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Щоб квітучий сад тішив ваше око своєю 
красою, на його створення треба витрати
ти багато зусиль, знань і часу. У цій книзі 
ви знайдете корисні ідеї для кожного тиж
ня року, щодо робіт у квітниках і на терасі, 
створення й догляду за газонами, вирощу
вання овочів та фруктів, а також саджанців 
у теплицях.

Кожен садівник хоче зробити свій сад особ
ливим, найкращим, не схожим на інші. Для 
цього вам необхідно постійно робити запи
си про сорти рослин, плани розсадження та 
нотатки про те, як поліпшити свою ділянку 
наступного року. Тому в цій книзі є місце для 
поміток на кожен день року.

Весняні заморозки, літні грози, осінній 
вітер і зимові морози можуть стати при
чиною хвилювань про свої садові культури, 
але з нашою книгою ви навчитеся уникати 
труднощів садівництва й будете готові до 
будь-яких погодних змін. Ви дізнаєтеся про 
те, як правильно визначити найбільш спри

ятливий час для висадження чутливих до 
морозів рослин, рослин, що влітку квітнуть 
на клумбах, коли вивішувати кошики з кві
тами на терасу, як посадити троянди, що 
треба для пересаджування пізньоквітучих 
хризантем, а також іншу цікаву й корисну 
інформацію.

Сади з дикорослими квітами дуже по
пулярні, тому в нашій книзі ви зможете та
кож знайти інформацію про сорти таких 
рослин ■— вони створюють ефект яскравої 
місцевості, на яку не ступала людська нога, 
принадної для комах і птахів, а деякі рослини 
особливо полюбляють метелики й бджоли.

Сподіваємося, що, роблячи помітки у цій 
книзі, ви забудете про потребу раз у раз шу
кати їх на клаптиках паперу чи в старих що
денниках.

Наша книга —• не просто щоденник 
на один рік, це нотатник із садівництва, 
загальні й особисті записи до якого можна 
робити щороку.



<Єічень
'Єічень — перший місяць рощ. !Він 
дістав своє ім’я на честь римсько
го бога часцу дверей і воріт £Рнцса, 
Зва^ва місяця символічно означає 

«двері в рій».



Січень

На цих сторінках ви знайдете назви 
рослин, які можна висіяти цього місяця.
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Не посипайте доріжки золою або 
сіллю — це може зашкодити рослинам, 

які ростуть поблизу.
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У той час, як земля вкрита снігом, на
магайтеся не топтатися по саду без 
нагальної потреби. Ви можете пошко

дити газон і рослини, які взимку 
«сплять» у саду.
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Якщо ви новачок у садівництві, то ре
комендуємо пошукати у вашому місті 
співтовариства садівників, де вам мо
жуть надати всю необхідну інфор
мацію про ґрунт і погоду, характерні 
для цієї місцевості. А в спеціалізованих 
магазинах ви можете придбати все 
необхідне для роботи в саду обладнан

ня, насіння та добрива.

Квіти ж
• Помітьте ті частини са

ду, де застоюється вода. Це 
вам знадобиться, коли навесні 
встановлюватимете булижни
ки чи гончарну дрену.

• Прибирайте сніг із рос
лин, щоб він не гнув і не ламав 
гілки. Розчищаючи доріжки 
і прибудинкову територію, роз
кидайте сніг рівномірно по 
газону і вкутуйте ним квіти, 
кущі та стовбури дерев. Це 
врятує їх від морозів. Між 
грядками з цибулинними, ба
гаторічними квітами, а також 
біля троянд щільно утопчіть 
сніг — так ви зруйнуєте ходи 
мишей.

Фрукти
Розсипте попіл по пристов- 

бурових кругах дерев, у між
ряддях саду і на майбутніх 
грядках. Навесні в цих місцях 
найшвидше з’явиться талови
на. Тоді ваші рослини дістануть 
більше цілющої вологи.



Рослини, що вирощуються 
із насіння
Більшість садових квітів, ви
рощених із насіння, класи
фікують як однорічні, дворіч
ні й багаторічні. ї ті й інші 
рослини бувають і морозо
стійкими, і такими, що не ви
тримують зиму на відкритому 
повітрі. У наших широтах 
більшість багаторічних рос
лин вирощують як однорічні 
або дворічні.
Наприклад:
> Ротики садові (АпііггЬіпит 

та^из) однорічна, деревна 
рослина, може бути як мо
розостійкою, так і не моро
зостійкою.

> Бурачок (повитиця)
(Аіуззит тагійтит, відо
мий як ІоЬиїагіа тагійта) 
може бути як морозостійким, 
так і не морозостійким.

> Лобелія ( І оЬеїіа егіпиз) на
лежить до не морозостійких 
багатолітників, але росте як 
однорічна рослина.

> Бальзамін Волтер (Ітра- 
ііепз зиііапіі) вирощують 
у теплицях, належить до 
багатолітників, росте як 
однорічна рослина.

> Маргаритка (стокротки) (Веі- 
Ііз регеппіз) і Турецька 
гвоздика (ОіапіЬиз ЬагЬаіиз) 
належать до стійких багато
літників, але ростуть як 
дворічники.

Бальзамін Волтер (Іт раііет  
ш ііап іі) — довгоквітучий однорічних, 

який вирощують в оранжереях.
В суху погоду його т реба регулярно 

поливати.

Вирощуючи овочі та фрук
ти, добирайте такі сорти, 
які відзначаються, перш за 
все, своїми смаковими яко
стями. Часто сорти, які вам 
пропонують магазини, •— 
це продукти, що найбільш 
економічно вигідні, їх легко 
вирощувати, транспортува
ти, вони привабливі на ви
гляд.

Оранжереі
Рослини взимку ростуть по

вільно. Тому з поливом тре
ба бути обережними. Якщо 
їх над Л4.іру заливати водою, 
вони в’януть, а їхнє коріння 
гниє.

Газони
Влітку ваш газон матиме 

бездоганний вигляд, якщо ви 
маєте газонокосарку. Тому 
краще взимку загострити леза, 
а потім акуратно перевірити їх 
гостроту, провівши аркушем 
паперу м іж  лезами. Перевір
те електричні кабелі і стріл- 
ковий привід. Поставте запо
біжники.



‘вічень
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Підготуйте тару для посіву насіння 
й вирощування розсади. Не забудьте її 

продезинфікувати.
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Часто цей місяць присвячують підготов
ці до наступного сезону. Саме час по
читати нашу книгу й іншу літературу із 

садівництва та городництва.

12 13

14
У кипарисів, ялівців, туй та інших хвой
них із компактними кронами від снігу 
інколи виламуються або відгинаються 
гілки. Щоб цього не сталося, акуратно 
стягніть їх мотузкою, а іце краще — 
сповийте шматком білого накривного 
матеріалу. Таке укриття стане у пригоді 

й від сонячних опіків.

Штучні водойми в саду за
мерзають, через це риба не 
може отримувати необхідний 
для життя кисень. Крім того, 
гази, які утворилися в процесі 
гниття рослин, залишають
ся під льодом, що дуже не
гативно впливає на риб. Тому 
дуже важливо, щоб у ставку 
була незамерзаюча ополонка. 
З цією метою можна придба
ти спеціальний обігрівач або 
зверху на водойму поставте 
чайник з окропом. Залежно 
від товщини льоду процеду
ру, можливо, доведеться по
вторити. Притримуйте чай
ник, щоб він не пішов під лід! 
Пам’ятайте; пробивати опо
лонку не можна в жодному 
разі, бо ви оглушите рибу, що 
заснула в ставку.

Квіти
• Почніть планувати візе

рунки на клумбах з ураху
ванням часу цвітіння (весна, 
літо) і трав’янистих рослин.



Рослини, що вирощуються
з насіння
> Трав’янисті багатолітники 

відмирають восени, а навесні 
з’являються нові паростки.

> Однорічники ростуть із насін
ня, відцвітають і відмирають 
того ж  року. Морозостійкі 
однорічні рослини висівають 
відразу на клумби. Рослини, 
що не витримують зими на 
відкритому повітрі, виро
щують у м’яких теплих умо
вах на початку року, і коли 
зникає небезпека морозів, 
їх висаджують надворі. Там 
вони цвітуть і відмирають 
того ж року.

> Дворічники висівають в один 
рік, а цвітуть вони наступно
го року. Насіння висівають 
на розсаду, відтак саджанці 
висаджують на грядки. Во
сени або на початку наступ
ного року їх висаджують на 
клумби.

НиІМіШшмшашиї

Накресліть план на мілімет
рівці, визначтеся з рослинами 
і замовте їх у садівничих мага
зинах або розсадниках,

• Приготуйтеся до садіння 
живців хризантем, які потім 
укоріняться і розвинуться 
в повноцінні рослини, Переко
найтеся, що у вас є чисті ящи
ки, компост на основі суглинку 
та бирки.

Овочі ►
На підвіконні можна виро

стити поживну зелень — цибу
лю, петрушку, червоний буряк.



‘вічгнь
Органічне садівництво
Купіть або приготуйте ґрунт 
для вирощування розсади. На
приклад, можна взяти ґрунт 
із ділянки, змочити його гаря
чою водою, насипати на деко 
шаром 5 см і поставити в ду
ховку на 40—50 хв за високої 
температури (100—110 °С). 
Після цього покласти в мі
шечок із тканини і винести 
на балкон (на 6—10 днів) для 
проморожування. Це добра 
дезинфекція, потім ґрунт ба
жано удобрити.
►

Овочі
Проведіть ревізію овочів, 

які зберігаються в льосі. Особ
ливу увагу зверніть на кабач
ки й гарбузи. Для кращого 
зберігання натріть їх воском 
або змастіть прокип’яченою 
олією.

Не забувайте підгодовувати птахів, які 
дають велику користь саду, поїдаючи 
шкідників (докладніше дізнаєтеся далі 

в нашій книзі).



Теплиці ►
Засійте насіння томатів 

і солодкого перцю, щоб у по
трібний момент у вас були 
саджанці для теплиці. Сійте 
насіння на відстані 2,5 см одне 
від одного і на глибину 6 мм.
Накрийте ящик склом і по
ставте до приміщення з темпе
ратурою 16 °С. Перевертайте 
скло щодня, волога не повинна 
стікати на компост, а як тільки 
насіння проросте, скло треба мою є не температура, а брак 
прибрати зовсім. світла.

Треба завжди пам’ятати Регулярно перевіряйте стан 
про те, що за раннього живців, приготовлених для 
сіяння основною пробле- весняних щеплень. Не забувай

те провітрювати приміщення, 
де вони зберігаються.



С іч е н ь -Н
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Багряний захід у січні — на великий 
снігопад, а якщо сонце сідає в мінливу 

червону зорю, то на ранок будуть 
мороз і вітер.

28

Овочі
Для вирощування огірків 

на підвіконні, у кінці січня 
висійте їхнє насіння. Викори
стовуйте сорти самозапильних 
гібридів.

Фрукти
• Гілки багатьох кущів 

перед тим, як укрити на 
зиму, зв’язують у пучки і при
гинають до землі. Не можна 
застосовувати цей метод на 
смородині, бо смородина не 
надто піддається сніголаму, 
а перезимувавши у зв’язаному 
вигляді, кущ дуже постраж
дає. Для гарного урожаю 
малини стежте за тим, щоб її 
кущі були повністю вкутані 
снігом.

• Бажано обмотати стовбу
ри дерев будь-яким матеріа
лом, якщо ви цього не зроби
ли в жовтні. Це захистить їх 
від сонячних опіків та гри
зунів.



Цього місяця слід 
сіяти в теплицях такі 
однорічники:
> Бегонію завждиквітучу
> Бальзамін Волтер
> Гвоздику Шабо
> Пеларгонію зональну
> Шавлію вогненну

Квіти
• Перевірте бульби жор

жин, вони не повинні бути во
логими і надгнилими.

• Перевірте відсадки хри
зантем, які ви вкоренили восе
ни в ящики з ісомпостом.

• Підготуйте цибулинні 
культури — тюльпани, нарци
си, гіацинти для лютневої ви-

гонки. Ящики з висадженими 
в них цибулинами тюльпанів 
на 3—4 дні занесіть до темного 
приміщення з температурою 
повітря 15 °С, Із нарцисами, 
навпаки, до світлого, з темпе
ратурою 10 °С. Гіацинти — 
у темне місце, але тепле (22 °С), 
і поступово протягом 5 днів 
привчайте їх до світла. Пер
шої доби цибулини не поли
вайте. ▼

Теплиці ж
® Гілки дерев і кущів ча

сто затуляють теплиці, обме
жуючи доступ світла. Обріжте 
гілки, які перекривають світло 
з південного боку, але залиште 
гілки з північного і 
боків — вони захищатимуть 
від холодних вітрів.

• Взимку ґрунт у теплиці 
дуже промерзає, а оскільки 
він не вкритий снігом, це 
порушує природний баланс. 
Щоб цього уникнути, у тепли
цю рекомендується накидати 
снігу.
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Коли маєте на ділянці вільне місце, 
облаштуйте на ній сад із дикоросли
ми квітами. Ви легко зможете знайти 
дикорослі квіти та суміші з їх насіння на 
квіткових базарах або спеціалізованих 
магазинах — примули, маки, хризанте
ми, волошки, братки, корівник польо
вий, піретрум дівочий стануть чудовою 

окрасою вашого саду, ж

ЗО

Якщо ви не запаслися бульбами 
картоплі, саме час їх придбати.

