищених від сонця, можливо повернутих на південь ділянках із кам’я 
нистим ґрунтом утворюється степовий луг, який не тільки інтенсивно цвіте 
влітку, а й зберігає свій мальовничий вигляд досить довго. На піщаному, 
кислому ґрунті з низьким вмістом поживних речовин утворюється типо
вий степовий ландшафт.
Особливою формою відкритої ділянки є альпінарій, у якому камінь вико
ристовується як елемент оформлення. Тут знаходять своє місце альпійські 
види, а також посухостійкі кущі, які потерпають від тиску домінуючих 
сусідніх рослин.
Особливий склад рослин характерний і для садового ставка, берега та 
болотистої місцевості довкола нього. Під час садіння необхідно врахову
вати глибину ставка, а вибираючи рослини — чималий зріст водяних рос
лин.
Деякі багатолітники ростуть лише на певних ділянках. Більшість із них 
все ж  терпляче ставиться до найрізноманітніших ділянок, якщо ґрунт на 
них добре підготовлений, збагачений гумусом і хоча б мінімально догля
нутий.
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Бездоганне поєднання: клумба з багатолітників
На садових виставках усіх зачаровують клумби, що розкішно квітують, і кра
сиві колірні комбінації з правильно підібраних видів багатолітників. Садів- 
нику-новачкові слід було б знати, що ці клумби — результат кропіткої праці 
креативних ландшафтних дизайнерів та досвідчених садівників. Можна 
лише здогадуватися, який ретельний догляд ховається за цією досконалою 
красою і скільки разів необхідно підсаджувати рослини, щоб підтримувати 
барвистий вигляд клумби для вимогливої публіки. У власному саду, навпа
ки — необхідно починати зі скромного, але надійного асортименту рослин.

Колір, структура і текстура
Довгий час утіленням вдалого дизайну саду вважалися барвисті клумби 
з вишуканим поєднанням кольорів: рожево-фіолетові клумби (с. 59), рабатки 
жовтих і синіх відтінків або з рослинами, що квітнуть виключно білим кольо
ром, свідчили про добрий смак. У багатьох книгах наводяться довжелезні 
списки різних сортів, які належать до певної колірної схеми. На щастя, ланд

шафтні дизайнери-новатори наважуються сьогодні 
використовувати незвичайні поєднання кольорів, 
так у даний час дуже популярні темні, навіть похмурі 
кольори, і також вважаються модними поєднання 
жовтого і червоного, що не сприймалися протягом 
кількох десятиліть (с. 58). У домашніх садах не обо
в’язково дотримуватися цих напрямів, але можна 
багато чого навчитися на прикладах, представлених 
на садових виставках. Можливо, надмірне розмаїття 
барв комусь і тішить око, але може також викликати 
занепокоєння і справляти враження несмаку.
Для оформлення клумби з багатолітників необхідні 
яскраві, високі структурні рослини, що якомога довше 
зберігають свій вигляд: циміцифуга або блощва гроно
видна (Сітісі/и§а гасетоза), високий флокс волотис
тий (РНІох рапісиїаіа), сідач пурпуровий (Еираіогіит 

ригригеит) або міскантус китайський (МізсапіНиз зіпепзіз), на клумбі вони при
вертають увагу під час цвітіння і ще довгий час після нього, часто листя і суплід
дя рослини зберігають і протягом зими. Кущі такого виду утворюють основу 
для інших рослин. А існують рослини, які, навпаки, ваблять очі протягом від
носно короткого періоду: наприклад, багато весняних квітучих рослин, такі як 
сугайник східний* (Вогопісит огіепіаіе) або бруннера великолиста (Вгиппега 
тасгорНуІІа), після в’янення мають непривабливий вигляд, «Розбите серце» або 
серденька прекрасні (Оісепіт зресіаЬНіз) в’януть невдовзі після цвітіння. З ними 
по сусідству мають бути розташовані «пізні» рослини, основне завдання 
яких — заповнювати виникаючі прогалини. Це стосується і цар-зілля” (Пеіркі- 
піит), і розкішного маку східного (Рарауег огіепіаіе): у червні вони запалюють 
чарівний барвистий феєрверк, щоб незабаром після цього знову згаснути. 
З ними добре поєднуватимуться такі літні та осінні рослини, як високі айстри 
(Азіег поуі-Ьєі£іі, А. поуае-ащііае), вероніка велика (Уегопіса їеисгіит) або 
повільнорослий розкішний очиток видний (5есіит зресіаЬйе).

* Він же — доронікум за своєю ботанічною назвою.
** Тут наведено рекомендовану українську наукову назву рослини — цар-зілля. В інших джерелах може зазначатися як 

дельфіній, остріжки, сокирки тощо.

К уп уєм о  за  си стем ою ______________

Перш ніж купувати рослини, попередньо підготуйте 
список бажаного і завітайте з ним до садового 
центру чи садівничого господарства: там ви завжди 
зможете сподіватися на ґрунтовну консультацію 
і пораду фахівця. Отже, таким чином ви будете 
застраховані від необдуманих покупок на вистав
ках: гарні з виду, поспіхом куплені рослини, яким, 
виявляється, у вашому саду неможливо знайти 
місце, легко стають об'єктом, що потребує трива
лого догляду, і замість утіхи викликають жаль —  
адже марно витрачених грошей завжди шкода.



І  , Лілійник «Сгезсепі Мооп»

Заповнюючі рослини ростуть у групі з високими домінуючими 
кущами і створюють закінчене, гармонійне насадження. Для 
заповнення прогалин придадуться подушкоподібні рослини, 
такі як флокс шиловидний (РМох зиЬиІаіа), котяча м’ята 
(.Иереіа х/аа$$епіі), фіалка рогата (Уіоіа согпиіа), айстра кущова 

(Азіег йитозш) або дзвоники повзучі (Сатрапиіарогзскагзкуапа).
Не слід забувати про такі трави, як костриця (типець, вівсяниця) 

(Резіиса £Іаиса) або зайцехвіст яйцевидний (Ьа%жи$ оуаіиз).

Я к  о б 'є д н а т и  р і з н о м а н і т т я  в є д и н е  ц іл е
Насамперед не слід вибирати надто багато різних видів. Поєднання низьких 
і високих кущів має ритмічно повторюватися на клумбі, причому бажані 
різні варіації. Звертайте увагу не лише на черговість періодів цвітіння, а й на 
контрастні форми та кольори листя. Усвідомлено використовуйте різні 
форми суцвіть: компактні цвітіння у формі кошиків чудово контрастують 
з колосками губоцвітих, тоді як суцвіття у формі несправжніх колосків 
і зонтиків нагадують чарівні мережива.

Темні тони амаранту (щириці) гармонують із синіми квітками цар-зілля та ехінацеею пурпуровою



Літні багатолітники жовтого, жовтогарячого або червоного кольорів
ЯК
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Назва Висота, період цвітіння Сорти

Деревій звичайний та 
Д. гібридний, АсШеа 
тіїїеїоііит і АсШеа 
НуЬгійеп

30— 50 см, від липня до серпня
дрібні кошики зібрані в плоскі щиткоподібні суцвіття
різних кольорів, трубчасті квітки завжди жовті

«Согопаїіоп СоісІ» (золотисто-жовтий), «$аттеі:гіе5е» 
(темно-червоний), «ВсІмеМЬІиІе» (ясно-жовтий), 
«Кеїтауі» (яскраво-червоний), «ИаІІег Яіпске» (оран
жево-червоний)

Генеліум, Неіепіит 40— 120 см, від червня до вересня
гарні, невибагливі літні рослини зі щільними
квітками

«Ваїкіігекіог І_іппе» (червоно-коричневий), «Сорреііа» 
(коричнево-жовтогарячий), «КирГегіугегд» (червоно- 
коричневий), «Моегіїеіт Веаиіу» (мідно-червоний)

Лілійник, НетегосаІІіз 50— 120 см, від червня до липня
великі квітки з шести пелюсток, квітка розкривається
протягом одного дня

численні сорти різних кольорів і відтінків, найбільш 
надійний сорт Н. тШепсІогїїіі з оранжево-жовтим 
цвітінням

Кніфофія різних видів 
і сортів, КпірШіа

60— 120 см, від липня до серпня
щільні колоски з численними трубчастими квітками

«Ругуегкегу» (яскраво-оранжево-жовтий), К. сіїгіпа 
(ясно-жовтий), К. тагіа (бутони червоні, квітки, що 
розпустилися, жовті)

Лобелія блискуча (мете
лики), ІоЬеІіа зріепдепз

80— 100 см, від липня до серпня 
трубчасті квітки із загостреними пелюстками

«Еіпгіеиег» (яскраво-червоне, темне листя) сорти і.  х  
зресіоза «Рап» і «Котріітепї» темно-червоного кольору

Залізняк, РМотіз 
гихеїіапа

80— 140 см, від травня до серпня 
великі зігнуті губоподібні суцвіття, зібрані в макси
мум п'ять щільних кілець, розташованих одне над 
одним

сіро-жовті квітки, доспілі суцвіття до зими залиша
ються прямими і декоративними

Рудбекія блискуча, 60— 100 см, від серпня до вересня
КийЬескіа іиідідо т . великі квітки з чорною серединою і довгими пелюст-
зиіііуапіїі ками

«СоїсіЯигт» (великі квіти), Я. Іасіпіаіа «СоїсІЬаІІ» 
(золотисто-жовті, до 160 см заввишки, з розділеним, 
часточковим листям)



Надійні рослини, що квітнуть білим, рожевим або фіолетовим

Назва Висота, період цвітіння Сорти

Ехінацея пурпурова, 
ЕсНіпасеа ригригеа

60— 100 см, від липня до вересня
великі кошикові квітки з дуже опуклою коричневою
серединою, багато довгастих квіток

«Мадпиз» (червонуватий), «РиЬіпзіегп» (яскраво- 
червоний), «УУНіїе 5и/ап» (білий), у виду Е. апдизШіа 
похилені донизу рожеві квітки

Зірки оксамитні, 
ІусЬпі5 согопагіа

60— 90 см, від червня до серпня 
яскраво-рожеві квітки з 5 пелюстками

розгалужені пагони, стебла та листки сіро-білого 
кольору, рослини відмирають через 2— 3 роки, 
засіваються самостійно

Пенстемон, РеШетоп 50— 70 см, від червня до жовтня
великі трубчасті квітки, часто з білою серцевиною,
у гроноподібному колосі

«Адпе5 Іаіпд» (малиновий, серцевина біла), «Еуеіуп» 
(рожевий), «Озргеу» (темно-фіолетовий), «АІЬіі5» та 
«ТНогп» (білий)

Флокс волотистий, 
РМох рапісиїаіа

80— 120 см, від липня до вересня 
п'ятипелюсткові квітки, що виходять із вузької тру
бочки, у щільних зонтиках

численні сорти демонструють весь спектр барв: 
«Оіізіегіоііе» (темно-фіолетовий), «РгаиепІоЬ» 
(рожевий), «Рах» (білий), «Ріторего» (ясно- 
фіолетовий)

Вероніка довголиста, 
РмиМутасІїіоп (Уею- 
піса) Іопдіїоііа

660— 80 см, від липня до серпня 
декоративні суцвіття у формі верхівкових волотей 
на довгих, трохи розгалужених стеблах

«Ріпк Оатазк» (рожевий), «БсЬпеегіезіп» (білий),
В. колосиста (Р.щаіит) залишається невеликою і ком
пактною, суцвіття білого, синього, рожевого кольору

Шавлія (шалвія) гайова, 
5аМа петоюш

ЗО— 70 см, від червня до липня 
у більшості випадків фіолетово-сині двогубі квітки 
зібрані в довгі колосоподібні суцвіття, довго квітуча 
рослина

«Асігіап» (білий), «ВІаикбпідіп» (синьо-фіолетовий), 
«Сагасіоппа» (фіолетово-синій), «МаіпасНі» (темно- 
фіолетовий із синім), «ОзіїгіезІапсІ» (фіолетовий)

Шавлія мускатна, 5аМа 
зсіагеа

50— 100 см заввишки, від червня до серпня 
великі яскраві рожево-білі суцвіття

дворічна рослина з незвичайним, зморщеним 
листям, яка найчастіше засівається самостійно; 
«Ріетопї» з червонуватим верхівковим листям
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Квітучі багатолітники для кам'янистого степу
Назва Час цвітіння, висота Опис
Ширяш (еремур), Егетигиі-НуЬгісІеп червень, 100— 200 см багато маленьких, оранжево-жовтих суцвіть на довгому 

прямостоячому гроні

Гаура Ліндхеймера, Саига ПпбЬеітегі від червня до жовтня, 
70— 200 см

білі або рожеві суцвіття у формі метеликів завбільшки 
близько 3 см зібрані в довгу волоть

Асфоделіна жовта, АзрШеїіпе Іиіеа від травня до червня, 80— 100 см над трав'янистим кущем здіймається густо всипане 
жовтими квітками гроно

Енотера кущова (перелет, ослинник), 
ОепоіІіемШ'ша

від липня до серпня, 70 см великі жовтково-жовті квітки контрастують із темно- 
зеленим листям та червоними стеблами

Деревій повстяний, 
Асіїіїїеа ЮтепШа

від червня до серпня, 15 см маленький кошиковий цвіт контрастує із сіро-зеленим 
листям

Цибуля каратавська, АІІіит кагаШ іт  від квітня до травня, 20 см

Трави для кам'янистого степу
імпозантні квіти у формі кулі ваблять очі пізньої весни

Перлівка війчаста, 
Меііса сіїіоґа

червень, стебла до 70 см густі кущі із сіро-зеленим листям і витонченими коло
сками

Перлове просо східне (пеннісетум 
східний), РеппізеШ огіетаїе

до жовтня, 40 см густі кущі з безліччю стебел, волохаті колосовидні 
суцвіття

Сеслерія блискуча, 5езіегіа піїіда квітень, до 80 см густі кущі із сіро-блакитним посухостійким жорстким 
листям, густі колоски

Ковила волосиста, 5Гіра саріІШ від червня до серпня, 70 см хисткі кущі, насіння після дозрівання розлітається,
дуже довгі блискучі ості

Декому до вподоби З С ір Я Ч ІШ Є

Для клумб із великими декоративними багатолітниками, а ще більше — для 
рабатки з однолітниками в спекотні тижні літа необхідний регулярний 
полив. Найбільш невибагливий варіант — це кам’янистий степ, який добре 
переносить посуху, витримує навіть час літніх відпусток. Приклади таких 
форм рослин можна знайти, наприклад, на сухих схилах високогір’я. 
Однією з головних умов створення кам’янистого степу є ґрунт, через який 
добре проникає вода. Багатий на поживні елементи ґрунт змішують із піс
ком чи гравієм, для цього знадобиться ґрунтова фреза (яку можна взяти 
напрокат у магазині сільськогосподарського обладнання). Основним еле
ментом оформлення такого ландшафту є камені: засаджена площа покри
вається каменями, рослини пробиваються між каменями різних розмірів 
або декоративно обвивають їх. Є тут певні переваги і з точки зору догляду: 
камені перешкоджають появі бур’янів та порослі деревних рослин, крім 
того, можна вдало викласти камені доріжкою або уступами-сходинками.

«Дітям сонця» необхідне місце
Рослини для кам’янистого степу можуть бути звідусіль, тобто з будь-яких регі
онів; усі вони, проте, віддають перевагу свободі і не терплять затінювання коре
невої системи. Гарний вигляд має оформлена місцевими видами рослин соняч
на і суха зона саду: черсак посівний (рір$аси$ заііуиз), синяк звичайний (ЕсНіит 
уиі^аге), звіробій звичайний (Нурєгісит рефгаїит), гвоздики картузійські 
(ТУіапікив сагіНшіапогипг), резеда жовта (КевеАа Іиіеа) разом складуть чудове

Н а кам’янис
тому степу 
в розпалі літа 
з’являються 
рідкісні види 
метеликів, 
такі як  гала- 
тея, аполлон 
і пістрянка.



На освітлених сонцем сухих ділянках добре 
ростуть дивина, молочай і трави

товариство. Привабливі малюнки створю
ються, коли комбінувати яскраві, але проти
лежні за властивостями юку або мексикан
ський колючий мак (Аг^етопе техісапа) 
з опунцією (Орипііа). До них добре пасують 
невеликі, скромні рослини-супутники, такі як 
портулак великоцвітий (Рогіиіаса £гапсІі/Іога). 
До найбільш незвичайних представників 
кам’янистого степу належить дивина висока 
('УегЬазсит.). Окремі рослини цього орнамен
тального напівкуща насправді короткоживу- 
чі, але, як правило, насіння обсипається, 
і щороку він виростає знову, часто в несподі
ваних місцях. Серед місцевих сортів — диви
на шовковиста (УегЬазсит ЬотЬусі/егит) та 
Д. чорна (V. пщгит) — є кілька хороших 
селекційних екземплярів із великими квітка
ми інтенсивних жовтих відтінків.
Щоб досягти природного вигляду саду, між 
високими багатолітниками сіють траву (див. 
таблицю на с. 60). Літня сухість підходить для 
природних ритмів розвитку численних цибу
линних і бульбових рослин: тут знайдуть 
своє місце маленькі й великі види декоратив
ної цибулі, а також ширяш (Егетигиз) або 

півники*, наприклад, високі види півників золотистих (Ігіз сгосеа) із жовтими 
квітками або фіолетово-синіх півників злаколистих” (Ігіз %гатіпеа). Як ґрунто
покривні та для насадження на кордоні ділянки придадуться перстач 
(РоіепШа), нечуйвітер оранжевий, Н. звичайний, волосистий (Ніегасіит 
аигапііасит, Н. рііоза, Н. рііозеїіа), а також очиток або різні види молодила. 
Чебрець та синій звіробій додадуть приємного аромату.

е Усі звикли називати рослину ірис, у той час як вона має іншу гарну українську наукову назву — півники.
" А ще півники злаколисті відомі і як коситень траволистий.

Сірий відбиває світло
Рослини із сірим від природи листям 
справляють враження залитої сонцем 
південної флори. їх листя захищене від 
надмірного випаровування або вос
ковим шаром, або ж  особливо густим 
волосяним покривом. У той же час світ
ла поверхня відбиває падаюче світло 
і запобігає перегріву тканин рослини.
У саду рослини із сірим листям викорис
товують для того, щоб свідомо створити 
контраст із зеленим або коричневим 
листям. До того ж  світлі тони особливо 
вирізняють цвіт жовтого кольору.
До незмінних «сірих персонажів» 
належить родина айстрових: 
напівкущі (полин гіркий Агіетізіа

аЬ$іпїШт), кущі (полин Людовика, 
АгіетізіаШочісіапа) і трави (полин 
п р и1чор номорськи й,* Агіетша ропіїса) 
якого добре ростуть на сонячних 
ділянках із кам'янистим та піщаним 
ґрунтом. Вони зберігають видовжену 
вертикальну форму цілий рік і є, 
таким чином, формальною основою. 
Надзвичайно гарний сріблястий кущ 
перовськії абротановидної [Регоузкіа 
аЬт Ш оііеї). Її пізні квітки з'явля
ються лише наприкінці літа і контр
астують із рослинами, що цвітуть жов
тим кольором. Надто звисаючі гілки

Він же понтичний, або понтійський, а ще —  
нехворощ біленька.

вимагають провадження ґрунтовного 
фасонного підстригання.
Існує багато ґрунтопокривних рослин 
із сірим листям: гарний вигляд має 
жовтий деревій повстяний (АсШеа 
ЮтепШа), який росте, мов килим. 
Практично вічнозеленим залишається 
килим із римського роману благород
ного (СНатаетеїит поЬНе) з маленьки
ми ромашковими суцвіттями. Надій
ними супутниками також є анафаліс 
перловий (АпарІїаІІ5 тагдагііасеа) або 
котяча м'ята справжня та К. М. Фассена 
(Л/ереГо Шагіа, N. х іааяепії), які пуска
ють свої повзучі пагони із синіми дво
губими квітками м іж  вищими кущами.

Д е к о м у  до в п о д о б и  г а р я ч і ш е  6 1
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Гори в мініатюрі: О Л Ь П ІН О р Ій

Зразком вда
лого альпіна
рію в природі 
можна вважа
ти гірський 
ландшафт.

Альпінарії є притулком для багатьох вишуканих, декоративних рослин 
з різних гірських регіонів. Тоді як класичне рослинне покриття альпінаріїв, 
таке як обрієта (АиЬгіеіа) та іберійка (ІЬєгіз), рясно квітне навесні, багатьом 
альпінаріям у подальший час бракує барв.
Більш привабливий вигляд мають насадження з літніми та осінніми квіту
чими рослинами: так дзвоник Портеншлага (Сатрапиіа рогіетскіа^іапа) та 
дзвоник Пожарського (С. рогзскагзкуапа) квітнуть лише на початку літа, тоді 
як айстри кущові (Азїег сіитозиз) тішать око ще й восени. Контраст створю
ється завдяки рослинам із сірим листям, таким як котячі лапки (Апіеппагіа) 
або сріблястий низькорослий полин гірський (Агіетізіа уаііезіаса). До 
подушкоподібних рослин приєднуються деякі вищі, більш чутливі види, які 
на клумбі з багатолітниками хіба ж були б сусідами з рослинами, що розрос
таються: наприклад декоративна сідальцея (Зісіаісеа) або сон' (РиїзаШІа).

Ніш і для рідкісних рослин
Основу альпінарію становить дренажний шар: для цього знімається верх
ній родючий шар ґрунту завтовшки ЗО см і насипається товстий шар щебе
ню, який у свою чергу засипають добре ущільненим ґрунтом. Спочатку 
укладаються великі валунні камені, потім за допомогою менших розміром 
каменів і гравію створюються абсолютно різні місця для садіння рослин: 
дуже сухі зони для очитку та різних видів молодила, полуденника 
{ОогоікеапіНиз) і дев’ятисилу (Сагііпа); ділянки з виснаженим ґрунтом для 
крупки (йгаЬа) і синьої кулівниці (СІоЬиІагіа); тоді як первоцвіт” вушко-

7 Багато кому відома й інша українська назва цієї рослини — сон-трава. 
г Квітникарі та садівники знають цю рослину і як примулу.

Ці невибагливі рослини утворюють 
подушкоподібне покриття з маленьких 
розеток. Вони пускають багато пагонів, 
на кінчиках яких утворюються нові 
розетки, що мають досить кумедний 
вигляд. За умови занадто вологої зими 
процес гниття може призвести до загибе
лі рослин. Щільні зонтиковидні суцвіття 
нагадують маленькі м'ячики.
Переломник гіллястий, А  мгтепіом: ця 
пухка витончено опушена розеткова рос
лина випускає в травні-червні суцвіття 
від рожевих до яскраво-червоних тонів. 
Цей вид утворює пухке покриття, яке 
необхідно захищати від тривалої вогкості 
в період вологих зим.
У сорту переломник молодиловидний,
А  зетрегу'моМез гладкі неопушені розет
ки. Рожеві, рожево-фіолетові суцвіпя 
випускають приємний аромат.



И Миколайчики альпійські, 
миколайчики Бурга
Егупдіит  а їр іпит ,
Е. Ь оигда ііі

Окремі рослини можуть трохи підноси
тися в альпінарії. Миколайчики альпій
ські ефектні цілий рік завдяки своєму 
своєрідному росту та сірому листю 
в колючими кінчиками листків. У розпалі 
літа з'являються квітучі головки, що 
довго цвітуть.
М. альпійські, £  аїріпит: над синювато- 
зеленою рослиною здіймаються сталево
го кольору суцвіття з глибоко розітнути
ми верхніми листочками. Рослина може 
досягати 80— 100 см заввишки.
М. Бурге, £  Ьоигдаііі: на шкірястих лист
ках видно білі прожилки. Розгалужене 
суцвіття складається із синіх квітучих 
головок. Цей вид досягає лише 30—40 см 
заввишки.
М. Цабеля, £ х іаЬеІІІ є результатом схре
щування двох згаданих вище видів. їх 
стебла і квітучі головки світяться неймо
вірним сталевим кольором.

Тирлич
С еп ііапа  асаиіів, С. з іпо огп а іа

Тирлич належить до найпрекрасніших 
«синьоквітучих» серед садових рослин, 
хоча існують і його прекрасні білі, жовті 
та червонуваті сорти. Всім видам тирличу 
необхідні сонячні ділянки і вільне місце, 
на яке б не тиснули сусідні види.
Т. безстеблий, в. асаиїй: тирлич, що не 
потребує підв'язування, добре росте 
лише на Грунтах із низьким умістом вап
няку і утворює поверхневе покриття. 
Його великі сині дзвоники вважаються 
ідеалом серед альпійських рослин. Час 
цвітіння — від травня до червня.
Т. китайський прикрашений, С. 5іпо- 
огпаїа: осінній тирлич із Південно-Захід
ного Китаю прикрашає альпінарій завдя
ки своєму цвіту синіх і фіолетових тонів 
від вересня до листопада. Для нього 
необхідний кислий чи як мінімум ней
тральний, трохи вологий ґрунт, що 
не містить вапняку.

□Сон
Риїза ііІІа  дгапсііі, Р. уиїдагіз

У березні-квітні сон зачудовує своїми 
злегка опушеними синюватими дзвони
ками. Усеньке літо вони прикрашені біли
ми плодами з довгими волосистими 
стовпчиками. Рослинам необхідний 
водопроникний глинистий ґрунт, і вони 
не терплять сусідства з агресивними рос
линами.
Сон великий, Р. дгапЛз: залежно від сорту 
квітки можуть бути різних фіолетових 
тонів. При цьому виблискуючі опушені 
бутони тягнуться до сонця. Цей вид 
добре переносить ґрунт, що містить вап
няк. Листя з'являється приблизно напри
кінці періоду цвітіння.
Сон звичайний, Р. уиїдагіг. з місцевих 
видів є різні селекційні види рожевих, 
білих, червоних та синіх відтінків.
У похмуру, холодну погоду квітки схиля
ють свої головки.

У порах вапняного туфу укорінюються різні подушкоподібні рослини

видний (Ргітиіа аигісиїа) укорінюється в ґрунті, багатому на гумус. Ділян
ки з великою кількістю поживних елементів є основою для доброго росту 
літніх квітів, таких як флокси шиловидні (Ркіох зиЬійаїа), витончені гвозди
ки, Г. сизі (Оіапікш §гаііапороіііапш), а також низькорослі види і сорти 
герані (герань срібляста Сегапіит агдепїеит, Г. Ренарда, С.гепагсііі, Р. попе
ляста «Балерина», С. сіпегеит «Ваііегіпа»).
Типові для альпінаріїв рослини дуже добре переносять і мороз, і літню 
сухість. Тривала вологість узимку, навпаки, їм не підходить — рослини 
починають гнити. Всім рослинам в альпінарії необхідний водопроникний 
дренажний шар із щебеню. Взимку захисний сніговий покрив, характерний 
для природних місць, може замінити опале листя.
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Горянка 
(Ерітейіит) 
прикрашає 
сад завдяки 
витонченому 
фіолетово- 
червоному або 
жовтуватому 
цвіту, а пізні
ше — завдяки 
чудовому 
осінньому від
тінку листя.

Т ін ь о л ю б н і р о с л и н и

На ділянках саду, позбавлених сонячного світла, не варто чекати, що цві
тіння багаторічних напівкущів випромінюватиме безліч барв. Проте, існує 
низка багатолітників, вартих уваги, які чудово ростуть і квітнуть у тіні та 
півтіні. Гарний простір у саду створюють такі кущі, як вічнозелений падуб 
гостролистий (Ііех-Агіеп) або гортензія деревовидна (Нусігапдеа агЬогезсепз 
«СгапсіШога»), Біля кам’яної або дерев’яної стіни добре зарекомендувала 
себе гортензія батожиста (Нусігапдеа апотаїа зиЬзр. реііоіагіз). Квітучі кущі, 
такі як різні види калини, кольквіція та ірга, розвиваються без проблем, 
якщо хоча б протягом короткого часу отримують сонячне світло.

Прекрасні квітучі трав'янисті багатолітники 
для затінених ділянок

ПОсінні вітрениці, 
або анемони
А п ет опе  НиреНепзіз

ИТаволжник звичайний, 
або арункус

Від серпня до вересня з'являються чаш
коподібні квітки, зібрані в пухкі суцвіття 
на туго натягнутих крихких кетягах, існує 
багато різних селекційних видів із квітка
ми білого, рожевого чи яскраво-черво
ного кольору. Висота рослини коливаєть
ся від 50 до 90 см, деякі сорти вироста
ють до 1,2 м. Молоді рослини взимку 
потребують захисту, це може бути тов
стий шар опалого листя, укорінені ж  рос
лини зимостійкі.
А. хубейська японський різновид,
А. НиреЬепзіз уаг.]аропіса: рослини порів
няно невисокі, квітка має більше пелюс
ток. Особливо гарні симетричні квітки 
темно-червоного кольору характерні для 
сорту «НепЬІиІ». У сортів «Нопогіпе 
■ІоЬегі» та «5сІіпеекдпідіп» цвіт білий.

Агипсиз сііоісиз

Найкращий вигляд мають кущі таволжни
ку заввишки до 2 м, коли їх посадити 
перед великою деревною рослинністю. 
Крихітні квіточки, які з'являються в черв- 
ні-липні, щільно зібрані в колоски. Росли
на невибаглива і довговічна. Густий кущ 
із двічі або тричі перистим складним лис
тям вельми декоративний з виду. 
Таволжник звичайний, А. сііоісиз: серед 
місцевих видів, характерних для узлісся, 
є чудові стійкі сорти з компактними, 
щільними суцвіттями, наприклад сорт 
«\Л/аІсІдеі5їег» з дуже пилчастими листоч
ками та граціозно звисаючими ароматни
ми суцвіттями.
Т. дводомний, різновид астілбоідес,
А. М а к  т . азіНЬоіЛез залишається знач
но нижчим і в цілому має більш витонче
ний вигляд.

ІБлощва, або циміцифуга
С іт іс іїида  гасетоза

Над темним, міцним листям височать при
близно двометрові супліддя, густо всіяні 
квіточками кремового кольору. Завдяки 
численним тичинкам вони створюють 
аромат. Для цих рослин необхідний сві
жий, багатий на гумус ґрунт і волога, про
холодна ділянка. Рослини можна виса
джувати окремо, але найкращий вигляд 
вони мають у групі.
Б. гроновидна, С. гасето:а: довгі до 90 см 
частково розгалужені квітучі грона стоять 
прямо або злегка звисають. Рослині необ
хідна світла тепла ділянка з вологим ґрун
том.
Б. гілляста, С. гатоза: над дуже великим 
листям здіймаються вгору двометрові 
стрілки з квітучими китицями завдовжки
30 см.
Б. проста, С. зітріех: квітне також у прохо
лодній тіні.

На тінистій клумбі квітне горянка і бруннера (кавказька незабудка)



Т і н ь о л ю б н і  р о с л и н и

Природний

Гарний вигляд 
мають гейхери 
(Неискега- 
5оПеп), коли 
їх висадити 
багато.
Вони — чудо
ва прикраса 
саду завдяки 
своєму листю 
різних кольо
рів: існують 
сорти з лис
тям від черво
нуватого до 
практично 
чорного 
кольору, сала
тові або з бар
вистими візе
рунками, 
з гладким або 
гофрованим 
листям.

вигляд саду
Вищі, домінуючі кущі, такі як рутвиця (Ткаїісігит), таволжник звичайний 
(.Агипси$) та купина (Роїу^опаіит), створюють природний вигляд, якщо їх 
доповнюють ґрунтопокривні дикі багатолітники, такі як тіарка серцелиста 
(Тіагеїіа согсіі/оііа), медунка лікарська (Риїтопагіа о^істаїіз) або вербозілля 
сланке (Ьузітаскіа питтиіагіа). На переході до більш сонячних ділянок 
утримуються напрасник* великий (Азігапііа тарг) та кадило звичайне кар
патське (МеІШіз теїіззоркуііит), а також короткоживучі квітучі рослини, 
такі як орлики звичайні (Ациііе^іа уиі^агіз) або наперсник пурпуровий 
{рі£іїаІі 5 ригригеа).
Неперевершеною рослиною для ділянок як із півтінню, так і з тінню є фун- 
кії (Нозіа). Відносно пізно навесні вони випускають із землі свої загострені 
пагони, з яких протягом кількох днів розпускається конусоподібне велике 
гладке листя. Існують сотні виведених рослин усіх відтінків жовтого, зеле
ного і сталевого; у багатьох сортів на листі є узори або ж біла чи жовта 
облямівка. Дуже гарний вигляд мають у період короткочасного цвітіння 
лійкуваті фіолетові квітки на міцних стеблах. Пожовклі функії до глибокої 
зими є прикрасою саду.
Папоротям необхідні тінисті сади. Лійкувате страусове перо, що вивищу
ється над килимом із плюща, — це справжнє захоплююче видовище. Серед 
скромних лісових трав’янистих багатолітників виблискує свіжістю ясно- 
зелений костянець. До таких природних декорацій пасуватиме будь-який 
незвичного виду шматок кореневища чи старий пень в оточенні щитника 
або багатоніжки.

Він же — астранція за своєю латинською назвою.

Купина крупноквіткова
Р о їудопаїит  т асгап іЬ ит

На елегантно зігнутому стеблі з пазух 
листя звисають квіти у формі трубочок 
кремового кольору. Цим мешканцям лісу 
необхідний глинистий Грунт, багатий на 
гумус та поживні речовини, цвітуть вони 
в травні-червні. На сухих ділянках листя 
швидко в'яне, на вологих ділянках восе
ни листя набуває жовтого забарвлення.
К. двоквіткова, Р. ЬіНогит: квітне в повній 
тіні. Гарний вигляд має поряд із папоро
тями середньої висоти.
К. рясноцвіта, Р. тиіііїїогит: квітки розта
шовані по дві або по чотири. Влітку при
крашена чорними ягодами.
К. запашна, Р. осіогаїит: білі, круглі квітки 
випускають приємний аромат, про що 
говорить і ботанічна назва рослини.
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вже зайнято? місця під деревами та кущами
Чемерник чор
ний або різд
вяна троянда 
(НеІІеЬогив 
пі£ег), чемер
ник гібридний 
(.НеІІеЬогш х 
ІгуЬгійиз) та 
чемерник 
зелений 
(НеІІеЬоги$ 
уігісіі5) напро
чуд добре рос
туть під кро
ною листяних 
дерев. Квіт
нуть вони 
в досить 
незвичайний 
час: від кінця 
зими до весни.

Ділянки під деревами та великими кущами вважаються проблематичними: 
широкі гілки захищають від опадів і світла. До того ж ще й конкуренція 
з боку кореневої системи деревних рослин, яка навряд чи дозволить різно
трав’ю отримати достатньо поживних речовини із ґрунту. Все ж існують 
деякі багатолітники, які можуть самостійно протистояти цим несприятли
вим умовам.
Основною умовою розвитку рослини є все-таки мінімальна кількість світ
ла та води. Так само як у густих ялинових господарських лісах більше не 
росте трава, так і під групою хвойних рослин у власному саду зелені не 
буде. Крім того, ґрунт під хвойними культурами часто такий кислий, що 
будь-які молоді насадження пригнічуються. Найкращі шанси на виживан
ня тут мають квасениця звичайна (Охаїіз асеіозєііа) та розхідник звичайний 
(Сіескота Несіегасеа). Несприятливі умови створюють також деякі види 
листяних дерев: листя горіха, яке містить дубильні речовини, призводить 
до того, що під кроною розвивається лише мізерна рослинність. І, нарешті, 
береза виснажує своє оточення настільки, що ані полив, ані внесення 
поживних речовин не будуть достатніми для трав’янистого підліска.

Боротьба за сонячне світло
Голі ділянки під деревною рослинністю можуть бути заповнені рослинами, 
подібно до того, як це відбувається в природі: наші місцеві лісові весняні 
квіти користуються проміжком до і під час розпускання листя на деревах 
для украй короткої фази цвітіння і росту. Вони в’януть, щойно дерево 
покривається листям, крізь яке на землю потрапляє мало сонячного світла.

Надійний ґрунтовий покрив для навколишніх кущів

Назва Тип росту Квітки і висота Особливості

Горлянка повзуча, 
Ардагеріам

низька сланка рослина перено
сить підстригання

сині суцвіття у формі колосків 
у квітні-травні, 10 см заввишки

сорт «Ригригеа» з коричневим 
листям

Суниці лісові, 
іїадагіа уезса

покриває великі ділянки, утво
рюються численні відростки

від червня постійно дозрівають 
маленькі ягоди, заввишки 
5— 8 см

переносить підстригання, добре 
розростається по всьому саду

Журавець кривавий (герань 
криваво-червона), бегапіит 
тдиіпеит

витончені і гарні види рослин 
із повільним ростом

незвичайне пурпурове цвітіння 
в червні-липні, заввишки до 25 см

багато сортів, осінні кольори —  
жовтий та червоний

Горобейник або ехонігон пурпу
рово-блакитний,
ШЬозрегтт ригригеосаегиіеит

за допомогою своїх дугоподібних 
пагонів розростається на вели
ких ділянках

маленькі променисто-блакитні 
суцвіття в травні, до 30 см 
заввишки

може рости на сухих ділянках під 
кроною листяних дерев

Живокіст крупноквітковий, 
5утрЬуіит дгапсІіЯогит

підстилка із жорстких листочків, 
що загострюються коло верхівки, 
утворює густий килим

вершково-жовті суцвіття 
в травні, 10 см заввишки

дуже добре переносить сухість

Тіарка серцелиста, 
Тіагеііа согШіа

сланкі пагони з витонченими 
яскраво-зеленими часточковими 
листочками

у квітні-травні маленькі білі 
пухкі суцвіття, висота 25 см

найкраще росте на злегка кис
лих, багатих на гумус, вологих 
ґрунтах



У тінистих садах ростуть також анемо 
ни та підліски (печіночниця благород
на). До найперших передвісників 
весни належать ерантиси та підсніж- 
ники, які, ніби килим, розростаються 
під великими кущами і деревами, якщо 
не порушується їхня коренева система. Те 
саме стосується часнику ведмежого і травне
вих конвалій, але обидві ці рослини через їх 
прагнення до розростання рекомендується 
висаджувати лише у великих садах. Карміново-червоні 

квіти: журавець 
кривавий, Сегапіит 
защиіпеитВитончені супутники для зат інених ділянок

Для невеликих ділянок краще підходять витон
чені види рясту: серед двох місцевих видів ряст порожнистий типовий, 
СогуйаІі& сауа і ряст повний, С. воШа є сорти з квітками найрізноманітні
ших тонів. Квітки у формі трубочок із гострими приквітками має вельми 
привабливий вигляд, але на одній ділянці слід використовувати лише один 
сорт. На багатих на гумус ґрунтах і за умови достатньої вологості утворю
ються великі ділянки, що зацвітають у березні.
Килимки, на які не можна не звернути увагу, під великими кущами 
й деревами утворює цикламен: крупний цикламен косський, Сусіатеп 
соит, квітне вже з лютого; елегантні суцвіття з ’являються одночасно
зі сріблястим листям. Вічнозелений цикламен плющолистий, Сусіатеп 
кесіегі/оііит, навпаки, починає квітнути у вересні. Листочки з малюнком 
від світло-сірого до сріблястого кольору з’являються одночасно з цві
тінням або невдовзі після нього.

Для дуже затінених ділянок підходить 
плющ і барвінок звичайний (Уіпса тіпог). 
Обидва види рослин пускають сланкі 
пагони в бажаному напрямі. Хоча в наших 
лісах можна зустріти дикий дрібнолистий 
барвінок, слід обрати надійні сорти, які 
залишаються густими і не надто швидко 
старіють: «АІЬа», що густо росте, має бага
то білих квіток, тоді як «Сгапег ТеррісЬ» 
хоч і утворює густий зелений покрив, 
проте не квітне.
По сусідству з деревами й високими куща
ми гарний краєвид створюють папороті 
у поєднанні з функіями. Для них необхід
ний багатий на гумус ґрунт, добра вологість 
і достатня кількість світла.

Функія та папороті в тінистому саду



Цибулинні квіт и для всіх сезонів

Під час садін
ня цибулин
них квітів слід 
мати на увазі: 
їх висаджують 
на глибину, 
удвічі більшу 
за ш ирину 
самої цибули
ни. Морозо- 
чутливі види 
краще виса
джувати на 
глибину 20 см.