31

Органічне садівництво
Обираючи серед різноманіт
ності сортів овочів і фруктів, 
віддавайте перевагу тим, які 
несприйнятливі до різних 
шкідників. Наприклад, деякі 
сорти зберігаються краще, 
ніж інші. Перегляньте ката
логи насіння.

Квіти
Влаштуйте лазню цибули

нам гладіолусів. Така лазня 
знезаражує цибулини, вбиває 
шкідників і збудників хво
роб. Проводити ї ї  саме час 
наприкінці січня. Помістіть 
бульбоцибулини на 15— 
25 хвилин у гарячу воду, темпе
ратура якої приблизно 50 °С. 
Для дрібних цибулинок досить 
і 5—10 хвилин. Потім ретельно 
просушіть садильний матеріал 
за температури 20—25 °С і зно
ву приберіть на зберігання до 
сухого холодного приміщення 
з гарною вентиляцією.

Увага! У жодному разі не 
розкладайте по сусідству з ци
булинами овочі або фрукти. 
Вони виділяють багато вологи, 
яка провокує плісняву на буль
боцибулинах. У сховищі бажа
но підтримувати постійну тем
пературу (+4—7 °С) і вологість 
(65—80 %).

Теплиці
• Перевірте, чи не по

шкоджений каркас теплиці. 
Вода, вогкість і спекотне сонце 
протягом усього року можуть 
пошкодити дерево. Обробіть 
надгнилі дошки фарбою.

• Купуючи кімнатні рос
лини, переконайтеся, що вони 
добре обгорнуті, перш ніж 
виходити з ними на вулицю, 
і якомога швидше принесіть 
їх додому. Не купуйте кімнат
ні рослини надворі.
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Посійте насіння перцю, томатів і ба
клажанів для вирощування в теплицях. 

Дотримуйтеся місячного календаря.

5

Кінець зими — слушний час для пла
нування майбутнього саду. Також у лю
тому готують городницький інвентар, 
посівні ящики, у разі потреби ремон
тують теплиці. Купують мінеральні 
добрива та пестициди для захисту рос
лин від шкідників і хвороб. Час від часу 
перевіряють стан овочів, картоплі та 
бульб квітів, що зберігаються в підвалі 

чи льосі.

4

Квіти
8 Стежте й далі за тим, чи 

добре вкутані снігом грядки 
з теплолюбними квітковими 
культурами, обтоптуйте їх. 
Можна покласти приманки 
в мишачі сліди.

• Обріжте слабкі й витяг
нуті прирости в пеларгонії. 
Рослину підживіть, поставте 
якнайближче до світла і по
чинайте регулярно поливати. 
З подовженням світлового дня 
вона почне інтенсивно рости.

Овочі
• Насіння томатів і пер

цю для сіяння готують за та
кою технологією. Спочатку 
їх витримують у гарячій воді

Огляньте кожне дерево у вашому саду 
і наперед намітьте схему та обсяг берез
невого обрізування. Якщо кора пошко
джена гризунами, обробіть це місце са
довим варом, а потім обгорніть чорною 

плівкою.



(50 °С) протягом двох годин, 
а тоді швидко охолоджують 
у холодній. Потім насіння 
протравлюють у розчині мар
ганцівки (1 г на 0,5 л води) 
протягом півгодини. Далі їх 
витримують у розчині попелу 
(1 ч. ложка попелу на 1 л води), 
після чого не промивають. 
Тепер насіння можна сіяти 
в підготовлене вмістигце з теп
лою землею, яке накрива
ють плівкою або скляним 
ковпаком і ставлять у тепле 
місце.

• Якщо хочете зібрати 
урожай ранньої картоплі вже 
в червні, підготуйте бульби. 
Спочатку покладіть їх на про
рощування в світлому місці, 
але не під прямими соняч
ними променями. Тримайте 
бульби 4 тижні за темпера
тури 8—14 °С. Пророслі буль
би посадіть у ящик зі свіжою 
землею на глибину 10 см і три
майте на світлі за температури 
15 °С. У квітні, коли ґрунт у саду 
відтане і трохи прогріється, 
картопляну розсаду акуратно 
пересадіть на грядку і накрий
те плівкою.

Теплиці ►
В обігріваних теплицях 

можна починати вирощува
ти качанові й листкові сала
ти, редиску, моркву, редьку, 
кольрабі та шпинат. У мороз
ні дні можна додатково за
хистити посіви, накривши їх 
нетканим покривним мате
ріалом.

Цього місяця слід 
сіяти на розсаду такі 
квіти:
> Агератум

(А§егаіит Ьошіопіапит)
> Бальзамін 

(Ітраґіет ЬаЬатіпа)
> Аммобіум 

(АттоЬіит Я. Вг.)
> Лобелію ( І оЬеїіа егіпш)
> Портулак ( Рипіапе)
> Немезію

(Нетезіа вігитоза)
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Не скупіться на однорічні рослини: 
щоб ваші клумби й вазони викликали 
захоплені погляди оточуючих, вони ма

ють бути густо засаджені.

12

11

Проведіть стратифікацію насіння, яке 
сіятимете в квітні.

13

Замість ящиків для розса
ди можна використати тетра- 
паки з-під соків. Для цього 
з трьох боків зробіть надрізи, 
а четвертий бік відігніть — 
вийде стінка, яка буде від
бивачем світла. У таких короб
ках розсада добре вкоріняється 
і не витягується.

14

І»**
"Як



Квіти
Після того як ви зрізали 

квіти тюльпанів і нарцисів, 
ягцики з їх цибулинами ще 
протягом З—4 тижнів потри
майте на світлі, поступово ско
рочуючи ПОЛИВИ. У відцвілих 
гіацинтів відщипніть зав’ялі 
квітки і продовжуйте догля
дати рослини. З інтервалом 
у 8—10 днів необхідно про
вести два підживлення міне
ральними добривами. Коли 
листя гіацинтів почне жовтіти, 
скоротіть поливи. Після від
мирання листя, залиште ци
булини в горщиках ще на два 
тижні.

Овочі ж
Намагайтеся вирощувати 

кілька сортів кожної овочевої 
культури. Купуйте насіння не 
тільки розрекламованих но
винок, а й старі, перевірені 
часом. Що багатшим і різ
номанітнішим буде сортовий 
склад ваших овочів, то вищи
ми будуть урожаї, а шкідники 
та хвороби їх менше уражати
муть.
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Поки холодно, посадіть на підвіконні 
листові салати. А в теплі дні виставляй
те їх за вікно — уже за тиждень вони 

тішитимуть вас своїм весняним 
смаком.

16
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Пікіруйте розсаду, посаджену на почат
ку місяця. ►

19 20

21

Фрукти
® Якщо ВИ хочете посадити 

у себе на ділянці сливове дере
во, але у вас мало місця —• вам 
підійде «Вікторія». Цей сорт 
здатний до самозапліднення, 
до того ж  він має гарні смакові 
якості.

• Сливи, вишні й персики 
люблять лужний ґрунт. Тому, 
якщо у вас кислий ґрунт, перед 
садінням цих дерев додайте 
в нього вапна.

ми™ іитініта шитими ямимнимшм



Квіти
• Для розмноження хри

зантем із маточних рослин, 
висаджених з осені в горщики, 
зрізають молоді пагони, що ро
стуть від основи стебел (але не 
бічні), розрізають їх на живці 
завдовжки 5—8 см, видаляють 
нижні листки, а верхні вко
рочують наполовину. Нижній 
кінець живця вмочують у кор- 
нєвін і садять із невеликим на
хилом у ящики. Живцювання 
слід провадити тільки чистим 
гострим ножем, нижній зріз 
робити безпосередньо під 
міжвузловиною, верхній — 
на 2—3 мм вище за листок 
із брунькою. Нижній кінець 
живця має бути в шарі чисто
го піску і не торкатися ґрунту. 
Укорінення живців хризантем 
відбувається за температури 
15—18 °С, під склом, у світлому 
місці (але не на сонці). Десь за 
місяць, коли у молодих рос
лин утворюється коріння, їх 
пересаджують у горщики ді
аметром 8 см, а коли рослини 
досягнуть висоти 20 см, при
щипують верхівку.

• Перед висадженням бульб 
жоржин у ящики корисно їх 
на 10—20 хвилин помістити 
в блідо-рожевий розчин мар
ганцівки або припудрити фун- 
дазолом. Саджаючи, бульби 
жоржин заглибте на 1/3—1/2 
висоти. Землю треба брати по
живну, з додаванням перегною 
і грубого піску. Висаджені 
жоржини тримайте спочат
ку за температури 20—25 °С

і помірного поли
ву, а коли парост
ки досягнуть ви
соти 1—2 см, 
рослини по
ставте на най
світліше місце 
за температури
12—15 °С. Полив 
скоротіть до міні
муму, щоб уник
нути витягування 
паростків. Па
ростки, що 
досягли 5—
8 см зав
довжки, аку
ратно зріж- 
те з п’яткою 
або під ву
злом лис
тя і виса
діть у ящики 
з ґрунтом, ша
ром 5—7 см, а зверху насип
те 4 —5 см чистого піску. Перед 
висадженням ящик пролий
те розчином фундазолу, а живці 
вмочіть у порошок гетероаукси
ну або корневіну. Ящик накрий
те склом і поставте на світле міс
це. Для вкорінення сприятлива 
температура ґрунту 18—20 °С. 
Поливати живці треба обереж
но, не пересушуючи і не зали
ваючи ґрунт, перший час кра
ще збризкувати з обприскувача.

Овочі
• Намагайтеся вирощувати 

декілька сортів кожної овоче
вої культури. Чим різноманітні
шим буде сортовий склад овочів, 
тим вищими будуть врожаї.

Цього місяця слід 
сіяти на розсаду такі 
квіти:
> Екзакум родинний 

(Ехасит а//іпе)
> Первоцвіт 

(Ргітиіа оЬсопіса)
> Смітіанту

(5тііЬіапіЬа ЬуЬгійа)
> Алонсоа Варскевіцу 

(Аіотоа 'юагзсешс&і)
> Петунію 

(Реіипіа х ЬуЬгісіа)
> Кальцеолярію гібридну

(Саїсеоіагіах ЬегЬеоЬуЬгісІа)
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До появи паростків тримайте флок
си в темному місці. Агератум, лобелія, 
петунія та портулак краще пророста
ють на світлі, але не під прямим соняч

ним промінням.

24 25

Почніть розмножувати хризантеми 
та жоржини.

26 27

Пікіруйте сіянці гвоздики Шабо, шавлії, 
бальзаміну (інша назва —■ розрив-трава) 

тощо. м
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3 настанням теплих днів побіліть стов
бури дерев — так можна уникнути со

нячних опіків.

Цього місяця слід 
сіяти на розсаду такі 
квіти:
> Флокс Друммонда 

(РЬІох йгиттопйіі)
> Кальцеолярію цілолисту 

(Саісеоіагіа іпіе£гі/оІіа)
> Лимоніум, статице
> Вербену ( УегЬепа х  ЬуЬгМа)
> Сальвію, шавлію

Аобрива
• Добрива бувають: азотні 

(сечовина, аміачна селітра, 
нітрат або сульфат амонію); 
фосфорні (суперфосфат); ка
лійні (хлористий калій, сір
чанокислий калій, каліма
гнезія); складні (нітрофоска, 
нітроамофос), а також ос
таннім часом з’явилося дуже 
гарне складне добриво Кеміра 
та ряд його модифікацій. 
Найкращі з них для виро
щування розсади — Кеміра 
універсал і Кеміра для теп
лиць.

• Корисно мати стимуля
тори росту, такі як добрива на 
основі гумінових кислот (гу- 
мат, гумікс та ін.), настоянка 
коров’яку, а також ефектив
ний стимулятор для позако- 
ріневого підживлення — епін. 
Для кращого вкорінення 
при живцюванні та інших 
способах розмноження рослин 
добре придбати препарати, 
такі як гетероауксин, корне- 
він тощо. Якщо ґрунт на вашій 
ділянці кислий, запасіться 
вапном. Для весняної оброб
ки та обрізання дерев і куптік 
будуть потрібні побілка і са
довий вар. Під час сіяння не 
обійтися без речовин, що зне
заражують ґрунт і насіння. 
Найпростіша з них марган
цівка. Ефективніші засоби — 
фунгіциди типу бенлат (фун- 
дазол). Для боротьби з бур’я
нами ефективний препарат 
раундап.



£ере^ень
0 [ народі кажуть: «СМмрець хапає $а 
палець», Юавні римляни назвали його 
таїг на честь ОУСарса — бога війни, 
‘беред українців популярна й інша на 

$ва — березоль.
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Сухий березень і мокрий травень 
буде каша й коровай.

Доки сніг ще не зійшов остаточно, по
розвішуйте шпаківні. їх не прибивають, 
а прив’язують до жердини чи дерева, 
злегка нахиливши вперед. Вічко має 
бути повернуте на схід або південний 

схід.

5

Якщо вдень тепло, провітрюйте рос
лини, які ростуть у вас на клумбах, 
щоб вони не почали пріти. Та на ніч 

обов’язково укрийте знов.

Купуючи кімнатні квіти, звертайте ува
гу, щоб із дренажного отвору горщика 
не стирчало коріння. Не купуйте рос
лини з мохом і водоростями на поверхні 
ґрунту, а також рослини, в яких зі стебел 
пообпадало листя. А ще пильнуйте, щоб 
маленькі рослини не були посаджені 

у великий горщик і навпаки.

Фрукти
• Обов!язково перевірте стан 

дерев ПІСЛЯ ЗИМИ, Очистіть го
стрим садовим ножем штам
би і великі гілки від відмерлої 
кори, мохів та лишайників. 
Після цього рани треба про
дезинфікувати розчином заліз
ного або мідного купоросу 
і замазати садовим варом. 
Можна скористатися і ма
стикою, приготовленою з гли
ни й коров’яку. Замазані місця 
обв’яжіть мішковиною або по
ліетиленовою плівкою. Також 
обріжте старі, хворі й зайві 
гілки і спаліть їх.



Цього місяця слід сіяти 
в теплицях такі однорічні 
рослини:
> Чорнобривці прямостоячі 

(Та£еіе5 еге сі а)
> Агератум

(А%егаіит Ьоизіопіапит)
> Бурачок

(Аіу$$ит тагііітит)
> Флокс Друммонда 

(РЬІох йгиттопйіі)
> Волошки 

(Гомфрена шаровидна) 
(СотрЬгепа §ІоЬо$а)

> Бальзамін садовий
(Ітраііепів ЬаЬатіпа)

> Герберу (СегЬега іатезопі)
> Гайярдію красиву 

(Саіїїагсііа риІсЬеІІа)
> Алонсоа Варскевіца

(Аіопзоа уеагзсетс&і)

• Особливу увагу приділіть плівкою її  ріст дещо затри- 
своїм насадженням смороди- мується внаслідок значного 
ни. Саме в березні можна по- нічного охолодження. Регуляр- 
бачити і знищити брунькового но провітрюйте парники і не 
кліща. Якщо на гілках ви по- допускайте підвищення тем- 
бачите великі округлі бруньки, ператури вище +18 °С. 
то цей кущ уражений брунь
ковим кліщем. Ці гілки треба 
вирізати і спалити.

Кімнатні квіти ►
Не залишайте кімнатні ро

слини довгий час в одному по
ложенні, бо їхні листя й гілки 
ростуть у бік світла. Раз на 
кілька днів треба повертати 
рослину на 90°.

Теплиці
Під поліамідною плівкою 

розсада росте швидше, ніж 
під склом. Під поліетиленовою
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Якщо зійшов сніг, засівайте цибулю 
в лунки завглибшки 12 мм на відстані 

1—1,5 см.

12

Ж і -  %.Л Р  «ии-ш

14

Доки не розпочався сокорух, прищепіть 
живці.

Квіти а,
• Бульби гладіолусів можна 

виставити на пророщування 
в тепле приміщення.

• Візьміться до створення 
альпінарію. Виберіть для нього 
місце, яке добре освітлює сон
це, але ні в якому разі не під де
ревами. Тінь і листя, що обпадає 
восени, негативно впливають 
на нього. Якщо у вас немає 
місця для альпійської гір
ки, побудуйте підпірну стіну, 
можна без використання роз
чину.

Починайте закладати на пророщуван
ня картоплю. Бульби, пророслі в період 
зберігання, краще не використовувати. 
Пророщування проводиться протя
гом ЗО—40 днів за температури 12— 
14 °С в умовах природного або штучного 

освітлення, але не на сонці.



Органічне садівництво
Сади, в яких багато метеликів, 
викликають захоплення. На
весні метеликів принаджу- 'Щ 
ють повитиця, обрієта і неза- | 
будки.

Фрукти
Як тільки зійшов сніг, на 

штамби дерев накладіть ло
вильні пояси. Вони оберігають 
дерева від яблуневого квіткоїда 
(квіткогриза) та інших шкід
ливих комах, іцо зимують 
у ґрунті. Пояси обв’язують 
шпагатом — зверху туго, а зни
зу слабкіше, щоб у них могли 
забратися жучки й гусениці. 
Внутрішню частину ловиль
ного пояса обробіть порош
ком хлорофосу — тоді комахи 
неодмінно загинуть.

Цього місяця слід сіяти 
в теплицях такі однорічні 
рослини:
> Астру однорічну 

(СаШзІерЬиз сЬіпепвіз)
> Левкой (матіола сива) 

(МаііЬіоІа іпсапа)
> Чорнобривці відхилені 

(Та§еіев раіиіа)
> Геліотроп 

(Неііоігоріит х ЬуЬгійит)
> Лобелію (ІоЬеІіа егіпш)

| > Немезію волоподібну
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Висівайте помідори, баклажани 
та перець.

18

У березні, якщо зійшов сніг, час сіяти 
редиску. Її сіють негусто, на відстані не 
менше 5 см, щоб потім не проріджувати. 
Купуйте сучасні сорти. У них менше пу

стот, гіркоти і вони не стрілкуються.

Фрукти
• У агрусу вирізують гілки 

семи- і восьмилітнього віку. 
Слабкі пагони малини вида
ляють під корінь, а верхівки 
сильних обрізують на 15—■ 
25 см.

• До розпускання бруньок 
обприскайте сад від шкідників 
і хвороб.

Цього місяця слід сіяти
в теплицях такі однорічні
рослини:
> Чорнобривці тонколисті 

(іа£еіе.5 іепиі/оііа)
> Хризантему дівочу 

(СЬгузапіЬетит рагіЬепіит)
> Петунію ампельну 

(Реіипіа х ЬуЬгісІа)
> Дідіскус блакитний 

(Оісіізсиз саегиіеиз)
> Шавлію вогненну 

(5аЬ іа  зріепсіепз)



Овочі
Насіння теплолюбних рос

лин пророщуйте за темпе
ратури 25—ЗО °С, хоча вони 
проростуть і за температури
13—-14 °С. Із появою сходів 
знизьте температуру при
близно вдвічі, це сприятиме 
сильнішому росту коріння 
і перешкоджатиме витягу
ванню розсади. Після того як 
коренева система достатньо 
розвинулася і сформувалися 
кілька справжніх листків, тем
пературу підвищують.

Кімнатні квіти ►
Посадіть по 2—3 цибулини 

глоксиній у горщик. Присип
те зверху вологим торфом, по
лийте і поставте в тепло. Коли 
з’являться пагони, розсадіть їх 
у маленькі горщики.
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Висівайте в парники або посівні ящи
ки насіння ранньої та цвітної капусти. 
Щоб продовжити збирання ранньої ка
пусти, насіння сіють кожні 2—3 дні до 

кінця місяця.

24 25

Перевірте куїці троянд, чи немає часом 
на них чорних плям. Листя з пляма
ми обірвіть і спаліть. Також очистіть 

територію від сухого листя і рослин.

26 27

28

Пересадіть усі рослини, в яких коріння 
виглядає крізь дренажний отвір, у гор

щики більшого розміру.

Квіти
• Невеликі клумби з брат

ками, трояндами, плющем, 
нарцисами ідеально підходять 
для тераси.

• Садові ставки мають ду
же ефектний вигляд. Зазвичай 
за основу для них беруть не
гнучкий скловолоконний ма
теріал. <е



Теплиці ►
Збільште час провітрювання 

теплиць. Автоматична система 
вентиляції може полегшити 
вашу працю.

Овочі
• У теплих областях мож

на починати садити ранню 
картоплю, на глибину 15 см, 
на відстані ЗО і 60 см між

ІРЙІ1К
Квіти
Якщо рослина потребує 

пересадження, то його кра- І 
ще проводити ранньої весни. І 
Пам’ятайте, що новий горщик 
не повинен перевищувати 
діаметром попередній більш 
ніж на 10—20 %. А також 
ніколи не ставте тільки що 
пересаджені рослини на сонце ] 
і не удобрюйте їх.

рядами. У холодних зонах 
відкладіть садіння картоплі 
на З—4 тижні. Земля повинна 
прогрітися до 7—10 °С.

• Для протистояння гриб
ковій мікрофлорі можна по
містити бульби на 20 хвилин 
у розчин борної кислоти: 50 г 
на 10 л води з додаванням 
10 г мідного купоросу. Перш 
ніж кинути бульбу в лунку, її  
варто припудрити деревним 
попелом. ■*

Цього місяця слід сіяти
в теплицях такі однорічні
рослини:
> Ротики садові 

(АпііггЬіпит та]из)
> Кальцеолярію 

(Саісеоіагіа іпіе£гі/оІіа)
> Клеоме колючу 

(Сіеоте зріпоза)
> Кохію (верболіз вінцевий) 

(КосЬіа зсорагіа)
> Емілію полум’яну 

(Етйіа /Іаттеа)
> Тютюн (Ж соііапа аіаіа)
> Вербену (УегЬепа х  ЬуЬгісІа)
> Восковий плющ 

(Ве£опіа зетрег/іогепз)
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Як тільки сніг зійде із землі — відразу 
сійте холодостійкі овочі: моркву, пе
трушку, кріп, селеру. За тиждень- 
другий можна висівати буряк. Не гайте 
часу, особливо якщо настає стабільне 

потепління.

ЗО

Якщо ви сієте насіння з твердою обо
лонкою, таке як запашний горошок, то 
надріжте оболонку насінини ножем або 
обробіть пилочкою для нігтів. Це допо
може насінню легко увібрати вологу 

й прорости.

*

Квіти
Обрізаючи троянди, обріж

те їх трохи вище над брунь
ками. Якщо засохлі гілки не 
обрізати, рослина почне від
мирати.

Цього місяця слід сіяти 
в теплицях такі однорічні 
рослини:
> Волошку синю

(<Сепґаигеа суапш)
> Дельфіній

(ВеІрЬіпіит а]асіз)
> Молюцеллу гладку 

(Моїисеїіа Іаеуіз)
> Целозію сріблясту 

перисту
(Сеїозіа аг^епіеа ріитоза)

> Кларкію витончену 
(Сіагкіа еІе§ап$)

> Водозбір звичайний, акві- 
легію (Адийе£Іа уиі^агіз)

> Цинерарію 
(Зепесіо сгиепіш)

Фрукти
Наприкінці березня навко

ло молодих дерев треба розпу
шити сніг і зняти із штамбів 
обв’язки. Але якщо ще холодно, 
зробіть це в квітні.

Газони
Щоб вирівняти дерен, що 

трохи піднявся через морози, 
скористайтеся газонним кат
ком. Але не сподівайтеся, що 
він вирівняє великі насипи. 
Пам’ятайте, що коткування 
ґрунту робить його твердішим 
і перешкоджає насиченню 
киснем.

Теплиці
Для раннього цвітіння за

пашного горошку його насіння 
сіють у кінці березня. Спочат
ку його у вологій тканині в те
плому місці тримають доти, 
доки воно наклюнеться. Потім 
висівають по 2 штуки в горщи
ки на глибину 1—2 см. Розсаду 
прищипують і поступово гар
тують. Висаджують рослини 
в ґрунт у травні разом із груд
кою землі на відстані 15— 
20 см одна від одної.



{Квітень
ОУСинув марець — готуй у поле 

ярець» , — каж ут ь про квітень.
01 народі його прозвали снігогоном. 
01 квітні сходить сніг, уявляються 

і проліски і молода травичка,
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Черемха розпускається перед остан
німи весняними заморозками.

Якщо вам щось завадило ви- 
I  1 конати ранньовесняні роботи 

в саду, то зараз саме час. Зніміть 
обв’язувальний матеріал зі штамбів де
рев, якщо вапно змите, побіліть стов
бури вапняним розчином (100 г/10 л), 
закінчіть обрізування, проріджування 
і формування крон плодових дерев та 
видалення кореневої порослі; звільніть 
малину і ягідні кущі від обв’язування і за
кінчуйте їх обрізування та прочищення. 
Ці роботи слід закінчити до того часу, 

як набубнявіють бруньки.

7

Якщо на дереві утворилося дупло, 
виберіть усе порохно до живого, забий
те товченою цеглою і залийте розчином 

цементу.

Фруктові дерева
• Обробіть фруктові де

рева й кущі пестицидами до 
того, як бруньки відкриються 
або після того, як обпадуть пе
люстки з квітів.

• Раз на три-чотири роки 
обприскуйте сад залізним ку
поросом. Це допомагає боро
тися з різного виду грибкови
ми захворюваннями, мохами 
і лишайниками. -*>■



Газони
Ретельно підготуйте місце 

для нового газону. Якщо 
ґрунт мокрий і в’язкий, за
лиште сіяння на кінець мі
сяця. Скопайте ділянку, ви
бираючи камені, бур’яни та 
будівельне сміття. Підгодуйте 
ґрунт мінеральними добри
вами. Якщо він кислий, 
додайте вапно. Розрівняйте 
ділянку катком. Добре по
лийте.

Цього місяця слід сіяти 
на клумбах такі однорічні 
рослини:
> Хризантему кілювату 

(СЬгузапіЬетит сагіпаіит)
> Лаватеру 

(Іамаіега ігітезігіз)
> Немофілу Менцісу 

(ІЯеторЬйа теп^іезіі)
> Каліфорнійський мак 

(ЕзсЬзсЬоІ^іа саіі/огпіса)
> Асперулу блакитну 

(Азрегиіа а^игеа)
> Кларкію витончену 

(Сіагкіа еІе§апз)
> Березку (повій)

(СотоЬиїиз ігісоїог)

Органічне садівництво
Розпушіть верхній шар ґрун
ту, щойно він відтане. Це до
поможе затримати в ньому 
вологу. Потім внесіть доб
рива.

Квіти
Коли нарциси відцвітуть, 

видаліть головку квітки, за
лишивши листки. Хай вони 
зів’януть самі.