Нічого не може бути простіше, ніж почаклувати з барвами в саду шляхом 
умілого добору цибулинних квітів. Нарциси і тюльпани по праву вважа
ються передвісниками весни, тоді як пізньоцвіт осінній недвозначно спові
щає про кінець літа.
До найбільш вдячних рослин належать підсніжники, проліски і пушкінії. 
Найкраще їх висаджувати десятками на одній ділянці під великими куща
ми чи на краю клумб. У цих місцях у період цвітіння вони постійно в центрі 
уваги, а з часом добре розростаються. Ще раніше розцвітає ерантис зимо
вий (Егапікіз куетаїіз): часто вже в лютому на вільних від снігу місцях 
видніються його жовті зірочки. Ерантис також розростається добре, але 
потребує для довгого життя непорушених, навіть не скопаних ділянок, десь 
під деревами або великими кущами.
Справленій скарб — цибулинні півники або іридодиктіуми, що досягають 
максимум 15 см заввишки: у виду півники Денфорда, Ігіз сіап/огсііае жовті 
квіти, сорти півників сітчастих (Ігіз геіісиїаіа) мають суцвіття синіх відтін
ків. Екстравагантну форму квіток доповнює ще й чудова гама барв. їм 
необхідно підібрати багате на поживні речовини місце в палісаднику.
На лужку розвиваються різні сорти шафранів: про кінець зими сповістить 
витончений шафран* двоцвітий, Сгосиз Ьі/Іогиз з гарними темними смужка
ми з тильного боку пелюсток. У березні та квітні з’являються жовті, білі 
й фіолетові сорти шафрану весняного, Сгосиз уетиз з більш насиченим 
кольором цвітіння. Якщо ви їх уже посадили — можете щороку милувати
ся шафрановим цвітом, адже вони квітнуть щороку заново — все в більшій 
кількості. Красиві дикі види, такі як шафран сітчастий, Сгосиз геїісиїаіиз 
або шафран Королькова, Сгосиз когоікоті, що цвіте жовтим, добре розви
ваються лише на сухих ділянках, наприклад в альпінарії чи у квітнику 
з гравійною підкладкою. Не слід забувати про осінні шафрани: сорти шаф
ран банатський, Сгосиз Ьапаіісиз та шафран середній, Сгосиз тейіив випус-

* Іноді рослину ще називають крокіс.

Часник афлатунський (цибуля афлатунська), 
АІІіит а/іаіипепзе

Тюльпани надають весняному саду чарівного 
вигляду



Ц и б у л и н н і  к в і т и  д ля  вс і х  с е з о н і в

Легкі у  Д О ГЛЯД І Ц И буШ /Ш Н І КВІТИ

Назва Квітки, період цвітіння. Вимоги Сорти і види
висота

Білоцвіт весняний, 
іеищит тпит

кілька звисаючих білих 
дзвонових квіток у зонтико
видному суцвітті, березень, 
20— ЗО см

місцева дика рослина, необхідний 
свіжий, багатий на гумус ґрунт, який 
ніколи повністю не висихає

білоцвіт літній, і.. ае5(іїит «бшеїеу 
Сіапі»: цвіте в травні, підходить для 
вологих, болотистих ділянок

Крокосмія або монтбреція 
(застар.), Сюсота 
тазопіогит

яскраво-червоні квітки 
розташовані двома рядами на 
довгих, зігнутих ніжках, 
від липня до серпня, 70—
100 см

бульбоплідні рослини для клумб, 
добре забезпечених поживними 
речовинами. Квіти довго зберігаються 
увазі

сорт «іж іїег» з яскраво-червоними 
квітками. В сорту К. волотиста,
С. рапісиїаіа дрібніші квітки, але 
рослина вища, екземпляри, що при
жилися, добре переносять зиму

Рястка поникла, 
ОгпіІЇодаїит пиіат

суцвіття з ряду пониклих 
пірамідальних білих квіток, 
від березня до травня, 60 см

гарний вигляд має на сонячному боці 
кущів, разом із пурпуровими дзвони
ками і лісовими полуницями

у рястки парасолькової,
0. итЬеШит, зіркоподібні квітки 
зібрані в компактний зонтик, 
швидко в'яне

Алліум або часник 
(цибуля) Крістофа, АІІІит 
сШ орЬ іі

червоно-фіолетові квіточки 
в кулястому, різноколірному 
зонтику, від травня до червня, 
20— 35 см

увагу необхідно приділити сонячній 
водопроникній ділянці. Супліддя при
крашають клумбу протягом кількох 
тижнів

часник (цибуля) кілювата, А. сагіпа- 
Гщ : пурпурові квітки, частина яких 
розташована вертикально, а частина 
звисає, зібрані у витончені зонтики

Мускарі вірменська або 
гадюча цибулька, М и ш і 
агтепіасит

бочкоподібні квітки в одному 
щільному кетязі, від квітня до 
травня,10— 20см

сорту синього і фіолетового відтінків, 
іноді білого. Добре розростається 
за допомогою дочірніх цибулин

гадюча цибулька дрібноцвіта,
М. ЬоІгуоМез: грона з округлих, синіх 
квітів із білою облямівкою

кають свої довгі квітки у формі трубочок крізь листяну масу інших рослин. 
Шафран Кочі, Сгосиз коізскуапт просто вражає своїми великими ясно-фіо- 

. летовими квітками у вересні. Для цього виду необхідна суха, але швидше
прохолодна ділянка, десь у дощовій тіні біля східної стіни.

Без т ю л ь п а н ів  і  н а р ц и с ів  н е м а є  в е с н и
З огляду на величезну різноманітність сортів нарцисів та тюльпанів рекомен
дується обмежитися незначною кількістю форм і забарвлень: ранніми і до 
того ж  простими у догляді є дикі види, що цвітуть у квітні. Це тюльпан Тарда, 
Тиііра їагйа і тюльпан двоцвітий (двоквітковий), Тиііра Ьі/Іога: для обох видів 
характерні жовті квіти з білими верхівками. Також у квітні цвітуть тюльпани 
Кауфмана, що досягають всього лише 20 см заввишки. Ефектний вигляд 
у сортів тюльпана Грейга, Тиііра §геІ£Іі: у середині яскраво-червоних квіток — 
чорна пляма з жовтою облямівкою. Дуже витривалі сорти тюльпана чудового, 
Тиііра ргаевіат з цегляно-червоними квітками на невеликих стеблах. Перевага 
цих видів полягає в їх довгому і ранньому періоді цвітіння, адже культурні 
ранні чи пізні сорти тюльпанів часто розцвітають лише тоді, коли температу
ра протягом дня вже досить висока: квіти в’януть протягом кількох днів. 
Складно об’єднати на різноколірній клумбі сортові папугові тюльпани з різ
ними барвистими квітками та бахромчасті тюльпани з перистими краями 
пелюсток. Для цих незвичайних сортів, скоріше необхідні горщики або окре
мі посадкові місця. Можливості для гарних поєднань надають лілієцвітні 
тюльпани: квітки із загостреними на кінцях пелюстками розташовуються на 
досить високих стеблах. Оскільки ці сорти розцвітають лише в травні, еле
гантні квіти височать другим ярусом над різнотрав’ям, що зеленіє на клумбі.
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Задоволення 
від садівництва 
на маленькій ділянці
Гарно оформлені рослини 
в діжках прикрасять вхід до 
будинку і терасу. Переносні 
посудини дадуть змогу змі
нювати розташування рослин 
таким чином, що в потрібний 
момент центром уваги може 
стати найпривабливіший 
горщик. Не кожен вид рослин 
може переносити обмежений 
простір для кореневої систе
ми, який надає діжка, також 
необхідно мати постійне про
сторе зимове приміщення. 
Адже популярний олеандр 
і дурман запашний вже за кіль
ка років стають величезними

рослинами, які взимку потре
бують багато місця. Ґрунтовне 
позапланове підстригання 
в таких випадках провадиться 
на шкоду цвітінню, а щодо 
олеандру існує небезпека про
никнення збудників грибкових 
захворювань.

Цитрусові рослини: 
благородні, проте вибагливі
До класичних рослин у діжках 
належать цитрусові, які із само
го початку слід висаджувати 
в якомога більший горщик, бо 
вони погано переносять пере
саджування. Для всіх видів

Еоніум у  глиняному горщику створює атмосферу Середземномор’я

цитрусових необхідний багатий 
на поживні речовини, глинис
тий, але трохи кислий ґрунт. їм 
потрібно багато води, але над
мірна вологість може нашко
дити рослині. Кожні два тижні 
в ґрунт необхідно вносити 
калійні добрива. Для висаджу
вання в діжках підходять низь
корослі види, такі як лимон, 
Сіігиз Ііт оп  «Меуегі», мандарин, 
Сіхгив геїісиїаіа «СІетепііпе» 
або каламондин, Каїатопсііп  
огапде х СіігоїоПипеІІа т ііії. 
Цитрусові добре ростуть лише 
в тому разі, якщо вони від весни 
до літа перебувають у світлому 
та сонячному місці. Взимку їм 
достатньо температури трохи 
вище нуля градусів, занадто 
тепле місце їм не підходить. 
Потребують меншого догляду, 
але цілком декоративні калина 
вічнозелена, УіЬигпит ііпив, 
і розмарин, обидва види нези
мостійкі, вічнозелені маленькі



Посаджені в листопаді в пористу 
землю шафрани зацвітають 
наприкінці зими

червоним або фіолетовим 
листям. Гарними партнерами 
для них будуть полуденник 
(мезембріантемум) чи пред
ставники сукулентів родини 
молочаїв (ЕирЬогЬіа). Проте всю 
зиму горщик із сукулентами 
має стояти у світлому незамер- 
заючому місці.
Альпійські рослини в горщи
ках можуть перезимувати на 
вулиці, якщо вони захищені 
від зимової вологості. Пере
ломник, ломикамінь, ерофілу, 
шишкар і тирлич можна гарно 
розмістити серед каменів. Аль
пійські рослини полюбляють 
мінеральний ґрунт без торфу, 
багато світла і сонце.

ГХ'-' ^ 1 ^ 1 1  І/І . І і и ,Ц  І V І |  \  VІ і VІ У 1 VI V.

тям розпускаються білі та сині 
квітки, зібрані в зонтик. Узимку 
агапантус, як і канна, відпо
чивають. Після того як стебло 
пожовкло, а листя зів'яло, їх 
зрізають. Горщики з рослиною 
або ж бульби із землею збе
рігаються в зимовий період 
протягом близько 5 місяців 
у прохолодному темному місці. 
Щойно з'являються нові паго
ни, рослини виносять на світло 
і починають потроху поливати. 
З квітня рослини, висаджені 
у свіжу землю, можна виносити 
на вулицю.
Той, хто влітку не має можли
вості щодня поливати рослини, 
мусить знаходити альтернатив
ні рішення. Вдало підібраними 
рослинами для діжки можуть 
стати сукуленти, такі як моло
дило або очиток, серед яких 
є величезна кількість сортів із 
сірим, зеленим, коричневим,

г \ у  и ц і ,  л  г у і м и о і л и п и  і у  і  і_»

і переносять випадкову сухість. 
Санвіталія розпростерта або 
вербена гібридна як росли
ни, розташовані під кущами, 
додають необхідних колірних 
мазків. Привабливий вигляд 
у гранатового дерева зви
чайного карликового (Рипіса 
дгапаїит  «№па»): влітку воно 
радує дзвоновими червоними 
квітками, а наприкінці року — 
симпатичними маленькими 
фруктами. У разі потреби пере
носить підрізування.

Невибагливі
багатолітники
Деякі кущі в діжках мають вель
ми імпозантний вигляд: канна 
(Саппа) має чимале стебло 
з великим гладким листям, над 
яким розкриваються яскраві 
суцвіття. Так само й види ага- 
пантусів (АдарапіИиз), які пус
кають пагони з потовщеного

Альпійська рослина в оригіналь
ному горщику: для когось це 
непотріб



Насичений барвами К в і т у ч и й  ЄСід

Однолітники приносять різні кольори в сад — щороку нові і в нових поєд
наннях. «Однолітниками» вважаються рослини, які дають сходи, ростуть, 
цвітуть і плодоносять за один вегетаційний період. Утім, садівники поряд 
із ними використовують і дворічні рослини (для яких за визначенням між 
періодами зародження і цвітіння має бути зимовий період), а також багато
літники, які в природі щороку виростають наново. До них належить нези
мостійка жоржина, а також рослини для клумб і балконів, такі як пеларго- 
ніуми (герань) та фуксії. Спільне для всіх цих рослин те, що завдяки 
інтенсивній роботі селекціонерів вони мають тривалий період цвітіння, 
а також безліч яскравих різноколірних суцвіть. За допомогою цих довго- 
квітучих барвистих рослин можна внести веселі нотки, особливо в молодо
му саду.
Якщо клумби ще не заросли багатолітниками і кущами або територію саду 
ще не засаджено, за допомогою маку, волошок і куколю можна досягти над
звичайного колірного ефекту. Ці повсюдно поширені бур’янисто-польові 
рослини під час сучасних агротехнічних заходів інтенсивно витісняються. 
У саду вони, як правило, займають вільні ділянки з бідним на гумус ґрун-

Із вибагливою жоржиною добре поєднуються низькі супутники, такі як  маруна дівоча (піретрум), 
бальзамін Воллера і жовтозілля приморське



Однолітники, вирощені розсадним способом
Назва Кольори, час цв ітіння Висота і форма росту Вирощування розсади

Жоржина гібридна, 
Шіа-НуЬгМеп

величезна різноманітність сортів 
усіх відтінків між білим, жовтим, 
червоним і фіолетовим, квітне від 
липня і до морозів

25— 120 см, яскравих відтінків з березня в закритому приміщенні: сухі 
практично немає бульби, що не підмерзли після зимового 

зберігання, з квітня висадити в піщано- 
ґрунтову суміш

Гвоздики бородаті, 
ОіапіЬиі ЬагЬа(и5

усі відтінки рожевого і червоного 
кольорів між білим і багровим, 
часто двоколірні, час цвітіння —  
від травня до липня

50 см, зонтичні квітки із щети
нистими пелюстками

сіяння в травні-червні, спочатку утворюється 
розетка з листя, квітки з'являються в червні 
наступного року

Полум'янка (гайлар- 
дія) гібридна, 
СаіІШіа-НуЬгШеп

яскраві квіткові кошики жовтого, 
жовтогарячого і коричневого тонів, 
квітне від травня

30— 40 см, міцні квітконоси, 
добрий вигляд має в групі

сіяння в березні-квітні за температури 16 °С 
або від середини травня на ділянці; не пере
носить холоду

Рівні сорти жовтуш
ника, Егузіит

жовтий, кремовий червоно-корич
невий, оранжево-коричневий 
кольори, прожилки часто забарв
лені інакше, приємний аромат, час 
цвітіння —  від квітня до червня

40— 70 см, розгалужений 
напівкущ, переносить півтінь

сіяння наприкінці травня, хороше укриття 
на зиму, надалі сіянці вирощують у горщику, 
лише наступного року їх висаджують у ґрунт, 
після обрізування може рости ще багато 
років

Рожа городня
або мальва рожева,
АІсеагош

білий, жовтий, рожевий, червоний, 
є сорти з махровими квітками, час 
цвітіння —  від червня до серпня, 
для більш тривалого цвітіння 
необхідно видалити насінну 
коробочку

незвичайні лійкуваті квітки 
на двометрових стеблах, 
укорінюється на маленьких 
ділянках

сіяння в лютому-березні в горщики, 
розцвітає лише наступного року; розсаду 
й нові пагони обов'язково берегти від 
равликів

Однолітники, 
вирощені роз
садним спосо
бом: усім їм 
необхідний 
багатий на 
поживні речо
вини садовий 
ґрунт і соняч
на ділянка.

том. Необхідне насіння можна придбати як у спеціалізованих магазинах, 
так і в садових центрах. Тим часом існують різні сорти маку і волошок 
із різними кольорами (рожевий, білий) і махровістю квіток. У нещодавно 
закладеному саду більше враження все ж  справляють первісні, дикі види 
рослин. Крім того, завдяки більшій кількості квіткового пилку вони є дже
релом живлення для комах. До практично забутих диких і садових квітів 
належить кукіль — витончена і незвичайна рослина (див. с. 113). Тирлич 
випускає свої фіолетово-сині лійкуваті суцвіття над хистким каркасом із 
сіро-зеленого стебла та вузеньких листочків. Кукіль надійно висівається, 
поки знаходить вільні ділянки.

Корисні однолітники
Нагідки та красоля гарантують тривалий період цвітіння від червня аж до 
перших приморозків. Варто їм лише раз оселитися в саду, як щовесни з них 
проростатимуть усе нові сіянці. Обидві рослини — чудові ґрунтопокривні 
види, водночас красоля зі своїми галузистими формами придатна для садін
ня під трав’янистими та деревовидними кущами. Якщо ж її посіяти під бобо
вими рослинами чи фруктовими кущами, вона буде корисною для вловлю
вання попелиці (особливо чорної бобової попелиці). Листя красолі великої 
('Тгораеоіит та)и$) надає пікантної нотки змішаним салатам. Пелюстками 
нагідок лікарських (Саіепсіиіа о$ісіпаІІ$) можна оригінально оздобити салати 
та солодкі страви. Рослинна витяжка з квіткових голівок цієї рослини — 
цінна сировина для виробництва продуктів особистої гігієни.
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Високі однолітники
До цілком надійних однолітників, за якими також нескладно доглядати, 
належить горошок запаш ний (ЬаіНугт осіогаіш). Особливо гарний 
вигляд він має, коли в’ється, чіпляючись за огорожу або його звисаючі 
гілки. Чудовий вибір для заповнення порожнього простору — це різні 
сорти кларкії нагідкової (Сіагкіа ип^иісиїаїа). Знітова рослина родом із 
Каліфорнії заввишки близько 60 см добре розвивається і цвіте як на 
сонці, так і в тіні. Колірний спектр охоплює всі відтінки білого, рожево
го, червоного та бузкового.
Багато хто вважає соняшники символом літа. Щоб вони справді стали пер
шою скрипкою вашого саду, необхідно взяти саджанці, висіяні ще на 
початку року, і оточити їх увагою протягом кількох тижнів. Крім того, 
після висаджування в ґрунт соняшнику необхідний захист від ненажерли
вих равликів, а в період сухості він потребує рясного поливу. Купуючи 
засівний матеріал у магазині, слід звернути увагу на низькорослі сорти, які 
швидше досягають свого повного розміру і не потребують опори.

Однолітники для проблемних ділянок
Для цвітіння більшості однорічних рослин необхідно багато сонця, води та 
поживних речовин. В умовах значної сухості або на занадто затінених 
ділянках вони гинуть. Але якщо йдеться про ділянки, які перебувають 
у півтіні або тіні, незамінним варіантом буде бальзамін Воллера (Ітраііепз 
ц'аііегіапа). Навесні на квіткових ринках є багатий вибір сортів різних 
кольорів та їх поєднань. Для садової клумби найкраще підходять світлі 
тони і не надто великі квіти.

Однолітники для новачків
Ро м ан ф ар б увал ь н и й , 
або  ж о в ти л о
А п їЬ е т ів  ііп с ґо г іа

Великі кущі від липня до кінця серпня 
прикрашені незвичайними жовтково- 
жовтими квітковими кошиками. Рослина 
має перисторозсічене листя, висота її 
становить 50 см.
Вимоги: рослина може рости на дуже 
сухих ділянках, край дороги і між велики
ми кущами.
Обробка: рослину висівають у березні- 
квітні або наприкінці літа для наступного 
року. Обрізування відцвілих гілочок 
сприяє розвитку бічних пагонів із безліч
чю квітконосів. Цей вид висівається 
самостійно.
Сорти: «1.ЄГГЮП МаісІ» із лимонно-жовти
ми квітками, «Омагі Рогт» і «Сотрасіа» 
досягають лише 40 см заввишки.



К в і т у ч і  б а р в и с т і  р о с л и н и

Золотисто-жовтий спалах кольору на клумбі однолітників: 
рудбекія (чорноочка) шорстка

Навпаки, якщо виникає необхідність заповнити вільний 
простір на відносно сухих ділянках, то лише небагато одно

літників відповідають необхідним вимогам, оскільки від
критий простір — це територія постійних багатолітників. 

Цмин приквітковий* (НеІісНгушт Ьгасіеаїит) у поєднанні 
з однорічними зайцехвостом яйцевидним {Ьа^игиз оуаіиз) та 

портулаком великоцвітим (Рогіиіаса дгапсіі/іога) привносять барви 
у вільний простір між насадженнями. Легка, мов повітря, космея 
звичайна (Созтоз Ьіріппаіш) з красивим рожевим кошиковим 
суцвіттям над витонченим перистим листям.
Однорічні й дворічні квітучі рослини необхідні також навесні, 

коли у великих багатолітників починає поступово пробиватися 
листя і утворюються квіткові бруньки. Незамінним колірним 

доповненням цибулинним рослинам від березня до травня є братки 
садові (Уіоіа х тіігоскіапа) та фіалка рогата (Уіоіа сотиіа), які квіт

нуть саме в цей час. До них за бажанням можна додати крупноквіткові 
стокротки звичайні (Веїїіз регеппіз) і привабливі незабудьки" болотяні 
(Муозоііз раїизігіз). Після того як ці ранньоквітнучі рослини виконали своє 
завдання, їх краще видалити із саду: зів’ялі, вони вже не справляють 
належного враження і рідко з’являються наступного року в гарному стані. 
Подібні рослини коштують недорого, до того ж у кожному сезоні з’яв
ляються нові цікаві сорти.

* Друга назва — цмин-безсмертник.
** Вони ж  і незабудки болотяні і так само незабудки звичайні тощо.

□ (А н ем о н а , аб о  к о н о п е л ь ка  ШШ 
к о р о н ч а т а  Е ш !
А п е т о п є  согопагіа

Косм ея зв и ч а й н а
Со5то5 Ь ір іп п а іи з

Ця невибаглива садова красуня родом 
із Мексики. Крихкі рослини з опушеним, 
дуже розсіченим листям досягають висо
ти 80— 100 см. Суцвіття завбільшки до 
10 см з'являються в липні і зберігаються 
до морозів,
Вимоги: якнайкраще рослини розвива
ються на дещо збідненому ґрунті. Якщо ж 
ґрунт багатий на поживні речовини, вони 
виганяються в стебло, тому цвітуть знач
но пізніше.
Обробка: найкраще їх висівати у відкри
тий ґрунт на початку травня. Рослини 
мають гарний вигляд, посаджені велики
ми групами.
Сорти: існують сорти з білими, рожеви
ми, червоно-рожевими квітками, які іноді 
мають темну облямівку.

Бульбоплодні рослини родом із 
Середземномор'я та Центральної Азії.
У квітні-травні на стеблах завдовжки 
15—40 см з'являються квітки у формі 
зірочок незвичайного кольору.
Вимоги: анемона віддає перевагу соняч
ним ділянкам, які влітку можуть значно 
висихати. Холодної зими рослини гинуть. 
Обробка: у регіонах із м'яким кліматом 
бульби висаджують у землю у вересні- 
жовтні. Рослини переносять зиму, якщо 
укрити їх листям. За більш суворих кліма
тичних умов рекомендується вирощува
ти саджанці в горщиках у прохолодних 
приміщеннях, що не промерзають. 
Сорти: існують сорти різних насичених 
кольорів: синій, багряний, яскраво-чер
воний, рожевий, білий.

Ротике/і садові
А п іН іггН іп ит  т а)и$

На прямих стеблах поступово розкрива
ються незвичайні двогубі квітки, зібрані 
в гроноподібні суцвіпя. Квітки в суцвітті 
розпускаються від низу до верху. Залеж
но від сорту рослини досягають висоти 
від 20 до 80 см.
Вимоги: ротики садові добре ростуть на 
будь-якому багатому гумусом доглянуто
му садовому ґрунті.
Обробка: відібране насіння висівають 
від лютого до квітня. Лоток із насінням 
має перебувати в умовах кімнатної тем
ператури; проростання настає на 
10— 14 день. Рослини також можна при
дбати навесні на ринку. Рослина цвістиме 
все літо, якщо видаляти зів'ялі квітки. 
Сорти: існують сорти різних кольорів 
і поєднань кольорів, за винятком синього 
спектру.



Свіжіст ь та о р га н іч н іс т ь : в о д о й м і І в саду

Водойму, як ми її знаємо в природі, тобто джерело, струмок, ставок 
і озеро, навряд чи можна було реалізувати в саду. Ставок у саду — це 
постійна штучна водойма, у якій природним чином ростуть рослини і де, 
можливо, можуть оселитися деякі види тварин. При цьому поверхня води 
не обов’язково повинна мати «природно» вигнуті лінії. Архітектурні 
форми, округлі, або кутасті з гострими контурами, так само пасують до 
садового довкілля, особливо якщо доріжки, тераси і кам’яні стіни межу
ють безпосередньо зі ставком. Тоді все, що відбувається у воді, можна спо
стерігати безпосередньо з берега ставка.

Яких розм ірів має бути ставок у саду?
Бажання і дійсність, коли мова заходить про садові ставки, часто не збі
гаються, хочемо ми того чи ні. Поверхня води, яка є місцем існування 
живих організмів, повинна мати площу щонайменше 4 м2. Для того щоб 
у ставку оселилися безхребетні, ропухи, жаби і тритони, він повинен 
мати глибину 50—60 см, а влітку слід потурбуватися про те, щоб водой
ма не пересихала. Якщо ви хочете посадити латаття чи невеликі кущі 
очерету і до того ж запустити у свій ставок рибок, водна поверхня має 
бути найменше за 5 м2 за мінімальної глибини 90—100 см. Лише тоді 
у вас буде гарантія, що взимку ставок не замерзне повністю. Споруджен
ня подібного ставка можливе лише у великих садах, де зберігається 
баланс між відкритою водною поверхнею, зарослим берегом та околиця
ми водойми.
Ці умови стають ще більш обов’язковими й для популярних нині басейнів, 
яким потрібні великі водні поверхні (мінімум 70 або навіть 100 м2). Зона

регенерації, тобто ділянки, що не викорис- 
Півники, примула і функія цвітуть наприкінці товуються для плавання, займає 50—70 %.
весни на берегах водоймищ у  півтіні Необхідна глибина становить не менше за

1,3 м, щоб мати можливість безперешкодно 
плавати.

Місце розт ашування визначає 
вигляд водойми
Розташування водойми в межах саду зале
жить від місцевості. Не завжди заведено 
розташувати ставок на самому низу похи
лої від природи ділянки. Часто розташу
вання біля будинку чи тераси пов’язує ста
вок із місцями для сидіння і спостереження. 
Більшість водяних рослин краще розвива
ються на сонці, ніж у тіні. Проте водна 
поверхня може бути розташована в півтіні 
або ж у затінку, якщо вибір рослин відпові
дає умовам освітлення. Несприятливим



Архітектурна форма ставка пов’язує його з околицями саду

є розташування на краю водойми великих кущів і дерев: опале листя при
зводить до підвищення рівня поживних речовин, а розкладання листяної 
маси позбавляє воду кисню. Крім того, ставок ніколи не розміщують 
поблизу кореневої системи деревовидних рослин, щоб, з одного боку, запо
бігти пошкодженню кореневої системи, а з другого — порушенню гідроізо
ляції ставка.

Правильне формування берега
Лише пологі береги з яскраво вираженою зоною мілководдя дають можли
вість природного озеленення ставка залежно від рівня води. Земноводним, 
ропухам і трав’яним жабам необхідний неглибокий спуск, щоб вони мали 
можливість досягти водної поверхні для метання ікри. Пологий берег, крім 
того, полегшує доступ до води свійським тваринам і дрібним ссавцям. Зви
чайно виходять із раціонального ухилу 1 : 2 (на 2 м довжини дно ставка 
опускається на 1 м). На окремих ділянках можна зробити крутий берег, що 
забезпечить економію місця і дасть можливість зовсім зблизька спостеріга
ти за всім тим, що відбувається у воді.
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Принципи будівництва СГПСХвКй

Для необхідної гідроізоляції ставка існують різні матеріали (див. таблицю 
внизу). Лише невеликі плівкові ставки чи збірні басейни можна спорудити 
власними силами. Для великих споруд та специфічних дизайнерських 
проектів найліпше все ж  звернутися в спеціалізовану фірму, яка до того ж 
надає гарантію.

Закладання

Втрати В О Д И  
через природ
не випарову
вання в нор
мальних умо
вах компенсу
ються так 
само природ
ними опада
ми. Зайва вода 
вбирається 
в крайову 
зону.

плівкового ставка
Спершу необхідно точно визначити розміри ставка і зробити розмітку за 
допомогою кілочків та мотузки. Ставок слід викопати по всіх краях на 
20—30 см ширше і трохи глибше за проектну глибину, щоб залишити місце 
для підкладки: для глиняних ставків необхідно 20 см додаткової екскавації, 
для збірних та плівкових ставків достатньо приблизно 5 см. Вийнятий 
ґрунт в ідеалі використовується в саду, щоб заощадити на його вивезенні. 
Для більшої стійкості берегів водойми котлован слід рити у формі кількох 
терас, що чергуються зі схилами. Стрімчастість схилів не повинна переви
щувати 45°, а ширина терас бути не менше за ЗО см.
Після того як з верхнього шару ґрунту видалене коріння та камені і котлован 
набув своєї остаточної форми, ґрунт добре втрамбовують. Потім насипають 
5-сантиметровий шар піску, який знову ущільнюється. Крім того, для захисту 
плівки від пошкоджень, особливо в глибоких місцях, рекомендується укласти 
шар геотекстилю з приблизно 10-сантиметровим перекриттям на стиках. 
Плівка акуратно викладається поверх геотекстилю, вона має якнайщільніше 
прилягати до стінок ставка. Можливі складки розгладжуються під час посту
пового заповнення під тиском води. Краще купувати плівку такого розміру, 
щоб не довелося склеювати полотнища, оскільки зварювання або склеювання

Матеріали для будівництва ставка
Матеріал Переваги Недоліки

Поліетилен (ПЕ) стійкий до проростання коріння, без пластифікато
рів і токсичних стабілізаторів, утилізація проходить 
без проблем, оскільки матеріал згорає, не виді
ляючи шкідливих речовин

відсутність стійкості до ультрафіолетового випромі
нювання, пошкоджені ділянки не підлягають надійній 
герметизації

Полівінілхлорид (ПВХ) дуже добра міцність, стійкість до ультрафіолетово
го випромінювання

пружність досягається шляхом додання 
пластифікатора, виробництво з вінілхлориду 
шкідливо впливає на довкілля, утилізація 
проблематична

Синтетичний каучук стійкий до погодних умов, міцний, довговічний, 
пластичний, екологічно чистий

порівняно дорогий матеріал, запаювання стиків 
здійснюють спеціалізовані фірми

Збірна конструкція 
зі склопластику або 
поліетилену високої 
щільності

світло- і морозостійка, швидко встановлюється, 
стабільніша, ніж плівка, круті стінки дозволяють 
на невеликій поверхні створити морозостійку 
глибину

оформлення залежить від запропонованих на ринку 
форм і розмірів, навіть середнього розміру басейни 
встановлювати досить складно

Глина (у поєднанні 
з необпаленою цеглою)

природний матеріал, у разі потреби можна 
розібрати конструкцію

немає повної гідроізоляції, оскільки протікання води 
за умови технічно правильного спорудження дуже 
повільне, можливий лише плоский ухил, установлення 
потребує значних витрат

Водонепроникний бетон добре підходить для архітектурних ставків, взимку прямовисні береги може розірвати льодом,
можна створити гарні оптичні комбінації розібрати конструкцію навряд чи вийде
з доріжками та терасами



Білі та жовті квітучі півники разом із фіолетовими квітками природним чином обрамували 
споруджений струмок

плівки — досить копітка робота. Простими у використанні є спеціальні види 
клею, які наносяться плоскими пензлями і притискаються валиком для шпа
лер. Зварювання гарячим повітрям краще довірити фахівцям.
Котлован для збірних ставків готується так само, як і для плівкових. Котло
вану надають форму ставка і після трамбування та засипання підкладки 
з піску встановлюється готовий басейн. Потім глибоку частину басейну 
заливають водою приблизно на третину і починають підсипати пісок 
у бічні щілини між вийнятим ґрунтом і формою. Щоб форма стала щільно, 
заповнюваний матеріал намивають водою і трамбують.

Формування берега ставка
Важливим моментом є формування берегів ставка: у випадку з плівковим 
ставком утворюється покритий плівкою котлован, який наповнюють дріб
ним гравієм. Щоб блокувати капілярне просочування, краї плівки заводять 
і укладають у спеціальну плівкову канаву завширшки 15 см і завглибшки 
від 10 до 15 см, яка викопується по периметру ставка на відстані близько 
15 см від краю. Укладена в канаву плівка притискається каменями, канава 
засипається землею лише після заповнення ставка водою, коли плівка 
повністю прилягатиме до стінок котловану. Щоб задекорувати плівку, по 
краю ставка насипають гравій, викладають камені або укладають спеціаль
не кокосове волокно. Надлишки плівки обрізують, коли ставок повністю 
заповнений водою, а краї плівки закріплено.
Після заповнення ставка рослинним субстратом із низьким умістом 
поживних речовин необхідно обережно починати подачу води через шланг 
із душовою насадкою. Щоб забезпечити можливість садіння в глибших 
зонах, вода подається поетапно.



Рослини для берега та ставка

Рослини 
мають покри
вати не біль
ше, ніж  трети
ну водної 
поверхні.

Хороший розвиток водяних і болотяних рослин залежить від того, на якій 
глибині вони розташовані. Більшість видів універсальні, їм підходить змін
ний рівень води, і вони можуть заселяти зони різної глибини. Так плакун 
верболистий (ЬуіНгит заіісагіа, див. фото внизу) може рости в береговій 
зоні, для якої характерний вологий ґрунт, а також у зоні мілководдя. Так 
само гадючник болотяний, лабазник* (РіІірепЛиІа иітагіа) та сідач плямис
тий (Еираіогіит тасиїаіит) переносять змінний рівень води аж до можли
вої сухості ґрунту. Ці незвичайні рослини мають найкращий вигляд, коли 
ростуть великими кущами.
Типові водяні рослини не обов’язково прив’язані до певного рівня води: 
так стрілиця звичайна (стрілолист) (8а£Іііагіа $а£ІШ/оІіа) просувається впе
ред від краю ставка до його середини приблизно на 50 см углиб. На мілко
водді його стріловидні листочки видніються над поверхнею води, а на гли
бині вони плавають у воді. Все ж водяні та болотяні рослини не можна 
хаотично змішувати, висаджуючи рослини для ставка, необхідно дотриму
ватися певного порядку: плаваючі і підводні рослини висаджують завжди 
далі від краю водойми, ніж болотяні кущі.

Латаття потребує місця
До найбільш помітних водяних рослин належить латаття, якому, як прави
ло, необхідна мінімальна глибина 80 см. Серед численних сортів можна 
знайти й такі, що можуть рости в місцях із меншою глибиною. Важливою 
умовою є достатня зимостійкість і не надто великі розміри рослини. Тому

* В інших джерелах можна зустріти під назвами болотяна бузина, лабазник правдивий, таволга болотяна тощо.

Рослинні зони садового ставка
П в о л о г а з о н а  ЕіБ олотяна зо н а

У цій зоні між краєм водойми та незайма
ним ґрунтом саду земля постійно волога, 
але не затоплена. Водозлив чи 
спеціально створена клумба для волого
любних рослин дають змогу оформити 
цю ділянку типовими для вологого лугу 
видами.
Домінуючі кущі: плакун верболистий 
( іу й га т  міісагіа), півники сибірські (Ігі: 
іШ са), сідач плямистий (Еираіогіит 
тасиїаіит).
Супутні рослини: зірки бузьків вогонь 
(іусЬпі5 іІо:-сисиІІ), синюха блакитна 
(іРоїетопіит саегиіеит), незабудьки 
болотяні (Муозоііз раШгіі), вовча лапа 
звичайна (купальниця європейська, 
бульбук) (ТгоІІІи5 еиюраеиз).
Карликові дерева: верба списоподібна 
Верхані (ЗаНхЬазІаІа «ШеЬгНапіі»), береза 
карликова (Веіиіа папа), верба пурпурова 
(червона) карликова [Заііх ригригеа 
«№па»).

Ця зона, що цілорічно насичена водою, 
утворює берегову лінію, подібно до кущів 
очерету в природному ставку. Проте 
частина кордону ставка має бути вільна 
від рослинності задля забезпечення 
доступу до водної поверхні.
Типові види: ситник мечолистий (Іипсиз 
етіїоііа), хвощ багновий (Ериізеїит 
(.Ш а іііе .), осока біла, 0. зближена,
0. листяна, 0. чорна (Сагех аІЬиІа,
С. аррюріпциа, С. (юпдоза, С.підга).
Квітучі багатолітники: первоцвіт стеб- 
луватий; П. рожевий (Ргітиіа рюііїега,
Р. гозєа), гадючник болотяний, лабазник 
(,РіІірепМа иітагіа), калюжниця болотяна 
(СаМюраШгі:), півники гладкі (іІгі: 
Іаемдаїа), косарики болотяні (СМіоІи5 
раїингіа), коручка болотяна (дремлик 
болотяний) (ЕрірасіііраШт), молочай 
болотний (ЕирЬогЬіа раІи$Ігі$), сідач 
конопляний (Еираіогіит саппаЬіпит), 
м'ята водяна (МепіЬа а^иа^іса).



перш ніж купувати рослини, слід проконсультуватися в спеціалізовано
му садівничому господарстві. Для невеликих ставків підійдуть, напри

клад, латаття чотиригранне, Мутркаеа Шга^опа і латаття запашне, 
N. осіогаіа уаг. Міпог, а також «Аигога» (спочатку ясно-жовті, потім 
яскраво-червоні квітки), «Сапсііззіта» (сніжно-біле), «Реггу’к Кесі 
С1о\¥» (темно-червоне) і «Неіуоіа» (золотисто-жовте).

О б м е ж и т и  р о з р о с т а н н я
У ставку використовується лише бідний на поживні речовини ґрунт: 

добре підходить суміш з однієї третини річкового піску та двох третин 
бідного гумусом глинисто-піщаного ґрунту. Субстрати на основі компосту 
або торфу швидко призводять до утворення продуктів розкладання, уна
слідок чого посилюється процес росту водоростей.
Види, що дуже розростаються, поміщають у горщики з метою обмеження 
їх прагнення до поширення. Латаття також найкраще помістити в посуди
ни для розсади з перфорованими стінками. їх можна легко встановити на 
дні басейну. На прямовисних стінках водойми, по краю, на міцних дротах 
можна підвісити посудини з водяними рослинами і таким чином імітувати 
берег.

Гармонійне оточення
Довкола ставка розташована зона саду, яка жодним чином не пов’язана 
з водною поверхнею. Для цієї ділянки необхідно вибрати види, які б пасу
вали за характером до ставка, а насправді могли рости на відносно сухій 
клумбі. Добре підходять, наприклад, високі айстри, астильба, бадан, фун- 
кія та сідач.

П р и б е р е ж н а  
м іл ко в о д а  зо н а

Ця зона досягає глибини ЗО см. Навесні 
в прибережній зоні найшвидше нагріва
ється вода, тому жаби, ропухи і тритони 
викидають тут ікру. Ця зона не повинна 
бути повністю засаджена рослинами.
Старі, покриті мохом і папоротями стов
бури дерев можуть, ніби випадково, 
виглядати з-під води. Гарний вигляд має 
композиція з плакуна, болотяної калюж
ниці та болотної незабудьки.
Типові види: частуха звичайна (А/гатю 
ріапїїдо-адиаііса), стрілиця звичайна 
(5 адіПагіа 5 адМоІіа), плавушник болотя
ний (Ноііопіараїинт), рогіз малий (ТурЬа 
тіпіта).
Квітучі багатолітники: вероніка струм
кова (Уеюпіса ЬессаЬипда), жовтець пеку
чий (Капипсиїи$ Латтиіа), півники боло
тяні (Ігі$ р$еи(1асоги$).

......  . ......................  . . . - - .... . .. . - . . . . .

Та ■
- Зо на м іл ко в о д д я

Глибина цієї перехідної зони становить 
30—50 см. Вона характерна для ставків із 
прямовисними стінками, у яких більше 
вільного простору для рослин із листям, 
що плаває під водою. Особливо гарну 
картину утворюють ці рослини, коли 
вони займають велику площу. Кущі водя
ної сосонки тягнуться в глибші зони став
ка і утворюють цікаві підводні форми. 
Типові види: їжача головка мала, 
ї. г. випрямлена (Зрагдапіит тіпітит, 
і  егесіит), ситняг голчастий (£/еос/мш 
асісиїагіз), водяна сосонка звичайна 
[Нірриш уиїдагіз), апоногетон двоколосий 
{Ароподеіоп (ІізіосНуоз).
Квітучі багатолітники: понтедерія сер
цеподібна (Ропіесіегіа согсіаіа), глечики 
малі (Nир^^а^ритіIа), сусак зонтичний 
(Виїоти! итЬе/ІаІи5), півники болотяні 
(іІгіз рзеисіасогиз).