Органічне садівництво
Сонечка їдять попелицю. Зо
лотоочки також знищують 
шкідників. Тому бережіть 
цих природних хижаків, не г' 
обприскуючи ЇХ  ІН СЄ К ТИ Ц И - і; 
дами.
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Лвітень

9
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Час сіяти на розсаду огірки, кабачки, 
гарбузи, патисони і цуккіні. Насіння 
краще висаджувати в торф’яні горщики 
на глибину 2—З см. Забезпечте розсаді 
своєчасний полив теплою водою і тем

пературу 18—23 °С.

12 13

Органічне садівництво
Грядки, які ви не викори
стовуватимете цього сезону, 
засійте фацелією, бобами, 
рапсом або люпином. Це 
збагатить ґрунт азотом та 
іншими поживними елемен
тами.

Якщо погодні умови дозволяють, 
підпушіть пристовбурні круги плодових 
дерев і кущів, проведіть підживлення.

Підготуйте все для димових куп, із до
помогою яких проводять обкурювання 

саду проти весняних приморозків.



Цього місяця слід сіяти 
на клумбах такі однорічні 
рослини:
> Кларкію махрову 

(Сіагкіа еІе§ап$)
> Мак самосій 

(Рарауег гЬоеаз)
> Гібіскус трійчастий 

(НіЬізсш ігіопит)
> Годенцію крупноквіткову 

(Сойеііа §гапсІі/Іога)
> Дельфіній, «Рожевий вальс» 

(ОеІрЬіпіит а]асіз)
> Чорнушку дамаську 

(М^еїїа сіатазсепа)

Квіти
Поділіть і, якщо треба, пе

ресадіть багаторічні рослини 
півонії, іриси, флокси, дельфінї 
та багато інших.

Органічне садівництво
Не викидайте кухонні від
ходи рослинного походжен
ня (лушпиння), скошену з га
зонів траву та інший рослин
ний матеріал. Складіть його 
на компостну купу, де 
перегниє на добриво. Ком
пост зберігає вологу в ґрун
ті, запобігає забур’яненню 
і сприяє росту овочів.



£ж і і

За народними прикметами: зацвіли 
фіалка та верба — сійте моркву, петруш
ку, кріп, редиску та цибулю. З’явилися 

сережки на клені — час сіяти буряк.

З появою перших пролісків розкрийте 
полуницю і очистіть ділянку від старо
го листя і вусів, підпушіть ґрунт довко
ла кущиків, присипте оголене коріння 

і внесіть добрива.
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Обріжте живопліт.

Овочі
• Щоб отримати ріпчасту 

цибулю, висаджуйте насіння 
на глибину 12 мм у лунки, на 
відстані 13—15 см.

• Висівайте горох у лунки 
на глибину 5 см на відстані 
10 см один від одного, а шпи
нат на глибину 18—25 мм на 
відстані 30 см. ▼



Газони
Минуло два тижні, відколи 

ви підготували ділянку під 
газон. Приберіть пророслі 
бур’яни і знову вирівняйте 
й ущільніть ґрунт. Можете 
починати висівати насіння. 
Сійте його рівномірно по 35— 
70 г на 1 м2. Потім 
розрівняйте поверхню ґрунту. 
Підбирайте суміш насіння, 
що підходить для вашої міс
цевості.

Цього місяця слід сіяти 
на клумбах такі однорічні 
рослини:
> Чорнобривці (Та§еіе5 )  

(АтагапіЬиз саи/іаіиз)
> Резеду (Кезєііа  ойогаіа)
> Матіолу дворогу 

(МаііЬіоїа Ьісогпіз)
> Ехіум (ЕсЬіит Іусорзіз)
> Діморфотеку, золотоцвіт, 

капські нагідки 
(ОітогрЬоіЬеса аигапііаса)

> Асперулу блакитну 
(Азрегиіа ахигеа)

Органічне садівництво
Якіцо ви недавно замінили 
вікна і у вас залишилися старі 
дерев’яні рами, не поспішайте 
їх викидати. З них можна 
змайструвати невелику теп
лицю.

Квіти
® Час для садіння хвой

ників.

® У теплі дні загартовуй
те рослини, виносячи їх на 
повітря (але не на сонце).



ЗСвітень
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За народними прикметами картоплю 
садять не раніше, ніж розпустилися 
бруньки на березі, і не пізніше, ніж 

зацвіте черемха.

27

Висаджуючи розсаду, тримайте її  за 
листя, а не за стебло.

Саме час придбати підвісні горщики 
для квітів.

Квіти ж
Посадіть водяні лілії чи інші 

водні рослини. Висаджуйте їх 
у пластикові горщики. Тоді ви 
зможете поставити рослини 
на камені так, щоб їхнє листя 
виглядало з води. Коли вони 
виростуть, камені можна буде 
прибрати.

Овочі
Висівайте редиску в рядки 

на глибину 12 мм і на відстані 
20—30 см одна від одної.

Д О



Органічне садівництво
Плануйте ваші грядки так, 
щоб однотипні рослини не 
росли на одній ділянці рік 
у рік. Чергуйте — спочат
ку картопля, потім корене
плоди, потім капуста і на
самкінець боби. Чергуван
ня допоможе підтриму
вати ґрунт у нормальному 
стані.

Теплиці
Коли заморозків на ґрунті 

вже не очікується, можна ви
садити розсаду на грядки.

Газони
Газонна трава починає ро

сти протягом 7—10 днів від 
моменту засівання. Якщо по
года жарка і посушлива в цей 
період, поливайте ґрунт, так 
щоб верхні кілька сантиметрів 
були вологими. Посіявши на
сіння, треба відразу накрити 
поверхню поліетиленом — 
це утримає вологу й тепло. 
Притисніть поліетилен дошка
ми або каменями. Коли трава 
виросте на 2,5 см, приберіть 
плівку.

в теплицях такі однорічні 
рослини:
> Календулу лікарську

(Саіепйиіа о//ісіапаІі$)
> Льон крупноквітковий 

(Ьіпит р'атІіЛогит)
> Бальзамін

(Ітраііет ЬаЬатіпа)
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ОСвітень

ЗО

Щоб рівномірно висіяти дрібне насіння, 
змішайте його з піском.

Цього місяця слід сіяти 
на клумбах такі однорічні 
рослини:
> Соняшник однорічний

(НеІіапіЬиз аппиз)
> Волошку мускусну 

(Сепіаигеа тозсЬаіа)
> Льонок марокканський 

(Ііпагіа тагоссапа)
> Малькольмію приморську 

(Маїсоїтіа тагіііта)

Теплиці
• Весна — це час, коли 

шкідники і хвороби почина
ють виснажувати рослини. Ре
тельно перевірте всі рослини, 
особливо під листям і м іж  ли
стям і стеблами.

• Щоб запобігти істотно
му підвищенню температу
ри, відкрийте вентиляцію, але 
в той же час уникайте про
тягів.

Фрукти ▼

Як тільки почнуть формува
тися бруньки, обріжте перси
ки і нектарини.

Газони ▼

Додайте добрива на ділян
ку — 70 г на 1 м2.



сЖравень
(Лїравень — це справжня весна 
і в той ж е час передґііття, За 
однією з  версій свою на^вц місяць 
дістав від імені давньоримської 

богині О/Сайй



сЖі

1

з

Посадіть на постійне місце гладіолуси. 
Перед садінням обробіть бульби препа

ратом «Максим».

5

Принаджуйте до саду комах-запиль- 
ників, перш за все бджіл. Для цього 
посійте нектароносні рослини: кріп, 
гірчицю, конюшину, пряні рослини. 
Вони ж принадять у сад і золотоочок, 

дзюрчалок, наїзників, сонечок.

Наповнюючи водою став у саду, постав
те порожнє відро на камені в центрі 
водойми, прикріпіть кінець шланга до 
нього, так щоб вода безпечно для рослин 

і мешканців стікала в ставок із відра.

7
Ґрунт побіля стін швидко пересихає. 
Тому, перш ніж садити виткі рослини 
й кущі в цій зоні, потурбуйтеся про те, 
щоб ґрунт був вологим і містив достат
ню кількість органічних речовин. Дуже 
важливо регулярно поливати рослини, 

що ростуть у цій зоні.

Фрукти
Щоб якомога довше утри

мати вологу в ґрунті, мульчуй
те кущі малини і смородини 
добривом або компостом.

Органічне садівництво
Щоб вашій моркві не загро
жувала морквяна муха, сійте 
її по сусідству з цибулею.

Цього місяця слід сіяти на
клумбах:
трав’янисті багатолітні
рослини:
> Воловик блакитний, анхуазу 

(АпсЬиза а^игеа)
> Катананхе блакитну 

(СаіапапсЬе саегиіеа)
> Дельфіній (живокіст) висо

кий (ОеІрЬіпіит еїаіит)
> Мордовник звичайний 

(ЕсЬіпорз гііго)

однорічні рослини:
> Аллісум морський, лобулярію 

(Аіузтт таггіітит)
> Капську незабудку 

(АпсЬиза сарепвіз)
> Хризантему кілювату 

(СЬгузапґЬетит сагіпаіит)
> Лаватеру, хатьяма 

( І аяаіега ігітевігів)
> Немофілу менцісу

(ЬіеторЬйа теп^іет)
> Ешшольцію каліфорнійську, 

каліфорнійський мак 
(ЕзсЬзсЬоІ&а саіі/огпіса)

> Скабіозу .



Овочі
• Посійте насіння спаржі 

на глибину 2,5 см і на відстані 
10 см одне від одного. Коли 
рослини підростуть, підв’яжіть 
їх до тонких кілочків.

• Засівайте квасолю на 
ділянці, де ризик морозів 
після третин тижня трав
ня мінімальний. Якщо для 
підтримки рослин ви хо
чете використати дерев’яні 
решітки, то краще встановіть 
їх до сіяння. Засівайте насіння 
на глибину 5 см, на відстані 
10 см.

Квіти
• Прорвіть однорічні рос

лини, посаджені раніше, на 
відстані 10 см, а пізніше ■— ще 
удвічі рідше. Розпушіть землю 
навколо кожної рослини.



<Мравень

8

Висадіть розсаду ранньої капусти, 
перцю, баклажанів, огірків і томатів. 

Посійте насіння брюссельської капусти.

10 11

Висаджуйте розсаду гвоздики Шабо,
годеції, лобелії.

13

Обробіть троянди від борошнистої
роси, наприклад препаратом «Топаз».

14

Квіти
• Щоб цибулина не втра

чала силу, обривайте майже 
відцвілі головки тюльпанів. 
Коли листя у них зав’яне при
близно на третину, вико
пайте цибулини, просушіть 
їх, покладіть у ящики і три
майте в прохолодному про
вітрюваному приміщенні до 
осені, коли їх  можна буде ви
садити назад.

• Посадіть дворічні росли
ни: гвоздику турецьку, ШТОК- 

троянду ТОЩО.

Овочі *

• Засівайте насіння буря
ку на глибину 18 мм. Пізніше 
прорідіть грядку, видаливши 
слабкі рослини, залишивши 
відстані між  ними приблизно 
ЗО см.

• Прорідіть салат-латук до 
відстані 23—ЗО см.



Кімнатні квіти *.
Регулярно протирайте ли

стя домашніх рослин. Пил та 
бруд — найзліші вороги ли
стя, що псують їхній вигляд, 
забивають пори і заважа
ють прониканню сонячному 
промінню. Протирайте листя 
вологою серветкою (шмати
ною), змочуючи ї ї  час від часу 
в чистій воді. Не мочіть рос
лини, коли вони стоять на 
сонці.

Цього місяця слід сіяти
на клумбах такі однорічні
рослини:
> Іберис зонтичний, стінншс 

(іЬегіз итЬеїІаіа)
> Гіпсофілу витончену 

(СурзорЬйа еІе§апз)
> Волошку синю 

(Сепіаигеа суапиз)
> Кларкію махрову 

(Сіагкіа еІе$апз)
> Березку трибарвну 

(СотоЬиіиз ігісоїог)
> Космею двічіперисту 

(Созтоз Ьіріппаіиз)
> Мак самосій 

(Рарауег гЬоеаз)

Газони
Газонна трава, засіяна в квіт

ні, незабаром проросте і до
сягне висоти 7,5 см. Викори
стовуючи газонокосарку, під
стрижіть ї ї  до висоти 5 см.

Органічне садівництво
Під час цвітіння черемхи або 
вишні з’являються капустяні 
блохи. Щоб віднадити ко
мах від грядок із капустою, 
посійте поряд із ними рядок 
насіння гірчиці. Також для 
цього молена припудрити ка
пусту попелом.

І
Волошка синя



• Не використовуйте гер
біциди на молодих газонах. 
Після використання гербіци
дів не стрижіть газони тиж
день.

Фрукти
Якщо у вас ростуть фруктові 

дерева в огорожі з металевої 
сітки, відкрийте один бік, щоб 
дати можливість комахам-

Газони ►
• Жаркої спекотної пори 

регулярно поливайте газони.

Перевірте куїці троянд, чи немає на 
них тлі. Якщо необхідно, обробіть їх 

спеціальними засобами.

запильникам потрапити все
редину.



Органічне садівництво
Не знищуйте стоніг. На 
відміну від багатоніжок, 
які гризуть рослини, сто
ноги поїдають комах-шкід- 
ників, таких як: личинки, 
слимаки і мокриці. Стоно
ги мають одну пару лапок 
на кожному сегменті тіла, 
тоді як багатоніжки дві 
лапки і повільно пересува
ються.

------------------------------------------------1

Цього місяця слід сіяти на
клумбах:
трав’янисті багаторічні
рослини:
> Хризантему найбільшу 

(СЬгузапіЬетит тахітит)
> Гесперіс Матрони, вечорни- 

цю (Ьезрегіз таігопаїіз)
> Водозбір звичайний, 

аквалегію 
(Адийе§іа уиі^агіз)

> Мак східний 
(Рарауег огіепіаіе)

> Мак голостебловий 
(Рарамег писіісаиіе)

> Головатень звичайний, 
крутай (ЕсЬіпорз гііго)

однорічні рослини:
> Гібіскус трійчастий 

(НіЬізсиз ігіопит)
> Дельфіній «Рожевий вальс» 

(НіЬізсиз ігіопит)
> Чорнушку дамаську, нігеллу 

(Ш£ейа йатазсепа)
> Щирицю хвостату, амарант 

(АтагапіЬиз саийаіиз)
> Резеду запашну 

(Кезесіа ойогаіа)
> Настурцію травневу 

(Тгораеоїит та^из)
> Левкой дворогий, матіолу 

(МаііЬіоІа Ьісогпіз)

Теплиці
Продовжуйте видаляти па

синки з томатів. Якщо цьо- | 
го не робити, то урожай 1 
зменшується в кілька разів.



24

Якщо ви хочете мати великі ягоди 
аґрусу, слід трохи прорідити кущ. Після 
утворення ягід кущі можна обприска
ти мильно-мідною емульсією проти 

борошнистої роси.

26

Продовжуйте садити горох, моркву, ре
диску й салат. Висівайте в ґрунт квасо

лю, кабачки, огірки та гарбузи.

28

Висаджуйте розсаду вербени, кореопси
су, матрикарії, скабіози, чорнобривців, 

колеусів, цинерарії, фізалісу та інших.

Квіти
Висадіть літні добре загар

товані квіти на клумби. У теп
лих районах це можна зроби
ти раніше, тоді як у холодних 
областях, де морози можуть 
нагадати про себе в перший 
тиждень червня, садіння кра
ще відкласти на тиждень.

Овочі V
• Збирайте урожай спаржі, 

коли вона досягла висоти 
15 см.



Цього місяця слід сіяти 
на клумбах такі однорічні 
рослини:
> Мак опійний 

(Рарауег зотпі/єгит)
> Адоніс літній

(к іоп із аезіічаїіз)
> Котулу барбату 

(Соіиіа ЬагЬаіа)
> Календулу лікарську, 

нагідки
(СаІепсЬиІа о//ісіпаІіз)

> Льон крупноквітковий 
(Ілпит £гапсіі/Іогит)

> Молочай облямований 
(ЕирЬогЬіа таг§іпаіа)

• Якщо цибуля-порей до
сягла довжини 15 см, час ви
садити її  на грядки на гли
бину 10—15 см, на відстані 
23 см одна від одної і в ряди, 
з відстанню 30—38 см між  
ними. Обірвіть довгі листки
1 садіть по одному в лунку. Лун
ку зробіть палицею діаметром
2 см. Не засипайте ї ї  ґрунтом, 
просто полийте.

Теплиці
• Птахи і коти можуть 

проникнути в теплиці, коли 
двері чи вентиляційні 
відчинені. Зробіть 
двері та фрамуги, тільки 
мість плівки чи скла натягніть 
металеву сітку.

Органічне садівництво
Земляні черви дуже важливі 
для саду, тому не вбивайте 
їх. Вони допомагають венти
лювати ґрунт, покращують 
дренаж і перемішують решт
ки мертвих рослин і тварин 
із ґрунтом.

Кімнатні квіти
Регулярно обприскуйте кім

натні рослини з гладеньким 
листям. Уникайте потраплян
ня вологи на квітки. Якщо вода 
потрапить на квітку, вона не
забаром зав’яне. ▼

Цього місяця слід сіяти 
на клумбах такі дворічні 
рослини:
> Жовтушник

(Егузітит аїріпит)
> Дзвоник середній 

(Сатрапиіа таесііит)
> Незабудку лісову 

(Муозоііз зуіуаііса)
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Ще не запізно посіяти газонну траву 
і додати торф. Проте спершу ретельно 

підготуйте ґрунт (див. Квітень).

зо

Підгорніть картоплю та ранню капусту.

Органічне садівництво
їжаки — друзі садівників. Во
ни поїдають слимаків, жуків, 
личинок шкідників і багатоні
жок. Хліб, розмочений у мо
лоці, —• ласа їжа для них, особ
ливо восени.

Фрукти
• Посійте під деревами рос- 

лини-сидерати. Вони врятують 
від деяких шкідників і хвороб, 
наприклад: настурція — від 
попелиці, часник — від гриб
кових хвороб.

• Регулярно оглядайте ягід
ні кущі та фруктові дерева, 
щоб вчасно помітити наяв
ність шкідників і хвороб. По
мітивши шкідників, негайно 
вжийте заходів для їх усу
нення.

Теплиці
Пересадіть хризантему в гор

щики, в яких вони пізні
ше зацвітуть. Можна вкопа
ти квіти разом із горщиками 
в землю.

Цього місяця слід сіяти на
клумбах:
дворічні рослини:
> Наперстянку пурпурну 

(0І£ІіаІІ5 ригригеа)
> Шток-троянду рожеву, 

мальву (Аісеа гозеа)
> Місячник однорічний 

(лунарія) (Іипагіа аппиа)
> Жовтушник 

(СЬеігапіЬш х  аїііопіі)
> Хейрантус Чері, лакфіоль 

(СЬеігапіЬш сЬеігі)

однорічні рослини:
> Соняшник однорічний 

(НеІіапіЬиз аппииз)
> Волошку мускусну 

(Сепіаигеа тозсЬаіа)
> Емілію полум’яну, 

зірочку
(Етйіа /Іаттеа)

> Льонок марокканський 
(Ілпагіа тагоссапа)

> Малькольмію приморську 
(Маїсоїтіа тагіііта)

> Лімнантес 
(ЬітпапіЬез (іои^іазіі)

Овочі
• У травні постійно і рясно 

поливають капусту. Поливи 
корисно поєднувати з орга
нічним і мінеральним під
живленням.

• Розсадіть цибулю-різанець, 
якщо вона у вас росте 2—З 
роки. Видаліть обережно старі 
центральні частини, переса
джуючи тільки бічні.



вень
«'Червень — перший місяць літа, 
коли трави буяють і птахи співа
ють», (ЦЦ̂ е його називають рум'ян
цем року — він радує людей цвітом 

і яскравою зеленню. л
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Квіти
• Підв’яжіть усі рослини, 

яким це необхідно.

• Можна висаджувати пе
ларгонію у відкритий ґрунт. 
Днів за 10 до цього треба 
починати загартовувати рос
лину — виносити на свіже 
повітря. Тоді вона краще цві
стиме.

Спокійна погода в червні — 
добрий урожай.

Загроза приморозків минула, то ж  мож
на виставити всі посудини з квітами 

на вулицю.

Сходи кабачків слід оберігати від ворон 
і граків, які їх викльовують.

Газони
Регулярно стрижіть газони. 

Жорсткі трави й бур’яни не 
витримують частого косіння 
і гинуть.



Цього місяця слід сіяти 
на клумбах такі 
трав’янисті 
багатолітні рослини:
> Мак альпійський 

(Рарауег аїріпит)
> Воловик блакитний 

(АпсЬиза а^игеа)
> Катананху блакитну

(іСаіапапсЬе саегиіеа)
> Дельфіній високий, 

живокіст, шпорник 
(ВеїрЬіпіит еїаіипї)

> Дрібнопелюстник красивий, 
ерігерон
(Е гі§егоп зресіозиз)

> Гесперіс, вечорницю 
(Незрегіз таґгопаїіз)

> Коров’як фіолетовий (дивину, 
ведмеже вухо) цельзію
(VегЬазсит рЬоепісеит)

Овочі
• Зберіть урожай редиски, 

зеленої цибулі. На їхньому 
місці можна засіяти зернові.

• Пересадіть саджанці брюс
сельської капусти на грядки, 
де раніше росли огірки, тома
ти або боби.

Фрукти
На початку літа для рослин 

дуже важливі азотисті до
брива: мінеральні — аміачна 
селітра, сечовина та органіч
ні — пташиний послід, ко
ров’як, гноївка. Підживлення 
проводьте після дощів або по
єднуйте з поливами.

Органічне садівництво
Поставте пастки для яблу
невої плодожерки.



Зберіть урожай полуниці, щойно ягоди 
дозріють. Якщо вчасно не зібрати уро

жай, ягоди скоро зіпсуються. Викопайте цибулинні.

Овочі ▼

Як тільки на бобах із ниж
ніх квіток сформуються ма
ленькі стручки, відщипніть 
верхівку рослин, не торкаю
чи квіток. Це стимулюватиме 
зав’язування нових бобів і до
поможе захистити рослини від 
чорної попелиці. Ніжну зелень 
верхівок можна використову
вати в їж у як шпинат.

Видаліть відмерлі квіти з рослин, що 
ростуть у вазонах, горщиках на під
віконнях, підвісних кошиках і на клум
бах. Обрізавши їх, ви прискорите розви

ток нових квітів.
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Органічне садівництво
Молоді рослини схильні до 
атак слимаків, особливо 
в жарку погоду за високої 
вологості. Поставте для них 
пастки і щодня їх вичищай
те. Для цього придадуть
ся глибокі миски з пивом 
або жовтим цукровим пі
ском.

Квіти
Зробіть прибирання в аль

пінарії, Щоб понизити ризик 
атаки слимаків і равликів, 
видаліть сухе листа і квіти.

Газони
Якщо трава на газонах по

чинає тьмяніти, рівномірно 
полийте ґрунт швидкодіючим 
добривом у пропорції 70 г на 
1 м2. ’

Теплиці
• Не забувайте поливати 

рослини. Якщо ґрунт засох
не, особливо торф’яний, дуже 
важко повернути його до 
належного стану. У період 
літньої спеки поливайте рос
лини рано-вранці та пізно 
увечері.

• Охолодіть теплиці, об
прискуючи рослини, підлогу 
й полиці. Робіть це рано-вран
ці або в дообідню пору, щоб 
надмірна волога випарувала
ся до ночі. Надмірна вологість 
уночі сприяє появі різних за
хворювань.



^/Червгнь~\

Підв’яжіть гілки малини. Слідкуйте, 
щоб на одному кущі не розвивалося 

більше восьми гілок.

Теплиці
У цю пору року гвоздику 

перисту часто атакують білі 
кліщі. Регулярно обприскуй
те рослини чистою водою. 
Якщо це не допоможе, вико
ристовуйте пестициди. Та
кож частим шкідником гвоз
дики буває попелиця. Змити 
її  з рослини можна 
з милом.

Поливайте томати

Викопайте 
картоплю, 
шкодити бульби, 
вуйте для цього садові вила. 
Видаліть ґрунт, обмийте буль
би і дайте їм  просохнути.

Фрукти <
Літнє обрізання аґрусу спря

мовує енергію в плодові бру
ньки.



Ц ь

Квіти
• Регулярно перевіряйте КВІ

ТИ на наявність шкідників. 
У цю пору року вони швидко 
знищують рослини.

• Оскільки в жарку погоду 
ґрунт швидко висихає, частіше 
поливайте підвісні кошики 
з квітами, особливо якщо на

їх потрапляє пряме сонячне

- ж  л и л »

Органічне садівництво
Для добрива замість садово
го компосту можна викори
стовувати газети. Укладіть 
шар із 4—6 газет на поверх
ню ґрунту і притисніть їх 
камінням.

У*

У посушливі періоди 
поливайте квіти. Найкраще 
поливати ділянку поступово 
протягом кількох годин. Дуже 
багато вологи за раз псує 
структуру ґрунту і зовсім не 
живить коріння. Поливати 
найкраще надвечір. Якщо по
лити рослини вдень, це не 
дасть ніякої користі, бо воло
га швидко випарується. Крім 
того, крапельки води на листі 
діятимуть як лінза — рослина 
просто «згорить».



Посадіть буддлею Давида, чебрець 
і айстри, щоб принадити метеликів.

Цього місяця незрілі плоди часто опа
дають з яблунь. Це нормально. Дерева 
таким чином позбавляються від зайвої 

ноші.

Квіти ж
• Як тільки відцвітуть іри

си, розсадіть їх. Викопайте 
і розділіть бульби. Видаліть 
старі центральні частини, 
а молоді бічні посадіть назад. 
Для цієї роботи вам знадо
биться гострий ніж.

Проведіть обрізування червоних та бі
лих порічок після плодоносіння. Виріж
те 3—5-річні пагони у чорної смороди

ни і 6—7-річні у порічок.



• Видаліть у троянди па- 
гони-дички, що ростуть нижче 
щеплення. Якщо такі пагони 
з’явилися вище рівня ґрунту, 
досить їх зрізати ближче до 
стовбура, не залишаючи пень
ка. Якщо вони виткнулися 
з-під землі, то треба акуратно 
відгребти ґрунт до того місця, 
звідки вони почали відростати, 
обрізати біля стовбура і витяг
нути їх із землі.

Фрукти
Починайте живцювання де

коративних та ягідних кущів. 
Садіть нарізані зелені живці 
у ґрунт для вкорінення.

Цього місяця слід сіяти
на грядках такі дворічні
рослини:
> Жовтушник альпійський 

(Егузітит аїріпит)
> Маргаритку багатолітню 

(Веіііз регеппіз)
> Незабудку лісову 

(Муозойз зуЬаііса)
> Шток-рожу рожеву, мальву 

(Аїсеа гозеа)
> Місячник однорічний 

(лунарія) (Іипагіа аппиа)

Овочі
До кінця липня можна 

дити салат-латук. 
насіння на глибину 12 мм, 
відстані ЗО—38 см між  
ками. Також зараз можна по
садити редиску.