І Гл иб о ко во дна зо н а

Починаючи з глибини 50 см укорінюється 
латаття і плаваючі на поверхні води росли
ни; проте і водяні рослини, що вільно пла
вають, займають цю саму зону.
Вільно плаваючі водяні рослини: азола 
каролінська або водяна папороть (АгоІІа 
сагоііпіапа), водяний різак звичайний 
(5Шіо(е5 аіоійе5), сальвінія плавуча 
(5аМпіа паїапз), ряска мала ([етпа тіпог). 
Укорінені плаваючі рослини: персикарія 
або горець земноводний (Репісагіа 
атрЬЇЬіа), жовтець водний (Рапипсиїиз 
адиаХіїч), водяні горіхи звичайні (Тгара 
паїаш), глечики жовті ^ирНаг Іиіеа), пла
вун щитолистий (Л/ушр/іоіїіе5ре/М/М). 
Підводні рослини: Гренландія густолиста 
(Сгоепіапдіа йета), рдесник блискучий 
(Роїатодеіоп Іисего), водяна чума канад
ська (ЕМеа сапасІеп$і$), пухирник 
(Шгісиїагіа-Агіеп).

Витончена 
краса: півни
ки гладкі, Ігіз 
Іаеущаіа



С т р у М О К  у саду

Якщо в саду достатньо місця, ви можете втілити в життя свої мрії про влас
ний струмок. Головною умовою все ж  залишається правильне розташуван
ня місцевості, щоб струмок міг вільно протікати від місця випуску води 
(«джерела») до приймального резервуару (ставка). Невеликого схилу 
достатньо для спорудження кількох витків, які продовжать водоток. Трохи 
крутіший схил дасть змогу спорудити маленькі каскади.

Основні моменти в оформленні
Від копіювання природи краще відмовитися із самого початку: так само як 
і ставок, штучний струмок можна зробити виключно з використанням міц
ної основи із захисної плівки; круті схили забезпечують утворення порогів. 
Щоб ізоляційний шар не псував зовнішнього вигляду струмка, дно і берег, як 
правило, покривають рінню. Таке оформлення дещо суперечить уявленням 
про природні струмки: тут межа лугу доходить до самої лінії води, в окремих 
випадках між ними лежить смуга піску або дрібної ріні. Рінь на краю струм
ків зустрічається лише в гірських районах. Там потужні потоки води під час 
танення снігів або злив приносять велику кількість подібних мас. Тому водо
ток, оточений каменями, чудово пасує для альпінарію. З другого боку, для 
деяких садів логічніше не приховувати штучні об’єкти, а, навпаки, підкрес
лити 'їх: із погляду архітектури гідролоток більше відповідає саду в стилі 
модерну, ніж нав’язливий «природний» водоток. Відповідно до цього необ
хідно добирати і рослини: тим часом, коли довкола «природного» водотоку

Високі багатолітники вдало поєднали струмок і лісопосадку



Зверніть 
увагу: імітація 
природних 
скелястих 
формацій 
з пластику 
хоча викону
ється досить 
легко, але 
часто виглядає 
як  щось сто
роннє і недо
речне.

ростуть типові водно-болотяні рос
лини, такі як гребінник' річковий, 
вероніка струмкова і незабудька 
болотна, у випадку із сучасними гео
метричними конструкціями для 
цього використовують орнамен
тальні рослин, такі як, наприклад, 
лобелія" пурпурова, традесканція 
або лизихітон.

Найважливіше в процесі спорудження
Технологія спорудження струмка 
така сама, як під час будівництва 
ставка (див. с. 78—79). Спочатку 
розмічається русло струмка і вико
пується траншея, більша за остаточ
ний розмір на товщину стінок і під
кладки. Як гідроізоляція підходить 
тільки чорний, стійкий до ультра
фіолетового випромінювання мате
ріал, який на місцях стиків ретельно 
зварюється або склеюється. Після 
укладання плівки необхідно зали
шити припуск приблизно 20 см по 
краях струмка (для забезпечення 
капілярної загороди). Щоб плівка не 
пошкоджувалася, рекомендується 
зверху покласти геотекстиль або

О б 'є кти  ув а ги

□  Ухил щонайменше 2 % утворюється безпосе
редньо під час екскавації став-ка.

□  Штучний струмок найкраще пасує до 
відкритого простору чи газону.

О  Витоку можна надати вигляду натічного 
арагоніту, або оформити його як 
воронкоподібний вихід підземного джерела 
чи водоспад.

□  Доцільним є замкнутий цикл циркуляції води: 
заглибний насос установлюється глибоко
під водою і спрямовує воду по прокладенім 
під землею пластиковій трубі у зворотному 
напрямі —  до місця виходу.

□  Водосховищем є садовий ставок або встанов
лений у землі водозбірник. Обидва вони мають 
бути достатнього розміру для того, щоб забез
печити повністю весь кругообіг води.

О  Для функціонування насоса необхідне
підключення до електроживлення чи встанов
лення панелі сонячних батарей.

□  Маленькі загати, зроблені як заглиблення
в руслі струмка, сприяють тому, що в разі зни
ження рівня подачі води струмок не пересихає 
повністю.

насипати шар піску. Русло та береги
струмка декоруються рінню і каменями різних розмірів. У разі виготовлення 
струмка з бетонованим руслом робиться подушка з піску й гравію завтовшки 
25—ЗО см. На неї укладається поліетиленова плівка і заливається шар бетону 
завтовшки 10—15 см. На великих поверхнях залишають температурні шви, 
які згодом заповнюють гідроізоляційним матеріалом.

Рослини у воді та біля води
Якщо ви бажаєте, щоб у водотоку росли якісь рослини, слід передбачити 
для них заглиблені місця в руслі струмка. Представники водно-болотяної 
флори висаджуються в глинисто-піщаний субстрат, який роблять важчим 
за допомогою дрібного гравію для захисту від вимивання.
Довкілля також має гармонувати з водотоком. Як берегові рослини добре 
підходять деревні види зі звисаючими гілками (в’яз, плакуча верба), високі 
трав’янисті рослини, такі як міскантус китайський, і пишні багатолітники, 
такі як різні види роджерсії чи розлогі папороті. Прекрасне цвітіння харак
терне для таких сортів, як півники сибірські Ігіз зіЬігіса, півники щетинисті 
Ігіз $еіо$а та півники східні Ігіз огіепіаііз.

* Іноді його ще називають гравілат.
** Лобелія має й другу назву — метелики.
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Варіації з водоймами
Якщо на території саду замало 
місця, можна знайти альтер
нативу фундаментальній 
водоймі. Можливі варіанти: 
невеликий басейн, фонтан 
у стіні з оформленим у формі 
фігури стічним жолобом, або 
болотиста клумба, розміщена 
у відповідному місці. Навіть 
у найменші ділянки можна 
внести пожвавлення, ство
ривши за допомогою різних 
ємкостей мініатюрний сад із 
безліччю водних елементів.

Фонтан у стіні: 
художнє оздоблення
Фонтани в стіні — популярний 
аксесуар садів у південних 
країнах, вони майже повсюдно 
зустрічаються в тінистих патіо 
Піренейського півострова. Там 
вони вважаються арабським 
спадком садового мистецтва 
і призначаються для зволо

ження довколишнього повітря, 
забезпечуючи таким чином 
прохолоду. Цей елемент часто 
використовувався на початку 
20 століття у напрямі арт- 
деко, звичайні водопровідні 
колонки у внутрішніх двориках 
ставали декоративним елемен
том саду. Красиво оформлені 
стінні фонтани тих часів навіть 
нині можна часто зустріти на 
задніх дворах Відня, Мюнхена 
та Берліна.
Фонтан у стіні, який нагаду
вав би історичний прототип, 
потребує високоякісного 
художнього виконання. Це 
може бути маскарон в антич
ному стилі, гарний кераміч
ний виріб або оригінальна 
сучасна скульптура. У будь- 
якому разі отвір подачі води 
і приймальний резервуар 
мають бути чимось більш 
виразним, ніж просто водо

провідний кран із раковиною 
на вулиці. Також і навколишнє 
середовище — місця для 
сидіння і розташована навкру
ги рослинність — повинні 
бути відповідними формаль
ному і художньому характеру 
стінного фонтану (див. фото 
праворуч).

Каскади і фонтани: шумлять, 
дзюркочуть і вирують
Легкий шум дзюркотливої води 
можна також утілити в життя за 
допомогою каскадів із вільно 
протікаючою водою. Для чаші 
фонтану або стічного жолоба, 
оформленого у формі фігу
ри, потрібно зовсім небагато 
місця. Залежно від насадки 
вода спокійно вирує, піниться 
чи розбризкується навсібіч. 
Садівничі торговельні центри, 
а також каменярі та художники 
по металу пропонують велику 
різноманітність привабливих 
форм. Тут лише добрий смак 
допоможе вам обрати відпо-

Д ля гряди з вологолюбних рослин на невеликій ділянці підходять винятково особливі види
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відні елементи саду. Тішить 
око і заспокоює вода, що сті
кає багатоярусним каскадом. 
Не менш сильне враження 
справляє і простий фонтан, що 
безперервно б'є, у формі чаші, 
з розташованим під ним при
ймальним резервуаром.
На маленькій ділянці гарно 
виглядають невисокі фонта
ни з водою, яка  тихо стікає 
в басейн тонкою суцільною 
плівкою, що створює ілюзію

скляного дзвону. Вони утво
рюються за допомогою спеці
альних насадок. На противагу 
їм насадки з пінним ефектом 
із додаванням повітря спри
яють утворенню великої 
піни — і це при тому, що вико
ристовується незначна подача 
води. Фонтанами, що високо 
б'ють угору, прикрашають зви
чайно вел и кі ставки і парки.
У домашньому ж маленькому 
саду вони недоречні.

Пишні папороті на тінистій 
вологій ділянці обрамували 
стічний жолоб, що нагадує фрес
ку і має форму голови

Для всіх цих фонтанів необ
хідна раціонально налаго
джена насосна система, з під
веденням води і поданням 
електроживлення включно. 
Планування, вибір насоса та 
встановлення найліпше дові
рити спеціалізованій фірмі. 
Регулярний догляд включає 
чищення фільтрів і насадок, 
а також спуск води із системи 
на час зимового періоду.

Болото в мініатюрі
Поверхневу зону невелико
го ставка можна заповнити 
субстратом і висадити лугові 
та болотяні рослини. Приваб
ливий вигляд має карликова 
осока, яка може рости на глиби
ні ЗО—40 см.
Хто хоче бачити більше квітів, 
може висадити на болотисто
му лугу гадючник болотяний 
(лабазник), плакун, червону 
лобелію, м'яту болотну та 
калюжницю болотяну. Це 
місце ідеальне для розведення 
коручки болотяної (Ерірасііз 
раїизігіі), одного з небагатьох 
видів невибагливих місцевих 
орхідей, які знаходять тут 
захист від сусідів, що пригнічу
ють їхній ріст.
У будь-якому разі, створюючи 
гряду з вологолюбних рослин, 
викопуйте достатньо глибокий 
котлован, щоб зберегти потріб
ну кількість вологи в посуш
ливі періоди. Зрештою, через 
листяну масу рослин випа
ровується більше води, ніж 
із відкритої водної поверхні. 
Залежно від положення сонця 
планована глибина для квіту
чих  багатолітників становить 
50—60 см.
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Сад, що дає
користь
Корисна площа з ЗО м2 забезпечить родину 
овочами й фруктами. Проте навіть грядки 
завдовжки 4 м вистачить, щоб посадити шніт- 
салат, редиску, трохи зелені та зо два кущі 
помідорів. Най необхідніш і трави можуть 
прикрасити клумбу або використовуватися 
як декоративні рослини в діжках на балконах 
і терасах.



Неймовірно корисно: хрустка Н(ЯСОЛОд(Я

Червонолисті 
овочі не тіль
ки гарні на 
вигляд, а ще 
й містять 
особливо 
багато корис
них речовин.

Тепер навряд щоб хтось мріяв про город, за допомогою якого можна забез
печити всю родину фруктами і овочами на цілий рік. За невеликим винят
ком люди сьогодні так зайняті різними родинними та службовими справа
ми, що їм часто просто бракує часу для інтенсивного догляду за садом
і городом. Крім того, у супермаркетах і на ринках постійно можна придбати 
свіжі фрукти та овочі доброї якості. Та й просто порахувавши витрати, 
можна дійти висновку, що не вигідно займатися вирощуванням власних 

овочів — навіть якщо не враховувати витрату води на полив, не кажучи 
вже про згаяний час. А все ж яку ні з чим не порівнянну радість 

дає урожай, зібраний у власному саду! Неповторний смак 
мають ягоди, які, зірвані з куща, відразу потрапляють 

просто до рота, достиглі помідори чи зірваний безпосе
редньо перед приготуванням салат.

Невибагливі раритети
Ті, у кого бракує часу й місця, змушені обмежитися 

особистим городом із кількома видами овочів, 
що не потребують особливого догляду. До них 
у першу чергу належать різні види листяного 

салату з коротким періодом розвитку: близько 
6 тижнів від садіння до дозрівання. При цьому 

йдеться не про звичайний головчастий салат, адже 
доки він підростає в саду, зрілу головку тим часом 

можна купити на ринку за цілком прийнятною ціною. 
Скоріше, варто вирощувати особливі види й сорти: шніт- 

салат зі свіжим і соковитим листям, його рекомендується вжи
вати свіжозрізаним і вимитим — з грядки просто до салатниці. Зовніш

ні листки можна зривати або зрізати постійно, із середини рослини 
постійно з’являються нові. Існують сорти з різними варіаціями: зі світлим, 
ніжним листям або з твердим, кучерявим і червонуватим.
Краще за все вирощувати листяні салати, які виростають поза сезоном: 
мласкавець салатний*, посіяний у розпалі літа, дає урожай пізньої осені 
протягом кількох місяців. Салат (латук) сійний та портулак добре розви
ваються на будь-якому садовому ґрунті, тоді як на ринку їх можна купити 
за досить високою ціною. Посіявши один раз роект-салат городній, можна 
збирати урожай весь рік — любителям цієї своєрідної рослини має сенс 
спробувати її розвести.

Обмежтеся найнеобхіднішим
Сьогодні краще не морочитися з вирощуванням селери, цвітної чи голо
вчастої капусти — ці культури схильні до ураження різними хворобами, 
а ще в них досить довгий період розвитку. Інша річ — редиска та ріпа: вико
ристовуючи метод ступінчастого вирощування, за якого насіння висаджу-

* В інших джерелах рослина має назву валеріанела овочева, іноді — салат-рапунцель.
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Свіжі інгреді
єнти для при
готування азі
атських страв 
можна екс
клюзивно 
вирощувати 
в своєму саду: 
азіатські сала
ти, такі як 
мізуна або 
ніжніший вид 
мібуна, висі
вають рядами 
від квітня до 
вересня 
і постійно 
збирають уро
жай.

ється через кожні два тижні на вільній смузі грядки, протягом довгого часу 
щоразу знов можна буде збирати свіжі овочі з власного городу для сніданку 
та зимових заготівель. На залитих сонцем ділянках із високим умістом 
поживних речовин можна посадити кілька кущів помідорів. Якщо забез
печити добру вентиляцію, то вдасться уникнути типових для цієї культури 
хвороб. А коли рослини регулярно поливати, можна збирати урожай аж до 
морозів.
Без проблем можна вирощувати кущову або витку квасолю і горох, ці неви
багливі метеликові за допомогою бульбочкових бактерій, що розвиваються 
на їх корінні, здатні засвоювати атмосферний азот і збагачувати ним ґрунт. 
Практично скрізь знайдеться місце для гарбуза, який пускає свої вуса по 
грядці чи компостній купі. Відведіть також місце для однієї (саме так — 
у буквальному розумінні —• однієї!) рослини цуккіні, за що вона віддячить 
вам надзвичайно багатою зав’яззю.

В л а с н о р у ч  в и р о щ е н і  ф р у к т и
Яким би маленьким не був сад, у ньому мають рости хоча б якісь ягідні 
кущі: по можливості грядка полуниці кілька метрів завдовжки, один-два 
кущі аґрусу, два кущі смородини, грядка чи рядок малини уздовж огорожі. 
За наявності вільного місця посадіть невибагливу йошту. З огляду на висо
ку ціну на ринку варто спробувати самому розвести чорниці. Щоправда, 
чорниці потребують кислого, багатого на гумус ґрунту і сонячної ділянки. 
Особливо великі та ароматні плоди дає сорт «Віиесгор». Цей перелік можна 
доповнити ожиною (неколючою!), по одному фруктовому дереву кожного 
виду, а також тими чи іншими особливими видами рослин, такими як айва 
чи мушмула.

Рослина Період сіяння Збирання врожаю Особливості

Суріпиця весняна, 
ВагЬагеа тпа

від квітня до червня на ділянці, 
пізні сходи прорідити

від червня і до зими, обривати 
листя, рослина знову виростає

регулярно поливати для 
приємного смаку, добрива 
не потребує

Мласкавець салатним, 
УаІегіапеІІа Іосизіа

лютий-березень і від серпня 
до листопада на ділянці, 
у відкритий ґрунт або рядами

як тільки рослина виросте 
достатньо, повністю зрізати 
ножем розетки

зверніть увагу на стійкі до 
борошнистої роси сорти («Саіа», 
«№ї»)

Радіччіо (різновид цикорію 
дикого, італійський салатний 
цикорій), СісШит іпіуЬиз т . 
Міозит

сіяння у червні-липні в ящики, 
пізніше пікірувати в піддон, 
висаджувати в багату гумусом 
землю

збирання врожаю з вересня, 
під захисною плівкою в зимовий 
період, рослини, що пере
зимували, далі ростуть 
навесні

(зеленолистий сорт) переносить 
мінусову температуру, довго 
зберігається в холодильнику • 
у відділенні для овочів

Салат сійний (Ромен або римсь
кий салат), іасіисазаіт уаг 
ІопдіМіа

сіяння від квітня до червня, 
потім висаджування розсади

збирання врожаю приблизно 
через 2 місяці після висаджу
вання

вживається в салатах або в туш
кованому вигляді

Роект-салат городній (руколла), 
Егиса уежагіа

сіяння від квітня до вересня, 
висаджувати на відстані 15 см 
один від одного

збирання врожаю за
4— 6 тижнів, рослина весь час
росте

добре почувається в легкій 
тіні, рясний полив, на рослину 
нападають городні блішки

Шніт-салат і салат, 
іас іисаШ т  чаг сгізра

сіяння невеликої кількості 
насіння від квітня, сходи 
прорідити

в міру необхідності обрізувати 
або зривати бічне листя

можна постійно збирати свіжий 
урожай, вирощуючи партіями 
до липня
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Змішана культура і плодозміна

Для оптимального використання площі, яка є у розпорядженні, буде раціо
нальним, якщо посіви чергуватимуться. Сільськогосподарські культури 
мають різну потребу в теплі, світлі та воді, вони витягують із ґрунту різну 
кількість поживних речовин. Розрахований на кілька років посівний план 

необхідний для подальшого ефективного вирощу
вання рослин: на грядці (5 кг на 1 м2), удобреній 
компостом, висаджують рослини, що потребують 
поживних речовин. До них належать різні види 
капусти, огірки, помідори, цибуля та гарбузи. 
Наступного року тут висаджуються культури 
з помірною потребою в поживних речовинах. До 
цієї групи належать редиска, буряк, листяний салат
1 полуниця. Залежно від якості ґрунту вноситься
2 кг компосту на 1 м2. На третій рік цю ділянку вже 
займають овочеві культури, що слабо виснажують 
ґрунт: горох, боби, морква, різні сорти цибулі 
й трави. Після збирання врожаю можна засіяти 
ділянку сидеральним добривом (див. с. 31), щоб 
узимку ґрунт не залишався відкритим.
Плодозміна перешкоджає виснаженню ґрунту

і накопиченню в ньому збудників різних хвороб. Залежно від інтенсивності 
використання городу, рекомендується обов’язковий поділ на три або чоти
ри грядки, на яких — переміщуючись з однієї на іншу — змінюють одна 
одну овочеві культури, які сильно, помірно і слабо виснажують ґрунт.

Я ка  д іл я н ка  —  для я к и х  рослин?

Р ізним  видам  ов о ч ів  і трав необхідно 
багато світла і тепла. Тому для городу 
вибираю ть д іл янку , я ку  сонце освітлює 
я кна йб іл ьш е  протягом  усього д ня . Ф р ук
то ви м  кущ ам  та ко ж  необх ід ний  в ід кр и ти й  
і освітлений простір . Л иш е д ея к і я г ід н і 
к ущ і, та кі я к  см ородина, йош та, ож ина 
та аґрус, м о ж у ть  добре рости і своєчасно 
д озр іва ти  на частково  за тінених  д іл янках .

Змішані купьтури оптимально використовують 
територію грядки

Нагідки та огірочник прикрашені 
кетягами ягід



січень лютий берез. квітень травень червень липень серпень верес, жовтень листоп. грудень

20 см 

,4 0  см .

60 см 

80 см 

100 см

120 см

салат кервель шніт-салат салат латук

січень лютий берез. квітень травень червень липень серпень верес, жовтень листоп. грудень

20 см 

40 см.. 

. 60 см 

80 см

100 см 

120 см

петрушка та кріп

Т  кольрабі нопдки

помідори ^внесення добрива та 
" відпочинок___

цибуля порей Н і капуста

У  столовии___! ж

Два приклади показують, як  можна протягом усього року оптимально використову
вати овочеву грядку за допомогою змішаних культур і ступінчастого засіву

Змішання інтересів
Хрестоцвіті 
культури 
часто уражу
ються подіб
ними хворо
бами та ш кід
никами. Тому 
щорічна зміна 
посівної 
площі особли
во важлива 
для рослин 
цієї родини.

Виявляється, деякі культури сприяють взаємному розвитку, інші, навпаки, 
не надто добре переносять безпосереднє сусідство одна з одною. На цьому 
заснований принцип змішаної культури, згідно з яким овочі з однієї роди
ни по можливості не повинні рости на одній грядці. Це безпосередньо сто
сується різних видів капусти та інших хрестоцвітих, таких як буряк, редька 
і редиска. Одні рослини пускають коріння неглибоко, інші, навпаки, укорі
нюються глибше, залежно від цього вони використовують воду та поживні 
речовини з різної глибини. Якщо, наприклад, посадити поряд цибулю 
й моркву, то їх слід садити ближче. Тоді овочеві культури обопільно захи
щатимуть одна одну від набридливих морквяних та цибулевих мух. Сами
ця мухи у пошуках відповідного місця для яйцекладки буде збита з панте- 
лику змішаним запахом (див. с. 144).

Оптимальне використання площі
Змішана культура також означає, що поєднуються рослини з різною трива
лістю періоду дозрівання: між культурами з тривалим періодом дозріван
ня, такими як фенхель, можна підсіяти короткоживучі овочі, такі як редис
ка, ріпа або шніт-салат: доки фенхель заповнить відстань між кущами, яка 
становить ЗО см, скороспілі культури будуть давно з’їдені. Також у межах 
одного ряду можна висівати рослини ступінчастим методом, чергуючи при 
цьому сіяння шніт-салату з кервелем (бугилою городньою), який росте 
недовго.
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О с о б л и в о с т і городу

Той, у кого 
обмаль часу 
для городу, 
може висади
ти багатолітні 
овочі: город
ній артишок, 
чистець або 
китайський 
артишок, 
батун і ревінь 
збагачують 
меню. Щ ороку 
всі вони 
виростають 
знову.

Садівники-початківці, які вперше стикаються з обробітком городу, 
намагаються посіяти і виростити овочі відразу всіх видів. Аж от невдо
взі, на жаль, настає розчарування, перш за все тому, що в тільки-но 
закладеному саду на бідному гумусом ґрунті сільськогосподарські куль
тури ростуть не так буйно. До того ж  ви не передбачили, що природні 
шкідники і хвороби зазіхатимуть саме на ваш сад. Крім того, для виро
щування розсади слід докласти чималих зусиль: авжеж, з лютого в лоток 
для пророщ ування насіння вже можна сіяти салат-латук, а з березня слід 
думати про сіяння помідорів, динь, червоного стручкового перцю, коль
рабі. Це має сенс, якщо на підвіконнях у будинку чи в інших освітлених 
і опалюваних приміщеннях є достатньо місця. Але якщо лотки з посівом 
ще можна якось розмістити компактно, то вже лотки із саджанцями 
потребують значно більше місця. Якщо ж бракує місця і часу для виро
щення власної розсади, її можна придбати в квітні-травні у садівників. 
У них завжди знайдеться великий вибір сортів і можна купити вже пере
вірені сорти, які підходять для вашого регіону.
Які саме овочі має сенс вирощ увати, зрозуміло, в першу чергу зале
ж ить від звичок харчування родини. Н айліпш е все ж зосередити свою 
увагу на рідкісних видах овочів або на незвичайних сортах, які не 
мож на купити ні в магазині, ні на ринку. Привабливий вигляд мають 
усі сорти з незвичайним забарвленням: фіолетова або ж овта квасоля, 
листяний буряк із жовтим, жовтогарячим або темно-червоним сте
блом, червоний амарант (який готується як  ш пинат) або цукрова 
кукурудза з плямистими качанами з білих, жовтих, коричневих чи 
червоних зерняток. Існують також жовті або навіть темно-фіолетові,

Невибагливі види овочів
Овочі Родина,потреба 

в поживних 
речовинах

Вирощування Збирання врожаю Примітки

Вогняно-чер
вона і витка 
квасоля

бобові, помірні 
споживачі

сіяння від травня до червня: 
від 6 до 8 стручків на стеблі; 
паростки розміщувати на 
відстані 90 ему рядах або 
у формі намету

через 6— 8 тижнів, за 
ступінчастого вирощування 
до вересня, проривати кожні 
два дні

вогняно-червона квасоля 
росте навіть у суворій, вітряній 
місцевості, на початку періоду 
цвітіння необхідний достатній 
полив

Горох бобові, слабкі 
споживачі

сіяння від квітня до травня: 
у ряду на кожні 5— 6 см 
по 2 зернятка, для опори 
увіткнути палиці на відстані 
1,2 м

через 11— 14тижнів після 
сіяння весь час збирати 
врожай

зазвичай вибирають гладкозерний 
і лущильний горох, висохлі зерна 
гороху мозкових сортів не вжива
ються в їжу, для цукрового гороху 
необхідно багато тепла

Гарбуз гарбузові, сильні 
споживачі

вирощування від середини 
березня в домі, висаджувати 
лише тоді, коли зникне загро
за пізніх приморозків

у жовтні, якомога довше 
залишати для дозрівання, 
для захисту від вологості 
покласти під плоди картон 
або кам'яну плитку

необхідна постійна вологість, перш 
за все в період цвітіння, виткі сорти 
можуть рости над огорожами або 
компостом

Ріпа, турнепс, 
буряк

крестоцвіті, помірні 
споживачі

сіяння рядами від березня до 
квітня з відстанню між ряда
ми 30 см, пізніше прорідити 
рослини з інтервалом 12—  
15 см

молодий буряк можна зби
рати через 6— 8 тижнів, тур
непс без листя може довгий 
час зберігатися в підвалі

якщо посіяти занадто густо, коре
неплоди виростуть дрібні і основна 
сила піде в листя
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майже чорні сорти помідорів, вражаю чі 
з виду: у ф орм і груші або пляш ки, 
зморш куваті чи з поздовжніми складка
ми. Горох охоче їдять діти — ці ласощі 
багаті на білки.

Скопати, скосити,  прополоти
На городі на вас чекає багато роботи: вже 
пізно восени або наприкінці зими необ
хідно скопати ґрунт або хоча б розпу
шити садово-городніми вилами для пе
рекопування. Сходи з ’являю ться лише 
в дрібногрудкуватому ґрунті, який добре 
скопаний і вирівняний граблями. Бур’я 

ну, що інтенсивно росте за будь-якої погоди і на будь-якому ґрунті, 
можна дати раду лише за умови регулярного прополювання. Крім того, 
під час прополю вання розбиваю ться великі пори ґрунту. Таким чином 
сповільнюється процес випаровування, і коренева система довше пере
буває у вологому середовищі. На глинистому ґрунті та на суглинку 
регулярне прополювання після дощу перешкоджає утворенню  кірки, 
яка в період посухи веде до утворення тріщин. Ґрунт не повинен зали
шатися відкритим, він завжди має чим-небудь покриватися: або куль
турними рослинами, або сидеральним добривом, або розподіленим по 
поверхні компостом. Мульча між рядами зберігає вологість і структуру 
ґрунту.

Овочі Родина,потреба 
в поживних 
речовинах

Вирощування Збирання врожаю Примітки

Мангольд підродина маревні, 
помірні споживачі

сіяння від квітня, листяний 
мангольд висаджувати на 
відстані 5 см, стебловий ман
гольд —  на відстані 25 см

від липня до жовтня, зібране 
листя відразу ж використо
вувати

стебла і листя готуються окремо 
з огляду на різний час термооб
робки

Морква зонтичні, помірні 
споживачі

сіяння від березня до квітня 
абоучервні-липні, на 
відстані близько 25 см

через 12— 20 тижнів, 
періодично збирати врожай, 
з настанням холодів зібрати 
весь урожай

повільно проростає

Редиска хрестоцвіті, слабкі 
споживачі

сіяння від березня до жовтня з 6 тижня після сіяння 
збирати врожай редиски 
завбільшки 2 см

сорт «ЕізгарСеп» розвиває довгий 
білий корінь

Помідори пасльонові, сильні 
споживачі

сіяння і саджанці від лютого 
в домі, висаджування 
в травні на відстані 50 см

від липня до морозів бічні пагони в пазусі листка 
(пасинки) видалити, встановити 
палиці для опори, для поліпшення 
провітрюваності куща видалити 
нижнє листя

Цукрова злаки, сильні
кукурудза споживачі

безпосереднє сіяння в травні, від серпня до жовтня 
по 3 зернятка в кожну лунку 
на відстані ЗО х 50 см

для дозрівання добрих качанів 
перш за все забезпечити достатній 
полив у період цвітіння
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для смаку й аромату
Хоч який маленький ваш сад, проте в ньому має знайтися місце для основ
них видів пряно-смакової зелені. Із давніх часів навіть у звичайнісінькій 
кухні використовується не лише традиційна зелень, така як цибуля, 
петрушка, кріп, кервель і майоран, але також намітилася тенденція для вдо
сконалення смаку додавати навіть у прості страви розмарин, різні види 
васильків* і чебрецю, лемонграсс, монарду та інші власноруч вирощені 
екзотичні трави. Сюди ж належать ароматичні трави, з яких готується 
відсвіжний чай: гісоп, меліса, м’ята різних смаків, вербена і алоїзія (або 
лимонна вербена).

Світло і тепло для доброго аромату
Тим, хто хоче 
засушити 
і зберегти пря
но-смакову 
зелень, слід 
збирати її 
незадовго до 
цвітіння: 
рівень умісту 
смакових та 
ароматичних 
речовин у цей 
період найви
щий.

Для будь-яких ароматичних трав і пряної зелені необхідна сонячна і тепла 
ділянка та ґрунт із невисоким умістом поживних речовин, адже на бідному 
ґрунті ароматні трави розвиваються краще. Водночас високий вміст азоту 
в ґрунті призводить до розм’якшення листя, роблячи його смак менш 
приємним, до того ж з’являється сприйнятливість до різних хвороб. Крім 
того, якщо рослини, які досягли зрілості, удобрюють восени, вони частіше 
уражуються взимку морозами. Виняток — кислий щавель, а також м’ята 
перцева, які переносять півтінь і постійно потребують злегка зволоженого 
ґрунту. Ароматичні рослини найліпше посадити на краю грядки або на 
виході з саду, щоб за будь-якої погоди була можливість зірвати їх, не 
забруднивши взуття.

с п р а в ж н і
О с іт и т  Ь аз іїісит

У середземноморській кухні васильки 
справжні поєднуються з помідорами 
та часником,їхні смаки гармонійно 
доповнюють один одного. Гладким 
тоненьким листочкам рослини необхід
ний регулярний полив.
Види та сорти: існує низка декоративних 
сортів із червоно-коричневим або куче
рявим листям із червоними прожилками. 
Лимонними васильками (Маепдіак) при
правляють рибні страви; тайські василь
ки (НогарНа), навпаки, мають солодкий, 
як ганус (аніс), і гострий смак.
Обробка: однорічна рослина хоча 
й росте з насіння, проте краще купувати 
на початку весни саджанці в горщиках. 
Васильки справжні, що потребують 
тепла, навесні й восени найкраще рос
туть на підвіконнях.

Незамінна пряно-смакова зелень
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Васильки 
у  горщику

Естрагон, полин, чебрець, розмарин, майоран або лаван
да вважаються напівкущами. Один раз посаджені, вони 
протягом кількох років можуть залишатися на одному 
й тому ж місці. Щоб увесь час відростали свіжі молоді 

пагони з ароматними листочками, необхідно регулярно 
збирати врожай з рослини або час від часу обов’язково 

підрізувати. До багаторічних пряно-смакових трав належать 
любисток, усі види м’яти та валеріана. Улітку вони розвивають 

свої трав’янисті пагони, квітнуть і перечікують холодну пору 
року за допомогою підземного органу для зимівлі. Огірочник, кріп та 

кервель — однорічні трави, які щороку ростуть із насіння. З огляду на 
дуже коротку тривалість розвитку в разі потреби кріп та кервель слід 
сіяти що два тижні, оскільки рослини швидко ростуть і квітнуть, щоб 
утворити насіння й потім засохнути.

Чутливі до морозу види для контейнерів і горщиків
Багато ароматичних і пряних трав родом із Середземномор’я та Близького 
Сходу, тому вони не скрізь і не завжди зимостійкі. Таким представникам, 
як розмарин, чебрець, естрагон та гісоп, узимку необхідний хороший 
захист з опалого' листя. Розмарин, лимонна вербена та тропічні рослини, 
такі як лемонграс, переносять зиму краще в світлому сухому приміщенні. 
Ці рослини чудово підходять для вирощування в діжках, адже переносять 
випадкове пересихання землі й не надто розростаються.

-  М 'я та  п ер ц ев а
М е п їН а

У центральній Європі м'ята використову
ється перш за все для приготування чаю 
та для ароматизації десерту.
Види та сорти: відома безліч сортів зви
чайної перцевої м'яти, усі вони трохи 
різні на смак. Ароматний чай виходить із 
сорту «Адпез» із довгастим гладким лис
тям. Дуже тонкий аромат характерний 
для м'яти запашної (МепІІіа зиауеоіет) 
з її м'яким листям. М'ята садова або м'ята 
колосиста (МепіНа зрісаіа] має гостро- 
солодкий і освіжаючий смак.
Обробка: завдяки численним підземним 
пагонам м'ята швидко розростається на 
всі боки. Краще посадитиїїу великий 
пластмасовий горщик зі зрізаним дном 
і винести в сад.

^Зш авлія
5 а М а

Характерним є зморшкувате м'яке листя 
з терпким смаком і приємним ароматом. 
Як інгредієнт м'ясних страв вона сприяє 
травленню, використовується для надан
ня аромату соусам.
Види та сорти: у шавліїлікарської (5аМа 
оіїісіпаїі5) використовуються лише менш 
гострі молоді листочки. Сорти з листям 
різних кольорів прикрашають грядки чи 
балкони: «Ригригазсепз» (темно-черво
н и й ) ,  «ісіегіпа» (жовто-зелений), «Тгісоїог» 
(сіро-зелене та біле, строкате, рожеве 
листя). Листя дворічної мускатної шавлії 
(5.5сіагеа) на смак трохи терпке і нагадує 
бальзам.
Обробка: шавлія полюбляє теплі сухі 
ділянки. Після періоду цвітіння її 
необхідно підрізувати, щоб рослина 
зберегла гарну форму росту.

и Ч е б р е ц ь
ТН ут из

Цей витончений напівкущ росте в Пів
денній та Центральній Європі на диких 
сухих ділянках. Він належить до основних 
пряно-смакових трав для супів, ковбас та 
паштетів.
Види та сорти: свіже і сухе листя чебре
цю садового (ТЬути5 чиїдагі:) має приєм
ний пряний смак. Чебрець лимоннопаху- 
чий (ТЬутиз сіІгМогиз) добре підходить 
до риби, свійської птиці, ним також при
правляють хліб та фруктові салати. Є кіль
ка селекційних екземплярів цього виду, 
таких як «Соїсіеп Оиееп» з декоративним 
листям із жовтою облямівкою та «Ргад- 
гапіІ5$іти$» з інтенсивним апельсиновим 
ароматом.
Обробка: рослини віддають перевагу 
пухкому, піщаному ґрунту і переносять 
посуху в альпінарії або на стіні з сухого 
мурування. Розмножуються шляхом 
поділу.
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Фрукти — 
найбільші 
ласощі, які 
може запропо
нувати сад.

Ягідні кущі ростуть скрізь, де ґрунт відносно пухкий і доглянутий. Всі 
вони віддають перевагу сонячним ділянкам, але смородина і аґрус добре 
переносять тимчасову тінь.
Перше місце серед ягід займають садові суниці, які часто помилково нази
вають полуницями. Молоді саджанці купують навесні у садівників і виса
джують рядами на грядці на відстані 20 см один від одного. Залежно від 
сорту суниці дозрівають на початку червня. Існують сорти, які плодоно
сять один раз, та ремонтантні сорти, які наприкінці літа дають ще один 
(слабкіший) урожай. Садові суниці невибагливі, виникли в результаті 

селекції і є найближчими родичами наших місцевих лісо
вих суниць. Вони можуть рости під кущами і приносити 
ароматні плоди протягом усього літа.

Порічки «Кей Шп%»

нах. Застарілі 
нових.

Усохлі пагони щороку видаляють
Малині потрібно небагато місця — можна посадити рядок 
коло огорожі, щоб заступала від небажаних поглядів, 
або ж розділити нею сад усередині на зони. Жодних про
блем не викликає перш за все осіння малина: плоди утво
рюються на пагонах цього ж  року. Ці пагони восени обрі
зуються, тоді наступного року з нижньої частини 
з’являються нові плодоносні пагони. Після збирання вро
жаю пагони підрізають до рівня ґрунту. Таким чином 
можна уникнути поширення хвороб, що уражують паго
ни. Літня малина щодо цього більш чутлива, оскільки в неї 
плоди утворюються на дворічних пагонах.
Ожина, навпаки, потребує більшого догляду: пагонам пер
шого року задають напрям росту за допомогою стійкого 
дротяного каркасу. Після того як пагони наступного року 
утворять плоди, їх видаляють коло основи.
Плоди на червоних та білих порічках дають в основному 
дво- або трирічні пагони. Пагони, старші за чотири роки, 
обрізуються після збирання врожаю. На одному кущі 
залишають приблизно десять добрих пагонів. Чорна смо
родина, навпаки, приносить плоди на однорічних паго- 
пагони видаляють, щоб розвивалася достатня кількість

Перший сорт: стійкий аґрус
Кущ аґрусу має складатися з 6—7 пагонів, на яких залишають приблизно 
по 3—4 бічні пагони. Решту бічних пагонів необхідно обрізувати. Плоди 
утворюються переважно на однорічних пагонах. Плодоносні пагони необ
хідно видалити після збирання врожаю, спонукуючи таким чином до 
росту бічні пагони. Високостовбурні культури мають добре провітрювану 
крону і залишаються здоровими.
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Рекомендовані плодово-ягідні рослини
Культура, 
збирання врожаю Сорти Плоди і дозрівання Особливості

Ожина (сорти без 
шипів)
Час збирання врожаю 
від кінця липня 
до початку жовтня

«І.ОСІ1 № 55» дозріває рано (початок серпня), великі 
плоди

для високого врожаю необхідний хоро
ший ґрунт

«МауаИо» сильний аромат, великі плоди росте вертикально і компактно для шпа
лер, має красиві рожеві квітки

«Огедоп ТЬогпІе55» чудовий аромат досить морозостійке листя з декоратив
ним прорізом

Садові суниці (сорти, 
що плодоносять один

«Кепі» блискучі тверді плоди дуже сильна рослина, але у разі загу
щення може уражатися плодово-ягідною 
гниллю; високоврожайна рослина

раз)
Час збирання врожаю 
від кінця травня 
до кінця липня

«Роїка» тверді темні плоди висока врожайність, необхідна 
рівномірна вологість

«5еІуа» дуже тверді великі плоди витривалість проти загнивання плодів 
і борошнистої роси

«Тепіга» світло-червоні тверді плоди з дуже 
приємним ароматом

дуже сильний сорт, мало схильний до 
захворювань

Малина

«АиШтп ВІІ55» великі тверді конусоподібні плоди, 
дозрівають восени (до жовтня)

дуже сильний сорт, витривалий проти 
попелиці та кореневої гнилі

Час збирання врожаю 
від кінця червня 
до початку серпня або 
у вересні-жовтні

«СоіСІЄП ВІІ55» варіант сорту «АиШтп ВІІ55» з ж овтим и  

плодами
залишається так само здоровим, 
як і основний сорт

«Меекег» серцеподібні плоди, дозрівають улітку дуже інтенсивний ріст, сильна рослина

«Тиіатеп» дуже великі конусоподібні плоди, 
дозрівають улітку

витривалий проти попелиці та хвороб 
сорт

«ВІапка» (білі) пізній сорт, щільні грона міцний і морозостійкий, 
високоврожайний сорт

Порічки і смородина 
Час збирання врожаю

«.ІопкНетпТей»
(червоні)

сорт, що дозріває дуже рано великі окремі плоди, які легко 
осипаються

від кінця червня 
до початку серпня

«Отеїа» (чорна) великі ароматні плоди міцна, нечутлива до борошнистої роси, 
урожайна рослина

«Ргіти5» (білі) ранній період дозрівання міцна і морозостійка, високоврожайна 
рослина

«Весі І_аке» (червоні) ягоди у формі довгих грон невибаглива, урожайна рослина, 
схильна до захворювання борошнистою 
росою

«Коуасіа» (червоні) пізній сорт із дуже довгими гронами 
і великими ягодами

дуже міцна рослина

Йошта
Час збирання врожаю 
від кінця червня 
до середини серпня

«.Іодгапсіа», «іогша»,
<005ЇІПЄ»

великі, круглі, чорні плоди здорова рослина, що добре росте; 
великим рослинам необхідно багато 
місця

Аґрус
Час збирання врожаю 
від середини червня 
до кінця липня

«Іпуісїа» (салатний) великі плоди зі злегка опушеною 
шкіркою

міцна рослина з безліччю колючок, добре 
росте

«Кетагка» (червоний) ранній сорт стійка до борошнистої роси (такі сорти, 
як «Ріхіа», «Кехгої», «Рокиїа», усі мають 
червоні п л о д и )

ЗВ
ЕР

Н
ІТ

Ь 
УВ

А
ГУ



ЗВ
ЕР

НІ
ТЬ

 
УВ

А
ГУ

п р о ст о  з д єр еев ї  яблука, груші,  айва
Зерняткові плоди добре ростуть практично у всій Центральній Європі. 
Лише там, де шар ґрунту надто тонкий, і в районах, де розташовані низькі 
гірські пасма на висоті від 600 м, вирощування неможливе. Зрозуміло, 
у вашому розпорядженні має бути ґрунт, на якому коріння може проник
нути на глибину близько 50 см. Багатий на гумус, пухкий верхній шар ґрун
ту повинен мати рівень кислотності (рН) від слабкого до помірного. 
У будь-якому разі крона має отримувати багато сонячного світла, адже 
в тіні нормальний ріст виключений. До того ж  рівень вологості ґрунту має 
бути достатнім. Зволоження необхідне, перш за все, в перший рік після 
садіння. Товстий шар мульчі над великою ділянкою розпушеного ґрунту 
довкола дерева зберігає вологість у ґрунті. Загалом, груші вибагливіші до 
ґрунтових умов і потребують більше тепла.

В и б ір  м і ц н и х , з д о р о в и х  с о р т ів
У своєму домашньому саду хотілося б вирощувати фрукти й овочі без 
використання хімічних препаратів для захисту рослин. Основною умовою 
при цьому є вибір сортів яблук і груш, витривалих проти парші. Парша на 
листі знижує продуктивність засвоєння поживних речовин, парша на пло
дах псує зовнішній вигляд (але не смак) і скорочує термін зберігання. 
Порівняно з паршею інші хвороби менш драматичні: борошниста роса, 
наприклад, локалізується обрізуванням верхівок пагонів навесні, з раком 
плодових дерев можна боротися шляхом своєчасного вирізування ураже
них гілок. У таблиці зазначено міцні сорти, які підходять для вирощування

Сорти яблунь і груш для домашнього саду
Сорти Основні характеристики

Яблуня «РІогіпа» хрусткі, солодкі плоди; слабо схильний до борошнистої роси, витривалий проти парші, відносно чутливий 
до морозу

Яблуня « іате з  Сгієує» осінній сорт яблук із добрим смаком; не схильний до ураження борошнистою росою та паршею

Яблуня «Рігша» тверді, кисло-солодкі плоди; сорт не потребує особливого догляду

ЯблуНЯ «РІГ05» великі ароматні плоди для споживання свіжими; росте на підвищених ділянках, не потребує особливого 
догляду

Яблуня «Кеііпа» ароматичний смак; стійкий до парші, чудовий міцний сорт

Яблуня «КеЬеІІа» солодкі, з терпким ароматом; стійкий проти хвороб, дуже міцний урожайний сорт осінніх яблук

Яблуня «Коїег ВегІерзсЬ» хрусткі, ароматні плоди; сорт слабо схильний до ураження борошнистою росою та паршею

Яблуня «КиЬіпеПе» найкращий аромат; стійкий проти раку плодових дерев, простий у вирощуванні

Яблуня «Тораї» чудовий аромат; стійкий проти парші та борошнистої роси, урожайний, придатний для зберігання

Груша «С1арр$ УеЬІІпд» червонуваті ароматні плоди; слабо схильний до хвороб сорт серпневих груш
Груша «РгііІіе аи5 Тгеїоих» червонуваті плоди з незначною терпкістю, дозрівають рано; відносно невибагливий

Груша «№ ;№ коричневі круглі солодкі плоди; виключно здоровий сорт, необхідний мінімальний догляд

Залежно від 
сорту яблука 
можуть збері
гатися кілька 
місяців. Менш 
витривалі під 
час зберігання 
груші найкра
ще спожити 
протягом 
кількох тиж 
нів.
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Щільно один коло одного висять плоди яблук сорту У рівномірній круглій кроні всі плоди отримують 
«Балерина» . достатню кількість світла для дозрівання

в домашньому саду. При цьому вам необхідно звертати увагу на позначку 
(без вірусів) або VI (вірус протестовано).

Важливе значення у розвитку всіх плодових дерев має підщепа, на яку 
щеплюється або окулірується прищепа. Для домашнього саду вибирають 
підщепу, що росте повільно або дуже повільно (для яблунь М9 або М27), 
щоб дерево дуже швидко не вийшло за межі всіх можливих розмірів. Дере
ва з маленькою кроною можна підстригати просто з землі, без драбини, так 
само й збирати з них урожай. Плодоношення в них починається вже за 
кілька років. Для зміцнення маленьких дерев необхідний опорний кілок, 
який забивається в ґрунт на достатній від дерева відстані.

Аромат удома: айва
Там, де є достатньо місця, варто посадити деревце айви. Дерево дуже 
гарно цвіте в квітні великими окремими квітками від білого до ніжно- 
рожевого кольору у формі келихів. Восени воно прикрашене блискучими 
золотисто-жовтими плодами і листям насичено-жовтого кольору. Най
більш поширені сорти — це «Копзіапііпореіег Ар£е1диійе» з круглими пло

дами та «Кошіапїіпореіег Арґеідиійе» з плодами грушовидної форми. 
Обидва сорти дозрівають у жовтні-листопаді, з них можна робити мус 
і желе. Для цього краще збирати плоди, коли вони досягли так званого 
благородного гниття: тоді м’якоть хоч і перестигла, але має найкращий 

аромат. Урожай необхідно швидко переробити.

Плоди айви мають якомога довше дозрівати на дереві
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Садіння, вирощування та обрізування п/шдовшс дерев

Садіння плодових дерев
Спочатку вам необхідно викопати садивну яму 
діаметром 50 см і завглибшки 40—50 см. Ущіль
нений ґрунт добре перекопується, зверху наси
пається шар розпушеної землі завтовшки 10 см. 
Збоку слід забити в землю опорний кілок. Тепер 
поставте дерево в яму, при цьому місце окуліру
вання має бути не менш ніж на 10 см вище над 
рівнем землі. Перед засипанням заправте яму 
пухкою, в разі потреби перемішаною з компос
том і піском, землею, акуратно притопчіть нога
ми. Після садіння дерево рясно полийте, потім 
підв'яжіть його до опорного кілка. Для цього 
підійде складений у кілька разів шпагат або інші 
підв'язувальні засоби для кріплення дерев.

Ф о
Утві

р м у в а н н я  в е р е те н о п о д іб н о ї кр о н и
творення крони починається з однорічної рос

лини, яка вже має бічні, розташовані радіально 
довкола основи, пагони. Обережно (щоб не 
відчахнути!) нахиливши гілки в горизонтальне 
положення, прив'яжіть їх за верхівки до вбитих 
у землю кілочків, стовбур укоротіть на ЗО—40 см. 
Пагони, які утворюються на верхньому боці 
бічних гілок, відразу вкоротіть на три-чотири 
вічка — інакше вони ростимуть угору вертикаль
но. Наступного року видаліть загущені і такі, що 
ростуть у середину крони, пагони. Пагони, на 
кінцях яких розташовані квітучі бруньки, не обрі
зуються.

П ід с тр и га н н я  д е р е в  з  в е р е те н о п о д іб н о ю  
кр о н о ю
Звичайно на таких деревах плоди з'являються на 
третій рік. У процесі утворення плодів викорис
товуються ростові речовини, таким чином припи
няється ріст пагонів. У випадку недостатньо інтен
сивного росту бічних гілок центральний провідник 
слід щорічно укорочувати навесні для стимулю
вання росту бічних пагонів. Слід щорічно видаляти 
вертикально зростаючі пагони на горизонтальних 
гілках, а також старіючі і ті, що затінюють крону 
гілки. Формування веретеноподібної крони займає 
5—б років; коли формування завершено, цен
тральний провідник слід зрізати над останньою 
гілкою і відігнути до горизонтального напрямку. перед підрізуванням | після підрізування
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П р а к т и к а  садівникам вирощування та обрізування

зерняткових плодових дерев
Усім фруктовим деревам необхідне регулярне підрізування, щоб забезпе
чити процес цвітіння. Для цього необхідно видаляти старі гілки, щоб 
постійно стимулювати утворення плодових гілок. Проріджування сприяє 
тому, що в крону проникають повітря і світло. Вирощування плодового 
дерева починається вже в деревному розсаднику: одно- або дворічне 
молоде деревце не можна дуже під
різувати. Проте це робиться, щоб 
сприяти росту. Наслідком цього 
є стрімкий ріст пагонів, який 
наступними роками вже не можна 
буде зупинити. Головне правило — 
«значне підрізування сприяє інтен
сивному росту пагонів» — діє від 
самого початку. Подумайте: процес 
утворення пагонів завжди відбува
ється за рахунок цвітіння!

Яблуні сорту «Балерина» 
для маленької ДІЛЯНКУ!

Якщо немає місця для «справжньої» яблуні, 
можна скористатися цим новим типом  дере
ва з колоноподібною формою росту (фото 
с. 99). Від основного стовбура в ідгалужую ть
ся плоскі б ічні пагони. Рослини через кілька 
років досягають висоти 2— 2,5 м (і більше), 
д іаметр крони становить усього лиш 50 см. 
Дуже статичний сорт «Балерина» добре роз
вивається на вузьких клумбах біля будинку, 
а також  підходить для великих посудин на 
терасах. П ідрізування оформлюється про
сто: довгі б ічні пагони обрізуються на три 
бруньки.

Форми рост у для домашнього саду
Для домашнього саду пропонуєть
ся дві форми росту: «веретенопо
дібна крона» або «ярусна крона».
У випадку з веретеноподібною кро
ною пагони рівномірно розроста
ються в горизонтальному положенні від головного стовбура. В ідеалі бічні 
пагони беруть свій початок від центрального стовбура кожні 20—ЗО см, 
розташовуючись гвинтоподібно. Таким чином, виростає дерево пірамі
дальної форми, яке через 3—5 років досягає своєї остаточної висоти 
1,5—2 м. Надалі все залежить від того, чи провадиться проріджування 
і підв’язування пагонів, що ростуть вертикально вгору, для надання їм 
бажаної форми. У випадку з ярусною кроною на центральному стовбурі 
залишають чотири навскісні гілки, які будуть скелетом для формування 
крони. Вони мають бути розташовані під кутом 45° від обрізаного основно
го стовбура.

Плодоносні гілки замість довгих пагонів
Яблуні старіють швидше, ніж груші, їх плодоносні гілки і стовбур схильні 
до інтенсивного росту. Тому дуже важливо сприяти оновленню плодонос
них гілок і утворенню бічних пагонів, стримуючи при цьому ріст основно
го стовбура. У дійсності добре це вдається зробити у випадку зі шпалерни
ми формами, які — біля стіни будинку або ж  уздовж окремого опорного 
каркаса — вирощуються у формі віяла або ж мають ІІ-подібну форму. 
Вибрані сформовані пагони для скелету утворюють короткі плодоносні 
пагони, а майстерне підрізування (робота для просунутих садівників) 
полягає в тому, щоб постійно їх оновлювати і підтримувати раз і назавжди 
створену форму.
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Вибагливі фруктові ласощі:

кісточкові плоди
Так само як яблуням і грушам, кісточковим плодовим деревам теж 
необхідний пухкий родючий ґрунт. Сливи особливо добре ростуть на 
вологому, багатому гумусом глинистому ґрунті. Оскільки сливи розви
вають плоску кореневу систему, вони можуть рости і на менш товстих 
шарах ґрунту. Сорт Мірабелла вибагливіший: рослинам необхідний 
багатий на поживні речовини, водопроникний відкритий ґрунт, їх 
можна висаджувати лише на теплих ділянках. Вишня і черешня мало 
вибагливі до ґрунтових умов, якщо їм забезпечено зону проростання 
завглибшки щонайменше 60 см. Усі вони не переносять надмірної воло
гості та ущільнення ґрунту. Кісточкові плодові дерева дуже рано цві
туть, а це означає, що для них завжди існує небезпека ураження п ізні
ми приморозками. Якщо заплановані ділянки холодні або розташ овані 
в морозних заглибленнях, від черешень краще відразу відмовитися. 
Там, де існує ймовірність пізніх приморозків, висаджують сорти, що 
зацвітають пізніше.

Запилення і запліднення
Для кісточкових плодів процес запилення іншими сортами подібного 
виду має велике значення. Усі сливи запилюються одна одною — якщо 
в радіусі 100 м одночасно цвітуть подібні сорти. Деякі сорти заплідню
ються самостійно і таким чином можуть обходитися без інших запиль
ників. До них належать: «ВьЬіег РгііЬгу/еізсЬ^е», «Еіеп», «Напііа», «Наи$-

Сорти кісточкових плодових дерев для домашнього саду
Дерева Сорт Основні характеристики

Черешня «Вигіаі» великі соковиті тверді плоди; с тій к и й  д о  п о я в и  личинок, здоровий ранній сорт

«Сгоре 5сІвдаг2е КпогреІ» великі червоно-чорні плоди; міцний, сильнорослий традиційний сорт

«Мадсіа» великі тем ні й д уж е  соковиті плоди; м іцний  і стійкий проти розтріскування сорт

«Кедіпа» великі тверді соковиті солодкі червоно-коричневі плоди, рідко тріскаються 
і гниють; м іцний сорт

Вишня «М огеІІепїеиег» соковиті плоди з тер пким  соковитим аром атом ; м іц ни й , д обрий запильник

«Могіпа» найкр ащ а якість плодів, висока врожайність, дерево формує чудову веретеноподібну  
крону

Слива,слива 
домашня і рен
клод

«Сгоре Сгііпе Кепекіосіе» д уж е  солодкі округлі жовто-зелені плоди, не для сухих д ілянок

«СгаММап» великі округлі солодко-пряні плоди; добре розвивається на нерівній поверхні

«Напій» чудовий аромат; росте тако ж  на прохолодних д ілянках

«Неггпап» кислувато-солодкі плоди; м іцний сорт, рясно плодоносить у ранній період

«Каїіпка» кисло-солодкі аром атні плоди; холодостійкий, здоровий сорт

Навіть більше, 
ніж  для пло
дових зернят
кових дерев, 
у випадку 
з кісточкови
ми вишнями 
і сливами 
успіх зале
жить від вибо
ру сорту.

«Зїапіеу» солодкі соковиті плоди; м іц ни й , слабо схильний до хвороб сорт



К і с т о ч к о в і  п л о д и

2\теІ5СІі§;е», «МігаЬеІїе уоп 
Иапсу», «Зїапіеу». Вишні 
можуть бути самоплідні, 
тоді як черешні частіше 
самобезплідні і навіть не 
всі близькоспоріднені ви
ди можуть їх запилювати. 
Якщо ви не можете визна
чити, які сорти ростуть по 
сусідству, посадіть відпо
відні сорти, які в ідеально
му випадку можуть бути 

Сорт «Напііа» приносить урожай великих плодів у домашньому саду запильниками для фрукто
вих дерев навкруги. Дже

релом відповідного пилку може бути, до речі, і алича (Ргипиз сєгазі/ега 
«№§га»), яка часто росте в старих садах як декоративне дерево. Її плоди 
мають тонкий аромат. Для зерняткових і кісточкових плодових дерев 
вважається, що успішний процес запліднення залежить від того, 
наскільки багато пилку різних сортів потрапляє на приймочки. Якщо 
в саду багато інших квіток, це приваблює медоносних і диких бджіл, що 
сприяє запиленню і зав’язі.
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Утворення квіток і плодоносних гілок
Формування крони та підрізування залежить від того, на яких частинах 
пагона розташовані квіткові бруньки. У кісточкових плодових дерев 
пагін завжди закінчується листковою брунькою, а квіткові бруньки роз
ташовані з боків пагонів. У вишні та персика закладаються «справжні» 
бруньки на однорічних пагонах; багатолітні пагони гладкі, тож плодонос
на зона — поза межами крони. У черешень, слив і абрикоса квіткові 
бруньки закладаються на коротких пагонах, розташованих уздовж довгих. 
Квіткові бруньки на плодоносних гілках розташовані кільчасто, особливо
в черешень. Це називають букет
ними гілочками. Плоди слив 
розташовані насамперед на корот
ких пагонах, що відходять від дво- 
або трирічних довгих пагонів. 
Виняток — сорт «МігаЬеІїе у о п  

№ псу», плоди якого розташовані 
переважно на довгих пагонах. 
Гілки, що нахилилися під тягарем 
стиглих плодів, видаляються після 
збирання врожаю.
Оскільки кісточкові плодові дере
ва дуже розростаються, у саду тра
диційного розміру висаджують 
дерева, які окулірують на слабо
рослих підщепах.

Ф о р м а  п л о д ів

...родини сливових

Сливи мають округлі жовті, фіолетово-коричневі 
або сині плоди.

Для сливи домаш ньої характерні видовжені 
плоди з гоструватим кінцем.

Плоди ренклоду круглі, солодкі на смак і мають 
шкірку від жовтого до червоного кольору.

Сорт Мірабелла приносить також круглі плоди
з жовтою шкіркою.

Алича —  декоративний кущ із темно-пурпуровим 
листям і соковитими округлими темно-червоними 
плодами.
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Вирощування та обрізування кісточкових плодових дерев

С тв о р ення  п ір а м ід а л ь н о ї к р о н и
Скелет складається з центрального стовбура 
і трьох або чотирьох провідних пагонів, які 
визначають уже під час садіння. Усі пагони 
обрізують приблизно на третину. Централь
ний стовбур підноситься над бічними паго
нами приблизно на 20 см, тоді як бічні пагони 
мають бути однакової довжини, щоб усі гілки 
рівномірно отримували воду і живильні речо
вини. Кут нахилу бічних скелетних гілок по 
відношенню до стовбура має бути приблизно 
45°. У наступний період важливо створити 
симетричну крону. Пагони, що ростуть верти
кально або надто густо, слід видалити вже на 
місці приєднання. У вишень щороку підрізу
ють пагони приблизно на третину. У черешень 
необхідно спрямувати не підрізані бічні паго
ни для росту в горизонтальному положенні, 
центральний стовбур не підрізають. Пагони 
у формі мітли на верхівці рослини необхідно 
роз'єднувати протягом літа. У разі потреби 
вже в серпні можна зрізати пагони, що вихо
дять за межі крони.

Я к  с ф орм увати  ч а ш о п о д іб н у  кр о н у
Конструкція нагадує піраміду, але без основно
го стовбура. У кісточкових плодових дерев, які 
від природи мають вертикально розташовані 
гілки, утворюється більш придатна крона. 
Головні пагони необхідно видалити вже під час 
садіння рослини; лише у випадку, коли гілки 
дійсно ростуть вертикально, слід почекати 
наступного року, щоб замість нього не вирос
ли нові пагони. Пагони, що ростуть глибоко, 
або слабкі слід обрізувати на місці приєднання. 
Провідні пагони також мають бути однакової 
довжини, щоб створити симетрію. Гілки, 
нахилені донизу, кріпляться підпорами або 
прив'язуються. Наступними роками необхідно 
стежити за тим, щоб на провідних гілках на 
відстані 1 м від місця приєднання розвивалися 
інші другорядні провідні пагони. На старих 
гілках, насамперед у слив, дуже часто утво
рюються вертикальні пагони: їх підрізують до 
рівня коротких пагонів, щоб пізніше викори
стати під час омолоджування гілок.



П р а к т и к а  с а д і в н и к а :  в и р о щ у в а н н я  
та о б р і з у в а н н я  к і с т о ч к о в и х  п л о д о в и х  д е р е в

Практика садівника: формування
кісточкових плодових дерев
Підрізуван
ням створю
ють рівномір
ну, не дуже 
вертикальну 
крону і збері
гають плодо
носні гілки.

Придатними формами крон для домашнього саду вважаються піраміди
і чаші (див. с. 104) над стовбуром заввишки 50—60 см. Також добре вдаєть
ся вирощування веретеноподібної крони (див. с. 100), форма вертикально 
спрямованого росту не підходить для більшості кісточкових плодових 
дерев. Для утворення веретеноподібної крони слід щороку нагинати бічні 
гілки горизонтально. Пагони, що ростуть вертикально, необхідно регуляр
но видаляти.
На відміну від зерняткових, кісточкові плодові дерева обрізують не до бру
ньок, а омолоджують наявними гілками. Найкраще обрізувати гілки, що 
виросли, на користь коротших пагонів, які виростають знизу, задля збере
ження бажаної форми росту. Простіше вдається підрізування черешні: 
у процесі підрізування вона омолоджується до букетних гілочок. Букетні 
гілочки з квітковими бруньками оновлюються щороку.

Своєчасне видалення кільчаст их пагонів
Кісточкові плодові дерева схильні до кільчастого галуження на верхівках 
пагонів. Якщо видалити бруньки довкола сильнішої кінцевої бруньки, 
можна уникнути схожого на мітлу розгалуження і сприяти росту пагонів 
із нижніх бруньок. Ще м’які кільчасті пагони, що не здерев’яніли, можна 
протягом літа легко обламати.

Міцний сорт вишні «Могіпа» приносить здорові плоди
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Ківі: стрімкий ріст ,  смачні плоди

Через 
3—4 роки 
після садіння 
рослини ківі 
дають перші 
плоди. Вже 
з вересня 
починають 
збирати 
плоди, які 
невдовзі ста
нуть м ’якими. 
Обережно 
складені один 
біля одного 
в ящики, вони 
зберігаються 
протягом 
кількох тиж 
нів.

Для ківі необхідний міцний плетений каркас, багато сонця і достатньо 
місця для довгих витких пагонів. Рослини добре переносять зиму, хоча 
раніше не переносили довгі періоди морозів. Для успішного розвитку 
культури необхідний добрий водопроникний ґрунт із високим умістом 
гумусу. Водневий показник (рН) має бути в межах від нейтрального до 
слабо кислого. Висаджуються рослини на відстані 4—5 м одна від одної 
біля міцного каркаса, з горизонтально натягнутими через кожні ЗО см 
рядами дроту.
Жіночі та чоловічі квітки ківі розвиваються на різних рослинах, плоди 
утворюються лише на жіночих рослинах. Для запилення біля чотирьох- 
п’яти жіночих рослин висаджують одну чоловічу. Після садіння необхідно 
прикріпити провідний пагін вертикально до шпалери або каркаса. 
На горизонтально розташованому дроті протягуються по два бічні паго
ни; вони утворюють основу для каркаса з гілок. Плоди дозрівають на одно
річних гілках. Бічні пагони залишають на відстані 50 см один від одного,
і підрізують їх коло п’ятого листка. Тут утворюється плодоносна гілка для 
наступного року. Дуже густо розміщені пагони регулярно проріджуються, 
після збирання врожаю пагони підрізають так, щоб над останнім фруктом 
залишалися дві бруньки. Приблизно що три роки необхідно обрізувати 
бічні пагони до рівня сплячих бруньок поблизу горизонтального основно
го пагона, щоб відбувався процес утворення нових бічних пагонів. 
Рослина ківі потребує поживних речовин, навесні її удобрюють компос
том і додають кам’яне борошно. У період росту не можна допускати виси
хання ґрунту.

Відповідні сорти ківі
Сорти

«Асїіпісііа ко їо т іс іа »

Основні характеристики

«Асїіпісііа агдиіа» х о л о д о с т ій к и й  в и д , п л о д и  завбільшки з аґрус, 
із гладкою ш кіркою , споживають разом 
зі ш кіркою

«АтЬ іте іа» росте в менш сприятливих умовах, 
не розростається, має чудовий 
смак

«\Л/еікі» особливо м орозостійкий селекційний 
вид

«Асїіпісііа сіеіісіоза» власно «Кі\л/І», великі коричневі
(«А. СІПІПЄП5І5») опушені плоди
«Вгипо» довгасті щетинисті темно-коричневі плоди, 

солодкі на смак
«Наутагсі» овальні бл ідо-коричневі плоди, злегка

' опушені, солодкі на смак
«Кітідоісі» новий сорт зі злегка опушеною ш кіркою  

і плодами з жовтою м 'якоттю
дуже м орозостіикии і декоративнии вид 
із маленькими гладкими плодами, що мають 
невеликі надрізи



Виноград :  благор одни й , але чут ливий

У виноградар
ських районах 
варто вирощ у
вати виноград, 
який окуліру
ється на під
щепі, стійкій 
до філоксери 
виноградної.

Столовий виноград може дозрівати скрізь, де середньорічна температура 
перевищує 8 °С. Найкраще він росте під захищеними від вітру стінами 
з південного, південно-східного або південно-західного боку. Для вино
градної лози необхідне правильне вирощування біля шпалери, альтанки 
чи окремого стовпа. Відстань від каркаса до стіни будинку або до 
кам’яної огорожі має становити щонайменше 25 см. Під час садіння 
виноградна лоза навскісно прикопується в землю, місця окулірування 
при цьому мають бути на 2—3 см над поверхнею землі. Після садіння 
слід обрізати основний пагін до рівня ЗО см над землею.
Виноград можна вирощувати вертикально, при цьому бічні пагони необ
хідно обрізати на 2—3 бруньки. При вирощуванні з однією чи двома 
горизонтально прокладеними зниженими арками необхідно стежити за 
регулярним розташуванням бічних пагонів, які ростуть вертикально 
вгору по натягнутому подвійному дроту. Взимку всі бічні пагони підріза
ють на одне вічко, занадто густо розташовані пагони видаляються. 
Виноград уражають різні хвороби та шкідники. Насамперед він схиль
ний до ураження борошнистою росою, тому в місцях розведення рослин 
проводиться регулярне обприскування фунгіцидами. У домашньому 
саду це недоцільно. Тому варто віддати перевагу новим морозостійким, 
міцним сортам, які протистоять грибковим захворюванням. Щоб уник
нути дуже високого рівня вологості повітря між рослинами і, як наслі
док, появи сірої гнилі, необхідно проріджувати пагони і листки у літній 
період.

Сорти Плоди та особливості росту

«Вігзіаіег Мизкаї» білий хрусткий виноград із мускатним ароматом, ранній сорт
«Са!а5Іга» білий великий округлий виноград, ранній сорт, декоративне 

листя
«Оесога» червоний середнього розміру, ком пактний виноград, 

середньо-ранній сорт, витончений смак, росте вертикально
«ЕбїНєг» дуже солодкі великі сині ягоди, середньо-ранній сорт, підходить 

для прохолодних ділянок, темно-червоне листя восени
«СІепога» білі великі овальні ягоди з маленькими зернятками, ранній 

м іцний сорт
«Нескег» золотисто-жовті великі видовжені ягоди, ранній сорт, 

урож айний '
«ІзаЬеІІа» червоні м 'ясисті ягоди, ранній сорт, стійкий проти хвороб
«Мизсаі ЬІеи» сині дуже великі овальні ягоди, ранній сорт, чудовий мускатний 

аромат, осіннє листя гарних відтінків
«Регіе уоп 2а(а» золотисто-жовті ягоди в хистких кетягах, ранній сорт, підходить 

для мало сприятливих д ілянок
«РІтоепіх» жовті великі ягоди, мускатний аромат, середньо-ранній 

урож айний сорт
«Кедеггі:» сині середнього розм іру ягоди в хистких кетягах, 

середньо-ранній сорт, гарне осіннє листя





Робота в саду, поза сумнівом, не завжди при
ємна; проте вона може давати втіху, якщо її 
розглядати не як обтяжливе зобов'язання, 
а як діяльність на благо рослин. Тож знайдіть 
бажаний компроміс. Цілеспрямованим 
і своєчасним доглядом ви досягнете більшого, 
ніжу запеклій боротьбі зі всіма мінливостями 
природи.

Догляд 
за садом
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Н е о б х і д н і  знаряддя
Добрі інстру
менти необ
хідні для 
ефективної 
роботи в саду 
з мінімальним 
навантажен
ням на м’язи 
та суглоби.

На самому початку вашого садівничого шляху вам не знадобиться відразу 
весь асортимент того, що є на ринку, чи які-небудь дорогі спеціальні 
інструменти. Все ж  слід придбати міцний високоякісний основний садів- 
ний реманент.
Для обробітку ґрунту незамінна добра лопата із загартованої сталі (найкра
ще зі спеціальної інструментальної сталі). Моделі з цілісним держаком 
і лезом найміцніші. Перекопувальні садово-городні вила необхідні для роз
пушування ґрунту та викопування укорінених рослин. Садівнику-амато- 
рові обов’язково потрібна одна або кілька сап: сапа для розпушування 
ґрунту і сапа з прямою та гострою лопаттю для видалення небажаних сіян
ців.

З н а р я д д я  д л я  д о г л я д у  з а  ґ р у н т о м
До знарядь першої необхідності належать також і граблі для акуратного 
згрібання рослин та насіння з грядок. Добре б мати також вила з чотирма 
загнутими зубцями — для підмішування компосту чи засобів поліпшення 
ґрунту. Лопата і сталеві граблі допоможуть зібрати листя і траву. Для роз
пушування землі між рослинами та посівними рядами використовується 
культиватор із загнутими зубами або обертальний культиватор з одним 
зубцем.
Купуючи всі ці інструменти, звертайте увагу спершу на якість, а потім 
уже на ціну. Високоякісна міцна лопата прослужить багато років, тоді як 
дешевий інструмент швидко зламається на твердому ґрунті. До речі про 
лопати: жодним іншим садовим інструментом не виконують так багато 
роботи, як лопатою. Тож купуючи такий важливий інструмент, не пошко
дуйте часу і перевірте, як окремі моделі лежать у руці. Форма держака 
підбирається суто індивідуально (Т- або Д-форма). Трохи менші і легші

Перекопування — за і проти
Щодо цього питання садівники-енту- 
зіасти розділилися на дві групи: тоді 
як одні є прибічниками ефективного 
змішування фунту, інші наполягають 
на тому, що розпушування перекопу
вальними садовими вилами так само 
ефективне і при цьому залишається 
непорушеною структура ґрунту з її 
живими організмами. Насправді для 
водопроникного грунту достатньо 
розпушування садовими вилами.
У випадку з піщаним ґрунтом, на 
якому поживні речовини легко 
вимиваються, можна таким чином 
перешкоджати втраті поживних речо
вин. Вила встромлюють вертикально 
в землю і ворушать ними ґрунт туди-

сюди. Так ряд за рядом обробляють 
усю грядку. Залежно від твердості 
ґрунту наступний ряд починається 
через кожні 5— 10 см.
Перекопування на важкому глинисто
му ґрунті, як і раніш неминуче. Тут за 
допомогою лопати ряд за рядом підні
мається і перевертається пласт землі. 
Ця робота провадиться наприкінці 
осені, щоб мороз м іг потрапити м іж  
великі грудки. Замерзання твердих 
грудок землі призводить до так званої 
морозної рихлості: під час весняного 
обробітку ґрунту грудки розпадаються 
самі собою. Дрібногрудкувата структу
ра знову розтікається під час першо
го ж  дощу. Лише правильне внесення

органічних речовин (компост) або 
висадження сидерального добрива 
призводить до утворення тривалих 
м іцних грудок ґрунту.
Якщо немає бажання розпушувати або 
перекопувати ґрунт, або ви прагнете 
полегшити цю роботу, у такому разі 
сіють або висаджують сидеральне 
добриво на необроблений ґрунт. 
Гірчиця і зимове жито проростають 
у землю і таким чином сприяють фор
муванню дрібногрудкуватоїструктури 
ґрунту. Ці «сидеральні добрива» не 
збагачують ґрунт поживними речо
винами (як, наприклад, у випадку 
з бобами), а просто поліпшують його 
структуру.



П ідрізування та спилювання
Для підрізування дерев і кущів ринок 
пропонує багато раціональних механіз
мів та інструментів. Спершу достатньо 
буде секатора (або гілкоріза з висувною 
рукояткою ), яким и можна підрізувати 
гілки діаметром до 5 см. Для більш тов
стих гілок знадобиться пилка: так звана 
нож івка або лучкова пила. М олоді 
й  тонкі пагони підрізую ть садовими 
нож ицям и. Вони практично завж ди 
використовую ться в саду: для видалення 
пов’ялих троянд, для підрізування дов
гого кореня перед садінням кущів та р із
ної деревної рослинності, для п ідрі
зування кущ ів і літніх квітів. Тому 
рекомендується купувати високоякісні 
фірмові фабричні вироби зі змінними 
лезами. Щоб садовий інструмент п ро

. служив вам довго, слід чистити і просу
шувати його після застосування. Регулярне заточування підтримує 
працездатний стан інструментів.
До корисних дрібниць, які коштують не дуже багато, належать: садивна 
лопатка, ніж-лопатка для видалення бур’янів, маленький серп і обов’язко
во садові рукавички. Краще мати напоготові відразу дві пари: одну пару 
з тканини для легких робіт у сухих умовах і одну пару міцних шкіряних 
рукавичок для грубішої роботи або ж коли є небезпека поранитися 
(колючками чи шипами).

Капіталовкладення у  високоякісний садово-город
ній інвентар у  майбутньому будуть виправдані

Вирощування
Пластмасова 
посудина зі 
світлопроник
ною кришкою 
незамінна: 
навесні ви 
зможете виро
щувати в ній 
овочі. Пізніше 
в «кімнатній 
теплиці» пус
тять коріння 
зрізані живці.

рослин власноруч
Вам приносить втіху власноручне вирощування рослин? Тож запасіться для 
цього насінням і ящиками для саджанців із пінопласту чи пластмаси, 
а ще — паличкою для пікірування та безліччю наклейок для написів. Завжди 
напохваті мають бути льняні або синтетичні мотузки для підв’язування та 
різні прутики і кілочки. Крім того, у разі потреби можна виготовити мірні 
рейки для точного вимірювання відстаней між рослинами.

П о л и в  р о с л и н
І останнє, але не в останню чергу: жоден садівник не обійдеться без поли
вальниці. Для поливу підійдуть дві пластмасові поливальниці по 10 літрів. 
Є також більш декоративні, проте значно важчі, металеві поливальниці 
з овальним поперечним розрізом. їхня форма дозволяє нести її, притиска
ючи до себе, і, таким чином, зайво не витрачаючи сил.

Н е о б х і д н і  з н а р я д д я

«дамські лопати» з коротшим держаком 
значно полегшують роботу людям невисо
кого зросту.
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Зелений І& З О Н  чи веселковий Л у Ж О К ?

Суміші насін
ня для «стан
дартних газо
нів» дозволя
ють створити 
стійкі зелені 
ділянки. У них 
міститься 
6—7 різних 
видів трав.

Вирішення питання про вибір між лужком і газоном залежить від того, як 
ви плануєте використовувати зелену поверхню: лужок звеселяє око різно
барвними квітками, але вирости вони можуть лише в спокійному — точні
ше, неходженому — місці. Після основного періоду цвітіння у червні-липні 
квітам необхідний час для дозрівання насіння. Лише це може гарантувати 
наявність лучних трав. Після скошування наприкінці липня луг протягом 
деякого часу виглядатиме трохи скуйовдженим і жовтим. А от по газону, 
навпаки, можна ходити, використовувати його як місце для сидіння, відпо
чинку та ігор. Зелений рівномірний килим дещо додає домашньому саду 
зорового простору. Проте наші газони не скрізь близькі до рівномірного, 
зеленого, густого і м’якого «англійського» ідеалу.
Лужки і газони добре ростуть на розпушеному і водопроникному ґрунті. 
Поверхня ґрунту має бути рівна, без западин (у яких може збиратися вода) 
та великих глиб землі (які перешкоджають росту). Стандартна газонна 
суміш, що складається з кількох видів трав, підійде для будь-якого нор
мального садового ґрунту. Для особливих умов, для тінистих або сухих 
ділянок, у спеціалізованих магазинах, де продається насіння, можна при
дбати спеціальні суміші. Якщо газон інтенсивно використовується, варто 
обрати так званий спортивний газон. Він складається з особливо витрива
лих, але широколистих трав.
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Від га зо н у  д о  к в ітк о в о го  л у ж к а

Газон: регулярно косити, удобрювати і поливати
Сіяння краще за все провадити навесні (з середини травня), щойно 
ґрунт добре прогріється, або ж  наприкінці літа, щоб трава мала змогу 
встигнути вирости і можна було її скосити до зими. Для цього необхід
но приблизно 25 г посівного матеріалу на 1 м2 розсипати якомога більш

рівномірно по газону і на завершення 
розгребти граблями вздовж і впоперек, 
втискаючи в ґрунт. Залежно від рівня 
вологості трава проростає протягом 
2—6 тижнів. Перше підстригання можна 
проводити, як тільки трава виросте при
близно на 10 см. Висота зрізу має бути на 
5 см вище, ніж звичайно, щоб під час 
косіння не вирвати молоді рослинки. 
Після підстригання трава росте густіша, 
після другого підстригання можна вже 
заходити на газон.
Догляд за газоном — це не лише регуляр
не підстригання, а й унесення різних, 
багатих азотом добрив, кожні два-три 
тижні з весни до кінця літа.
Із часом окремі ділянки газону старіють, 
на них утворюються прогалини. Тому на 
початку вегетаційного періоду на цих міс

цях слід видалити все коріння газонними граблями з ріжучими зубами: 
ніж, що обертається на катку, вертикально врізається в кореневу систему

Рівномірна поверхня газону може перетво
ритися на луг, коли провадити підстригання 
не так часто і посадити на відкритих ділянках 
лучні трави. Ці дикі багатолітники можна 
придбати в садівничому господарстві.
Якщо на газоні вже є прогалини, ви можете 
звільнити територію, розпушити її і посіяти 
лучні трави зі спеціальних сумішей. Надалі 
необхідно проводити підрізування не більше 
5 разів на рік, не удобрювати ґрунт і при
бирати всі зрізані рослини з саду. При цьому 
ви звільняєте місце для лучних островів, що 
виникають під час підрізування.



Скошені стежечки забезпечують доступ до лужків

У такому разі слід своєчасно зрубати рослини 
ти їх разом із коренем.