Теплиці
• Білокрилка (білан) часто 

пошкоджує томати і цинерарії. 
Обробіть ці рослини пестици
дами, повторивши 
через 10 днів.

• Пересаджуючи кімнатні 
рослини з розрослим корін
ням, вийміть рослину з 
щика, обтрусіть трохи 
ґрунт і пересадіть у новий 
горщик більшого розміру. 
Додайте необхідну кількість 
землі.
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Зрізуючи троянди для букета, вико
ристовуйте гострі садові ножиці. Зріз
необхідно робити відразу над місцем, де Струшуйте і знигцуйте падалицю з пло

росте листок. дових дерев і кущів.

Квіти л.
• Якщо у вашого кактуса 

утворилися дітки, розсадіть 
їх. Відокремте чистим го
стрим ножем дітку від какту
са, почекайте кілька днів, поки 
місце зрізу на ній підсохне, 
і потім садіть її  в окремий 
горщик.

Цього місяця слід сіяти 
такі однорічні рослини:
> Віолу, братки (Уіоіа х  

усііігоскіапа)
> Гвоздику турецьку 

(ОіапіЬш ЬагЬаінз)
> Лакфіоль, жовтофіоль 

садову
(СЬеігапіЬш сЬеігі)

Фрукти
У фруктових садах під

стригайте траву, особливо на
вколо молодих дерев. Трава 
позбавляє рослини азоту, важ
ливого елементу для росту мо
лодих дерев.

Органічне садівництво
Багато рослин, такі як будл- 
лея Давида, чорнобривці, без
смертник, лобелія, резеда, 
скабіоза, бузок і чебрець уліт
ку приваблюють метеликів.

Теплиці
Якщо вчасно не полити рос

лини, квіти скоро обпадуть. 
Регулярно перевіряйте, щоб 
ґрунт у горщику був вологий, 
але не мокрий.

• Збирайте насіння з від- 
цвілих квітів.

Газони
Регулярно підстригайте газо

ни. Якщо вчасно не підстриг
ти, пізніше це буде важче 
зробити, бо трава швидко 
розростається, і після під
стригання впродовж багатьох 
тижнів вона відновлюватиме 
свій насичений зелений колір. 
Якщо погода дуже спекотна, 
не підстригайте газон надто 
коротко.

Овочі
Підв’яжіть горох. Рясно по

ливайте рослину, особливо 
коли стручки починають фор
муватися.



с/Сипень
(Липень — це маківка літа, Сьомий 
місяць у григоріанському, кален
дарі. 01 народі кажут ь: «01 лип

ні на полі густо, а в коморі
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Не забувайте поливати рослини. Засто
совуйте мульчування.

5

Збирайте врожай кабачків. Період
від цвітіння до повного формування Удобрюйте кущі троянд, іцоб стимулю-

кабачків становить 15—20 діб. вати пишне цвітіння.

Фрукти
• Повісьте на вишні й че

решні капронові сіті для захи
сту від птахів.

® Після закінчення плодо
носіння обробіть суницю пре
паратами проти суничного 
довгоносика, листоїда і сунич
ного кліща.

• Рано-вранці струшуйте 
на підстилку і знищуйте ли
чинки пильщика з кущів 
аґрусу і смородини.



Квіти
Оглядайте квітники, вида

ляйте зів’ялі квіти й суцвіття 
для подовження періоду цві
тіння. Підстригайте регулярно 
живопліт, особливо бирючи
ну. Якщо ї ї  не підстригати, то 
вона забруднюється і біля її  
основи обпадає листя.

Газони
Раз на тиждень продов

жуйте поливати газони. Щоб 
контролювати дозу поливу, 
поставте на газон порожню 
банку. Коли рівень води в ній 
підніметься до 3—4 см, полив 
треба припинити.

Цього місяця слід сіяти 
такі квіти:
> Первоцвіт 

(Ргітиіа х  кет ш ш )
> Первоцвіт м’якуватий 

(Ргітиіа таїасоійез)
> Біолу, братки

(Уіоіа х  т іігоскіапа)

Овочі
• Висадіть розсаду пізньої 

капусти. Якщо ви живете 
в північних районах, то ви
саджуйте ї ї  на місяць раніше, 
щоб вона встигла дозріти. До
тримуйте ширини міжрядь 
60—70 см і відстані в рядку 
4 0—50 см.

• Прорвіть буряк, морк
ву і салат. Скупчені рослини 
ніколи не дають гарного уро
жаю.

Органічне садівництво
Якщо вашу картоплю уражає 
картопляна гниль, викори
стовуйте наступного року 
сорти, стійкі до цього захво
рювання. Найменш стійкі 
до хвороби ніжні сорти 
з білою шкіркою, більш стій
кі — сині, рожеві, пізньо
стиглі. Картопляна гниль 
заводиться у вологу літню 
погоду. На листі при цьо
му з’являються невеликі ко
ричневі або чорні плямочки, 
а бульби чорніють і стають 
м’якими.

Теплиці
Живцюйте декоративно-лис

тяні бегонії, такі як бегонія 
королівська та бегонія Месо- 
на. Надріжте листок в основі 
квітки, покладіть його на во
логий компост і притисніть до 
ЗЄМЛІ невеличким камінцем. 
Живець завдовжки має бути не 
менше 5 см.



У міру дозрівання салату-латуку обрі
зуйте його. Це слід робити або рано- 
вранці, або пізно увечері, коли рослини 

охолоджені.

ю

У теплій воді в ставках швидко роз
множуються зелені водорості. Посадіть 
водяні рослини з великим листям: це 

зменшить проникнення світла 
у водойму.

11

Обрізуйте поросль у дерев.

Час збирати врожай ранньої цвітної 
капусти.

Овочі ж

• Регулярно поливайте ква
солю до появи першої зав’язі 
в посушливі періоди. Мульчуй
те ґрунт навколо коріння, це 
допоможе утримати вологу



• Збирайте урожай огірків. 
Дорослу огудину під час зби
рання огірків не можна пере
кладати з місця на місце і особ
ливо шкідливо повертати.

Фрукти
Якщо вашій полуниці вже 

три роки, то з кінця липня 
до середини серпня можна 
садити нові кущі полуниці на 
відстані 60 см один від одно
го і з відстанню м іж  рядами 
20 см. Полийте дощуванням 
і замульчуйте перегноєм або 
сухою землею.

Теплиці ж
Не давайте колеусам цвісти. 1 

Як тільки з’являються буто
ни — зривайте їх. Ці рослини 
вирощують заради їх приваб
ливого листя.

Квіти
Переберіть цибулини тю

льпанів, почистіть їх і по
ставте в прохолодне, темне, 
сухе місце, недоступне для 
шкідників, до часу садіння во
сени.

Органічне садівництво
Оса Хальцида (наїзник) па
разитує на метеликах. Ен- 
карсія Формоза дуже ефек
тивна проти білокрилки 
(білан).





Квіти а
Регулярно боріться з бу- • Підв’яжіть пізноквітучі 

р’янами за допомогою сапки, хризантеми, щоб вони не зла- 
Видаляйте не тільки надземну малися від пориву сильного 
їхню частину, а й коріння. вітру.

9 Липень — найбільш під
ходящий місяць для заготівлі 
землі для розсади на майбутній 
рік. На лугах із гарним траво
стоєм нарізують пласти дерну 
завтовшки до 10 см і складають 
їх шарами трава до трави, пере
кладаючи коров’яком. У вересні 
штабель перелопачують, до вес
ни дернова земля готова. Торф 
збирають на болоті, розклада
ють для провітрювання або 
відразу використовують для 
приготування компосту. Заго
товлюють також перегнійну 
ЗЄЛ4ЛЮ і чистий річковий пісок. 
Землю зберігають у прохолод
ному, захищеному від сонця 
місці, час від часу зволожуючи 
і розпушуючи.

Овочі
• Зберіть урожай цибулі- 

шалоту. Використовуйте для 
цього садові вила.

• У міру дозрівання, зби
райте урожай артишоків, 
коли їхня луска ще тверда. 
Головки на верхівці рослини 
дозрівають швидше, на бічних 
гілках — трохи пізніше.

• Обривайте регулярно огір
ки, щоб дати можливість р оз-. 
виватися новим плодам.

Теплиці
Пересадіть рослини у вели

ку тару, як тільки їх коріння 
заповнить горщик.



22 23

Акуратно обріжте в альпінарії рослини, 
що відцвіли.

24 25

Щоб огірки зберігалися довше, їх обри
вають із плодоніжками.

26 А :

Слід навести лад у коморі, переконати
ся, що там сухо, немає паразитів і хоро
ша вентиляція. Стіни та підлогу можна 
побілити вапном. Це робиться за 40 днів 

до закладення врожаю.

28

Для формування низького компактно
го куїцика сіянці шавлії прищипують, 
коли вони досягають висоти 10 см. Щоб 
шавлія зацвіла рано, насіння висівають 

у березні в кімнатних умовах.



Квіти
• Підживіть жоржини.

• Видаліть відцвілі головки 
квіток із кутців азалії (рододен
дрону). Від травня до серпня 
можна проводити живцюван
ня. Якщо почало зморщува
тися листя, помістіть горщик 
у посудину з водою до повного 
насичення рослини. Причи
ною зморщування може бути 
низька вологість повітря.

• Не заливайте левкої, вони 
не люблять вогкості.

Овочі
Засівайте ріпу і брукву для 

зимового споживання в лунки 
завглибшки 20—25 мм і в ряди
з відстанню 38 см. Ґрунт має 
бути вологий.

Ягоди
• Ягоди чорної смороди

ни дуже багаті на вітамін С. 
У 100 г їхнього соку міститься 
до 300 мг вітаміну С, що ста
новить майже п’ятиденну нор
му потреби людини в цьому 
вітаміні.

Органічне садівництво
Не вбивайте жаб, вони до
помагають вам позбутися 
слимаків.

• Малина відзначається 
швидкоплідністю і плодоно
сить на другий рік після са
діння.

Теплиці
Затініть рослини в сонячну 

погоду, регулярно обприскуй
те водою підлогу й полиці, 
щоб створити вологу атмо
сферу.

Фрукти ▼
Пізнє літо та осінь — саме 

час збирати урожай яблук 
і персиків.



Більшість кімнатних рослин потребу
ють вологої атмосфери. Якщо обприс
кувати рослини окремо, волога скоро 
розсіється, а коли поставити їх поряд, то 

створюється вологий мікроклімат.

4, Липень '

Органічне садівництво
Зелені добрива покращу
ють плодючість ґрунту і за
побігають росту бур’янів. 
Конюшину лугову, люцерну 
і люпин засівайте на добре 
підготовлений ґрунт.

Квіти
• Пересадіть на постійне 

місце лакфіоль і дзвіночки, 
щоб у них було більше про
стору. Рясно полийте грядку за 
день до садіння.

• Видаліть зайві бруньки 
на хризантемі.

Овочі
Коли на кущах помідорів 

на грядці сформувалося по
4 суцвіття, відщипніть вер
хівку рослини.

Фрукти
• Видаліть старе листя на 

кущах полуниці. Прополіть.

• Розмножити ожину мож
на, нахиляючи довгі гілки 
і присипаючи їх землею.



пень
Оіо-осінньому щедрий і по'ЛІтньо- 
мц лагідний та теплий, ^Іас уби
рати урожай, а грибникам — іти 
до лісу. «Серпень хліба припас, сер~ 

пень яблуком пахне», а



еіерпень

2

Зберіть урожай артишоків.

5

4

Використовуйте для газонів добриво 
повільної дії, наприклад, кісткове 

борошно.

6

Зберіть урожай бобів.

Овочі ж

• Зберіть другу партію мо
лодої картоплі і основний уро
жай картоплі, коли її  листя 
зав’яло. Картоплиння краще 
спаліть.

Фрукти Л.
Гілки дерев, на яких багато 

плодів, необхідно підперти.

Саме час зібрати трави для сушіння.



• Вибірково обірвіть листя 
на томатах, щоб більше світла 
потрапляло до плодів.

• Регулярно збирайте уро
жай томатів — це сприяє роз
витку нових плодів.

• У гарбузів у серпні вида
ляють кінці огудини з квітками 
і зав’язями дрібнішими, ніж 
яблуко, щоб решта плодів кра
ще дозріли. Поливають гарбу
зи раз на тиждень.

• У петрушки після про
ріджування обірвіть ста
ре пожовкле листя, полий
те рядки і розпушіть між
ряддя.

• Збирати цибулю необхід
но в суху погоду. Висмик
нуті цибулини просушувати 
на грядках протягом 7 днів, 
у холодну погоду і під час до
щу — під навісом або в при
міщенні.

Квіти
• Регулярно обривайте від- 

цвілі квітки запашного го
рошку — це сприяє інтен
сивному розвитку нових 
квіток.

• Поділіть іриси.

Кімнатні квіти
Розмножте Діфенбахію. На

ріжте живці завдовжки 7,5 см 
щонайменше з однією брунь
кою на кожному.

Ягоди ▼
У серпні починає дозрівати 

баштан — кавуни і дині. По
лив треба припинити. У стиг
лих кавунів плодоніжка і ву
сик усихають.