Газон або  л у ж о к

і висмикує стару, ш ироко
листу траву та мох. Після 
обробітку в ґрунт знов 
потрапляють повітря і во
да, які сприяю ть росту 
трави. Газонні корінці 
згрібають і переробляють 
на компост.
Хоч як би інтенсивно ви не 
доглядали свій газон, та 
рано чи пізно серед трави 
все одно з’являться бур’яни. 
Та насправді маргаритки, 
горлянку, самосил і фіалки, 
які самочинно виросли на 
газоні, це не прикра недо
речність, вони — елемент 
флори газону. Ці рослини 
так само міцні, як і газонна 
трава, вони залишаються 
низькими, збагачуючи га
зон яскравими барвами. 
Дещо інша річ — типові 
газонні бур’яни: біла коню
шина, розетки подорожни
ка або ротики садові витіс
няють будь-яких сусідів, 

ще молодими або викорчува-

Лужки також потребують догляду
Лужок розбивають так само, як і газон, з тією тільки різницею, 
що він не потребує будь-якого добрива, але підрізування про
вадити необхідно. Лише у сонячному місці на бідних, вапня
них, добре дренованих ґрунтах лугові рослини можуть конку
рувати з травами. Стандартні лучні суміші часто містять 
такі однорічні квіти, як мак дикий (Рарауег гкоеаз) 
і волошка синя (Сепіаигеа суапт). Ці рос
лини гарно цвітуть у перший рік після 
сіяння, але ж і зникають через посилений 
ріст конкурентів. Не слід поспішати з підрізуван
ням лужків у липні і вересні — відкладіть ці періоди 
настільки можливо, щоб насіння багаторічних лучних 
трав, таких як шавлія лугова, маренниця польова, свер
біжниця польова, волошка лучна, дзвоники розлогі або 
гвоздики картузійські, встигло дозріти.

Рідкий, але прекрасний: кукіль посівний
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Обрізування весняноквітучілх кущів
На кущах, що рано розцвітають, таких як фор- 
зиція, жимолость запашна, колквітція чарівна 
або вайґелія квітуча, бруньки з'являються 
вже наприкінці вегетаційного періоду. Під
різування, проведене взимку чи весною, зни
щить цвіт. Щоб прорідити чи омолодити кущі, 
обрізування деяких старих пагонів необхідно 
провадити відразу після цвітіння. Завжди 
проблематичним є обрізування бузку, адже 
квітки в нього утворюються з верхніх бру
ньок минулорічних пагонів. Водночас унизу 
суцвіть утворюються найміцніші нові пагони, 
які розцвітуть наступного року. Якщо обріза
ти гілки, почнуть рости слабкіші пагони, які 
поки що не зможуть розцвісти. Коли їх дійсно 
необхідно зрізати, то слід також видалити на 
пагоні протилежну бруньку (щоб уникнути 
в цьому місці роздвоєних «розвилин»).

О б р ізу в а н н я  л ітн ь о - та  о с ін н ь о кв іту ч и х  
к у щ ів
Кущі, що розцвітають відносно пізно, такі як 
буддлея, гортензія волотиста або червоно- 
корінник, квітнуть на цьогорічних гілках. 
Спочатку вони випускають пагони з лис
тям, на яких під час вегетаційного періоду 
з'являються квітки. Навесні також необхідно 
пообрізувати пагони попереднього року, так 
щоб біля основи залишилося лише кілька 
бруньок. Таке регулярне обрізування надає 
кущам, які досить буйно розростаються, ком
пактної форми. Разом із цим під час весняно
го обрізування видаляються й усі підмерзлі 
пагони. Гортензія та літній бузок найкраще 
квітнуть тоді, коли пагони щороку коротко 
обрізуються. Кущі з надто тонкими пагонами, 
такі як перовскія, а також фуксії та всі напів
кущі, необхідно обрізувати коротко ближче 
до землі.
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Практика садівника: 
обрізування кущів лише з потреби
П ам ’ятайте: 
значне 
обрізування 
завж ди  п р и 
зводить до 
інтенсивного 
росту!

Правильне обрізування

Обрізування і спилювання у деяких місцевостях вважаються зимовим 
«ритуалом» садівників. Найголовніше, що необхідно знати: деревовид
ні кущі можна обрізувати, але робити це необов’язково. Кожен кущ 
росте згідно з генетично закладеними особливостями. Якщо ви обрізу
єте зависокі чи задовгі пагони, сусідні бруньки або гілки починають 
рости дужче — так вони намагаються швидко компенсувати ушко
дження.
Здається, немає нічого більш 
непривабливого, ніж «покремсані» 
з усіх боків дерева і кущі. Якщо 
природну форму росту одного разу 
порушено, навряд щоб удалося роз
робити типову для певного виду 
архітектуру дерева чи куща. Якщо 
посаджений кущ виростає зависо
кий або заширокий, можна вжити 
заходів щодо його коригування: 
орієнтуйтеся при цьому на наявний 
скелет із гілок і обережно обріжте 
занадто довгі пагони. Напрям росту 
завжди продовжується за допомо
гою більш глибоко розташованих, 
коротших розгілок; таким чином,
закладений природою зразок розгалуження ніби відтворюється в стислому 
вигляді. Якщо ви не провадите обрізування навмання, а кожного разу дієте 
зважено і критично оцінюєте свою роботу, грубих помилок, як правило, не 
трапляється.

а§
Вирізування гілок провадять на «кіль
це», так називається наплив біля осно
ви гілки, що створює кільце. Під корою 
цього напливу містяться тканини, 
здатні заростити рану, завдану дереву 
в цьому місці. Якщо обрізувати нижче, 
виникає небезпека пошкодження тра
єкторії куща. Якщо ж залишити на місці 
зрізу пеньок, туди можуть проникнути 
збудники хвороб, що може викликати 
подальше ураження рослини.

Обрізувати раз  — означає обрізувати постійно
Під час кожного обрізування слід ураховувати: дерево, підрізане один раз, 
необхідно буде що два роки підрізувати для коригування. Для обрізування 
високих дерев можна звернутися до спеціалізованої фірми, працівники 
якої у разі потреби користуються підіймальною платформою.
Найліпше, коли враховують подальший ріст крони дерев ще під час плану
вання саду. Якщо ріст куща можна стримувати лише шляхом постійного 
обрізування, рано чи пізно його слід замінити кущем того виду або сорту, 
який менше розростається, щоб він від самого початку відповідав розмірам 
саду.

Спонукайте кущ до цвітіння
Кущі добре переносять підрізування. Квітучі кущі, які швидко старіють, 
у першу чергу піддаються оновленню шляхом підрізування старих пагонів 
біля основи. Кущ знову росте знизу. Обрізування рослин, які цвітуть уліт
ку, таких як вайґелія та жилолист, слід провадити кожні 3—5 років: тоді 
їхні квіти довго даруватимуть вам радість.
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Опора для багатолітників та їх обрізування

Опора для важких квіток
Деякі садові багатолітники, які надзвичай
но гарно цвітуть, розвивають такі великі 
суцвіття, що стебла починають ламатися.
Вітер і волога, яка після дощу збирається між 
пелюстками, ще більше посилюють проблему. 
Тому півонії, жоржини, японський різновид 
анемони хубейськоїі високорослі свічки 
цар-зілля необхідно підв'язувати. Для цього 
в землю довкола рослини встромляють три- 
чотири кілки і обв'язують їх мотузкою. При 
цьому листя, а ще більше — сусідні кущі, при
ховають конструкцію. Для відносно коротко- 
живучих волотистих та вуалеподібних суцвіть 
достатньо встановленої у формі намету опори 
з сухих гілок. Це має природний вигляд, але 
дещо скромніший від елегантної, проте дуже 
міцної опорної конструкції з високоякісної 
сталі: на стержні розташовано кільце, розмір 
якого завдяки своїй телескопічній конструкції 
може бути пристосовано до розміру куща 
(див. ліворуч).

Обрізування як елемент догляду
Залежно від виду рослин обрізування стебла 
може набувати особливого значення. Рано 
квітучі літні рослини, такі як цар-зілля, приво
ротень, деякі види деревію і лищиця волотис
та (перекотиполе), підрізують після цвітіння 
до рівня 5— 10 см над ґрунтом (ліворуч). Рос
лини знову ростуть із кореневища і повторно 
квітнуть восени, хоча й не так рясно. Обрізу
вання рослин інших видів після цвітіння реко
мендується, щоб сприяти росту листя. Збіль
шення листяної маси в цілому стимулює утво
рення сильніших рослин. Кандидатами тут 
є дзвоники збірні, мак східний та фізостегія 
віргінська. Нарешті, ви можете продовжити 
період цвітіння, своєчасно видаляючи пов'ялі 
суцвіття. У півоній, флоксів (у центрі), а також 
геленіума та астильби в пазухах листя утворю
ються нові суцвіття. Розгалужені суцвіття, як 
у рослин видів скабіоза і вероніка, підрізають 
двічі (див. праворуч).



Практика садівника: догляд за б О В О ГП О Л ІШ Н и К О М и

Супліддя 
багатолітників 
усю зим у п р и 
ваблю ю ть до 
себе погляди.

Звідки прийшла поширена практика з жовтня зрізати до рівня землі всі 
трав’янисті рослини? Хіба може гола бура земля порівнятися з поверхнею, 
прикрашеною незвичайними видами суплідь чи листям, що поступово 
блідне, втрачаючи свої чудові барви? Відмирання наприкінці осені та пере
хідні процеси на початку зими — це природні зміни, що відбуваються про
тягом року в саду. Листя, що вкриває землю, є природним захистом для 
формування та розвитку нової порослі.

Досить

Дозволити рости і вчасно обновити
Догляд за багатолітниками в саду спрямо
ваний на те, щоб вони тривалий час могли 
успішно рости і якомога довше тішили вас 
своїм цвітінням. Рослинам у першу чергу 
необхідний, простір рдя росту V р,остал:їія. 
кількість води та поживних речовин. Роз
поділ граблями компосту навесні і закла
дання його в землю восени забезпечує 
добрий ріст рослин. Для росту декоратив
них багатолітників необхідно додатково 
використати навесні стартове добриво — 
це може бути рідке мінеральне добриво 
або невелику кількість кам’яного борош
на. Це дасть можливість нормально розви
ватися всім групам рослин. У такому 
випадку утворюються показні з виду кущі 
та пишна рослинність.

прибирання навесні
У питанні обрізування багато що залежить від продуманого підходу: жов
тіюче листя функії створює осінній настрій у саду такою ж мірою, як 
і вишукані кущі, вибрані лише за розкішне осіннє забарвлення. Менш 
грандіозний, але не менш яскравий вигляд має листя деяких багатолітників 
восени: так листя журавця кривавого (Сегапіит зап^иіпеит) забарвлюєть
ся в яскраво-червоний колір; молочай змінює колір листя на яскраво-чер
воний або сірчано-жовтий; у гейхери з’являється червоний або коричневий 
відтінок, а стебла півоній забарвлюються 
в темно-коричневий колір. Залишки сте
бел, що зів’яли, навесні можна видалити 
легким рухом руки. Водночас обрізування 
деяких крупних кущів восени — то справ
жня нелегка фізична праця.

М іцні насіннєві коробочки очитку 
видного всю зиму міцно утримують
ся на рослині, немов парасольки



М у л Ь Ч О  для здорового ґрунту

С адовий ґрунт 
не повинен 
залиш атися 
три вали й  час 
необробле- 
ним.

Покриття будь-якого виду (так звана «мульча») призначене для того, щоб 
земля не пересихала. Крім того, покриття з мульчі згладжує температурні 
коливання: у разі зниження температури ґрунт остигає не так швидко, 
у разі великої спеки захищений ґрунт ще довго лишається прохолодним 
і вологим. Крім того, в ґрунті залишаються активними мікроорганізми і під 
час природних процесів розкладання безперервно виділяються поживні 
речовини для садових рослин. Під покриттям із мульчі зберігається роз- 
сипчаста структура ґрунту, — таким чином, немає необхідності в частому 
спушуванні.
Для мульчі можна використовувати органічний матеріал, який є в саду. Це 
і залишки овочів після чищення, подрібнені стебла кущів після підрізуван
ня або зів’яла маса сидеральних добрив. Усе це можна просто залишити на 
відкритій поверхні. Погодьтеся: відходи на клумбі виглядають дещо незвич
но, а от у городі — й справді доцільно. Відходи рослинного походження 
швидко розкладаються і через деякий час їх можна вносити в ґрунт. Певна 
річ, для цього не можна використовувати бур’яни з насінням чи уражені 
хворобами частини рослин!
Якщо збираєтеся захищати чутливі культури, то в цьому разі для мульчі 
необхідні синтетичні матеріали. Навесні під укриттям із чорної плівки 
ґрунт нагрівається швидше, тож види овочів із довгою тривалістю розвит
ку (цуккіні, гарбуз, артишоки, паприка, томати) мають значну перевагу. 
На літній період плівку необхідно прибирати.

Покриття з соломи турбується про те, щоб садові суниці залишалися чисті й сухі, а ще — захищає ягоди 
від вічно голодних равликів



Швидко дозріваючі низькорослі культури, такі 
як салат листяний, швидше ростуть під плівкою 

з отворами. Завдяки перфорації вода безпере
шкодно може проникати через плівку, але зігріваю

чий ефект у цьому разі не такий значний.
Нарешті прозора плівка захищає зимові овочі та осінні 

салати від морозу. Цей спосіб дозволяє досить пізно, аж до 
зими, збирати урожай цикорію салатного, радиччіо і мласкавцю салатного 
(рапунцелі). Щоб зібрати урожай, відхиліть плівку, а потім знову накрийте 
нею рослини так, щоб вона не торкалася листя. Для цього як тимчасові 
опори можна встановити невеликі кілочки.

Красоля відганяє попелицю від фруктових та овочевих 
рослин

Мульча на клумбі з багатолітниками
Особливою формою мульчі є покриття каменями, яке рекомендується 
для посухостійких багаторічних рослин. Крім того, звичним стало 
покриття з великих каменів чи дрібного гравію в альпінарії. Недолік 
такої мульчі полягає в тому, що спочатку для прополювання необхідно 
буде прибирати кам’яне покриття. Лише коли рослини поступово покри
ють ділянку, виривати бур’яни буде не треба.

Що необхідно знати про мульчу
Матеріал Застосування Особливості

Солома покриття для садових суниць як захист від равликів 
і багатоніжок, а також як підкладка для дозріваючих 
гарбузів

під час розкладання соломи з Грунту зникає азот, тому 
необхідно поповнити запас поживних речовин за допомогою 
компосту або рогового борошна (борошна з рогів і копит 
тварин)

Компості добре 
витриманий гній

прокласти на овочевій грядці й під плодовим дере
вом пухкий шар завтовшки 5— 8 см

поступово матеріал проникає в поверхню Грунту і сприяє 
доброму провітрюванню

Чорна мульчувальна 
плівка

покриття для овочевих грядок із метою прогрівання 
Грунту навесні, садіння здійснюється через отвори 
в плівці

вона має щільно прилягати до Грунту, а по краях її необхідно 
добре вкопати

Прозора мульчуваль
на плівка

для покриття чутливих посівів, перш за все 
навесні

своєчасно через 10— 14 днів зняти плівку, інакше 
утворення водяних крапель може призвести до ураження 
грибком

Плівка в прорізами 
чи отворами

для покриття відносно швидко зростаючих культур, 
таких як салат, редиска, мласкавець салатний

пропускає воду (як під час поливу, так і дощову), 
тому може не прилягати до рослин, а злегка спиратися 
на них

Мульча з кори відкритий ґрунт посилається, щоб пригнітити ріст 
бур'янів: під кущами, в невеликій кількості між 
свіжопосадженими багатолітниками, на стежках

матеріал ще містить багато продуктів розщеплювання, 
які шкідливо впливають на ріст рослин; не повинно бути 
контакту з кореневою системою рослин, тому не можна про
вадити розпушування граблями!
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К О М П О С ІТІ: відходи, що стали добривом

Весь час дивує той факт, що зі, здавалося б, ні для чого не придатних орга
нічних залишків вже протягом кількох місяців утворюється цінний ком
пост. Під впливом кисню та вологи мікроорганізми і бактерії переробля
ють органічний матеріал у міцні сполуки гумусу. Та придатний компост 
утворюється і без таких складних процесів, якщо дотримуватися кількох 
правил.
Компостну яму ліпше за все зробити на захищеній від вітру, трохи затіне
ній ділянці біля городу (тобто там, де часто з’являються органічні відходи 
і де компостна земля використовуватиметься найшвидше). Доріжка до 
цього місця має бути широка і міцна, щоб по ній без проблем міг проїхати 
візок. На ділянці площею приблизно 2 м2 слід обладнати місце для збору 
компостного матеріалу. Тут можна залишати свіжоскошену з газонів траву 
для просушування, оскільки укладена шарами в купи вона загниватиме. 
Тут можна збирати сухі зрізані частини рослин, щоб при першій же нагоді 
подрібнити їх. Компостний матеріал необхідно збирати шарами в купу 
і час від часу перемішувати.

Спільна праця безлічі «землекопів»
Спершу про розкладання потурбуються, головним чином, бактерії. Через 
це в компостній купі температура піднімається до 70 °С. За кілька тижнів 
до роботи беруться гриби, вилохвостки, компостні черв’яки, стоноги та 
багато інших мікроорганізмів і продовжують процес розкладання і змішу
вання. Через два-три місяці утворюється грубоволокнистий свіжий ком
пост, який придатний для покриття грядок. Ще за два-три місяці завдяки 
інтенсивній діяльності земляних черв’яків цей матеріал перетворюється на 
темний компост, що має приємний запах. Аби збільшити кількість органіч
них речовин у ґрунті, можна розподілити компост у саду по поверхні і роз
рівняти граблями.

Що підходить для компосту?
Придатний для компосту матеріал: • будь-які відходи з саду (листя, скошена трава, зрізані квіти, пагони, гілки)

• відходи після чищення овочів і фруктів
• яєчна шкаралупа
• чайна та кавова гуща, включаючи фільтрувальний папір
• браковані горшкові рослини, зів'ялі літні квіти з корінням
• зів'ялі квіти у вазі
• гній травоїдних тварин
• деревні відходи
• подрібнений картон (від коробок для упакування яєць)
• шерсть, пір'я, волосся
• у невеликих кількостях: харчові відходи, зіпсовані продукти харчування

Для компосту не придатні: • інфіковані та уражені хворобами частини рослин
• бур'яни з насінням та коріння бур'янів
• вощена шкірка цитрусових
• штучні матеріали (плівка, пластик)
• залишки м'яса та кістки

Компост 
покращує 
фізичні 
і хімічні 
характеристи
ки ґрунту.



К о м п о с т :  в і д х о д и ,  що с т а л и  д о б р и в о м

Кущі, які дають тінь, і красоля, що пишно росте, запобігають висиханню компосту.
Бочки для приготування розчинів, витяжок і рідкого гнойового добрива розміщуються поряд

Сполуки гуму
су — резерву
ари для води 
та поживних 
речовин. 
Мікроорганіз
ми утворюють 
із них міцні 
глиногумусові 
комплекси. Це 
робить ґрунт 
пухким.

Процес розкладання відбувається швидше та більш рівномірно, якщо ком
пост через чотири тижні перемішати. Тоді матеріал, що вже розклався, 
потрапляє вгору і назовні, а частини, що розклалися менше, потрапляють 
у сприятливіше середовище. Надалі не можна допускати висихання ком
посту. Якість компосту буде невисокою, якщо шари в ньому складатимуть
ся однотипні. Жменя кам’яного борошна або водоростевий вапняк значно 
поліпшує якість компосту.

Де купити готовий компост
У Європі тим, хто не впевнений у своїх силах або в кого бракує в саду місця 
для приготування компосту, слід складати відходи з саду чи з кухні в кон
тейнери для біосміття або ж відвозити на місцеві точки збору подібного 
сміття. Тут за певну плату можна придбати компост, приготований якнай
краще. Оскільки в спорудах, де готують компост, утворюється досить висо
ка температура, у процесі розкладання там гине насіння та збудники хво
роб. Подібного ефекту не досягти, готуючи компост у домашньому саду.
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Розмноження садових рослин

П оділ  с а д о в и х  к у щ ів
Рослини з потовщеними пагонами, що 
місяться під землею (кореневищами), за 
допомогою перекопувальних садово-город
ніх вил слід підняти з ґрунту. Дотримуйте 
достатню відстань, щоб не пошкодити осно
ву рослин. Після струшування землі легко 
розпізнати розгалуження і початок пагонів.
Як показано на прикладі півників, шматочки 
кореневища необхідно розламати на місці 
розгалужування і очистити місце перелому. 
Кущі з волокнистим коренем найкраще вико
пувати лопатою. Слід ретельно обтрусити 
землю з кореня. Підгнилі частини рослин, 
відмерлі та покриті кіркою ретельно видаля
ються. Задовге коріння обрізується садовими 
ножицями. У садивну ямку вмішують лопату 
готового компосту і безпосередньо в добре 
розпушену землю поміщають відокремлену 
частину рослини.

ц щ В е ге т а т и в н і м е то д и  р о з м н о ж е н н я
Із маточної рослини можна отримати росли
ни з ідентичними генетичними характеристи
ками. Саджанці з верхівкових пагонів добре 
приживаються у вологій суміші піску та землі 
під укриттям із плівки. Обрізування необхід
но проводити на 1 см нижче бруньки, при 
цьому саджанці мають бути завдовжки 10 см 
і мати 3— 5 повноцінних листків, але без 
суцвіть. Цей метод придатний і для багато
літників, а також для м'яких, не здерев'янілих 
пагонів багатьох кущів.
У кущів та багатолітників із довгими пагонами 
можна взяти відсадки та частини кореня. Для 
відсадків відібрані гілки пригинають до ґрун
ту, засипають землею і пришпилюють дротя
ними скобами або притискають каменями до 
землі. На найглибшому місці пагін укоріню
ється, і через кілька місяців можна буде від
окремити сформовані молоді рослини.
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Практика садівника: 

розмноження та О Н О Є Л Є Н Н Я

Із часом більшість багатолітників уповільнюють свій ріст. Щоб забезпечи
ти надійне цвітіння, їх необхідно викопати, розділити і посадити на іншому 
місці. Коли вичерпається можливість цвітіння, залежить від виду рослини 
(див. таблицю). Вовча лапа звичайна, ехінацея пурпурова та сідальцея 
мальвоцвіта старіють через кілька років. Цар-зілля, флокс волотистий, 
генеліум і багато інших трав квітнуть довгі роки, але через 6—10 років 
необхідно потурбуватися про 'їх заміну. Інші види, такі як лілійник, оман 
високий або міскантус китайський, з кожним роком стають все кращими, 
якщо їх не тривожити. Серденька прекрасні та півонії не зраджують своє
му початковому місцю, на якому вони за сприятливих умов можуть рости 
понад 20 років.

Оновлення клумб із багатолітників
Коріння багатолітників досить 
легко ділиться. У першу чергу це 
робиться для того, щоб відновити 
рослину, а ще — щоб виростити 
нові рослини. За допомогою цього 
простого і практичного методу 
можна самостійно займатися виро
щуванням перевірених селекцій
них екземплярів. На відміну від 
тривалого вирощування з насіння, 
поділом кореня ви отримуєте вже 
цілком сформовані рослини. Най
кращим періодом для цього є вес
на — на початку вегетаційного 
періоду, або осінь — після закінчен
ня фази росту.

Як самостійно розмножити багатолітники
Ще простіше відбувається розмно
ження рослин, які самі пускають 
паростки або коріння на пагонах: 
у таких рослин, як садові суниці,
переломник, тіарка серцелиста чи гірчак плямистий або почечуйний, ці 
пагони дуже легко відділяються. Пагони з корінням можна відокремити 
у дзвоників, перстача, приворотня або гейхери.
Ще один простий метод полягає в розрізанні кореня: на початку осені 
необхідно узяти міцний корінь маточної рослини і розділити його на шма
точки завбільшки від 3 до 7 см. Вертикально або навскоси покласти їх 
у ящик із піщаним ґрунтом, при цьому необхідно обов’язково дотримувати 
напряму росту. Ґрунт зволожити і прибрати ящик на зимовий період 
у захищене місце в саду. Навесні шматочки кореня пускають пагони. Цей 
метод добре застосувати до флокса, головатня і волошки гірської. Також зі 
шматочків кореня розводять японський різновид анемони хубейської та 
герань.

І
Через 3— 5 років
зірки звичайні синюха
хризантема енотера дворічна 

(перелет дворічний)
перлове просо лисохвостове ехінацея пурпурова
монарда двійчаста вовча лапа звичайна

Через 7 років
айстри флокс волотистий
злинка (ерігерон) котячі лапки (антеннарія)
тая (аконіт) ліатріс колосковий
високі види вероніки цар-зілля
фізостегія віргінська генеліум
трави степова шавлія

Більш н іж  через 10 років
оман високий головатень
міскантус китайський півонії
ковила периста лілійник
півники чистець візантійський
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Е ф ективне к р а п л и н н е  зр о ш у в а н н я
Кожна рослина має власну форсунку, приєдна
ну до зрошувальної системи. Таким чином вода 
потрапляє безпосередньо в кореневу систему. 
Втрати від випаровування незначні. Подача 
води для цієї системи регулюється вимикачем 
з годинниковим механізмом або електрон
ним шляхом за допомогою датчиків вологос
ті. Системи, які регулюються комп'ютером 
і обслуговуються за допомогою радіозв'язку, 
все ще легко пошкоджуються і занадто дорогі 
для домашніх садів. Зрошувальні системи слід 
планувати вже під час закладання саду; витра
ти порівняно з краплинними шлангами значно 
вищі.

О сц ил ю ю че д о щ у в а н н я  д л я зе л е н и х  
н а с а д ж е н ь
Проста конструкція дощувальної установки — 
металева або пластикова трубка, уздовж якої 
одним, рідше двома рядами розташовані фор
сунки. Лінія подачі сполучена з робочою час
тиною за допомогою спеціального механізму 
і змушує її розгойдуватися з боку в бік, забез
печуючи рівномірний полив на обмеженій 
прямокутній площі. Ця система легко перемі
щується, тож крок за кроком можна полити всі 
газони і квітники. Проблеми можуть виникати 
з високими рослинами: вода стікає з листя, не 
потрапляючи на корінь. Якщо треба полити 
рослини різної висоти, то в цьому разі водо
постачання виходить неоднорідним.

Системи зрошування в домашньому саду
Р 1

К р а п л и н н і ш л а н ги  для м о л о д и х  
н ас а д ж е н ь
Шланги для краплинного зрошування забез
печують водою всю територію грядки. Вони 
прокладаються між рослинами і приєднуються 
до водопровідного крану чи до резервуару 
з водою. З тонких шлангів із маленькими 
отворами постійно тече вода, доки відкритий 
кран. Тиск води має бути достатнім, щоб навіть 
рослини, розташовані якнайдалі від джерела 
подачі води, отримували достатню кількість 
води. Цю систему зрошування можна вигото
вити самостійно зі старих шлангів, зробивши 
отвори в шлангу розжареним шилом.



П р а к т и к а  с а д і в н и к а :  с и с т е м и  з р о ш у в а н н я

Практика садівника: вода як основа життя

Вода належить до найважливіших чинників росту. Якщо деревовидні рос
лини, що виросли на відповідному місці, можуть протягом кількох тижнів 
обходитися без води (без опадів чи поливу), то трав’янистим рослинам 
необхідна регулярна подача води. Це стосується багаторічних рослин 
і, звичайно ж, однолітників та овочевих культур. Недавно висадженим 
деревам і кущам у посушливі і жаркі періоди також необхідна вода. Тільки 
приблизно років за три коренева система досягає такої глибини, коли вели
кий кущ може перенести дво- або тритижневий період посухи практично 
без шкоди для себе. Особливу увагу слід приділяти посівам, яким необхідна 
тривала вологість: процеси проростання, що почалися, безповоротно при
пиняються, якщо посівний матеріал лежить у сухому ґрунті. І, звичайно ж, 
окремої уваги потребують рослини в горщиках, ящиках та контейнерах: 
коріння в обмеженій ємкості висихає значно швидше, ніж у незайманому 
ґрунті!

Постійно під рукою: вода і поливальниця
Відповідні пристрої для потрібного способу поливу неодмінно мають бути 
в кожному саду. Мінімальне устаткування складається з водопровідного 
крана на стіні будинку, який установлено на такій висоті, щоб туди поміща
лася для заповнення 10- або 12-літрова поливальниця. Рекомендується 
придбати також стандартні насадки для шланга. Доповнити обладнання 
можна тримачем шланга на стіні (скручені шланги рвуться набагато швид
ше), візком для шланга для досить великих за площею садів і насадку-роз- 
пилювач для шланга. Тут недоречно застосовувати прийом пожежників — 
полив повним струменем: по-перше, тягар води несприятливо діє на 
рослини, по-друге, ґрунт таким чином заноситься мулом. Із цієї ж причини 
поливальницю з насадкою-розпилювачем під час поливу необхідно трима
ти ближче до землі.

П Ф Я М 'Ь ,  - й Т Л  -НЛ  ї м  Г ф 'и Л ц и Г і- Ь ІЯ  Ю Т іи Ь Я Т Ґ о 'Л и ц У ;

Набагато ефективнішим є рясний полив рослин що два дні, ніж щоденний 
поверхневий полив. На ділянках, покритих мульчею, достатнього одного 
рясного поливу на тиждень, навіть у жаркі літні періоди. Це означає, що 
кожен молодий кущ отримує приблизно дві повні поливальниці води, на 
овочевих грядках достатньо приблизно однієї лійки на один квадратний 
метр. Полив слід провадити лише рано-вранці або надвечір. По-перше, 
в теплий обідній час зайва вода випаровується, по-друге, крапельки 
на листі можуть спричинити ефект збиральних лінз і стати причиною 
справжніх опіків.
У кожному саду варто передбачити у водостічній трубі заслінку із запо
біжною сіткою для збирання листя, щоб воно не потрапляло в дощову 
воду. Установлення цистерн для збору дощової води доцільне при нових 
будівництвах, додаткове встановлення у вже існуючих садах обійдеться 
дорожче, тому плановані зміни мають бути добре продумані. Важливо: 
кожен резервуар з водою слід неодмінно закривати так, щоб кришку не 
змогли відкрити діти!

Якщо поміти
ли, що листя 
і пагони мляво 
обвисають, 
негайно 
полийте рос
лину!





127

Розкошування
садом
Ми відчуваємо, як сад поліпшує настрій, поси
лаючи безліч імпульсів нашим органам чуття: 
наші очі розкошують грою кольору і форми, 
ніс — ніжними й терпкими запахами, пальці 
обережно торкаються різної текстури листя 
і суцвіть, а вухо уловлює різноманітні шерехи 
і звуки... Природне розмаїття на невеликій 
території — чарівна формула казкового саду.



С п р и й н я т т я  всіма органами чуття

Ж иття і зга
сання в саду 
відбувається 
на наших 
очах — чарую
чи і повчаючи 
одночасно.

Сад і рослини в ньому дарують нам радість не лише своїм яскравим цвітін
ням. Гармонійному ефекту сприяють і багато інших чинників. Насамперед 
приємне враження спостерігач отримує від стрункої побудови контурів 
саду: це можуть бути вигнуті лінії або ж навпаки строгі геометричні 
форми, що створюють образ саду. Дерева та кущі є домінуючими елемента
ми, які повинні не лише квітнути і давати тінь: в осінню пору вони є при
красою саду завдяки своєму листю, а в безлистий час — завдяки характер
ній будові своєї крони — вона може так елегантно звисати, дуже галузитися, 
тягнутися вгору або ж виділятися своїми вузлами і вигинами... Потік світ
ла, що проходить крізь крону дерев, у різний час доби і в різні сезони ство
рює безліч різних, але завжди вражаючих образів.
Багато прекрасних елементів можна знайти в дрібницях: одне лише гар
монійне поєднання витонченого і широкого листя викликає хвилювання 
і захват. Не дарма комбінація тендітних трав і щільного листя функії

стала зразком контрастності рослинних 
структур. У вас є чудова можливість — 
щодня спостерігати в своєму саду що- 
небудь прекрасне. Якщо вам особливо 
сподобалася якась комбінація, ви можете 
її повторити або ж видозмінити.

Бачити й відчувати
Гуляючи по саду, кожен любитель рослин 
підсвідомо зачіпає їх руками: торкається 
пальцями шорсткого листу живокосту 
і огірочника або, навпаки, гладенького на 
дотик листя остріжника (центрантуса), що 
пробивається в розколинках між камін
ням. Мимохідь хочеться доторкнутися до 
чудових складних суцвіть фізостегії вір- 
гінської. Або особливо дбайливо доторк
нутися до останніх листопадових троянд, 
відчувши на дотик їх бархатисту поверх
ню — і потім, мимоволі закривши очі, 
вдихнути аромат.

Чим не дизайнерський проект: ну де 
ще, як не у власному саду, можна на 
такому маленькому просторі знай
ти місце для спорту (батут), 
відпочинку (гамак) та пригод (буди
нок на дереві)?



Вдихати аромат 
і слухати
Часто саме аромати викли
кають приємні спогади: 
коли ми вдихаємо в жар
кий день аромати чебрецю, 
лаванди та шавлії, в пам’яті 
відтворюються картини 
минулої поїздки на південь. 
Вечорами на початку літа 
садовий жасмин (ясмин) 
вінцевий і різні види жимо
лості наповнюють своїм 
ароматом околиці, приваб
люючи запильників, ніч
них метеликів із довгими 

Діти відкривають світ усіма органами чуття. хоботками.
Чи пахнуть дивовижні квіти магнолії? Д° приємних моментів

перебування в саду, без
умовно, належать різні 

звуки: шелест вітру в листі дерев і кущів, шум дощу і тріск сухої трави. 
Додайте до цього і ознаки перебування в саду представників фауни — 
не лише постійне щебетання птахів, а й дзижчання бджіл у вічнозеленій 
жимолості, скрекіт докучливої капустянки і, звичайно, шурхіт їжака 
восени, що згрібає раннім вечором сухе листя для свого зимового 
житла. Тваринний світ, що нас оточує, дозволяє нам стати учасниками 
в його житті, потрібно тільки вміти бачити і чути: ось стукотить 
дятел — він змінює ритм і гучність стуку залежно від обстановки, а там 
білка з гучним шерехом зриває горіхи з куща ліщини. Із пташиного гніз
да чути писк — то пташенята вимагають корму. Дрозди, побачивши 
сороку (або якщо поряд крадеться сусідська кішка), видають хвилюючі 
звуки, що застерігають про небезпеку.

С п р и й н я т т я  в с і м а  129
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Спостерігати й насолоджуватись
У саду цілий рік як для дітей, так і для дорослих, є багато різних цікави- 
нок: коли метелики вранці покидають свої лялечки, вони гріються 
в теплих променях сонця, набираючись енергії, перш ніж елегантно зле
тіти увись. Чудовий смак першої садової суниці — просто з грядки 
потрапляє до рота. Незабутній той день, коли крихітні зяблики, схви
льовано цвірінькаючи, вчаться літати. Вражає каня, що поїдає впольо
вану мишу на даху гаража. І яка ж велика радість, коли після довгої 
холодної зими назустріч сонцю тягнуться перші підсніжники! Пізніше 
приваблює осіннє листя, яке вітер зриває з дерев ніби для того, щоб 
створити чудові кольорові узори на траві. Таким чином, навіть у неіде
ально оформленому і доглянутому саду щодня можна переживати вели
чезну кількість щасливих моментів, нехай навіть то буде зірваний 
із куща звичайний помідор, зігрітий сонцем.



сад я к ж и т л о в а  п л о щ а

Стимул-реак- 
цією перебу
вання на при
роді є не лише 
к в і т е , приваб
люють також 
різні відчуття: 
умиротворен
ня, спокій, 
близькість до 
природи, при
ємні звуки.

Ж иття в саду означає: спостереження, догляд, розуміння. Для цього 
необхідні різні види місць для перебування в саду — тимчасові, стаціо
нарно встановлені, відкриті і приховані. Стандартні елементи саду — 
тераса та веранда. Тут можна із задоволенням поснідати, випити каву, 
прийняти гостей. Хоча б частина подібних місць на природі має бути під 
навісом, щоб можна було відпочивати там і в менш сприятливу погоду. 
Якщо потурбуєтеся про тінь, то в зеленому оточенні буде дуже зручно 
працювати. Захистом від сонця може стати крона дерева або напнутий 
тент, який кріпиться кілочками до землі, як намет. Праворуч зображено 
легку алюмінієву конструкцію, обтягнуту міцним матеріалом.
Якщо розміри саду дозволяють, в улюбленому місці можна поставити 
лавочку. Вона стане втіленням ідилії саду незалежно від того, де стояти

ме: в палісаднику, на лужку чи під яблу
нею. Це буде гарне місце, де можна і овочі 
почистити, і книгу почитати, і просто 
приємно поговорити.
У садових та меблевих магазинах можна 
знайти різноманітні садові стільці та сто
лики, до того ж за різною ціною. Меблі зі 
штучного матеріалу, можливо, не завжди 
гарні, зате легко чистяться і можуть зали
шатися на вулиці навіть у дощову погоду. 
Більш оригінальний вигляд у стільців та 
лавок, виготовлених із дерева. У цьому 
випадку варто звернути увагу на стійкість 
матеріалу до атмосферних впливів. За
мість місцевих сортів деревини, таких як 
акація і модрина, краще взяти тропічні 
сорти деревини, стійкіші до несприятли
вих умов.

Якщо стару дерев’яну лаву пофарбувати, вона 
може прослужити ще довгий час

Місця відпочинку, де можна посидіти і полежати
Вельми просто можна розмістити місця для сидіння у вже наявній споруді: 
таким улюбленим місцем може стати верхній ряд кам’яної стіни. Так само 
місцем для відпочинку можуть бути сходинки, де можна затриматися, спо
стерігаючи за тим, що відбувається в саду. Добрий вигляд мають вправлені 
в ґрунт валунні камені або викладені півколом лекальні тесані камені. Заси
павши гравієм невеликий майданчик, можна організувати сільське місце 
для сидіння і спостереження.
Для того щоб позагоряти чи подрімати, необхідне зручне крісло з регу
льованою спинкою. Дуже зручно лежати в так званих шезлонгах, які сьо
годні стають усе більш популярними. Що ж до зручності, то підвісне 
крісло тут незамінне. Для нього не потрібно багато місця, за допомогою 
забитих гачків його можна підвісити на будь-яке перекриття чи на будь- 
яку, здатну витримувати навантаження, гілку. Отже, прикріпити його



Сучасно — не означає без смаку. Чіткі пінії та яскраві фарби — характерна особливість критого місця
для сидіння

набагато легше, ніж гамак, який обов’язково потребує двох міцних дерев 
або однієї стійки.

Місця для роботи
Де-небудь на краю господарської 
зони в саду розмістіть невелике 
робоче місце зі столом, якому не 
страшні несприятливі погодні 
умови, — у вас з’явиться місце, де 
можна буде виконувати різну робо
ту. Тут можна сіяти і пікірувати рос
лини або ж чистити щойно зібрані 
свіжі овочі. Під стіл поставте відро 
з піском для посипання, якісь гор
щики і миски, щоб вони завжди 
були напохваті. Біля такого садового 
верстака можна поставити стілець 
або лавку, щоб ви могли сісти, коли 
виконуєте тривалі роботи, такі як, 
наприклад, підрізування саджанців.
Стільчик можна прихопити із собою 
для збирання смородини: не до
ведеться занадто навантажувати 
спину, нагинаючись до куща.

М ісц я  д л я си д ін н я  в саду_______

□  круглий майданчик із лекального тесаного 
каменю

□  великий камінь для сидіння

□  закрита альтанка або садовий павільйон

□  відкрита альтанка

□  вежа або будиночок на дереві

□  садова лава на постійному місці 

О складані стільці

□  колода, дерев'яна балка

□  шезлонг

□  підвісне крісло

□  стілець, триніжник

□  сходові східці

О  верхній ряд кам'яного мурування

□  лава з дерну

О  лава з товстих гілок



132

Дитинство в саду

Сьогодні сад для дітей — це 
безцінний дарунок, ігри на 
відкритому просторі, у тихо
му місці, на лугу, у лісі стали 
рідкісним явищем. Досить 
часто дорога до найближ
чого дитячого майданчика 
для маленьких дітей досить 
довга і небезпечна. Отже, 
діти потребують супроводу 
і залежать від того, чи мають 
для них дорослі вільний час.
Такий постійний контроль 
заважає дітям.
Навпаки, в саду довкола 
будинку діти весь час пере
бувають у межах чутності, 
водночас можуть почу
ватися вільними і не під 
наглядом. Зрозуміло, діти 
не матимуть задоволення 
від своїх ігор у саду, якщо 
їх постійно сваритимуть за 
зламані квіти. Отже, сад для 
дітей має відповідати де
яким вимогам: у ньому про
сто необхідні кущі для гри 
в хованки, а ще гори і сходи 
для активних ігор. Важливо 
також, щоб було дерево, на 
яке можна залазити, яке до 
того ж стане постачальни
ком природного матеріалу 
для виробів: із суплідь, лис
точків, паличок та кісточок 
виходять найкрасивіші при
родні колажі.