Цього місяця слід
сіяти в оранжереях 
такі квіти:
> Цинерарію
> Примулу



ерпень

8

Дозрівання сильнорослих сортів бакла
жанів прискорюють, акуратно надрі
зуючи стебло уздовж і розширяючи 

розріз дерев’яною паличкою.

Овочі дозріють швидше, якщо на ніч 
накривати їх плівкою.

12

9

Видаліть на томатах суцвіття з квітками, 
що не розпустилися, прищипніть вер
хівку рослини і обірвіть усе пожовкле

13

Урожай цибулі можна збирати, коли її 
пірця масово жовкнуть і вилягають.

Кімнатні квіти
Якщо ви зібралися у від

пустку, забезпечте вологу для 
квітів, які прикрашають квар
тиру. Це досягається за до
помогою джгута, скрученого 
з бинтів: складіть бинт у кілька 
разів і скрутіть із нього джгут. 
Один кінець джгута опустіть 
у посудину з відстояною водою, 
інший покладіть у горщик 
з рослиною. Товщину джгута 
і положення посудини з водою 
в цьому разі краще підібрати 
дослідним шляхом за кілька 
днів до від’їзду. «

Квіти
Запашний горошок — це 

швидкоросла рослина, яка 
потребує достатнього поли
ву: через брак вологи можуть 
обпасти бутони і квітки, ско
ротиться тривалість цвітіння. 
Подовжити його можна, якщо



вчасно видаляти відцвілі цві
тоноси, залишивши (у разі по
треби ) перші 2—З суцвіття на 
насіння.

• У період із середини серп
ня до початку вересня висадіть 
крокуси. Вони зацвітуть через 
два роки.

Овочі
• У кінці серпня треба 

прищипнути верхівку у брюс
сельської капусти — тоді 
стебло перестане рости і ка
чанчики формуватимуться 
швидше. Щоб качанна капу
ста не розтріскувалася, кілька 
разів пригніть кожен качан то 
в один, то в другий бік, поки 
обірвуться дрібні корінці.

• У серпні продовжує ро
сти пізня капуста. Її регуляр- ! 
ио поливають і раз на місяць 
підживлюють розчином ко- ]! 
ров’яку з невеликою добавкою 
мінеральних добрив. Проти 
шкідників обпилюють тютю
новим пилом або обприску- І 
ють відваром помідорного ба
дилля. 4

• Збирайте урожай цукро
вої кукурудзи, коли ниткопо
дібний шовк висохне і стане 
коричневим. ▼

• Перець і баклажани про
довжують поливати і підпу
шувати через кожні 5—7 днів. 
Збирання врожаю триває до 
кінця місяця. Норма поли
ву — 3 л на рослину. ▼

Органічне садівництво
Щипавки (двохвостки) часто 
ушкоджують жоржини і хри
зантеми. Якщо ви помітили 
їхню присутність, розкладіть 
поміж пошкодженими рос
линами листя бур’янів, тра
ву, вологі ганчірки, дошки. 
Комах, що скупчилися під 
цими укриттями, слід регу
лярно знищувати. Зниженню 
чисельності щипавок сприяє 
глибоке осіннє перекопуван
ня ґрунту.



С Іерпень
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Саме час для прополювання нещодавно
посадженої полуниці.
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Обприскайте вишню 11%-ним розчи
ном сірчанокислого калію: це сприяє 
кращій закладці плодових бруньок май

бутнього урожаю.

Органічне садівництво
Жуки стафілініди живуть 
у ґрунті і поїдають клііців, 
попільницю і лялечок капу
стяної мухи. Як дорослі осо
бини, так і личинки цих 
жуків дуже корисні для саду, 
тому їх не можна знищувати.

Теплиці ж
Базилік дуже теплолюбна 

рослина. Із зниженням темпе
ратури ріст зупиняється, тому 
його вирощують в основному 
в парниках і теплицях.

Овочі
Обірвіть квасолю, перш 

ніж стручки стануть жорст
кими.



Органічне садівництво
Земляні черв’яки дуже ко
рисні в саду, але можуть 
стати проблемою на газоні. 
Змітайте з поверхні газону 
купки викинутого черв’яками 
ґрунту і підвищуйте кислот
ність ґрунту шляхом мульчу
вання торфом та застосуван
ням добрив.

Фрукти ►
• Прищипніть верхівки гі

лочок смородини та яблуні. Це 
краще підживить рослини до 
зими і забезпечить рясніше 
цвітіння наступного року.

• Можна починати збирати 
яблука. Якщо насіння плодів 
має коричневий колір — яблу
ко доспіло. Але, найголовніше, 
плодоніжка яблука має легко 
відділятися від гілки. Це вірна 
ознака того, що треба починати 
збирання врожаю.

Кімнатні квіти
• Обприскуйте повітряне 

коріння рослин, таких як 
Монстера і Філодендрон, щоб 
вони не засохли.

• Пересадіть торішні ци
кламени, які відцвіли. Візьміть 
бульбоцибулину і пересадіть 
у свіжий ґрунт.





Кімнатні квіти
• У цей період можна пе

ресаджувати каланхое на по
стійне місце в горщики,

• Дуже прикрашають при
міщення рослини родини 
Бромелієві: ехмея, більбергія, 
гузманія. Не забувайте регу
лярно обприскувати росли
ни, особливо в період укорі
нення.

• Якщо ви побачили на 
ягідних кущах листя, ура
жене іржею, після збирання 
урожаю обприскайте кущі 
розчином залізного купоросу 
(300'—4 0 0  г на 10 л води) або 
хлороокисом міді (40—50 г 
на 10 л води). Гарний засіб для 
боротьби з тлею і кліщами — 
настій часнику.

Цього місяця слід садити 
такі однорічні рослини:
> Годетію
> Чорнушку
> Амарант хвостатий
> Мальву
> Резеду
> Настурцію
> Німезію

Квіти
Розсадіть стокротки (мар

гаритки). Найкраще розви
ваються і цвітуть стокротки 
на пухких повітропроникних 
і добре удобрених ґрунтах. 
У вологому ґрунті стокротки 
можуть не пережити зиму.

Овочі
Ви можете визначити кис

лотність ґрунту самі за допо
могою індикаторного папе
ру, наприклад «мультифан». 
Його можна придбати в аптеці 
чи в садівничому магазині. 
Якщо ґрунт кислий або се- 
редньокислий, його нейтра
лізують деревним попелом, 
цементом, добре гашеним 
вапном.

Фрукти
• Не знімайте мокрі після 

дощу або роси плоди. У жаркі 
сонячні дні залишайте уро
жай у затінку дерев або відра
зу ж  прибирайте в прохолод
не місце. Нагріті сонцем пло
ди, швидше за все, перезріють 
і загниють.

Теплиці
Посадіть бузок. Тільки вра

хуйте, що він не любить тінь 
і важкі кислі ґрунти.



29

Якщо більша частина цибулі пожовкла 
і лягла на землю, час ї ї  викопува
ти. Після цього її  треба просушити 
і зберігати за температури 10—12 °С та 

вологості 50—60 %.

31
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Органічне садівництво
Земляні жуки живуть у ґрун
ті, поїдають черв’яків і комах- 
шкідників, включно з личин
ками та яйцями капустяної 
мухи, а також насіння бу
р’янів, тому не вбивайте їх.

Овочі
• Щоб запобігти фітофто

рі, обприскайте томати 1%-ною 
бордоською рідиною (100 г 
на 10 л води) або розчином 
мідного купоросу (20 г на 10 л 
води) з додаванням 1 ст. лож
ки прального порошку. Не 
садіть помідори поряд із кар
топлею.

• У цей період зберіть уро
жай кольрабі. 4

• Щоб запобігти борошни
стій росі, рослини обприску
ють у вечірні години настоєм 
свіжого коров’яку (третину 
відра з коров’яком заливають 
водою, три дні настоюють, 
проціджують, знову доливають 
води у співвідношенні 1 : 3).

Теплиці
• Перевірте затінювання 

в теплицях. Потрапляння пря
мих сонячних променів у цю 
пору року може нашкодити 
рослинам.

• Розмножте заячу капу
сту (очиток). Зрізавши кілька 
листків, залиште їх підсохнути 
на кілька днів, потім висадіть 
у вологий ґрунт, змішаний із 
піском. Поставте їх так, щоб 
на них не потрапляло пряме 
сонячне проміння. Коли живці 
вкоріняться, розсадіть кожен 
в окремий горщик.

Розсадіть Африканську фіалку (сенпо- 
лію), зрізавши декілька здорових лист
ків. Посадіть їх по три в горщик зав
ширшки 7,5 см. Не висаджуйте їх ближ
че ніж 12 мм до краю горщика. Коли 
вони вкоріняться, розсадіть кожен 

в окремий горщик.



Вересень — перший осінній /місяць. 
сТСажцть, що він «одним оігом на 
літо дивиться, а другим на ^иму 
поглядає», (Лїане літній серпанок, 

обіцяючи довге тепло. , .



ересень

1

з

На звільнених грядках посійте насіння 
кропу та редиски.

Вересень — час збирання врожаю.

4

5

Органічне садівництво
Личинки комарів-довгоно- 
жоїс і хруща дуже часто псу
ють газони у пізні літні та 
осінні періоди.

▲ Підготуйте ґрунт для висаджуван
ня весняних квітів. Прополіть ділянку 

і додайте трохи кісткового борошна.

Зберіть урожай картоплі. Просушіть 
і переберіть бульби.

Фрукти
• Продовжуйте збирати 

яблука. Найкраще збира
ти урожай у суху погоду 
вранці. Яблука знімають ра
зом із плодоніжкою, яку аку
ратно відокремлюють від 
гілки.

• У першій половині верес
ня посадіть живці порічок.

• У другій половині ви
садіть живці чорної сморо
дини. Також пересадіть на 
постійне місце вкорінені го
ризонтальні відсадки сморо
дини і аґрусу.



Органічне садівництво
На ділянках, де жук-дротя- 
ник завдає клопоту, застосо
вуйте часте й ретельне роз
пушення ґрунту і знищення 
бур’янів, особливо пирію по
взучого.
Дротяники знищуються ме
ханічно, їх  можуть скльо
вувати садові птахи або 
з’їдати жужелиці.

• Щоб виявити, чи є ли
чинки довгоніжки на ділянці, 
покладіть вологий мішок 
на газоні вечірньої пори —- 
на ранок ви їх побачите під 
мішком. Знищте їх. Запобігти 
зараженню газону личинка
ми довгоніжок можна про
вітрюванням ґрунту (проко
лювання, наколювання). Діє
віші заходи — полити з лійки 
газон чи проблемні ділянки 
препаратами «Актара», «Ан- 
тихрущ».

Овочі ж
Зберіть останній урожай 

динь. Очистіть грядку від реш
ток рослин.

Теплиці
Висадіть розсаду цикламе

нів, посіяних у серпні.

Цього місяця слід сіяти 
такі однорічні рослини:
> Айстру
> Гайлардію остисту
> Лілейних
> Дельфіній альпійський

Квіти ж
• Через 2 тижні після зрі

зання цвітоносів викопайте 
бульбоцибулини ранньоквіту- 
чих гладіолусів, обріжте стеб
ла, залишивши маленький 
пеньок, потримайте 10—15 
хвилин у слабкому розчині 
марганцівки, потім просушіть 
1—2 тижні в приміщенні за 
температури 30—35 °С.

• Збирайте насіння з від- 
цвілих рослин. їх необхідно 
просушити в провітрюваному 
приміщенні за температури
25—30 °С.



$> ересень

Обірвіть велике листя петрушки — це 
прискорить ріст молодих гілочок.

11

Квіти
• Обріжте трав’янисті рос

лини, які вже відцвіли і мають 
непривабливий вигляд. Проте 
в холодних зонах це краще ро
бити ранньої весни. Гілки за
безпечують свого роду захист 
для коріння рослини. Крім 
того, гілочки рослини мають 
привабливий вигляд узимку, 
коли вони вкриті інеєм.

• Посадіть нарциси на гли
бину 15 см до того, як з’явиться 
коріння на цибулинах. Відстань 
м іж  великими цибулинами 
має бути 20 см. ▼

Витримайте кабачки, гарбузи і патисо
ни на сонці перед закладенням на зи

мове зберігання.

Установіть конструкції зі скла або це
лофану для захисту рослин томатів, 
щоб допомогти дозріти останнім пло
дам. Або обірвіть їх і складіть у ягцики, 

повністю накривши тканиною.



Фрукти *
Можете починати збирання 

урожаю обліпихи, шипшини 
і чорноплідної горобини.

Аобрива
Підживіть ваші дерева фос

форно-калійними добрива
ми — це підвищить їх зимо
стійкість і врожайність у на
ступному сезоні.

Овочі
Коли стручки квасолі по

чинають жовтіти, зберіть уро
жай.

Цього місяця слід 
сіяти такі багатолітні 
рослини:
> Злинку красиву
> Дзвоник широколистий
> Лілейник гібридний



ересеиь

Проведіть вибілювання листя 
цикорію-ендивію.

Після збирання врожаю до листопада 
обробіть дерева і кущі препаратами від 
хвороб, насамперед від парші, моніліозу 

та плямистостей. Квіти
• Для вигонки гіацинтів, 

тюльпанів, нарцисів посадіть 
по 1—3 цибулини у вазон. 
Можна горіцики з цибули
нами прикопати в землю до 
заморозків.

• Пересадіть хризантеми 
й перенесіть їх до теплиці, де 
вони потім розцвітуть.