«Б рудні» ігр и  спри яю ть  
р о з в и т ку
Маленьким дітям неодмін
но потрібна пісочниця.
Вона не обов'язково має 
бути барвистою і дорогою.

Дітям для змістовної гри 
потрібно зовсім небагато — 
пісок, вода, палички і каміння

т

Достатньо викопати яму 
завглибшки 60 см. Вийня
та земля стане чудовим 
дозорчим горбком (неза
мінний у грі в козаків чи 
індіанців), ідеальними для 
сидіння будуть два вели
кі камені та кілька пнів, 
або ж дошка, покладена

на цеглу, виконає ту саму 
функцію.
Гра з піском буде по-справж
ньому захопливою, якщо 
в розпорядженні є ще 
й вода. Заправний пункт 
не повинен міститися без
посередньо в пісочниці
навпаки: діти охоче бігають

2 ______ ___



На рівних колодах виробляється уміння балансувати

туди-сюди, вгору і вниз по 
сходах, щоб набрати води 
для свого озера, колодязя 
чи шахти. Добрим допов
ненням буде також купа гра
вію. Дорослі можуть лише 
дивуватися, як вигадливо 
діти граються з каменями: 
вони сортують їх за кольо
ром і за розміром, круглі 
камінчики на найближчі дні 
стають овечками, решта — 
будівельним матеріалом для 
кам'яних споруд.
А якщо батьки на додачу ще 
й дозволяють ліпити фігурки 
з глини і розфарбовувати їх, 
діти залюбки самі створять 
творчі майстерні — а це, 
повірте, набагато ефектив
ніше за будь-яку повчальну 
гру чи науково-популярну 
дитячу книгу.
Але батьки повинні мати 
певне терпіння і довіру. 
Кожен, хто спостерігає за 
дітьми під час зосередженої 
гри, дивується, які цікаві 
речі вони створюють із 
найпростіших матеріалів — 
і найголовніше, як спокійно 
і без суперечок вони при 
цьому граються. Давайте 
дітям для ігор достатню 
кількість матеріалу: дошки, 
поліна, цеглу, кам'яну плит
ку, металеві або полімерні

трубки, частини гілок, листя 
і різні плоди. Те, що дорослі 
сприймають як сміття, діти 
розцінюють як «справжній» 
матеріал для гри: він може 
бути використаний постійно 
в нових ігрових ідеях. 
Побудовані таким чином 
«будинки» недовговічні, але 
вони і не повинні такими 
бути. При першій же наго
ді все це ламається, щоб 
побудувати що-небудь нове. 
Споруди такого виду, голов
ною метою яких є залучення 
дітей до процесу будівни
цтва, набагато цінніші для 
розвитку фантазії та кон
структивного мислення, ніж 
придбаний у будівельному 
магазині і один раз зібраний 
ідеальний іграшковий буди
нок. Із цієї ж причини діти 
без особливого ентузіазму 
сприймають будинок на 
дереві, який так старанно, 
за всіма правилами, збуду
вав їхній тато: для багатьох 
краще імпровізовані вежі, 
які можна постійно пере
робляти.

Д и тя ч а  м р ія : п о ш у м іти , 
за м у р з а ти с я , п о л ази ти
Сучасним дітям не виста
чає руху: вони змушені 
тривалий час сидіти

133

в школі, потім вони з одно
го додаткового заняття 
їдуть на інше в зручному 
автомобілі батьків. Сюди ж 
необхідно додати величез
ну кількість часу, проведе
ну за переглядом телеві
зора та за комп'ютерними 
іграми. Родинний сад має 
бути пристосований до 
мінливих потреб дітей, 
щоб вони мали змогу задо
вольнити свій потяг до 
руху. Той, хто в дитинстві 
пробував виміряти стриб
ками місце для стоянки 
автомобіля, на власному 
досвіді зрозумів, що таке 
фізичний простір; хто 
добре лазив по яблунях, 
той під час гри тренував 
координацію рук і ніг.

Д іл я н к и  саду д л я  в е л и ки х  
і м а л е н ь ки х
Дітям не дуже зрозуміле 
уявлення дорослих про 
порядок. Тому необхідно 
домовитися, яка частина 
саду передбачена для 
дітей. Свою територію 
вони можуть оформити, 
як захочуть, тут вони самі 
відповідальні за ігровий та 
будівельний матеріал. Тоді 
як інструменти та іграшки, 
чутливі до погодних умов, 
вечорами потрібно приби
рати, камені, дошки, трубки 
можна залишити, якщо не 
існує небезпеки спіткнутися 
через них. Власноручно 
побудовані споруди збе
рігаються стільки, скільки 
цього хочуть діти, — або 
доки вони самі не руйнува
тимуться. Отже, дитячі ігри 
на клумбі та городі заборо
нені!



житло для суборендарів
Багата
фауна — най
краща профі
лактика рос
лин від хвороб 
і шкідників.

У власному саду можна зробити все, щоб птахи почувалися добре. 
Синантропні птахи (що живуть в умовах, створених людиною), такі як 
велика синиця, чорний дрізд і горихвістка-чорнушка, будують свої гнізда 
в кущах, кронах дерев та стінних нішах. Такі рідкі гості, як блакитна 
синиця, можуть оселитися в саду, якщо спорудити їм місце для гніздуван
ня з маленьким вхідним отвором. Розвісивши додаткові годівниці, зми
ріться з тим, що в саду можуть з’явитися й інші небажані орендарі: 
наприклад, у садах часто зимують такі гризуни, як соня-вовчок.
Птахи охоче залишаються в саду, якщо вони можуть знайти достатню 
кількість корму і відповідне укриття від бродячих котів. Вони ще не раз 
віддячать вам за гостинність: так родина синиць за кілька днів знищить
усіх п опелиць, а дрозди  в ізьм у ть  ПІД с в і й  ПИЛЬНИЙ КОНТрОЛЬ Ж у К ІВ -Ш К ІД -

ників і не дадуть їхнім личинкам розмножуватися у величезних кілько
стях.
Багато джмелів та інші дикі бджоли відкладають яйця в пористій деревині 
та в змертвілих гілках. Сухі стебла, вставлені в отвори цегли, відразу ж 
сприймаються як місце для створення вулика. Часто буває достатньо про
свердлити кілька отворів у сухих полінах. Комахи сприймають це як 
заклик до яйцекладки.

<

<
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С ад я к  ко м о р а

Усохлі супліддя не заважають, 
ЖЩОЇХТфОСто залишити на сво
єму місці. Навпаки, насіння, що 
міститься в них, охоче скльовують 
птахи, адже це — їхній корм. Такі 
рослини, як куколиця червона 
і кукіль, поступово самі розки
дають своє насіння. У подібних 
коморах залишаються зернята, 
які знаходять птахи і охоче ними 
ласують. Якщо у вас вистачить 
мужності залишити в саду татар
ник або черсак лісовий, то, 
можливо, до вас невдовзі завітає 
щиглик, що став сьогодні таким 
рідким гостем.

пищухи. Пташка: 
крихітне волове 
в купі гілля.

Улюблена колюча тваринка
У місцях, де ґрунт пухкий, часто можна зустріти 
їжака. Якщо в цьому місці насипати купу гілок та 
опалого листя, він зможе влаштувати під ними 
затишне зимове житло. У компості та під плодови
ми деревами в саду він знайде достатньо корму 
і крім комах знищить також окремих слимаків. Але 
їжак потребує багато вільного простору, тому 
в огорожах і живоплотах мають бути лазівки до 
сусідніх ділянок.

Місця для гніздування співочих птахів
Завжди бажана присутність місцевих співочих 
птахів у саду. Вони невпинно шукають комах 
і личинок на грядках і в гіллі. Особливо вони 
залежать від цього додаткового тваринного корму 
в період висиджування яєць, щоб задовольнити 
підвищену потребу в білку. Птахи почуваються 
в саду як удома, коли вони знаходять захищене 
місце для гніздування і сну. Це можуть бути не 
лише гіллясті кущі, а й пустоти в гнилій деревині, 
де гніздяться повзики, мухоловки та коротколапі 

, яка виводить надзвичайно красиву і сильну пісню, — 
очко — може оселитися в густих заростях кущів або



М е т е л и к и ;  т е н д і т н а  к р а с а
Личинки таких метеликів, як сатурнія 
і кропив’яна ванеса, живляться виключно 
кропивою. Якщо в своєму саду ви хочете 
бачити цих метеликів, доведеться терпіти 
присутність кормових рослин. Прекрасну 
аврору з яскравими жовтогарячими кін
чиками крил удасться привабити в сад, 
якщо її гусениці знайдуть для себе основ
ну кормову рослину — жеруху лучну. 
Якщо посадити в своєму саду жостір про
носний (КНатпиз сагґНаг(ісш) або круши
ну ламку (Ргап^иіа аІпи$), там може осели
тися круш инниця. І тоді з настанням 
перших теплих днів у вашому саду літати
ме лимонно-жовтий метелик, що тільки- 
но прокинувся. Сенсаційною можна 
назвати появу махаона з червоними та 
синіми цятками на крилах і жовто-чорни
ми прожилками. Його личинки живлять
ся виключно зонтичними рослинами, 
такими як дика морква або бугила лісова, 
яку багато хто необачно вважаю ть 
бур’яном.
Через жаркі літні періоди останніми рока
ми багато метеликів Середземномор’я 

просунулися на північ. Це язикан звичайний, адмірал, аполлон звичай
ний та великі нічні метелики, такі як бражник винний, бражник олеан
дровий та бражник мертва голова. Затримуючись у польоті перед лійку
ватою квіткою, сповненою нектару, язикан звичайний випускає свій 
довгий хоботок для того, щоб зібрати нектар. У літній період він може 
оселитися в саду на досить тривалий час, якщо знаходить достатньо запа
сів^ їжі в_ квітках собачого мила_ лікар^ського,; валер^яни_ лікарської- та., 
валер’яни червоної. Багато яскравих літніх рослин, такі як флокс і пету
нія, хоча й дуже привабливі, але не містять нектару. Такі квітки легко 
стають смертельною пасткою. Тому заплануйте 
в своєму саду не лише красиві рослини, але 
й потурбуйтесь про спеціальні 
рослини, якими живляться 
комахи та метелики. І тоді 
ваше зелене царство стане

Сухі стебла трави, вставлені в отвори 
в цеглі, приховують яйцекладку осмії. 
Ідеальними для цього є тінисті, захищені 
від дощу місця

Кропив’яна ванеса: її гусениці живляться 
тільки кропивою

справжнім раєм для людей 
і тварин.



краще природний розвиток
Насолоджуй
теся щорік 
новим вигля
дом вашого 
саду замість 
того, щоб раз 
і назавжди 
зберігати 
застиглий 
образ!

Козельці лучні

Садівники-початківці часто намагаються втілити в життя сад своєї мрії 
якнайшвидше. Але ж у поводженні з рослинами просто необхідна 
неспішність, тому треба завжди сприймати сад не як  нерухомий образ, 
а як організм, що постійно змінюється.
Сам по собі процес росту нових рослин потребує тривалого часу: лише 
приблизно через три роки ваш живопліт набуде більш-менш закінчено
го вигляду. Стільки ж часу необхідно і багатолітникам, щоб сформувати 
чудові килимки чи кущі. Тим часом необхідно регулярно контролювати 
ріст бур’янів, іноді при цьому навіть відчуваючи певну радість від де

яких неочікуваних сходів. Наприклад, на необробленому ґрунті 
може несподівано вирости мак дикий (самосійка), але це задо

волення, на жаль, недовге: тільки-но ділянку займуть інші рос
лини, як полум’яні квіточки маку зникнуть, адже він не пере
носить конкуренції. Так само і дивина, яка висівається сама, 
не обіцяє затриматися у вас надовго: варто вам тільки інтен
сивніше удобрити ґрунт компостом, як посаджені багатоліт
ники відразу ж  прискорять темпи росту, витісняючи само

сійку з ділянки.

Єдина стала — це зміна
Одного разу посаджена рослина потребує постійного догляду: 

деякі рослини дуже розростаються навсібіч і пригнічують своїх 
сусідів. А кожну загиблу рослину завжди страшенно шкода. Якщо ви 

впевнені, що деякі види і сорти не підходять для вашого саду, найліпше 
буде відразу видалити їх, замість того щоб із великими витратами, абияк, 
вирощувати їх далі. А дізнатися про те, які саме рослини дарують вам 
радість своїм гарним розвитком, можна буде вже за кілька років.
Деякі багатолітники можуть багато років залишатися на одному місці 
і з часом ставати ще красивішим. Інші, навпаки, що два роки потребують 
зміни місця, аби, як і раніше, знову рясно зацвісти (див. с. 123). Отже, сад 
постійно змінюється під дією природних сил та завдяки участі садів
ника.

Радість від росту на противагу тінистому саду
Виростають, збільшуються дерева і кущі у вашім саду, а тим часом збіль
шується частина затіненої ними території. Тепер ви обробляєте меншу 
кількість видів, бо з’явилися великі площі надійних, міцних кущів. Маєте 
чудовий лужок, на якому з’явилися стокротки, вероніка і розхідник, щоб 
уквітчати його своїми білими, синіми та фіолетовими узорами. Та от 
дерева й кущі виросли такі високі, що нависають над будинком і пропус
кають мало світла. Тепер 'їхній стрімкий ріст уже не викликає колишньої 
радості..."Отже, на це треба вчасно звернути увагу, щоб захистити тери
торію саду від збіднення видової різноманітності і себе — від суцільного 
затіненого саду, в який заледве проникає сонячне світло. Хочете втішати-



ся своїм садом тривалий час? Тоді обов’язково слідкуйте за тим, щоб він 
виростав і старів поступово, але при цьому постійно оздоровлюйте окре
мі клумби та кущі.

Пристосувати сад до умов життя
Минає час, змінюються бажання і потреби мешканців. Діти швидко рос
туть. І вже їхня улюблена пісочниця за кілька років може перетворитися 
на ставок у саду. На місці, що було майданчиком для дитячих ігор, школя
рі вже будують сонячний годинник, можливо разом із метеостанцією, 
і проводять там свої досліди. Ще пізніше тут буде гарне місце для шезлон
га. Якщо вже немає потреби в газоні, його посипають піском і поступово 
він стає квітковим лугом, яким можна буде ходити лише по скошених 
доріжках. Тож від самого початку планування саду необхідно дотримува
тися певної гнучкості.

Із часом із насіння, що висипалося з маруни звичайної, дикої валер’яни і звіробою, на краю живоплоту 
утворюється природне узлісся





Перша
допомога в саду
Залежно від погодних умов у саду постійно 
з'являються якісь хвороби і шкідники. Рішення 
щодо видалення ураженої рослини приймаєть
ся лише тоді, коли умови росту для цієї росли
ни і так уже були несприятливі. Найліпше 
заздалегідь потурбуватися про те, щоб висади
ти рослини на достатній відстані одна від 
одної, забезпечити добрий догляд за ґрунтом,
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Причини п р о б л е м  ІЗ  р о с т о м

Перш ніж 
починати 
боротьбу 
з ураженням 
рослини, 
необхідно з’я 
сувати причи
ну її хвороб
ливого стану.

У кожному, навіть у добре доглянутому, саду трапляється, гцо рослини 
чомусь не хочуть як слід рости. Причини цього, як правило, різні: перш ніж 
необгрунтовано підозрювати певних шкідників і збудників хвороб, необ
хідно з’ясувати, чи збігаються умови місцевості з вимогами ураженого 
виду. Яскраво виражені сонцелюбні багатолітники не цвістимуть у тіні. 
Тіньолюбним кущам, навпаки, шкодить яскраве сонце, яке призводить до 
обгорання листя. Недостатня кількість води також може стати причиною 
мізерного росту, як, утім, і її надлишок. Лише небагато рослин можуть три
валий час переносити скупчення вологи на поверхні ґрунту. Одним словом, 
більшість рослин добре розвиваються за прийнятних умов зростання 
в добре підготовленому ґрунті.
Рослини, що успішно ростуть, отримуючи достатню кількість світла, води 
і поживних речовин, загалом витривалі проти збудників хвороб та уражен
ня шкідниками.

Ч ого  б р а ку є  м о їй  рослині?

Якщо ви самі не можете з'ясувати, 
яка хвороба уразила рослину, 
зверніться до місцевої організації 
захисту рослин або проконсуль
туйтеся у фахівця садівничого 
господарства з вирощування рос
лин. Консультацію також можна 
отримати в сільськогосподарських 
навчальних і наукових установах, 
в садових торговельних центрах, на 
сільськогосподарських виставках, 
у ботанічних садах, а також у фірмах, 
що спеціалізуються на садівництві 
та ландшафтному дизайні. Зреш
тою, існує детальна спеціалізована 
література про хвороби та шкідників 
корисних і декоративних рослин 
і величезна кількість форумів 
для садівників в Інтернеті — але 
найкращі поради все-таки дадуть 
досвідчені садівники.

Як уникнути надлишку добрив
Надлишок поживних речовин, особливо у разі 
збагачення ґрунту азотом, може завдати шкоди: 
ріст листя і пагонів відбувається за рахунок утво
рення квіток; розвивається м’яка тканина рослин, 
на якій і заводиться попелиця. Також легко про
никають у м’яку, губчасту тканину рослин багато 
збудників грибкових захворювань, таких, напри
клад, як борошниста роса. Рослинам, які ростуть 
не так швидко, навпаки, необхідна більша кіль
кість добрив.
Постачання поживними речовинами рослин ґрун
тується на комплексних процесах обміну між коре
нем і наземною частиною. Разом з основними 
поживними речовинами, такими як азот, фосфат 
і калій, усім рослинам необхідний магній і такі 
мікроелементи, як залізо, цинк, мідь, бор. Н аяв
ність цих поживних речовин та можливість коре
невої системи отримувати їх із ґрунту значною 
мірою залежить в ід  водневого показника ґрунту. 
Як приклад можна згадати болотяні рослини, яким 
для належного обміну речовин необхідний ґрунт 
із кислим середовищем. У ґрунті з нейтральним 
і тим більше з лужним середовищем вони не змо
жуть отримувати такий необхідний елемент, як 
залізо, в достатній кількості: результатом буде 

освітлення листя в зоні між прожилками, так званий хлороз (див. с. 149). 
На незначний період допомогу можна надати у формі залізовмісних 
добрив, але щоб вирішити проблему, необхідно цілком змінити склад 
ґрунту — або посадити рослини, яким підходять наявні ґрунтові умови.



Легкі плівкові теплиці тунельного типу роблять можливим раннє сіяння та швидке збирання врожаю. 
Вони також захищають рослинні культури від овочевих мух

Обов'язково видаляти уражені частини рослин
Щоб вчасно встановити і ліквідувати будь-яку проблему, рекоменду
ється робити регулярні, а краще щоденні обходи в саду. Уражене хворо
бою листя необхідно відразу обривати, попелиця на верхівках пагонів 
також знімається. Зрозуміло, що в будь-якому разі уражені хворобою 
частини рослини необхідно відразу ж видаляти. Уражені частини рос
лин не використовуються в садовому компості!

Як перемогти проблемні бур'яни
Бур'яни можуть завдавати клопоту 
садівникам. Хоча такі види трав, як 
зірочник середній, розхідник і гребін
ник, надокучливі, їх  можна швидко 
видалити з поверхні гострою сапою. 
Великі проблеми викликають бур'яни, 
що укоріняються. Пирій, берізка та 
яглиця вважаються жахливими м он
страми домашніх садів. Звичайно ж, 
завжди можна спробувати вирвати 
або зрізати небажану рослину. Проте 
з коренем вони при цьому не видаля
ються. В крайньому випадку необхід
но провести обширну санацію ґрунту, 
тобто екскавацію та заміну ураженого 
ґрунту.
У деяких випадках м ожуть допо
могти контактні гербіциди, але слід

дотримуватися правил безпеки: 
обприскувати ними можна лише 
небажані рослини, у разі великої або 
неточної концентрації загинути може 
вся рослинність. Тому обробляти 
дозволеними для застосування 
в домаш ніх садах гербіцидами 
можна дійсно лише проблемні уко
рінені бур'яни!
Менш шкідливий для довкілля, але 
значно триваліший метод полягає 
в тому, що зарослу бур'янами тери
торію на деякий час закривають 
світлонепроникною чорною плівкою. 
Під плівкою рослини і далі ростуть. 
Оскільки світло тепер не потрапляє на 
ґрунт, бур'яни не отримують більше 
енергії і випускають лише свої білі

пагони до тих пір, поки коренева 
система остаточно не виснажиться. 
Для укриття підходять м іцні плівки. 
Звичайні мульчувальні плівки не 
дадуть бажаного результату, оскільки 
вони хоч не значно, але пропускають 
світло. Плівка має залишатися на 
ділянці від 4 до б місяців.
Під укриттям завдяки діяльності 
в ґрунті живих організм ів утворю
ється чудовий дрібногрудкуватий 
садовий ґрунт.
Все ж  у подальший час при обробці 
ґрунту необхідно постійно видаляти 
все виявлене біле, товсте коріння 
яглиці, берізки або пирію, оскільки ці 
рослини знову ростуть навіть із кри
хітних частин кореня.
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Ш к і д н и к и :  більш ніж треба —  це скільки?

Своєчасно 
виявлені 
проблеми 
можна вирі
шити, перш 
ніж буде 
завдано неви
правного 
збитку.

Якщо вивчити спеціальну літературу, то складається враження, що 
нашим садовим рослинам загрожує армія шкідників. Насправді ж  неймо
вірна безліч павуків, комах, молюсків і дрібних ссавців знаходить собі 
корм у будь-якому куточку природи: у лузі, в лісу чи саду. Завдяки різно
манітності живих істот у саду не часто виникають дуже серйозні пробле
ми чи невідновні втрати через шкідників. Обгризене листя і бруньки рос
лини швидко замінюються новим, а от шкода, заподіяна кореневій 
системі, може бути значною, адже слабкий пошкоджений корінь не зможе 
більше в достатній кількості поставляти воду та живильні речовини рос
лині.

Небезпечна підземна ненажера
Найнебезпечнішими садовими шкідниками вважаються багато мешканців 
ґрунту, такі як довгоносики-скосарі, дротяники та капустянки (вовчки). 
Проти скосарів та дротяників можна своєчасно вжити заходів, розкладаю
чи відповідні приманки і регулярно збираючи комах, що скупчуються там 
(див. с. 143).
Із капустянкою доведеться миритися як із мучителем, якщо не вдатися до 
дорогих препаратів від нематод (див. с. 149). На щастя для одних і на жаль 
для тих, кого це стосується, капустянки з’являються локально, лише в окре
мих місцях. Вони спричиняють загибель овочевих культур у саду, обгриза
ючи коріння рослин.

Основні шкідники в домашньому саду
Яблунева плодожерка
пошкоджує дозріваючі плоди яблуні

Самки маленьких сірих метеликів від 
травня до початку серпня поодиноко від
кладають яйця на листках та плодах зер
няткових плодів.
Шкода: гусениця рожевого кольору 
(«фруктовий черв'як») в'їдається 
в м'якоть плода і рухається, заповнюючи 
екскрементами прогризений хід, до 
насінної камери, а звідти —  до отвору, 
який сама зробила.
Контроль: птахи сприяють знищенню 
шкідників, наприклад, блакитна синиця 
і дятел скльовують виповзаючу гусінь. 
Обприскування настойками пижма або 
полину перекривають запах яблуні і роз
тривожують самок. Падалицю необхідно 
щодня збирати, щоб личинки не могли 
повернутися назад на дерево. У квітні- 
травні необхідно обгорнути стовбур та 
основні пагони дерева ловильними 
поясами — широкими стрічками з гоф
рованого картону для виловлювання 
шкідників, у червні їх зняти і спалити.



П о ш к о д ж е н н я  л и с т я
Багато непомітних шкідників, розпізнати яких можна лише за наявності 
заподіяної ними шкоди, розвиваються на садових рослинах протягом 
усього вегетаційного періоду: мінуючі мухи відкладають яйця на листі 
айстр, хризантем і орликів. Личинки, що вилупилися, встромлюються 
в листя і поїдають його аж до процесу перетворення на лялечку. Можна 
прослідкувати за звивистим шляхом личинки по пластині листка. Таке 
явище — одне з захопливих відкриттів під час обходу саду. Якщо ви вва
жаєте, що такого листя занадто багато, зріжте уражені рослини або вида
літь листки. Хімічними ж засобами захисту рослин при цьому користу
ватися не варто.

Довіртеся природному балансу
Як правило, гали (нарости) на листі та різних частинах пагонів викликають 
цікавість, а не бажання обробити їх отрутохімікатами для захисту рослин. 
Тим часом їх утворюють рослинні паразити і в них розвиваються личинки 
наступного покоління паразитичних кліщів та горіхотворок. У разі якщо 
ви виявили на чорній смородині дуже завиті, бурі кінчики пагонів, обір
віть їх. Таким чином ви зможете запобігти значному поширенню джерела 
шкоди — смородинового брунькового кліща. Так само діють у разі, якщо 
стебла троянд підточив малинно-суничний довгоносик так, що квітучі 
бруньки надламуються, бутони опадають. Видаліть уражений пагін; 
подальший контроль над ситуацією ви спокійно можете доручити птахам 
і природним ворогам шкідників рослин.

ВПопелиця вДротяники □
пошкоджує кущі, трав янисті декоративні 
рослини, овочі

Попелиці розвиваються великими коло
ніями. Багато видів попелиці переселю- 
ється протягом року з однієї рослини на 
іншу, тому що дуже уражені шкідником 
рослини гинуть.
Шкода: попелиця відбирає в рослини 
воду та живильні речовини, що призво
дить до ослаблення росту, деформації 
листя і розвитку пагонів. Крім того, попе
лиця переносить віруси,
Контроль: уникати надмірного удобрен
ня азотом і браку води. Необхідно дбай
ливо ставитись до сонечок, золотоочок, 
дзюрчалок, хижнеців — ваших помічни
ків у боротьбі зі шкідниками. Уражені 
пагони необхідно видалити і змити шкід
ників сильним струменем води. Відтак 
обприскати рослини мильним розчином 
або притрусити водоростевим вапняком, 
У разі потреби можна обприскати піре- 
трумом.

пошкоджують переважно салати, а також 
кукурудзу, моркву, горох, садові суниці

У випадку з тонкими, блискучими жовти
ми дротяниками завдовжки 25 мм йдеть
ся про личинки коваликів. Личинки випо
взають у розпалі літа і дуже чутливі до 
посухи.
Шкода: дротяники поїдають коріння, 
а самі рослини ослаблюються або 
в'януть.
Контроль: перш ніж закладати сад, на 
зоранутериторію необхідно вигнати 
курей і потурбуватися про те, щоб на 
ділянці були птахи. Якщо ураження вели
ке, протягом кількох років слід відмови
тися від вирощування салату, Томати та 
капусту вирощувати також не рекомен
дується. Ґрунт необхідно часто прополю
вати, додаючи при цьому компост.
Можна повкладати в землю приманки 
з моркви та шматочків картоплі, а потім їх 
позбирати.

Довгоносики-скосарі
пошкоджують троянди, рослини в діжках, 
садові суниці

У чорних довгоносиків (завдовжки 10 мм) 
зимують личинки, навесні залялькову
ються досить пізно, тому жуки пізно 
виявляють активність.
Шкода: дорослі особини ночами поїда
ють наземну частину рослин, залишаючи 
після себе обгризене півколом листя. 
Особливо шкідливі личинки, які підточу
ють у землі коріння рослин.
Контроль: вечорами в травні-червні 
жуків збирають при світлі ліхтарика. 
Кореневу шийку необхідно звільнити 
і полити настоєм пижма. В період дозрі
вання плодів боротися з личинками 
можна шляхом обприскування рослин 
засобами, що містять піретрум. Препара
ти проти нематод ефективні, якщо їх 
застосовувати згідно з інструкцією 
в травні та наприкінці літа.



Набридливі Ш К Ід н и К І І

Якщо деякі 
рослини про
сто не хочуть 
рости в саду, 
інколи допо
магає зміна 
місця розта
шування.
Або доведеть
ся просто від
мовитися від 
«важкої 
дитини».

Що ж робити у разі, якщо рослини, які досі добре росли і чудово цвіли, 
раптом починають чахнути без явної причини? Нерідко протягом року 
в ґрунті накопичуються певні шкідники. Відносно часто в ґрунті довгий 
час непомітно розмножуються нематоди. Ці мікроскопічно маленькі 
черв’яки паразитують на корінні, викликаючи появу наростів. Паразиту
юча діяльність цих шкідників ослаблює рослину на тривалий час, і через 
місце паразитування в рослину потрапляють збудники хвороб (віруси, 
бактерії, гриби). Нематоди з’являються на багатьох видах овочів, якщо ті 
вирощуються на одному й тому ж  місці з року в рік. Крім того, нематоди 
є характерною хворобою багатолітнього флокса. Послідовна плодозміна, 
а у випадку із флоксом — зміна місця розташ ування кожні 5—7 років, 
допоможе запобігти пошкодженню шкідником.

Відпочинок для ґрунту
Паразитування нематод пов’язують із так званим виснаженням ґрунту: 
поняття охоплює комплексні процеси в ґрунті, які призводять до того, що 
деякі рослини не можуть більше рости на певних ділянках, де до цього 
вирощувалися цілі родини подібних рослин. Від цього явища стражда
ють багато плодових кущів, але перш за все троянди. Причини можуть 
бути різні: крім одностороннього поглинання поживних речовин певну 
роль відіграють і токсичні продукти обміну речовин, які потрапляють 
у зону кореневої системи. До того ж збудники хвороб, у тому числі і нема
тоди, заповнюють ґрунт. Усе це необхідно враховувати під час корчуван-

Основні шкідники в домашньому городі
Е іо в о ч е в а  мухаІ Овочева муха

морквяна, капустяна, цибульна мухи 
ушкоджують своїх рослин-хазяїв.

Шкідники, які схожі на хатню муху, навес
ні відкладають яйця в кореневій системі 
своїх рослин-хазяїв. Личинки розвива
ються в молодих рослинах.
Шкода: личинки молочного кольору 
прогризають бурі ходи в корінні, бульбах 
і цибулинах; молоді рослини в'януть або 
чахнуть, морква набуває неприємного 
запаху.
Контроль: ділянки, розташовані на вітрі, 
менш схильні до небезпеки. Змішані 
культури завдяки своїй структурі і запаху 
утруднюють самкам пошуки рослин-ха- 
зяїв. Між рядами необхідно посипати 
попелом або розкладати трави з різким 
запахом. Покриття захисними сітками 
запобігає процесу яйцекладки.

Хвиляста блішка
пошкоджує хрестоцвіті рослинні культу
ри і дуже докучає роект-салату (руколлі)

Чорні жучки завбільшки кілька міліметрів 
можуть дуже добре стрибати, із травня 
вони відкладають яйця в землю. Наситив
шись стиглими плодами, вони перетво
рюються на лялечку в ґрунті. Жуки зиму
ють у ґрунті або ж під листям.
Шкода: жуки є причиною характерних 
слідів на листі, личинки об'їдають корін
ня, шкода залишається незначною. 
Контроль: раннім посівам загрожують 
мало. У вологій землі розвиток затриму
ється, тому необхідно добре поливати 
ґрунт і тримати її укритим. Можна поси
пати вранці вологі від роси рослини вап
ном або кам'яним борошном. Настій 
з полину чи пижма відлякує комах. Хрес
тоцвіті рослини необхідно висаджувати 
зі змішаними культурами.



ня дерев і кущів у саду та садіння нових рослин. Краще не висаджувати 
розоцвіті на місці, де вже росли культури — представники цієї чисельної 
родини.

Напали равлики  — рятуйте!

Американські 
вчені підтвер
дили те, що 
давно вже 
було відомо 
садівникам- 
любителям: 
розсипана 
кавова гуща 
завдяки своїм 
дубильним 
речовинам 
має токсичний 
ефект для рав
ликів.

Залишилося лише звернути увагу на справжніх руйнівників у саду — це 
равлики. Вони безжально знищують молоді пагони рослин, які їм припа
ли до смаку. Якщо погода волога, у ломиноса, цар-зілля, саджанців салату 
та чорнобривців шансів практично не лишається. Простим збиранням 
можна зменшити шкоду від їхньої атаки, та равлики з’являються знову 
й знову.
Певний ефект мають сучасні продукти для боротьби з равликами на 
основі внутрішньокомплексних сполук заліза: вони знижують апетит 
равликів, субстанція вбиває їх зсередини. Дія продуктів з біологічно 
активною речовиною метіокарб («Мезурол») обмежено поширюється і на 
капустянку, і на личинок інших комах, які паразитують на поверхні ґрун
ту. Велика перевага цих препаратів полягає в тому, що отруєні тварини 
цілком безпечні для їжаків — але, на жаль, їжаки дуже неохоче поїдають 
равликів.
Найкращого ефекту можна досягти, створивши спеціальну огорожу від 
равликів. Її краї мають таку форму, що равлики не можуть через неї пере
лізти. Огорожа має бути щільно встановлена довкола грядки, щодо якої 
існує небезпека нападу равликів, і таким чином можна захистити лише 
невеликі ділянки. Після встановлення бар’єру необхідно зібрати всіх рав
ликів, що залишилися за ним.

В умовах вологої погоди може відбувати
ся масове розмноження равликів, якщо 
немає природних ворогів, таких як вере
тільниця, землерийка і птахи.
Шкода: за одну ніч равлики можуть зни
щити весь посів, вони поїдають жоржини, 
цар-зілля, деякі овочі (помідори, огірки, 
цвітну капусту), молоді пагони функГіта 
ломиноса.
Контроль; пухкий ґрунт— менш при
вабливий притулок для равликів, ніж 
земля в тріщинах. Часте прополювання 
розкриває яйцекладку для птахів. Муль
чувальний матеріал уносять тільки 
сухим. Необхідно розставляти наповнені 
пивом приманки і регулярно їх спорож
няти. Слід також рівномірно згідно 
з інструкцією насипати на грядку корм 
для равликів.

Крихітні павукоподібні паразитують 
переважно на нижньому боці листка. 
Шкода: у пошкоджене листя проникає 
повітря, утворюючи типовий свинцевий 
блиск. Листя передчасно осипається, 
із часом рослина слабшає. Павутинні клі
щики плетуть тонку павутину.
Контроль: уражені частини рослини слід 
по можливості видаляти або обприскува
ти нижню частину листка струменем 
холодної води. Для боротьби з кліщиком 
провадять обприскування концентрова
ним настоєм із лушпиння цибулі, добри
вом із кропиви або засобами, що містять 
піретрум.
На корисних і декоративних рослинах 
паразитують галоутворювачі, які спричи
няють хворобливі розростання частин 
рослин (гал), у яких і розвиваються 
личинки шкідників (наприклад, грушево
го галового кліща).

Равлики
вражають практично будь-яку доглянуту 
рослину

Павутинні кліщики
пошкоджують овочі, плодові кущі, 
декоративні рослини



збудники хвороб: гриби та бактерії
Поряд зі шкідниками тваринного походження на рослинах можна зустріти 
величезну кількість різних грибкових та бактерійних хвороб. У домашньо
му саду ураження взагалі не піддається лікуванню. Це означає, що необхід
но видаляти з саду вже заражену трав’янисту рослину. Застосування доро
гих засобів у боротьбі з хворобою після спалаху хвороби вже не допоможе. 
У випадку з деревами і кущами обрізуванням до здорової ділянки дерева 
можна запобігти поширенню таких хвороб, як борошниста роса або рак 
плодових дерев.

Вогкість сприяє розвитку грибкових захворювань
Несприятливі умови росту, такі як занизькі температури і брак води, спри
яють розвитку хвороб. Застосування добрив із високим умістом азоту при
зводить до того, що тонкі, м’які рослини стають сприйнятливими до гриб
кових захворювань (а також до пошкодження попелицею). Разом із цим, 
більшість збудників грибкових захворювань для свого розвитку потребу
ють вологості.
Як приклад можна згадати збудник парші яблуні, який розвивається лише 
тоді, коли листя покрите вологою протягом 10 годин за температури 20 °С 
або протягом більш ніж 15 годин за температури 10 °С. І тільки в разі, 
якщо ця межа значно перевищена, є сенс провадити обприскування 
дозволеними засобами. Проте профілактика в домашньому саду почина
ється раніше: із садіння перевірених, стійких проти хвороб сортів рослин. 
Також, вирощуючи рослини, необхідно уникати утворення роси та над-

Основні хвороби в домашньому саду
ЕІН есправж ня борошниста 

Н Л Сіра гниль ЕаБорош ниста роса Е  роса, або пероноспороз
пошкоджує крім усього іншого садові 
суниці, аґрус, яблуні, троянди

пошкоджує плодово-ягідні рослини, 
овочі, декоративні рослини

В'ялість рослин, як правило, характерна 
для прохолодної, затяжної вологої пого
ди з туманами.
Шкода: на поверхні уражених частин 
рослин з'являється ворсистий сірий 
наліт (подушечки). Уражені тканини рос
лин невдовзі відмирають.
Контроль: великі відстані між рослина
ми необхідні для того, щоб листяна маса 
добре висихала і отримувала достатню 
кількість світла. Необхідно уникати над
мірного зволоження ґрунту. Обприску
вання рослин настойкою хвоща або 
полив витяжкою з кропиви сприятиме 
росту і зміцнить листяну масу. Уражені 
хворобою частини рослин необхідно від
разу ж видаляти з грядки.

Різні види грибкових інфекцій паразиту
ють на певних рослинах. Хвороба вияв
ляється також за тривалої вологої 
погоди.
Шкода: на стеблах, листі і бруньках спо
чатку з'являються борошнисті плямки, 
потім листя з обох боків та молоді пагони 
вкриваються білою борошнистою пово
локою, рослина всихає.
Контроль: необхідно забезпечити добре 
провітрювання і збалансоване внесення 
добрив. Вибирайте рослини, які менше 
схильні до захворювань і більш витрива
лі. Уражені пагони слід зрізати і видалити. 
Обприскування настойкою хвоща зміц
нює рослини. Засоби для зміцнення рос
лин на основі лецитину мають профілак
тичну дію, сірка перешкоджає розвитку 
хвороб.

пошкоджує серед всього іншого салат, 
томати, цибулю, троянди

Види збудників хвороб пов'язані з певни
ми рослинами-хазяями. Вони зимують на 
рослинному матеріалі, тому інфекція 
завжди приходить із ґрунту. Хвороба роз
вивається перш за все в умовах вологості 
та низьких температур.
Шкода: на верхньому боці листка утво
рюються білувато-жовті плями, на нижній 
стороні листка грибкове утворення від 
білого до сірого кольору. На томатах 
з'являються темні, грубі плями.
Контроль: уражені залишки рослин 
завжди ретельно видаляють. Поливають 
рослини вранці, щоб уникнути зволожен
ня вночі. Слід звернути увагу на витрива
лі сорти салату та мласкавця салатного. 
Необхідне обприскування настойкою 
кропиви. Обприскування хлороксидом 
міді зупиняє розвиток хвороб.



мірної вогкості на корінні: поливайте рослини вранці, щоб до вечора 
листя висохло; протягом дня відкривайте укриття (плівку, ковпак), запо
бігаючи таким чином утворенню конденсату. На клумбах із багатолітника
ми, як і в городі, перевага віддається відкритим ділянкам, де циркулює 
повітря і достатньо світла. Такі чутливі культури, як томати та огірки, 
висаджують на значній відстані одна від одної, а поливаючи, намагаються 
спрямувати струмінь води на кореневу шийку. Також органічні мульчу
вальні матеріали не повинні стикатися ані з корінням овочевих рослин, 
ані з пагонами кущів.

Профілактичні заходи
Для профілактики хвороб існують різні засоби зміцнення рослин, які є на 
ринку. Засоби з рослинних екстрактів укріплюють, наприклад, тканину 
рослин так, щоб збудникам грибкових захворювань було не так легко про
никати в клітини рослин.
Сірка має профілактичну дію у разі загрози пошкодження борошнистою 
росою або паршею. І навпаки, засоби, що містять мідь (як правило, хлоро- 
окис міді), призначені для боротьби з несправжньою борошнистою росою. 
Застосування фунгіцидів завжди націлене на певну проблему, при цьому 
необхідно чітко дотримуватися інструкції на упаковці.
У домашньому саду можна використовувати лише безпечні для корисних 
тварин засоби, і само собою зрозуміло, що всі небезпечні для здоров’я пре
парати заборонені. Такі засоби догляду за рослинами, як холодна витяжка 
з кропиви або настій з пижма, польового хвоща чи полину, без особливих 
витрат можна приготувати вдома (див. с. 148).

Значна від
стань між рос
линами та 
рідка крона 
дерев забезпе
чать добре 
провітрюван
ня і таким 
чином упо
вільнять 
поширення 
хвороб.

н і  ржа
пошкоджує боби, перцеву м'яту, сморо
дину, порічки сливи, троянди

Шкода: на нижньому боці листя утворю
ються опуклі пустули від жовтого до 
коричневого кольору, які випускають 
величезну кількість спор. На верхньому 
боці листя троянд і груш з'являються 
жовто-оранжеві плями. Груші не зазна
ють значної шкоди.
Іржасті гриби проходять до п'яти стадій 
розвитку, при цьому вони змінюють своїх 
рослин-хазяїв. Збудник іржі груш зимує 
на ялівці, а літом переселяється на грушу. 
Контроль: опале восени листя необхідно 
повністю прибрати і залишити ґрунт від
критим. Як для овочевих культур, так 
і для багатолітників необхідно змінювати 
місце розташування. З метою профілак
тики навесні необхідно обприскувати 
рослини настоєм хвоща або засобами 
догляду за рослинами, що містять сірку.
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Хоча кількість дозволених біологічно активних речовин для захисту садо
вих рослин постійно зменшується, хімічна промисловість все ж прагне до 
того, щоб забезпечити садівників-любителів засобами догляду за рослина
ми. Ці засоби ретельно протестовані, тому немає жодних побоювань із 
приводу їх використання — якщо дотримуватись інструкцій, зазначених 
на упаковці. Засоби захисту рослин повинні застосовуватися лише до пев
них рослин і виключно для боротьби з певними хворобами та шкідниками. 
Не може бути й мови про масштабне застосування інсектицидів та обприс
кування «навздогад».

Використання корисних організмів
Різні біотехнологічні процеси сприяють зниженню масованого уражен
ня шкідниками до прийнятного рівня. Часто в боротьбі з павутинними 
кліщиками використовуються хижі кліщі. Метод, розроблений свого 
часу для застосування в парниках, також можна ефективно використо
вувати і в домашньому саду. Необхідно придбати живих хижих кліщів 
на бобовому листі та випустити їх згідно з інструкцією недалеко від 
місця ураження.
Крім того, надійним є використання бактерійного препарату Васіїїиз 
іЬигі§іеп8І5 (грампозитивна, спороутворювальна ґрунтова бактерія) для 
контролю за гусеницями метеликів. Бактерія містить речовини, які руйну
ють стінки кишечнику личинок різних комах. Продукт випускається 
у формі порошку або зерен. Личинки зимового п’ядуна, виноградної листо-

Приготування захисних засобів та засобів догляду 
за рослинами
Рослина Виготовлення Застосування та дія

Польовий
хвощ

з 10 л води і 1 кг свіжої маси або 150 г сухої трави готується 
відвар: протягом доби рослини необхідно замочувати, потім 
20 хвилин варити на повільному вогні, остудити

розвести в пропорції 1:5: розбризкувати на ґрунт проти 
грибкових захворювань; обприскувати рослини від 
борошнистої роси, іржі та парші помідорів

Кропива
на 10 л води 1 кг свіжої маси або 200 г сухої трави помістити 
в дощову воду; водну витяжку використати протягом 3 днів, 
через 4 дні на сонці з'являється рідке добриво, в якому 
спостерігається процес бродіння

нерозбавлену холодну витяжку використовують проти тлі; 
рідке добриво, що бродить, розведене в пропорції 1:50; 
використовують у боротьбі з павутинними кліщиками та для 
зміцнення рослин

Часник
настій готується з 75 г посічених головок та 1 л води розбавити в пропорції 1 : 10 і обприскувати для боротьби 

з павутинними кліщиками (особливо проти кліщів, що 
пошкоджують садові суниці), попелицею, грибковими 
захворюваннями на рослинах чи ґрунті

Пижмо
з 10 л води і 300 г свіжої трави з квітками або ЗО г сухої трави 
готується відвар (див. вище)

використовується нерозбавленим проти мурашок, гусениць 
озимої совки, попелиці; запобігає нападу морквяної мухи, 
білана капустяного та яблуневої плодожерки

Ревінь настій готується з 1 кг листя на 10 л води захищає від бобової попелиці та цибульної молі

Полин
гіркий

з 10 л води і 300 г свіжих або ЗО г сухих трав готується відвар 
(див. вище) або настій

розбризкати нерозведеним від кліщів, що пошкоджують 
ожину та садові суниці; навесні під час поширення запахів 
проти морквяної мухи, білана капустяного, яблуневої пло
дожерки



Жовте, «хлоротичне» листя рододендрона 
свідчить про брак заліза

війки або плодової молі з’їдають їх, припи
няють поїдати рослини і за кілька днів 
гинуть.
Ефективним також є використання енто- 
мопатогенних нематод, яких розводять для 
боротьби з проблемними шкідниками, 
такими як равлики, довгоносики-скосарі 
або капустянки: нематоди менше 1 мм 
виводяться цілеспрямовано. Вони прони
кають у шкідливу комаху, яка згодом гине. 
Цих шкідників-помічників можна придба
ти в спеціалізованих садових центрах або 
безпосередньо у постачальників корисних 
організмів.
Описані методи мають добрий ефект за 
умови правильного використання, до того ж 
порівняно з іншими вони відносно недоро
гі. У селищах із безліччю маленьких ділянок 
їх застосування рекомендується лише тоді, 
коли відразу кілька сусідів беруть участь 
у цій акції. Інакше равлики чи капустянки 
переміщуватимуться з однієї ділянки на 
іншу.

Догляд за садом дідівськими методами

Полівка 
звичайна 
не любить 
неприємних 
запахів: 
покладіть час
ник або гілоч
ку ялівцю 
в нірку, і гри
зуни знайдуть 
собі інший 
притулок.

Навіть з огляду на лише фінансовий бік, варто задуматися про доцільність 
застосування традиційних механічних методів захисту рослин — не кажу
чи вже про екологічну безпеку. Пов’язка на фруктових деревах, так званий 
ловильний пояс, може захистити від надокучливих шкідників. Для цього 
смужки з гофрованого картону завширшки 10 см накладають на стовбур 
дерева під першим розгалуженням і закріплюють. Пов’язка використову
ється для захисту від яблуневого квітогриза (квіткоїда) в березні та для 
боротьби з плодовими черв’яками в квітні-травні. Шкідники шукають там 
притулок і через кілька тижнів їх видаляють із пов’язкою.
Якщо часто з’являється капустяна муха, картонний манжет, надягнутий на 
основу стебла капусти, запобігатиме процесу яйцекладки. Ще кращий ефект 
дають повітро- і водопроникні сітки для комах, які натягуються над грядка
ми з метою захисту від літніх овочевих мух. Сторона квадрата в отворі сітки 
для захисту від морквяної мухи має бути менше 1,2 мм, для мухи, паразиту
ючої на редьці, достатньо 1,8 мм. Краї сітки мають щільно прилягати до 
землі: їх прикопують або фіксують, поклавши зверху з боків дерев’яні рейки.

Домашні засоби від хвороб рослин
Засоби для зміцнення рослин можна виготовити самостійно, безкоштовно або 
з незначними витратами. Деякі прості (при цьому ефективні) рецепти наведе
но в таблиці (див. с. 150—155). Кінець кінцем, саме міцна рослинна тканина — 
найкращий захисний засіб від збудників грибкових захворювань та шкідли
вих комах!



Оцінити заподіяну
Культури, що 
уражуються

Проблема Картина заподіяної 
шкоди Причина Заходи
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Абіотичні причини шкоди
Плоди вишня, аґрус, стиглі плоди розтріскуються нерівномірне водопоста у разі сухості в період дозрівання
розтріскуються томати після раптового літнього 

дощу
чання рясно поливати

Виснаження плодові кущі, рослини погано ростуть, скупчення шкідливих змінювати місце розташування,
ґрунту троянди якщо кілька років поспіль виділень (секрецій) рослин, якщо це неможливо, ЗМІНИТИ

на одному и тому ж  місці ураження нематодами, склад ґрунту
росла одна і та ж  культура одностороннє вилуговуван
або культури з однієї родини ня ґрунту

Дефіцит бору груші, садові деформовані плоди дефіцит мікроелемента бору навесні в малих дозах вносити
суниці, різні види груші з коричневими виникає, насамперед на буру
ОВОЧІВ твердими утвореннями 

в м'якоті плоду; овочі 
погано ростуть 
і не дозрівають

легкому ґрунті

Хлороз шипшина, ожина освітлення на листках, часто дефіцит заліза і марганцю реакцію  ґрунту м ож на
лише прожилки листя зали через високии водневии знизити ш ляхом додання
шаються зеленого кольору показник ґрунту торф 'яної зем лі, розпилювання  

залізовмісних добрив допом агає  
не над овго

Пошкодження плодові дерева, підморожені деревні морозостійкість варіюється у  м ісцях, де бувають пізні
від морозу чутливі сорти пагони забарвлюються залежно від виду рослин та прим орозки, висаджувати

багатолітників в чорнии колір і відмирають, умов вирощування лише в ід п о в ід н і сорти,
1 ОВОЧІВ,
декоративні кущі

трав'яниста тканина стає 
м'якою, квітки набувають 
бурого забарвлення

від серпня припинити удобрю
вання кущ ів , щоб дерево встигло 
д озріти , уникати значних добавок 
азоту

Псування стручковий сині прожилки на листі, дефіцит фосфату через дуже піклуватися про ш видкий ріст,
ПІД ДІЄЮ низьких перець, томати листя фіолетового кольору, низькі температури на відкритім поверхні ночами
температур зупинении ріст робити захисні укриття
Вихід у стрілки різні сорти салату компактні головки не тривалість дня, що слідкувати за відповідними

ростуть, із центру рослини збільшується, навесні, сортами: на початку року сіяти
передчасно з'являються служить імпульсом для лише л іт н і сорти
КВІТКОНОСИ утворення КВІТОК

Віруси плодово-ягідні слабкі або зрощені частини вірусні інфекції запобігати інфекціям,
рослини, троянди 
та багато інших

рослин, плями, смужки на 
частинах рослин, слабкий

дезинф ікую чи садові ножиці 
та но ж і, боротися з попелицею

культур ріст як основним переносником
Бактерійні захворювання
Бактерійний рак кісточкові плоди чітко окреслені ділянки кори інфекції, викликані видами провадити обрізування улітку,

осідають, скрапує смола псевдомон асу, насамперед коли кущі менш вразливі
(«камедетеча») за вологої погоди

Плямистість огірки, різні види сірі або бурі, круглі або різні збудники, найчастіше не поливати зверху, видаляти
листя капусти неправильної форми плями 

на листі
все-таки види псевдомонасу інфіковане листя

Бактерійний опік зерняткові плоди, окремі кетяги або гілки бактерія Епл/іпіа атуїоуога уражені частини рослин відразу ж
декоративні кущі, відмирають, листя і плоди переноситься, як правило, видаляти і знищувати! Надзви
такі як горобина, мають вигляд обпечених, бджолами чайно небезпечна хвороба!
фендлера, айва за вологої теплої погоди:
японська, глід слизькі краплі з бактеріями



Проблема Культури, що 
уражуються

Картина заподіяної 
шкоди Причина Заходи

Грибкові захворювання
Іржа груші основний 

хазяїн —  яло- 
вець (не місцеві 
види ялівцю), 
проміжний —  
груша

яскраві оранжево-жовті 
плями на листі груш, пізніше 
на нижньому боці лист
ка —  сухі подушечки; на 
ялівці навесні —  циліндрові 
ущільнення, під час дощу 
виділяються слизькі спори

іржастий гриб 
Сутпозротпдіит заЬіпае 
чергує літніх і зимових 
хазяїв; звичайне ураження 
навряд чи пошкодить грушу 
в домашньому саду

не вирощувати такі види 
ялівцю, як к п ір е т  заЬіпае,
І  сІііпеп5І5 і 1. ]/ігдіпіапа рїіапгеп; 
інфіковані місця на ялівці 
вирізувати і спалювати; для 
захисту від зимових спор двічі 
обприскати молоде листя груш 
сірковмісними засобами догля
ду за рослинами

Борошниста роса різні культури, 
часто яблуня,садо
ва суниці, персик, 
цар-зілля, троянда, 
аґрус, виноград

біла поволока спочатку на 
верхньому боці листка, 
пізніше —  на нижньому 
боці й на пагонах, листя 
всихає

різні збудники, які уражують 
певні види рослин; гриб 
зимує на верхівках уражених 
пагонів

уражені частини рослин вида
ляти, обприскувати засобами 
догляду, що містять лецитин 
і сірку, з метою профілактики 
обприскувати настойкою хвоща, 
вибирати менш уразливі сорти

Несправжня 
борошниста роса

різні культури, 
перш за все 
яблуня, салат, 
троянда,виноград, 
цибулинні рослини

рослини, забарвлені в жов
тий колір

різні збудники, що уражують 
певні види слив, виявляють
ся, як правило, за вологої 
погоди та на молодих 
рослинах

відразу ж видаляти інфіковане 
листя, подбати про добре виси
хання (для цього висаджувати 
рослини на великій відстані), 
у разі значного ураження обприс
кувати мідним купоросом, виби
рати менш уразливі сорти

Фузаріозне
в'янення

овочі, однолітники 
та багатолітники

плями на верхньому боці 
листка, на нижньому —  
ворсистий сірий наліт

більш-менш специфічні 
види фузаріума

видалити хвору рослину разом із 
землею, на якій вона росте, ґрунт 
тримати сухим

Фузаріоз коріння молоді рослини 
овочевих культур, 
однолітники та 
багатолітники

молоді рослини в'януть 
повністю або частково, 
коренева шийка і коріння 
буріють або чорніють

різні збудники, наприклад, 
види грибів фузаріуму та 
з роду вертициліум

видалити хворі, а також сусідні 
рослини, поверхню ґрунту 
підтримувати сухою, з метою 
профілактики розсипати пісок

Сіра гниль різні культури, 
насамперед садові 
суниці, овочі, 
однолітники

сірий ворсистий шар 
покриває листя, квітки або 
плоди; тканина рослини 
загниває

джерелом інфекціїВоҐАуГ/5 
сіпегеа є рослинні відходи 
на грядці

подбати про добре 
провітрювання, уникати занад
то густих насаджень, видаляти 
інфіковані частини рослин, 
ретельно прибирати овочеві 
грядки восени, зробити підстилку 
з соломи під дозріваючі садові 
суниці

Капустяна кила різні види капусти, 
жовтофіоль та інші 
хрестоцвіті

нарости у формі виразки 
на корінні, погане корене- 
утворення, рослини злегка 
в'януть

міксоміцет (слизовик) 
РІазтоіїорЬот Ьгаззісае 
проникає крізь ґрунт до 
коріння; він може існувати 
в землі протягом кількох 
років. На лужних ґрунтах 
збудник не розвивається

обробіток ґрунту для доброго 
провітрювання, підмішувати 
в злегка кислий ґрунт вапно, 
цибулинні рослини висаджувати 
саджанцями. Після ураження 
кілька років не вирощувати 
хрестоцвіті рослинні культури

Кучерявість
листків

персик прояви хвороби —  зразу ж 
після розпускання бруньок. 
Листки вкриваються з чер
вонуватими пухирями та 
зморшками, ріст і урожай 
обмежені

ТарШаМогтап5 
поширюється вітром та 
водяними бризками, 
перезимовує гриб на корі

восени видалити уражене листя 
і плоди, провести обприскування 
дерева і ґрунту настойкою хвоща; 
під час набрякання бруньок 
обприскати дерево мідним 
купоросом
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Оцінити заподіяну
Проблема

Культури, що 
уражуються

Картина заподіяної 
шкоди Причина Заходи

Стеблова та бура 
гниль

томати, картопля бурі плями на листі, плодах 
і бульбах, бадилля відмирає, 
з'являється пухнастий білий 
наліт

РЬуІорШога іпїезіапз нале
жить до грибів несправжньої 
борошнистої роси, інфекція 
переноситься краплями 
води

подбайте про добре висихання 
(знизу обривати листя на сте
блах, дотримувати достатню 
відстань м іж рослинами), 
видаляти уражені рослини, у разі 
потреби обприскувати мідним 
купоросом

Плодова гниль зерняткові та 
кісточкові плоди

відмираючі верхівки пагонів 
і листя, спочатку на плодах 
з'являються пухкі ясно-сірі 
подушечки зі спорами гриба, 
розташовані концентрич
ними колами, далі —  бурі 
плями та гнійники

Мопіііа їгиіїдепа на плодових 
зерняткових рослинах,
М. Іаха на кісточкових 
плодових рослинах, спори 
проникають у рани, вони 
переносяться комахами 
і краплями води

уникати пошкоджень (перш 
за все сліди від прокльовування 
птахами), натягувати над крона
ми дерев захисні сітки від птахів, 
видаляти інфіковані опалі або 
всохлі на дереві плоди

Рак плодових 
дерев

зерняткові плоди кора в місці ураження 
відшаровується, уражені 
гілки усихають; у зоні 
ураження утворюються 
тріщини, виразкові потов
щення, відбувається загни
вання кори та деревини

збудник Л/ес ігіа даііідепа 
інфікує за вологої погоди 
через пошкодження в корі

уникати вогкості, пошкодження 
кори та надлишку добрив, 
обрізувати пошкодження (потім 
ніж продезинфікувати), узимку 
пофарбувати стовбур

Іржа рослин боби, смородина, 
порічки, цибуля, 
ротики садові, 
калачики,гвозди
ки, півонії, м'ята 
перцева

на нижньому боці листка 
точкові темні гнійники, 
які збільшуються до рівня 
кілець і плям, виділяється 
велика кількість спор

іржасті гриби уражують 
певні види рослин; протягом 
року вони проходять до 
п'яти стадій розвитку і часто 
змінюють кілька рослин- 
хазяїв

подбати про добре 
провітрювання і сухе листя (поли
вати вранці), після ураження 
змінити місце, за похмурої погоди 
або вечорами обприскувати олією 
фенхеля

Нектрія
кіноварно-
червона

смородина, 
порічки та багато 
декоративних 
кущів, такі як різні 
види клена і хено- 
мелесяпонський 
(декоративна айва)

коралового кольору завбіль
шки зі шпилькову голівку 
гнійники на корі, спочатку 
з'являються на відмерлій 
деревині, далі інфекція 
поширюється вгору стов
буром із темних, звужених 
місць біля основи стовбура

Иесігіа сіппаЬагіпа зали
шаються на змертвілій 
деревині (наприклад, на 
підпорах для квасолі), спори 
через пошкодження про
никають у живу тканину 
рослини

інфіковані частини гілок 
обрізувати далеко за межі 
здорової частини гілки, обрізаний 
матеріал не компостувати, ножі 
продезинфікувати

Чорна ніжка саджанці овоче
вих культур та 
трав'янистих деко
ративних рослин

основа стебла темніє і стає 
м'якою, рослини швидко 
в'януть

різні збудники, часто —  
види пітиуму

використовувати свіжу землю 
для вирощування, посіви поси
пати піском, сіяти не дуже густо, 
своєчасно пікірувати

Вертіцильозне
в'янення

айстри, садові 
суниці, флокс, цар- 
зілля

окремі частини росли
ни перекидаються або 
половина рослини в'яне, 
стебло усередині забарвлене 
в бурий колір

різні види вертіциліуму 
через ґрунт проникають 
у кореневу шийку рослини, 
утворюються довголітні 
життєздатні органи 
(склероції)

уникати пошкодження кореня 
під час садіння, насаперед айстри 
постійно пересаджувати на нове 
місце, видаляти бур'яни, на яких 
можуть переносити зиму пере
носники грибкової інфекції

Шкідники тваринного походження
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Сливова та яблу- зерняткові плоди 
нева плодожерки та слива

сліди пошкодження 
у формі ходів із залишками 
екскрементів у дозріваючих 
плодах, у серцевині або ж 
біля кісточки часто можна 
знайти личинку (див. с. 142)

сірі самки метеликів 
відкладають свої яйця на 
молодих плодах та лист
ках, гусениці вгризаються 
в м'якоть плода, виїдають 
насіння та доспілі плоди, 
личинки ховаються на 
зимівлю на корі дерева

сприяти поселенню в саду бла
китних синиць і дятлів, у червні 
рослини необхідно обприскувати 
настойкою полину та пижма, 
збирати падалицю з личинками, 
з квітня накладати ловильні 
пояси на фруктові дерева для 
виловлювання шкідників, через 
кілька тижнів зняти і спалити



Проблема Культури, що 
уражуються

Картина заподіяної 
шкоди Причина Заходи

Попелиця практично всі 
рослини, перш за 
все молоді, м'які 
пагони

попелиця висисає соки 
із зелених тканин рослин, 
є причиною їх деформації 
і переносить віруси, на 
цукристих виділеннях 
утворюється чорний гриб

різні види попелиці парази
тують на певних рослинах- 
хазяях, вони часто змінюють 
хазяїна перед періодом 
літнього сонцестояння 
таким чином, що великі 
колонії розпадаються; дуже 
уразливі рослини, такі як 
красоля схильні до ураження 
бобовою попелицею

уражені верхівки пагонів 
відламувати або обрізувати, 
обробити вапном, базальтовим 
борошном і попелом, обприску
вання тонким струменем води, 
рідким милом або настойкою 
полину, у разі потреби обпри
скувати засобами що містять 
піретрум, (див. с. 143)

Мінуюча муха хризантема, голов
частий салат та 
інші складноцвіті

личинки розвиваються 
в листяній масі і вигризають 
довгі ходи

самки завбільшки всього 
3 мм відкладають яйця 
утравні-червнівлистяну 
масу

личинок у листі роздавити, 
уражене листя видалити, внести 
хальцидоїднихїздців як природ
ного ворога

Листкові клопи айстри, жоржина, 
садові суниці, 
овочі, трави

клопи висисають сік 
із листків, знебарвлюючи 
їх, пізніше з'являються 
обтріпані діри, верхівки 
пагонів відмирають

личинки, а також дорослі 
особини паразитують на 
рослинах, у разі якихось 
порушень вони падають

підтримувати ґрунту вологому 
стані, рано-вранці зібрати ще 
нерухомих комах, у разі великого 
ураження обприскувати засобом, 
що містить піретрум

Ожиновий гало
вий кліщ

ожина ягоди залишаються світло- 
червоними і твердими, 
мають кислий смак

кліщ спочатку 
розташовується на листі, 
потім на квітках і плодах, 
зимує під корою та в брунь
ках

пагони, з яких урожай зібрано, 
обрізати і видалити, для 
профілактики обприскувати 
настойкою пижма; обробити вап
ном або бентонітом

Довгоносик- лавровишня звивисто обгризені краї дорослі особини жуків у сутінках зібрати жуків за допо
скосар лікарська, рослини 

в діжках, троянди, 
рододендрони 
та багато інших 
рослин

листя, рослини в'януть 
і можуть загинути

з'їдають надземну частину 
рослин, більшої шкоди 
завдають личинки, що жив
ляться корінням у ґрунті

могою ліхтарика, оголити корінь 
і полити концентрованою настой
кою пижма, внести препарат від 
нематод (див. с. 143)

Дротяник насамперед салат 
та інші овочі

корінь прогризається, 
личинки проникають глибо
ко в коренеплід

тонкі жовті личинки з корич
невою голівкою досягають 
розміру 25 мм і особливо 
добре розвиваються у воло
гому ґрунті

заохочувати таких природних 
ворогів як птахи, часто пропо
лювати ґрунт, уносити компост, 
кислий ґрунт обробляти вапном, 
розкладати картопляні пластини 
як принади і збирати їх (с. 143)

Хрестоцвіті
блішки

хрестоцвіті, 
особливо часто —  
роект-салат 
городній

точково вищають листя чорні блискучі жуки 3 жов
тими смужками з боків 
завбільшки 1,5— 3 мм 
можуть добре стрибати, 
тепло і сухість сприяють 
розвитку

підтримувати землю в пухкому 
і вологому стані, рано сіяти та 
висаджувати рослини, мокрі 
від роси рослини обпилювати 
вапном або кам'яним борошном, 
обприскувати настойкою полину 
та пижма

Гусениці совок у ґрунті, перш за 
все на саджанцях

пошкодження шкідниками 
надземних частин рослин, 
підточування коріння

личинки різних совок 
живуть і заляльковуються 
в ґрунті, гусениці що бояться 
світла, найчастіше об'їдають 
рослини ночами, при пере
шкодах згортаються

вечорами збирати у сутінках, 
заохочувати дроздів, за допомо
гою поливу і мульчі підтримувати 
постійний вологий стан ґрунту, 
в боротьбі з молодими равлика
ми допоможе бактерійний пре
парат ВасіІІиз іїигіпдіепж
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Картина заподіяної 
шкоди Причина Заходи

Міль плодова яблуня, слива, 
глід, місцеві види 
калини

листя прогризене до жилок 
або ж повністю, у травні- 
червні —  обмотане білою 
павутиною в кроні (гнізда 
молі)

від квітня гусениці обідають 
бруньки та листя, паву
тина при цьому захищає 
шкідників від птахів, завда
на шкода зовні виглядає 
драматично, але пагони 
відростають заново

заохочувати птахів, які своєчасно 
знищують молоді личинки, 
вирізувати і спалювати павутину, 
обприскувати препаратом ВосіІІиз 
іЬигіпдіепзіз

Жужелиця газон, дорослі 
жуки можуть 
з'являтися також 
на трояндах і пло
дових деревах

трав'яний покрив чахне 
і буріє, у разі значного 
ураження лучна дернина 
піднімається

15 мм личинки садової 
жужелиці розвиваються 
у великій кількості на 
газонах; багато інших видів 
жужелиці винищують 
шкідників у саду і вважають
ся корисними комахами

перед новим посівом добре 
прокультивувати ґрунт, на пара
зитуючих нематодів розсіяти пре
парат згідно з інструкцією

Несправжньо-
щитівки

самшит, смороди
на, хвойні дерева, 
плодові дерева, 
олеандр

щитівки проколюють кору, 
висисають сік, порушуючи 
розвиток, унаслідок цього 
відбувається деформація 
рослини

під захисним щитком самки 
з яєць розвиваються молоді 
личинки, відтак вони зиму
ють під корою

фарбувати стовбур плодових 
дерев, частий контроль, 
відшкрібати кірку, потім обпри
скувати рідким милом та денату
рованим спиртом

Нематоди зустрічаються 
практично на всій 
культурній та дикій 
рослинності

порушення росту: гали, 
кіста, деформація; рослини 
чахнуть, жовкнуть, в'януть; 
збудники викликають 
на айстрах, гвоздиках та 
первоцвіті пошкодження 
з розплюснутими пагонами 
та волокнистим листям

мікроскопічно маленькі 
філярії (нематоди) парази
тують на корінні, стеблах 
і листі, вони тягнуться по 
землі і насичуються рослин
ними культурами в землі

змішані культури та регулярна 
плодозміна, не висаджувати 
розоцвіті підряд на одному 
й тому ж місці, висаджувати 
чорнобривці як захисну рослину, 
висаджувати культури на кілька 
років

Павутинні
кліщики

бобові, плодові 
дерева, багато 
декоративних 
рослин

листя світле на вигляд, 
просвічується, на 
нижньому боці тонка 
павутина з крихітними 
павукоподібними 
(див. с. 144)

кліщі живуть переважно на 
нижньому боці листя, через 
їх паразитуючу діяльність 
листок руйнується

азотні добрива, добре прові
трювання рослин,обприскування 
нижньої частини листя холодною 
водою, обприскування концен
трованим настоєм із лушпиння 
цибулі або з препаратів, що міс
тять піретрум, виводити хижих 
кліщів

Трипси овочі, такі як 
горох, цибуля, 
цибуля ріпчаста; 
також гладіолуси, 
троянди

на листі видно сріблисто-білі 
плями, нижній бік листка 
здається жирним

світлі личинки живуть на 
рослинах (часто в квітках), 
дорослі комахи коричневі 
або чорні, вони переносять 
зиму на залишках рослин, 
особливо добре трипси роз
виваються в теплому сухому 
кліматі

обприскувати нижню частину 
листя холодною водою, рано сіяти 
і висаджувати горох та цибулю, 
висаджувати лише здорові буль
би гладіолусів, використовувати 
хижих кліщів

Поїдання птахами плоди, що ростуть 
на деревах, 
плодово-ягідні 
рослини, овочеві 
посіви

плоди або молоді рослини 
надзьобуються і незабаром 
починають гнити

різні птахи ласують ягодами 
з кущів і клюють стиглі 
плоди, дрозди збирають 
насіння, що є на поверхні, 
і саджанці

під час дозрівання ожини, садо
вих суниць та плодових дерев 
з невеликою кроною необхідно 
напнути над ними захисну сітку 
від птахів, молоді посіви на ово
чевих грядках накрити захисною 
сіткою від комах



Проблема Культури, що 
уражуються

Картина заподіяної 
шкоди Причина Заходи

Білокрилка садові суниці, чорний наліт на виділеннях паразитує на листі, верхівках підтримувати вологий стан
фуксії та інші солодкої липкої рідини, при пагонів і порізах на корі ґрунту за допомогою поливу
однолітники, різні дотику до рослини вилітають і мульчі, для контролю викорис
види капусти, маленькі білі комахи товувати жовтии сухии клей,
томати повторно обприскувати рідким 

милом або настойкою пижма, 
у разі потреби провести обпри
скування засобами, що містять 
піретрум

Борошнистий листяні та хвойні листя або частини гілок комаха висисає соки рос виламати уражені пагони
червець дерева, плодові покриті білим нальотом, що лин, у закритих просторах і знищити, обробити стебла

дерева нагадує вату ураження буває особливо 
сильним

вапном або кам'яним борошном, 
взимку і незадовго до появи 
пагонів весною обприскувати 
рапсовою чи мінеральною 
олією

Філоксера цикорій городній поганий ріст, у салату світла кругла попелиця регулярно прополювати ґрунт,
(ендивій), голов не зав'язується головка, паразитує колоніями на рясно поливати рослини, голе
частий салат, велике ураження призво корінні, руда лучна мураш коріння поливати настойкою
декоративні дить до в'янення рослин ка збирає медяну росу пижма, вести боротьбу з рудими
рослини і перетягує попелицю на 

відповідну рослину-хазяїна
лучними мурашками

Псують зовнішній вигляд
Лишайники старі дерева та коркоподібний наліт на лишайники є симбіозом практика частого очищення від

кущі стовбурі та гілках, часто водоростей і грибів, цей лишайників не виправдана!
яскравого кольору симбіоз розвивається дуже 

повільно і не завдає дереву 
шкоди

Деякі лишайники вважаються 
біоіндикаторами: вони розвива
ються в умовах малотоксичного 
повітря

Мох тінисті вологі намперед навесні мох розвивається за відшкрібати на кам'яних сходин
ділянки під куща з'являється шар темно-зеле відповідних умов, із настан ках, чистити покриття для дорі
ми і на газоні ного моху ням літньої сухості мох 

зникає з культурних рослин
жок; обскубувати печіночники 
на горщиках і посівах; уносити 
фосфорні добрива; залишати 
рости на тінистих ділянках
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Міксоміцети
(слизовики)

клумби з багато
літниками, муль
чувальне покриття

після атмосферних опадів 
під час літніх місяців розви
ваються слизькі чорно-бурі 
утворення

міксоміцети (слизовики) 
розвиваються в умовах 
високої вологості на 
органічному матеріалі, що 
розкладається, вони гинуть 
під час тривалої сухості

видалити мульчу, посипати 
грядки піском і гравієм, обпилити 
вапном



Предметний покажчик
А б іоти чн і п р и чи н и  ш коди  150 
А брикоса японська , Ргипиз т ит е  37 
А гапантус, АдарапіН из  71 
А ґрус  96 
Айва 99*

—  середня, СЬаепотеІез х зирегЬ 40
—  я п онська , СЬаепотеїез ]аро п іса  40 

А йстра
—  новоан гл ійська  або ам ериканська, 
Азґег поVае-апдIіае  56
—  кущ ова, Азґег дит озиз  57 ,62
—  новобел ьгійська , Азіег поуі-ЬеІд іі 56 

Алліум , або ча сн и к  декор ативн ий
(цибуля декоративна)
—  аф латунський (цибуля 
аф латунська), А ІІіит  аіїаґипепзе  68 *
—  каратавський (цибуля
каратавська), АІІіит  кагаїачіепзе 60
—  часн и к  (цибуля) Крістофа, АІІіит  
сНгізіорЬіі 69

А льп ін ар ій  5 5 ,6 2 ,6 2 *, 63 *
Альтанка 18*, 21 *, 22 
Анафаліс перловий , АпарЬаІіз т агдагііа- 

сеа 61 
А нем она, конопел ька

—  гібрид на  55
—  гайова (кон опе л ька  гайова), Апе- 
т опе петогоза 33
—  корончата, Апет опе согопагіа 74*, 
75
—  хубейська , Апет опе НиреЬепзіз 64, 
65 *

Аром ати  129
Асф оделіна жовта, АзрЬосіеІіпе Іи іеа  60

Багатол ітники
—  для альп інар ію  6 2 ,6 2 *
—  для т ін і та п івт ін і 6 4 ,6 5 *
—  го р щ и ки  70 ,7 0 *, 71 *
—  бор д ю ри  24
—  догляд  116,116*, 117
—  оновлення  123
—  розм н ож ен н я  12 2 ,122*
—  об р ізування  116,116*, 117*
—  щ о ростуть  о кр е м о  4 6 ,4 7 *

Бадан серцелистий, Вегдепіа согдіїоНа 33 
Б актер ійн і захворю вання  146,150 
Бальзамін Уоллера, Іт ра ііепз маїїегіапа

72*, 73
Барбарис звичайний , ВегЬегіз уиїдагіз 35 
Б ар в ін ок  звичайний , Уіпса т іпог  67 
Бедринець, Ріт ріпеІІа  25 
Б езкол інець (молін ія)

—  б лакитний  (м ол ін ія  блакитна), М оїі- 
п іа  саегиіеа 47
—  очере тян и й  (м ол ін ія  очеретяна), 
М оїіп іа  агипсііпасеа 47

Берегова зона  з вологи м  ґр ун то м  8 0 ,8 0 * 
Бер ізка  48*, 49
Бирю чина, іідизХгит уиїдаге 32 
Б ілоцв іт весняний , іеисо ]ит  уегпит  69 
Блощва (цим іциф уга) 5 6 ,6 4 ,6 5 *

—  гроно ви д на , Сіт ісІЇида гасетоза 
6 4 ,6 5 *
—  гілляста, Сіт ісІЇида гатозе 64
—  проста, Сіт ісІЇида зіт рІехбЛ  

Болото 80
—  в м ін іатю р і 55 ,8 4 *, 85

Боротьба з бур 'янам и  141 
Борош ниста роса 146 ,147*
Братки садові, Уіоіа х  м ііїгоск іа па  71 (?) 
Бруннера великолиста, Вгиппега тасго- 

рНуІІа 56 
Бруслина

—  європейська , Еиопутиз еигораеиз
32
—  крилата, Еиопут из аіаґиз  33 

Буддлея
—  Давида, ВисІсІІеіа с^аVІсIіі 32
—  черговолиста, ВисісІІеіа а ііегп іїо ііа  
39

Бузина чорна, ЗатЬисиз підга 32 
Б узок 3 3 ,3 9 ,1 1 4

—  жозіф лекса, Зугіпда х р з іЯ е х а  39
—  Звягінцева, Зугіпда З ш д іт о ш  33
—  свегіф лекса, Зугіпда х  зшедіїїеха 33, 
39
—  китайський , Зугіпда х  сЬіпепзіз 39
—  зви чайн и й , Зугіпда VиIда^із 33
—  п о н и кл и й , Зугіпда геіїеха 3 3 ,3 9  

Б уряк зви чайн и й  92
—  стол овий  листяний, м ангольд  93 

Б ур 'яни  2 8 і,  28*, 29*, 141

В асильки  справж н і, О сіт ит  Ьазіїісит  
94*, 94 

В айґелія кв ітуча 32 ,1 14  
Великі багатол ітники  4 6 ,4 7 *
Великі кущ і 38 ,3 8 *, 39*
В ерон іка  59

—  велика, І/егопіса іеисгіит  56
—  довголиста, Уегопіса Іопд ІЇо Ііа  59 

Весняне п ри б ир ан н я  117
В есняні кв іти  66 ,75  
Види невибагливих ов о ч ів  92 
Види ци трусових 70 
В иноград  107 ,107*

—  д іво чи й , РаПЬепосіззиз ігісизрісіаіа 
48

В ирощ ування рослин 111 
В исаджування плодових дерев  100 ,100* 
В исокі од н о л ітн и ки  74 
Виткі ро сл и ни  4 8 ,4 8 *
Витрати, пов 'язан і з доглядом  за 

рослинам и 8 
Виш ня 102 ,105*
В ідкрита д іл ян ка  54 
В ідсадки кущ ів  12 2 ,122*
Віруси 150
В ічнозелені листян і кущ і 35

—  ро сли ни  67
Вовча лапа звичайна, ТгоІІіиз еигораеиз 

80
Вода в саду 76 ,8 4  
В одопостачання 124 ,124*
Водяні ро сли ни  80 
Волош ка синя 73 ,113

Гадюча цибулька др ібноцв іта , Мизсагі 
Ьоігуоісіез 69 

Гадю чник болотяний  (лабазник), П Ііреп- 
сіиіа иіт агіа  80 

Газон 112 
Гарбуз 92
Гаура Л інд хейм ера , Саига ІіпсІІіеітегі 60

Гвоздики
—  картуз ійськ і, ОіапґНиз сапЬизіапо- 
гит  60
—  сизі, О іа п іііи з  дга ііапоро ііґапиз  63
—  бородаті, й іап іН из ЬагЬаіиз 73 

Генеліум, Н еіепіит  58
Глід, СгаХаедиз 32
Глодівець черв он ий  (п іраканта яскраво - 

червона), РугасапіНа соссіпеа  35 
Горобейник пурп ур ово -бл акитн ий , Ш Ьо- 

зрегтит ригригеосаегиіеит  33 ,6 6  
Горлянка повзуча , А іида  геріапз 66 
Горобина

—  звичайна, ЗогЬиз аисирагіа 32
—  п ізня, ЗогЬиз зегоііпа  37 

Город 10 ,90
Горох 92
Горош ок запаш ний, І-а ІІіугиз ос іога їиз 73 
Гортензія 38, 38*, 114

—  деревовидна, Нусігапдеа агЬоге- 
зсепз «СгапсііЯога» 64
—  великолиста, Нусігапдеа т аао рЬ у І- 
Іа  3 8 ,3 8 *
—  батожиста, Нусігапдеа апот аїа  48 

Горш кові ро сли ни  70
Гравійна д о р іж ка  14*
Гранатове дерево звичайне карликове , 

Рипіса дгапаїит  «№ па» 70 
Грибкові захворю вання , 146,147*, 151 
Груша 98
Грядка із зеленню  10

Гл іцинія , в істер ія  4 9 ,4 9 *
—  китайська  \Л/ізґегіа зіпепзіз 4 9 ,4 9 *
—  пиш ноцв іта , //із їег іа  ЯогіЬипсІа 49, 
49 *

Ґрунт
—  анал із 30
—  види 31
—  виснаж ення  144
—  догляд  110
—  у  саду 28
—  о б р о б іто к  110
—  пол іпш ення 30
—  поруш ення  ґр ун то ви х  ум ов  28
—  родю чість  30 

Ґрунтовий п о кр и в
—  п ід  кущ ам и 66
—  у  зон і переходу 66
—  у  т ін і 64

Дев 'ятисил, Сагііпа 62  
Декоративна  трава 46*, 4 7 ,5 7 ,6 0 . 
Д екор атив н і дерева 36 ,3 6 *, 37 *
Д ерев ій  58

—  гіб ри д н ий , АсЬіІІеа НуЬгісІеп 24 ,5 8
—  зви чайн и й , АсЬіІІеа т іїїе їо ііит  58
—  повстяний , А с Ш е а  ґот еп іоза  61 

Д ер ево  біля б уд ин ку  3 6 ,3 6 *, 37 *
Дерен

—  Коуза, Согпиз коиза  32 ,3 7
—  зви чайн и й , Согпиз ЇІогИа  39* 

Д зв о н и ки
—  перси  колисті, С ат рапиіа регзісіїо- 
//0 24 ,32
—  П ож арського , С ат рапиіа рог- 
зсЬагзкуапа 62



—  П ортенш лага, С ат рапиіа рогіеп- 
зсЬІадіапа  57 ,6 2

Д иви н а  2 5 ,6 1 ,6 1 *
—  чорна, І/егЬазсит підгит  61
—  ш овковиста, УегЬазсит ЬотЬусіїе- 
гит  61

Д и к і кущ ов і ро сли ни  2 4 ,2 4 *
Д и н ам іка  росл ин  24 
Д итяч і ігр и  1 3 ,2 3 ,128* 129*, 132,132*, 

133*
Д іл я н ки  для б агатол ітників  54 
Д огляд  за рослинам и 108.
Д о р іж ки  2 0 ,2 1 *, 113*
Д ощ ова вода 125 
Д ощ увальна установка  1 2 4 ,124* 
Д р іб н и й  інструм ент 111 
Д р о тя н и ки  142*, 143

Ерантіс, ЕгапіЬіз Нуетаїіз 33 
Елементи саду 8 ,23  
Ендівій л ітн ій  89
Енотера кущ ова (перелет), О епоґііега їїи - 

іісоза  60 
Еоніум  70*
Ехінацея пурпурова , ЕсЬіпасеа ригригеа 

57*, 59

Ж арновець  14
—  в ін и ко ви й , Суіізиз зсорагіиз 41
—  п урп ур ов ий , Суіізиз ригригеиз 41
—  ранн ій , Суіізиз  х  ргаесох 41 

Ж и в окіст  66
—  кр уп н о кв іт ко в и й , 5ут рЬ у іит  дгоп- 
сііїїогит  33

Ж и вопл іт  16 ,3 2 ,3 3 ,33*,137*
—  щ о росте в ільн о  32 ,3 3 *, 40
—  ф орм ований 3 4 ,3 4 *

Ж имолость (д еревник) 4 8 ,4 8 * 114
—  Тельмана, іоп ісега  х  іе ііт ап п іа - 
п а  48
—  Гекротта, іоп ісега  х  Н ескгоіііі 48, 
48 *
—  Генрі, іоп ісега Ьепгуі 48 

Ж илол ист
—  витончений , О е и іііа  дгасіїіз 33 ,4 0
—  г іб ри д н ий , О еи іг іа  х  ЬуЬгісІа 39
—  кальм ієцв ітий, Оеиігіа  х  ка їт ііїїо - 
га 39
—  ко м п а ктни й  О еи іг іа  сот рас іа  40 

Ж овтозілля лучне, Зепесіо]акоЬаеа  33
—  п р и м о р ське  72*

Ж о втуш ник (еризімум), Егузіит 73 
Ж орж ина  гібридна, й а іі і іа  НуЬгісІеп 72*,

73
Ж уравець (герань), пелар гон ія

—  кривави й , (Зегапіит запди іпеит  33
—  О ксона, (Зегапіит  х  охоп іапит  33
—  попелястий «Балерина», вегапіит  
сіпегеит  «ВаІІегіпа» 63
—  Ренарда, (Зегапіит гепагсііі 63
—  ср іблястий, (Зегапіит агдепіеит  63
—  сучкуватий , вегапіит  посіозит  33

Зайцехвіст яйцеви дн ий , іадигиз  оуаіиз  
57

Зал ізняк, РЬІотіз гиззеїіапа 58 
Засоби догляду за рослинам и  148 
Захист в ід небаж аних погляд ів  49

—  рослин  1 3 8 ,150

Захисні засоби і засоби п о  догляд у за 
рослинам и 148 

Збудники  хв о р о б  141,144 
З в іроб ій  зви чайн и й  (кр івц я  звичайна), 

Нурегісит регїогаіит  2 5 ,3 3 ,6 0  
Земляний вал 14
Зернятков і плодові дерева 9 8 ,9 9 ,9 8 *,

99*
—  види  і сорти  98
—  вирощ ування  та обр ізування  101
—  сад іння  100
—  ф орм ування 100

Зірки бузьків  вогонь, іусНпіз Яоз-сисиїі 80 (?)
—  оксам итн і, іусЬ п із  согопагіа 59 

Зм інне планування саду 20 ,1 37  
Зм іш ана культура 9 0 ,9 0 *
Зона водяних росл ин  81

—  м ілководд я  81
—  переходу 54 * 66

Іб ер ійка , ІЬегіз 62 
Інструм ент 11 0 ,110 *
Іпомея (кр уче н і панич і)

—  (квам окл іт) лопатева, Ірот оеа  (5уп. 
О иат осІіі) ІоЬа іа  4 9 ,4 9 *
—  трибарва  (круче н і панич і блакитні), 
Ірот оеа ігісоїог  4 9 ,4 9 *

Ірга 33
—  гладка, АтеїапсИіег Іаеуіз 3 8 ,3 9 *
—  круглолиста , Ат еІапсНіегоуаІіз  7,
33
—  Л ам арка, АтеїапсЬіег Іат агскіі 33 

Іржа 147 ,147*

їж а к  129,134

Йошта 97

Калачики  (мальва)
—  пиж м ов і, М аїуа т озсЬа іа  33
—  заячі, М аїуа аісеа  25 ,3 3  

Калина
—  в ічнозелена, УіЬигпит ііп из  70
—  зм орш куватолиста, І/іЬ ит ит  г ііу іі- 
сІорНуІІит  38
—  Карльса, УіЬигпит сагіезіі 33
—  Ф аррера , УіЬигпит іапе г і 33
—  складчаста, УіЬигпит р ііса іи т  33,
38

Кам 'яна стіна 17*, 21 *
Канна 71 
Каскад 8 4 ,8 5 *
Квасениця звичайна, Охаїіз асеіозеїіа  66 
Квасоля витка  92

—  д екор ативна  (боби туре ц ьк і) 92 
К в ітковий  л у г 11 2 ,113*
Кв ітуч і кущ і 38 ,3 8 *, 39 *

—  ж и в о п л о ту  34 
К ів і 10 6 ,106 *
К істочко в і плодові дерева 1 0 2 ,1 0 3 ,1 0 2 *

—  вирощ ування  та обр ізування  104, 
104*
—  види  і сорти  102
—  ф орм ування 105

Кларкія  нагідкова , СІагкіа ипди іси їа іа  73 
Клен польовий , Асег сатрезіге 32 
Клумба з багатол ітників  56

—  ко л ір н і ком б ін ац ії 56 ,5 7 *, 58*, 59*

Кніфофія, Кп ірЬо їіа  58 
Кол ірн і ко м б ін а ц ії багатол ітників  52 ,5 3 *, 

56, 57*, 58*, 59 *
Ковила волосиста, 5 іір а  сар іїїа іа  60 
Козельц і лучн і 136*
Колькв іц ія  чарівна, К о їку /іїї іа  атаЬНіз 32, 

38
Ком пост 120,121*, 141

—  для багатол ітників  117 
Конвал ії 39,41 
К онтейнери  для см іття  23 
К оригувал ьне  об р ізування  кущ ів  115 
Кор исн і ор га н ізм и  148
Корм  для птахів 134 
Кортен івська  сталь 17 
Космея звичайна, Созтоз Ь ір іппа іиз  74*, 

75
Костриця  (типець), Резіиса д іаиса  57 
Котяча м'ята

—  справж ня, АІере іа са іагіа  61
—  м'ята Ф ассена, Л/ереґо х  їааззепіі 61 

Котячі лапки , А піеппагіа  62
Край вод н о го  п р о с то р у  55 ,7 6 *, 77

—  ставка 77 ,7 9
—  в ідпов ідн і ро сли ни  80 

Кра пл и нне  зрош ування  12 4 ,124* 
Красоля велика, Тгораеоіит та}из  73 
Кропива  дводом на, ііг ґіса  б іо іса  28 ,2 8 *,

148
К ро косм ія , Сгосозтіа т азопіогит  69 
Крупка , йгаЬа  62 
Кук іль  п о с ів н и й  73 ,1 1 3 *
Кукурудза ц укрова  93 
Кул івниця, СІоЬиІагіа 62 
Кульбаба, Тагахасит о іїіс іпа їе  28 ,2 8 *, 113 
Купина 6 5 ,65 *

—  кр уп н о кв ітко ва , Роїудопаіит  
т асгапґНит  65
—  двокв ітко ва , Роїудопа іит  Ьіїїогит  
65
—  запаш на, Роїудопа іит  осіогаіит  65
—  рясноцвіта, Роїудопаіит  т и ііії їо -  
гит  65

Курс оновлення  старих садів 11 ,1 2 -1 3 * 
Кущ і

—  для ж ивоплоту , щ о росте в ільно  32
—  для ф орм ованого  ж и в о п л о ту  35

Лава 130*
Лаванда справж ня, іауа пс іи іа  о іїіс іпа їіз

33
Латаття, види  81
Л іл ій н и к , НетегосаІІіз 57*, 58
Л ітн і багатол ітники  58
Л іщ ина  звичайна, Согуїиз ауеііапа  7 ,3 2
Л истян і кущ і 35
Л и ш а й н и ки  155
Л обел ія  блискуча, 1-оЬеІіа зріепсіепз 58 
Л о м и н іс  (клематіс) 50 ,5 0 *, 51*

—  а льп ій ськи й , СІет аііз а їр іпе  51
—  г ір сь ки й , С Іет аііз М о п іа п а  51
—  Д ж ун іана , С Іет аііз  х р и іп іа п а  50, 
50 *
—  сх ідний, СІет аііз ог іеп іа ііз  51
—  тан гутськи й , С Іет аііз іа п д и ііс а  51, 
5 1 *
—  ц ілолистий, СІет аііз іп іедгіїо ііа  

Л у г 11 2 ,113*



М аґнол ія  зірчаста, М ад по ііа  з ґе ііа іа  38, 
38*

М ак
—  сх ідний, Ророуег огіепґаіе  57
—  д и ки й , Рарауег гЬоеаз 113
—  ко л ю чи й  м е ксикан сь ки й , Агдетопе  
т ехісапа  60

М аклея або  б о кко н ія  серцепод ібна, 
М асіеауа согсіаіа 46 

М аленькі кущ і 4 0 ,4 0 *
М алина 96
М атеріали для мульчування 118 ,118*

—  для буд івництва ставка 78 
М еж і саду 1 6 ,1 7 ,3 2  
М етелики 134 ,134*
М етоди захисту рослин 149 
М игдаль трилопатевий, Ргипиз ґгіІоЬа 37 
М и ко л а й ч и ки  62*, 63

—  альп ійські, Егупдіит аїр іпит  63
—  Бур ге, Егупдіит Ьоигдаііі 63
—  Цабеля, Егупдіит  х іа Ь е Ііі 63 

М іксом іцети  (сл изовики ) 155 
М іскантус

—  китай ськи й , М ізсапіЬиз зіпепзіз 46*, 
47
—  червон ію чи й , М ізсапіЬиз ригригаз- 
сепз 47

М ісця для гн іздування  птахів 134
—  для в ід п о ч и н ку  130
—  для прож иван н я  ком ах 134 ,135*
—  для сид іння  1 0 ,2 2 *,126 ,1 27*, 130, 
130*, 131*

М іхурн и к, Сагадепа 14 
М ласкавець 89
М оделю вання за д оп ом огою  землі 14 
М орква  93 
М остова 2 0 ,2 0 *
М ох 155
М ульча 9 3 ,1 1 8 ,1 1 8 *

—  з кам еням и  55 ,1 19  
М ульчувальна пл івка  27,141 
М ускар і в ірм енська  або гадюча

цибулька , Мизсагі агт епіасит  69 
М 'ята перцева 94*, 95

Н агід ки  л іка р сь к і, Саіепсіиіа о іїіс іпа їіз  31, 
73

Н апер сн ик  пурп ур ов ий , й ід іїа ііз  риг- 
ригеа  24 

Насип 14
Н езабудьки болотяні, М уозо ііз  раїизігіз 

73
Н ечуйв ітер 6 1 ,6 1 *

—  зви чайн и й  (волосистий), Ніегасіит  
рііозе їіа  61
—  оран ж еви й , Ніегасіит аигап ііасит  
61

Обліпиха, Н іррорЬае  14 
О бр ізування  багатол ітників  116 ,116*, 

117*
—  ж и в о п л о ту  35
—  кущ ів  і дерев 114*, 115 

Обрієта, АиЬгіеґа 62 
О вочева муха 14 4 ,144*
О горож а 16 ,1 6 *
О д нол ітники  7 2 ,7 2 * 74*, 75 *

—  насіння  73
—  розсада 73 

О жина 96

Оман 46
—  п рекра сн ий , Іпи іа  т адп іїіса  46
—  в и с о ки й  123 

О порна  с ітка  18,18*
О п о р и  для кв іто к  116 , 116*
О пунц ія, О рипґіа  60
О рлики  звичайн і, А ди ііед іа  уиїдагіз 33 
О світлення 8 ,1 3 7  
О с інн і кв ітуч і ро сли ни  55 
О сипання  листя в зи м ку  63 
О ф орм лення берега 77

—  саду 9 ,52
О ч и то к  видний , 5есіит зресґаЬНе 5 6 ,1 1 7 *

П авутинн і кл іщ и ки  145*, 145 
П енстемон, Репзіет оп  59 
П ервоцв іт  в уш кови д ний , Ргітиіа аигісиїа 

6 3 ,7 6 *
П ергола 18 , 18 *
П ерекопування  110 
П ерелом ник 70 ,6 2 , 62*, 123

—  гіллястий , Апсігозасе загт епіоза  62
—  м олодиловид ний , Апсігозасе зет- 
рет уоіс іез 62

П еретворення  (у саду) 11, 13*
П ерлівка 60

—  війчаста, М еііса сіїіа іе  60 
П ерлове п росо  сх ідне, Реппізеіит  огіеп-

ґаіе  60
—  лисохвостове 60 

П еровскія  абротановидна , Регоузкіа
аЬгоіапоісІез 61 

Перстач, РоґепііІІа  61
—  золотистий  РоґептіІІа аигеа 33
—  кущ овий , Р оіеп ііІІа  ігиіїсоза 33,41 

П иж м о 148
П івн и ки  6 1 ,6 8 ,7 7 *, 79*, 81*

—  Денф орда, Ігіз дапіогд іае  68
—  злаколисті (коситень  траволистий), 
Ігіз дгат іпеа  61
—  золотисті Ігіз сгосеа 61
—  сітчасті, Ігіз геіісиїа іа  68 

П івон ія , Раеопіа  55 
П ідведення води  23 
П ідводн і ро сл и ни  80 
П ідклю чення  до  джерела струм у 23 
П ідр ізування  плод ів  зерн я тко ви х  101 
П ідр ізування, щ о збер ігає  ф орм у 100,

100*
П ідстригання  кущ ів  11 4 ,114*
П лакун верболистий, іу їЬгит  заіісагіа 80 
План саду 9
П л івкова теплиця тун ельн о го  ти п у  141 *  
П л івковий  ставок 78 
П литкове п окри ття  20 
П лодово -ягідн і ро сли ни  9 6 ,9 7 ,9 6 *

—  види  і сорти  97
—  догляд  96 

П л одож ерка яблунева 142*, 142 
П лодозм іна 90
Плющ  (прочитан), Несіега Ьеііх 4 8 ,6 7  
Поділ (кущ ів) 11 2 ,122*
П окриття  з  натурально го  кам еню  20 
П олив 111,125 
П олин, види  61

—  г ір сь ки й , АП ет ізіа  чаЧезіаса 62
—  г ір ки й , А П ет ізіа  аЬзіпґЬ іит  61 ,1 48
—  Л ю довика , АП ет ізіа  Іисіоуісіапа  61
—  п р и чо р н о м о р сь ки й , АП ет ізіа  роп- 
і іс а  61

П олуденник, його іН еап іІіиз 62 
П олум 'янка гібридна, Оаіііагсііа НуЬгісІеп 

73
П опелиця 142*, 143 
П ор іч ки , см ород ина 9 6 ,9 6 *
П ор іч ки  крив ав і (см ородина крив ав о - 

червона), НіЬез запди іпеит  34 ,3 8  
П ортулак великоцв ітий , РоНиІаса дгапсіі- 

Лога 60
П осухост ій кі б агатол ітники  6 0 ,6 1 * 
П ош кодж ення  150
П ри во ротень  м 'я ки й , АІсЬет іІІа т оїііз  33 
П ри род ни й  р о зв и то к  136 
П роблеми ро сту  140 
П роблем н і бур 'яни  28, 28 * 29*, 141 
П рополю вання  93
П ряносм акова зелень 90*, 94, 94*, 95* 
Птахи 129 ,134

Равлики 145* 145 
Ревінь 4 7 ,4 7 *, 148 
Редиска 93
Резеда жовта, Резесіа Іи іеа  60 
Р имський ром ан благородний, СЬатае- 

т еїит  поЬНе 61 
Ритми росту  55
Р ідкісні ро сл и ни  на город і 88 ,92  
Р ізноманітність  на невеликій  д ілянц і 7 
Робота в саду 108.
Роект-салат го р о д н ій  89 
Рожа городня , АІсеа гозеа 73 
Р озвиток саду 12 ,136 
Р озкош ування садом 126 
Розмарин 70, 94
Р озм ноження багатол ітників  123 
Розпуш ування ґр у н ту  пере ко пувал ь 

ним и са дово-го родн ім и  вилами 110 
Р озх ідник зви чайн и й , С ІесІю т а Ьесіега- 

сеа 66
Роман ф арбувальний (ж овтило), АпїЬе- 

т із ґіпсґогіа  7 4 ,7 4 *
Рослини в д іж ка х  70 ,95

—  для клум б і балкон ів  72
—  з с ір и м  листям  61 

Р ослини -інд икатори  28
Ротики садові, АпХіггЬіпит т аіиз  74*, 75, 

112
Рудбекія блискуча (ч ор он оочка  

блискуча), РисІЬескіа ґиїдісіа 5 8 ,5 8 * 
Ряст, Рзеисіоїитагіа (Согусіаііз) 33

—  п о ро ж н исти й , Согусіаііз сауа 67
—  повн ий , Согудаїіз зоїісіа 67 

Рястка п оникл а , ОгпіґНодаїит пиХапз 69

Сад у  т ін і 64, 64*, 67*, 136
—  у  д в о р і 17*

Саджанці кущ ів  12 2 ,122*
Садіння рослин  40 
Садові д о р іж ки  14*, 20,21

—  інструм енти  110,111 *
Сакура, Ргипиз зеггиіаїа 37 
Салати листян і 88 ,89  
Салат ри м ськи й  89
С антоліна кипарисова , За п іо ііп а  сЬатае- 

сурагіззіаз 33,41 
С верб іж ниця, К паи їіа  25 
С ерденька п рекра сн і (дицентра 

прекрасна) Оісепїга зресґаЬНіз 56 
Сеслерія блискуча, Везіегіа п Ш а  60 
Сидеральне д об р ив о  ЗО*, 31



Синюха блакитна, Роїетопіит саегиіеит 80 (?) 
С и няк  звичайний , ЕсЬіит уиїдаге 60 
Системи зрош ування  12 4 ,124* 
Сідальцея, Зісіаісеа 62 
Сідач пурп ур ов ий , ЕираХогіит ригригеит  

56
Сіра гнил ь  14 6 ,147*
С келястий степ 6 0 ,6 1 *
С косар 142*, 143 
Слива 10 2 ,103*
Сон 62*, 63

—  великий, РиІзаііІІа дгапсііз 63
—  зви чайни й , РиІзахіІІа уиїдагіз 63 

С п івоч і птахи 134 
С порудж ення  ставка 78
С тавок у  саду 76, 76*, 77 *
Степовий луг 54*, 55 
Стиль саду б
С токротки  звичайн і, ВеІІіз регеппіз 73 
С траусове п еро  звичайне, МаХХеиссіа 

зХгиіНіорХегіз 50 
С труктурн і ро сл и ни  56 
С трум ок 79*, 8 2 ,8 2 *
С угайник сх ідн и й  (д орон ікум ), Оогопі- 

сит  огіепХаїе 56 
С укуленти 70 * 71 
С униц і л ісов і, Егадагіа уєзса 66

—  садові 96 
С упутн і рослини  56
С ур іпиця  весняна, ВагЬогеа ует а  89 
Схил 14*, 15 
С ходинки  20

Та волга
—  н іпп он ська , Зрігаеа п ірроп іса  39
—  гострозубчаста, Зрігаеа х  агдиХа 39
—  яп онська , 5рігаеа}аропіса  3 3 ,4 0 * 

Таволж ник зви чайн и й  (арункус  д вод ом 
ний), Агипсиз сііоісиз 3 3 ,4 7 ,6 4 ,6 5 *

Тварини  в саду 2 5 ,1 2 9 ,1 3 4  
Тераса 20
Терен, Ргипиз зр іпоза  32 
Тирлич 6 3 ,6 3 *

—  безстеблий, Се п і і  а  па  асаиііз  63
—  китай ськи й  при кр аш е ни й , СепХіа- 
па зіпо-огпаха 63

Тис я гід ний , Тахиз ЬассаХа 34 
Т іарка  (тіарелла) серцелиста, ТіагеІІасог- 

с ііїо ііа  66 
Т інь  8 
Томати 93 
Трави

—  д и ко р о с л і 28 ,2 8 *, 29*, 113
—  для скелястого  степу 60
—  п рян і 28 ,1 13 ,1 3 6 ,1 4 1
—  небаж ані 2 8 ,2 8 *  29 *

Троянда 9*, 4 2 ,4 3 *, 44*, 45 *
—  а р ки  з тр о я н д  18
—  батож исті троя н д и  42 ,4 5
—  в иб ір  со рту  42
—  ка р л и ко в і троя н д и  43
—  кущ ов і троя н д и  4 2 ,4 4
—  об р ізування  троян д  45
—  сад іння  і догл яд  44
—  троянди , щ о вистилаю ть ґрунт, 43
—  ф лорибунда 4 2 ,4 3 *

Т урнепс 92 
Тю льпани 68*, 69

—  Грейга, Тиііра дгеід іі 68
—  двоцв іти й , Тиііра ЬіїІога 68
—  Кауфмана 68
—  Тарда, Тиііра Хагсіа 68
—  чудовий, ТиііраргаезХапз 68

У добрю вання  140 
У ко р іне н і б ур 'яни  29 ,141

Ф ацелія  медоносна (пижмолиста), 
РЬасеїіа іапа се ґіїо ііа  31,31 *

Ф іялка рогата, Уіоіа согпиХа 57 
Ф локси

—  волотисті, РЬІохрапісиїаХа 59
—  ш иловидн і, РНІохзиЬиІаХа 62 

Ф онтан  у  ст ін і 8 4 ,8 5 *
Ф ор м и  та ко л ь о р и  листя 57 
Ф р укто в и й  сад, горо д  10 ,86 
Ф укс ія

—  магелланська, ГисЬзіа т аде ііап іса  
41
—  царствена, РисНзіа гедіа 41 

Ф ун к ія  (госта), Н озіа  5 5 ,6 7 *, 76*

Х в ил ів н ик  (к ір ка зо н ) вели ко л исти й ,Л г/- 
зХоІосНіа тасгорНуІІа 48 

Хвиляста бл іш ка 144 ,144*
Х войн і культури  35 
Хвощ  польовий , ЕдиізеХит агуепзе 29, 

29*, 148 .
Х лороз 149*

Ц ар-зілля (дельфіній), О еІрНіпіит  5 6 ,5 7 * 
116,123 

Ц ибулинн і кв іти  5 5 ,6 8 ,6 8 *
—  у  горщ и ка х  70,71 *

Ц икламен
—  ко сськи й  (пр и ч о р н о м о р ськи й ), 
Сусіатеп соит  67
—  плю щ олистий , Сусіатеп Ьесіегіїоіі- 
ит  67

Ц и ко р ій  салатний 89 
Ц итрусові ро сли ни  70

—  калам онд ін , Каїат опсііп  огапде х  
СіХгоїогХипеІІа т іхіз 70
—  лим он, СіХгиз Ііт оп  «Меуегі» 70
—  м андарин, Сіігиз геХісиїаХа « С Іе те п - 
їіпе»  70

Ц мин п р и кв ітко в и й  (ц м ин-безсм ертник), 
НеІісЬгузит ЬгасХеаХит 73

Ч ар івн ий  го р іх  (гамамеліс) середній, 
Н ат ат еїіз  х  іпХегтесІіа 3 8 ,3 8 *

Ч асник 148
—  ведм еж ий (левурда, черемш а), АІІі- 
ит  игзіпит  33

Ч ебрець 94*, 95 
Ч ем ерн и к  33

—  ч о р н и й  або р іздвяна троянда, НеІ- 
ІеЬогиз підег  66
—  гіб р и д н и й , НеІІеЬогиз х  ЬуЬгШиз 66
—  зелений, НеІІеЬогиз у іг іс і із  66 

Ч е р в о н о ко р ін н и к  (цеанотус), СеапоХЬиз
14 ,3 3 ,1 1 4

С тор інки , позначен і з ір о ч ко ю  (*), вказую ть на ф отограф ії та м алю нки .

Ч еремха звичайна, Ргипизрасіиз 32 
Череш ня 102
Ч ерсак пос івн ий , Оірзасиз за ііуиз  2 5 ,6 0

Ш авлія 5 9 ,59*, 94*, 95
—  гайова, 5 а М а  петогоза  59
—  мускатна, 5 а М а  зсіагеа 59 

Ш афран 6 8 ,7 0 ,7 1 *
—  банатський , Сгосиз Ьапаґісиз 68
—  весняний , Сгосиз уегпиз 68
—  д воцв ітий , Сгосиз Ьіїїогиз 68
—  К орол ькова , Сгосиз ко го ік о ш  68
—  Кочі, Сгосиз коґзсНуапиз 68
—  се редн ій , Сгосиз тесііиз 68
—  сітчастий , Сгосиз геїісиїаіиз  68 

Ш ипш ина, Коза гидоза 33 ,4 0  
Ш иряш  (еремур), Егетигиз 60 
Ш к ід н и ки  тв а р и н н о го  походж ення  142,

142*, 144*, 145*, 153 
Ш ланг для кра п л и н н о го  зрош ування  

12 4 ,124*
Ш ніт-салат 89
Ш палери для ф руктових рослин 19 
Ш палерні плоди  101 
Ш уми 129

Щ и тн и ки  (папороті) 6 5 ,6 7 *
—  щ итн и к  ч ол ов ічи й  (чоловіча 
папороть), Огуорґегіз іїііх -т аз  50

Ю дине дерево звичайне  (церцис 
євро пе йськи й ), Сегсіз зЩ и а з іги т  37

Яблуня 9 8 ,9 9 *
—  декоративна , М аїиз Хогіпдо уаг. 5аг- 
депХіі 37

Я гідн і кущ і 89 ,9 0 , 96
Яглиця звичайна, Аедоросііит  росіадгагіа 

29 ,2 9 *, 141 
Я скрав і ов о ч і 9 2 ,9 3 *
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Календар робіт на городі

Овочі Фрукти

зи м о в і о в о ч і п ід  п л ів ко ю  а б о  н е т к а н и м  н а к р и в 
н и м  м а те р іа л о м  ко н тр о л ю в а ти  щ о д о  н а я в н о с ті 
гнилі

п о ч и сти ти , зм а с ти ти  і н а то ч и ти  ін с тр у м е н ти  
за б а ж а н н я м  в ідв ідати  ку р с и  сад івни ц тва

Лютий

Березень

Квітень

Травень

пос іяти  в я щ и к а х  н е зи м о с т ій к і тр а в и , та к і я к  
в аси л ьки
по с ту п о в о  з б и р а ти  у р о ж а й  зи м о в и х  салатів

у  п о го ж і д н і п ід р іза ти  пл од ов і д е р е в а , а ґр у с , с м о 
р о д и н у  та п о р іч к и

я к щ о  ц е  н е  було з р о б л е н о  в о с ен и , с ко п а ти  вільні
д іл я н ки  аб о  р о зп у ш и ти  їх  в илам и
п ід р іза ти  б агато л ітн і тр а в и
п е р ш і по с ів и  на д іл я нц і: б о б и , р е д и с к а , б у р я к ,
м о р кв а
зр о б и ти  п о к р и ття  з м ульчі для р а н н іх  с ортів  
ов очів
кр а щ е  р о с ту ть  у  б у д и н ку : том ат, с тр у ч ко в и й  
п е р е ц ь

р о зк л а с ти  к о м п о с т  п ід  к р о н и  д е р е в  та п ід  кущ і 
і р о зп о д іл и ти  й о го  гр а б л я м и  
за к ін ч и ти  п ід р ізу в а н н я  п л о д о в и х  д е р е в  
висад ити  м а л и н у
п е р е в ір и т и  я гід н і ку щ і на ная в н ість  с м о р о д и 
н о в и х  б р у н ь ко в и х  кл іщ ів  аб о  а ґр у с о в о го  тр ач а , 
в ид ал ити  у р а ж е н і п а го н и

п а р т ія м и  у  м ір у  р о с ту  н е в е л и ки м и  к іл ь ко с тя м и  
сіяти  л и с т я н и й  сал ат
го р о х , б о б и , б у р я к  по с ія ти  п р о с т о  на гр я д к у  
в исад ити  м ан го л ь д , сал атн і та ка п ус тян і кул ь тури  
по  кр а я х  гр я д ки  по с ія ти  о д н о р іч н і тр а в и , так і 
я к  н а гід ки , о г ір о ч н и к  (б о р а го )

в и с а д ж у в а ти  р о с л и н и  с ад ово ї с у н и ц і та в ід о к
р е м л е н і в ід сад ки
п р о р ід и ти  за н а д то  густо  п о с а д ж е н у  м а л и н у  
п р о п о л о ти  і зам ул ьчувати  гр я д ки  
о с та н н я  м о ж л и в іс ть  п о с а д и ти  пл од ов і д е р е в а  та 
я гід н і кущ і
на сто в б у р и  ф р у кто в и х  д е р е в  по в 'яза ти  л ов ил ь н і 
п о я си  для в ил ов л ю ванн я  ш к ід н и к ів  р о с л и н , та ки х  
я к  с л ив ов а  та я б л у н е в а  п л о д о ж е р ки

о б р іза ти  п о ш к о д ж е н і в ід м о р о з у  гіл ки  д о  з д о р о 
вих б р у н ь о к
пр и в аб л ю в а ти  к о р и с н и х  ко м ах , н а п р и к л а д , 
п ід в іш ув ати  на к р о н и  д е р е в  г о р щ и к и , н а п о в н е н і 
с о л о м о ю  (щ и п а в к и , я к і по їд аю ть  п о п е л и ц ю , з а р и 
ваю ться туди )
ко н тр о л ь  над  п о я в о ю  м у р а ш о к  та п о п е л и ц ь , 
у  разі п о тр е б и  о б п и л и ти  к а м 'я н и м  б о р о ш н о м  а б о  
об л а м а ти  д у ж е  у р а ж е н і в ер х ів ки  п а го н ів  
р о зв іс и ти  на в и ш ні л и п к і ж о в ті с тр іч ки , щ о б  к о н 
тр о л ю в а ти  у р а ж е н н я  в и ш н е в о ю  м ухою  
н а п р и к ін ц і м іс я ц я  п р о р ід и ти  р я с н у  зав 'язь  з е р 
н я тко в и х  плодів  (о с н о в н е  п р а в и л о : 2 ф р укти  на  
о д н о м у  п у ч ку  на  в ідстан і 1 0 — 15 см)

по с ія ти  а м а р а н т  (щ и р и ц ю ) та ц у к р о в у  ку к у р у д з у  
а б о  в и сад и ти  п р о р о щ е н і р о с л и н и  
с в о єч ас н о  в ста н о в и ти  о п о р у  д ля го р о х у  
після 15 числ а в и сад и ти  то м а ти  та інш і вид и  
ов оч ів , щ о  п о тр е б у ю ть  тепл а  
з р о б и ти  п о к р и т т я  з мульчі 
п р о р ід и ти  м о р кв у , б у р я к , ко л ь р а б і 
на в іл ь ни х  д іл я н ка х  п о с т ій н о  с іяти  к р іп , ке р в е л ь  
(бугил у), ц иб улю
р е гу л я р н о  з б и р а ти  у р о ж а й  л и с т я н о го  сал ату  
та  п ід с івати  й о го
ч асто  п р о в а д и ти  п р о п о л ю в а н н я  м іж  р я д а м и , щ об  
ко н тр о л ю в а ти  р іст б у р 'я н ів  
р е гу л я р н и й  ко н тр о л ь  н ад  у р а ж е н н я м и  р о с л и н  
та ш к ід н и ка м и
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Овочі Фрукти
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Червень

• у  п е р іо д и  п о сухи  час від ч ас у  р я с н о  пол и вати
• в ід р азу  ж  в идаляти  у р а ж е н і х в о р о б а м и  р о с л и н и  

а б о  ч ас ти н и  р о с л и н
• о б п р и с ку в а ти  а б о  по л и в а ти  р о с л и н и  н асто я м и  

тр а в  для зм іц н е н н я
• п р о р ід ж у в а ти  р о с л и н н іс ть , щ о б  за п о б ігти  появ і 

с ір о ї гнилі
• р е гу л я р н о  в ид ал я ти  п а го н и  то м а тів  (п а с и н к у в а 

ти ), в ид ал я ти  у р а ж е н е  х в о р о б а м и  листя
• п р о в е с ти  о с та н н ій  посів  б об ів  та м о р к в и

• о б р іза ти  п а го н и , щ о  р о с ту ть  в е р ти к а л ь н о
• у ко р о т и т и  к о н к у р е н т н і п а го н и  на  к іл ь ка  б р у н ь о к  

від м ісця  п р и є д н а н н я
• п ід в 'я за ти  м ол од і п а го н и  о ж и н и
• п ід р іза ти  в и н о гр а д
• н а п н у ти  н ад  в и ш н я м и  з н е в е л и ко ю  к р о н о ю  та 

к у щ а м и  о ж и н и  за х и с н у  с ітку  в ід  птахів
• у  р а з і п о т р е б и  в ж и ти  заход ів  п р о ти  п о п е л и ц і
• п о з н ім а ти  і сп ал и ти  п о в 'я зки  д ля  в ил ов л ю ванн я  

ш к ід н и к ів  р о с л и н  із ф р у кто в и х  д е р е в

Липень • по с ія ти  аб о  в исад ити  о с ін н і та  зи м о в і о в о ч і (ф ен
хел ь, б у р я к , р е д и с ку , ч о р н у  р е д ь ку )

• пол и вати  в р а н ц і та в в е ч ер і, м о ж л и в о , п р о кл а с ти  
к р а п л и н н и й  ш л ан г

• п е р ш е  с ія н н я  м л а с ка в ц я  с а л атн о го

• о б р іза ти  сад ов і с у н и ц і п ісля зб и р а н н я  у р о ж а ю
• зр о б и ти  о п о р у  для г іл о к  сл и в и , я к щ о  у р о ж а й  

в е л и ки й
• п р о р ід и ти  ку щ і с м о р о д и н и , п о р іч о к  та а ґр у с у
• у ко р о ти т и  п а го н и  ків і

Серпень

;' 4Й

• н а п р и к ін ц і м ісяця  по с ія ти  зи м о в і салати, м л а с ка - 
в ець  с а л атн и й , ц и к о р ій , ш п и н а т

• в исад ити  з и м о в и й  е н д и в ій  та ц и к о р ій  сал атн и й
• зр іза ти  тр а в и  для чаю , та к і я к  м ’ята п е р ц е в а , 

м ел іса  л іка р с ь ка , гісоп , стеб ла за л и ш и ти  для  
в и с и х а н н я  в з а т ін е н о м у  м ісці

• п р о в е с ти  л ітн є  о б р ізу в а н н я  к іс то ч к о в и х  п л о д о 
в и х  д е р е в  і ш п а л е р н и х  ф орм

• в и р іза ти  стар і стеб ла л ітн ь о ї м а л и н и
• о б р іза ти  у р а ж е н і б о р о ш н и с то ю  р о с о ю  п а го н и  

аґрусу, зн и щ и т и  о б р із а н и й  м атер іал

Вересень • о б р іза ти  б агато л ітн і тр а в и
• по с ія ти  на в іл ьних д іл я н ка х  с и д е р а л ь н і д о б р и в а
• по с ія ти  зи м о в у  к о р м о в у  ц ибулю , ц и б у л ю -ш а р л о т-  

к у  (ц иб ул ю  ш ал о т), в ес н я н у  ц ибул ю  та ш п и н а т
• р о зд іл и ти  р е в ін ь  і у  разі п о тр е б и  зн о в у  п о сад и ти
• в и ко п а ти  о к р е м і тр а в и  з зем л і для в и р о щ у в а н н я  

в д о м і та п о с а д и ти  їх  у  го р щ и к

• з іб р а ти  у р о ж а й  ф руктів  і р е те л ь н о  с кл асти  на  
зб е р іга н н я

• н а кл ас ти  на с то в б ур и  д е р е в  кл е й о в і кіл ь ця  для  
за х и с ту  від з и м о в о го  п 'ядун а

■ ■ ■ ■ ■ ■ [

Жовтень
• в ид ал ити  і о ч и с ти ти  о п о р и  для то м атів  та бобів , 

п р и б р а ти  гр я д ки
• за х и с ти ти  га р б у з  від в о гко с ті зни зу , за л и ш и ти  

д о зр ів а ти
• н а к р и т и  зи м о в і о в о ч і пл ів кою

• п ід го ту в а ти  ґр у н т  д л я за д у м а н и х  п о с а д о к
• у ко р о ти т и  за н а д то  д о в гі п а го н и  м а л и н и  та о ж и н и
• п р о в е с ти  о б р ізу в а н н я  я г ід н и х  ку щ ів  із м ето ю  

о м о л о д ж у в а н н я

Листопад • п е р е к о п а т и  д іл я н ки , з я к и х  б ул о  з іб р а н о  в р о ж а й , 
а б о  р о зп у ш и ти  їх  с а д о в о -го р о д н ім и  в ил ам и

• в нести  на гр я д ки , на я к и х  н а с ту п н о го  р о к у  р о с ти 
муть сил ьні с п о ж и в а ч і, к о м п о с т  я к  м ульчу

• с те ж и ти  за н а к л а д е н и м и  п о в 'я зк а м и  і о н о в л ю в а 
ти  їх

• н а тя гн ути  д о в ко л а  с то в б ур ів  м о л о д и х  д е р е в  
д р о тя н і с ітки  дл я  за х и с ту  від гр и зу н ів

• на  сто в б у р и  д е р е в  н а н е с ти  ш а р  в ап на з м етою  
за х и с ту  від м о р о з ів  -

Грудень • п ос іяти  в д о м і х р ін и ц ю  с ій н у  (кр е с-с ал а т)
• за б а ж а н н я м  п р о р о с ти ти  у в ідр і в підвал і сал ат

н и й  с о р т  ц и к о р ію

• з іб р а ти  ін ф о р м а ц ію  п р о  сп о л у ч у в а н іс ть  сортів , 
с п л ан ув ати  с а д ін н я  р о с л и н  на н а с ту п н и й  р ік



Рай на Землі: як ви побудуєте 
або реконструюєте 
сад вашої мрії
Із цієї книги ви дізнаєтеся, як за допомогою правильного планування, 
елементарних знань про садівництво, докладаючи хоч невелику 
старанність і творчий підхід отримати чудовий, живий 
і такий улюблений сад.

■ Розподіл саду: починаємо з роздумів про функції саду 
і планування своїх дій

■ Розбивка саду: за допомогою макетування, розмітки доріжок, 
розміщення лавочок і стін надаємо саду форму

■ Висадження рослин: різнобічні пропозиції щодо озеленення, 
зручного як із точки зору догляду, так і з точки зору розташування 
рослин

■ Розкошування садом: як жити і відчувати себе комфортно 
в природному і ароматному саду

■ Догляд за садом: як позбутися від шкідників і хвороб, правильно 
доглядаючи за садом, слідуючи плану з догляду

Три хороші причини, щоб зважитися купити цю книгу:
■ Покроковий виклад чіткого шляху до садового раю

■ Зображення рослин і «спеціальні» сторінки, що інформують 
про невибагливі сорти та їх характеристики

■ Цінні поради і рекомендації на сторінках «Ідеї для вас» 
і «Практика садівника»

Для садівників-аматорів і просто любителів рослин!
І5ВМ 978-617-540-723-3

ВИДАВНИЦТВО 9 7 8 6 1 7 5  4 0 7 2 3 3

РАНОК \л/\л/\л/.гапок.сот.иа