Фрукти
• Обріжте дворічні паго

ни малини, що вже відпло- 
доносили. Приріст цього року 
акуратно пригніть до землі 
і закріпіть — так малина 
перезимує краще.

• Із середини вересня по
чинайте садіння плодових 
дерев.

Посадіть у ґрунт цибулини 
крокусів, пролісків та тюльпанів.



• Якщо стоїть суха пого
да і коренеплоди моркви не 
розтріскуються, із збиран
ням можна зачекати. Урожай 
збільшиться, а морква краще 
зберігатиметься. У льохах 
морква добре зберігається 
в моху.

• Зелене листя цикорію- 
ендивію несмачне, гірке і жор-

Для того щоб нада- 
листю салатного цикорію 

для споживання 
вигляд і смак, застосовують 
вибілювання листя (приблиз
но 12 тижнів із моменту сі
яння): зберіть усе листя в пу
чок, зв’яжіть його і накрийте 
світлонепроникною плівкою, 
залишаючи отвори для вен-

• Починається збирання тиляції. 
врожаю винограду для вино
робства.

Цього місяця слід 
сіяти такі багатолітні 
рослини:
> Геленіум осінній
> Геліопсис
> Доронікум
> Конвалію травневу

• Добре проводити форму
юче обрізання саду, видаляти 
сухі й небажані рослини.

Овочі
• Заготовлюйте насіння 

й бульби для майбутнього 
урожаю.

• Обрізання винограду во
сени проводять із середини 
вересня, закінчують його не 
пізніше 1 листопада. Основна 
мета осіннього обрізання ви
нограду — регулювання росту 
і плодоносіння куща та окре
мих його частин. Це сприяти
ме нормальному розвитку ви
нограду надалі.



ересень

23
У молодих і плодоносних садах внесіть 
органічні та мінеральні добрива. Кра
щий термін проведення цих робіт — 
початок пожовтіння листя. Максималь
на глибина перекопування 20 см. Якщо 
ґрунт пересох, краще перекопати через 

декілька днів після поливу або опадів.

24

26

▲ Яблука і груші пізньостиглих 
сортів, призначені для зберігання, 
складіть у ящики, перекладіть соломою, 

сухим сіном, грубою стружкою 
або папером.

25

Очистити садовий ставок пізно влітку 
або восени буде легше, якщо покласти 
через нього драбину або довгу дошку. 
Приберіть довкола висохлі рослини. 

Обріжте водяні рослини.

Перевірте, щоб вентиляція в тепли
цях була закрита правильно. Коли літо 
жарке, дерев’яна вентиляційна система 
може деформуватися і в зимовий час 

створювати протяги.

Цього місяця слід 
сіяти такі багатолітні 
рослини:
> Астранцію
> Айстру новобельгійську
> Ромашку рожеву

Фрукти
• Відокремте вкорінені па

гони ожини від материнської 
рослини і посадіть у ґрунт, 
збагачений перегноєм. Поли
вайте щодня протягом десяти 
днів. Висаджуйте рослини на 
відстані 1,8—3 м.



Органічне садівництво
Навіть у кінці вересня добре 

проводити боротьбу з над
земними шкідниками.

Кімнатні квіти
За молодика добре проводи

ти садіння і пересаджування 
кімнатних рослин.

• Зберіть урожай брюссель
ської капусти, як тільки голов
ки затвердіють. а

' ■о: •
'", 7̂ 3» . ■

• Починайте вкривати ба
гаторічні ягідні кущі, гцо зиму
ють у ґрунті.

Овочі а.
• Плоди гарбузів збира

ють, коли вони досягають 
зрілості, яку визначають за 
їх усохлою плодоніжкою, що 
стала твердою, як корок. Пло
ди пізньостиглих сортів або 
за дуже холодного літа зби
рають недостиглими, і вони 
дозрівають уже в процесі 
зберігання. Збирання урожаю 
звичайно починають у сере
дині вересня ясного дня, до на
стання морозів.

• Продовжуйте зимове сі
яння цибулі, моркви, буря
ку, шпинату, щавлю, озимого 
часнику, петрушки, кропу та 
інших рослин.

Квіти
• Висадіть цибулини вес

няних крокусів. Також мож
на посіяти насіння крокусів. 
Вони зацвітуть на З—4 рік.

• Приготуйте торф або ко
косову стружку для зберіган
ня багатолітників. До літа їх 
краще зберігати в прохолод
ному приміщенні, окремо від 
овочів.
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Органічне садівництво
Багато квітів, такі як айстри, 
хризантема, кришталева тра
вичка і геленіум, принаджу
ють метеликів пізно влітку та 
восени.

Овочі
Посадіть ози5\лии часник* 

стань між  зубками %ь5-—7 см, 
м іж  рядами — ЗО см. Глибина 
садіння — 4—6 см.

Газони 4
• Скошуйте газонну траву 

раз на 1,5—2 тижні.

• Розберіть, почистіть і за
пакуйте садовий інвентар, 
столи, стільці.

Квіти
До настання заморозків ви

копайте цибулини відцвілих 
гладіолусів. Акуратно піддіньте 
бульбоцибулину садовими ви
лами і вийміть цибулину разом 
із стовбуром. Якщо стовбур за
сох, акуратно видаліть його, 
якщо ні, підв’яжіть саджанець 
за стовбур у прохолодному 
місці. Коли листя засохне і об
паде, відокремте стовбур від 
бульбоцибулини.

Теплиці
Перевірте систему опалю

вання.



сЯвовтень
{Жовтень називають мінливим і не- 
передбачуваним місяцем, «01 жовт
ні сім погод надворі: віє, крутить, 

реве, уверху ллє, здоігу дме, 
3 Н113Ц мете».

% г  %



і

Посадіть цибулю. Її діаметр має бути 
0,8—1,8 см. Більша цибулина може дати 

стрілку.

З

5

2

4

6

Викопайте хрін.

7

Допоможіть зеленим томатам дозріти, 
обгорнувши їх у папір і склавши 

в яіцики.

Квіти ж
• Якщо після заморозків 

надземна частина бегонії по
шкоджена, викопайте бульби, 
стебла обріжте біля основи, 
а бульби з корінням і зем
лею, що залишилася на них, 
розкладіть у ящики в один ряд 
і занесіть у прохолодне, сухе, 
провітрюване приміщення для 
просушування на місяць.

• Починайте готувати тро
янди до зими Обріжте квіти, 
бутони й листя. Паркові і вит
кі троянди зніміть з опор і по
кладіть на ялинове гілля. -»?

4 Сплетіть цибулю в «коси» і підвісьте
в прохолодному сухому місці.



Овочі >
Викопайте цикорій салат

ний, коли його листя зав’яне. 
Коренеплоди зберігайте в про
холодних приміщеннях. Піз
ніше на них з’являться нові па
гони.

Фрукти
Ще можна посадити ягід

ні кущі. Саджанці чорної 
смородини садять похило, 
заглиблюючи кореневу ший
ку на 7—8 см у землю. Аґрус 
садять, не нахиляючи, і за
глиблюють кореневу ший
ку на 5—6 см нижче рівня 
ґрунту.

Теплиці ж
Провітрюйте телиці щоразу, 

як є можливість, щоб уник
нути застою повітря і високої 
вологості, яка моясе спри
чинити появу захворювань. 
Приберіть затінювання зовні 
теплиці.

Органічне садівництво
Прибране листя та сухі тра
в’яні рослини закладайте на 
компостну купу. Цикорій салатний



Формуйте крону дерев і кущів, обрізуйте 
зайві пагони.

Квіти
• Приберіть кілочки, яки

ми ви користувалися в літній 
період для підтримки рослин. 
Почистіть їх від решток землі, 
обробіть бактерицидним за
собом і складіть на зберігання 
в сухе місце. .

• Розсадіть саджанці рос
лин, що пустили коріння, 
у невеликі горщики і поставте 
в прохолодне місце в теплиці 
на зимовий період. т

Збираючи урожай селери, використо
вуйте лопатку, щоб відгребти ґрунт коло 
основи кореня, потім садові вила, щоб 

дістати коренеплід із землі.

12

А. Скопуючи ділянку, не видаляйте 
каміння завбільшки до 2 см. Воно 
допомагає зберегти сприятливу струк

туру ґрунту і покращує дренаж.

Кращий час для купівлі цикламенів — 
жовтень. У цю пору вони лише почи
нають квітнути. Якщо їх правильно 
доглядати, цвітіння триває до травня. 
Підживлюйте цикламени добривами 

що два тижні.



Органічне садівництво
Перекопайте ґрунт на гряд
ках і пристовбурних кругах 
дорослих дерев і кущів — так 
ви позбавитеся від шкідливих 
комах, що зимують у землі. 
Не розбивайте велике груддя

Фрукти <
Якщо ви не зробили цьо

го раніше, то ще не пізно 
обрізати пагони малини, що 
вже відплодоносили.

Злийте воду з усіх ємкостей, 
які можуть бути пошкоджені 
під час замерзання води: 
відра, садові бочки, труби літ
нього водопроводу. Особливо 
потурбуйтеся про штучні де
коративні водойми.

Газони
Якщо осінь випала сира, 

а на поверхні ділянки з’яви
лися калюжі застоялої води, 
подумайте, як поліпшити дре
наж.

Овочі
Якщо на грядках залишили

ся пряні трави і цибуля-різець, 
їх можна посадити в горщики 
і поставити на підвіконня.



Не підживлюйте кімнатні росли
ни в зимовий час, якщо тільки вони не 
квітнуть. Якщо удобрювати в горщиках 
рослини, іцо перебувають у стадії спо
кою, вони стають сприйнятливі до за

хворювань і шкідників.

Органічне садівництво
Визначтеся, що робити з опа
лим листям: якщо стоїть 
суха погода, то його можна 
використовувати для укриття 
неморозостійких багатоліт
ників, якщо йдуть дощі і ли
стя просочилося вологою — 
закладіть його в компост.

Ж о в т  е н ь

15 16

Зберіть селеру, якщо ви цього ще не 
зробили. Зберігайте ї ї  в прохолодному 

приміщенні у вологому торфі.

Поливайте тепличні рослини тільки 
вранці, щоб на ніч повітря вже було сухе. Квіти ж

Заберіть бульби -жоржин, 
як тільки їхнє листя почорніє 
від морозів. Обріжте стовбу
ри рослини на висоті 13 см 
і акуратно викопайте буль
би. Очистіть їх від надлишків 
землі, просушіть. Покладіть на 
зберігання в прохолодне, сухе, 
захищене від морозів місце. 
Підпишіть кожну рослину.



Овочі
• Продовжуйте сіяння ли

стяних овочів.

• Гарний час для засо
лювання, консервації, ква
шення.

• Починайте перекопуван
ня ґрунту і підготовку його до 
ранньовесняного сіяння.

• Добре проводити са
діння рослин, які повільно 
ростуть, коренеплодів, на на
сіння.

Теплиці
В осінньо-зимовий період 

скоротіть полив рослин.

Органічне садівництво
До складу органічних добрив 
можуть входити: кісткове бо
рошно, кров, рибне борош
но, роги й копита, морські 
водорості.

Тазони
• Проводьте полив і розпу

шення ґрунту — це сприятли
во вплине на рослини наступ
ного року.

• Приготуйте ділянку до 
засівання нового газону. Ско
пайте ґрунт, зберіть засохлі 
гілки. Навесні розпушіть зем
лю граблями. -V



Переберіть овочі в коморі, видаліть ті, 
в яких наявні ознаки зараження. ▼

25

Продовжуйте прибирання саду, спа
люючи відходи, заражені хворобами 

і шкідниками.

27
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• Саме час почистити ста
вок у саду, видаляючи листя, 
гілки та інше сміття. Горщи
ки із сортовим лататтям на 
зиму виймають із водойм, 
переносять у світле опалюване 
приміщення і розташовують 
у посудинах з водою. Потур
буйтеся про тварин і комах. <

• Укрийте цибулинні: нар
циси, лілії і гіацинти сухим 
листям, тирсою або стружкою 
шаром 15—20 см, а потім яли
новим гіллям. Крім захисту від 
морозів, ялинове гілля збере
же цибулини від мишей.

• Укрийте троянди ялино
вим гіллям, опалим листям, 
торфом тощо.

Овочі
• Якщо ви хочете навесні 

на два тижні раніше зібрати 
урожай редиски, петрушки, 
кропу і моркви, то висійте 
насіння вже зараз.

• Продовжуємо підзимове 
сіяння цибулі, моркви, буря
ку, шпинату, щавлю, озимо
го часнику, петрушки, кропу 
тощо.

Фрукти ►
• Підготуйте ями для са

діння дерев і кущів.

• Побіліть штамби де
рев або оберніть їх  білим 
нетканим накривним мате
ріалом.

•'  , '  '
Ж  "

Квіти
• Обрізку бугенвілеї з ме

тою формування кущика чи 
штамбової форми (дерева) 
можна проводити восени 
в жовтні. Під час осінньо-зи
мового сну бугенвілея скидає 
листя.

Органічне садівництво
Якщо у вас обмежена кіль
кість компосту для мульчу
вання рослин, використовуй
те чорний поліетилен. Також 
ви можете використовувати 
картон і газети.



І_____
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Посійте насіння мальви або їпток- 
троянди під зиму. Навесні з’являться 
сходи, які за літо розвинуть прикоре
неву розетку листя, а наступного року 

в липні-серпні пишно зацвітуть.

Овочі
• Можна посіяти черемшу. 

Її висівають на глибину 2— 
2,5 см, посіви засипають опа
лим листям.

• Якщо не настали замо
розки нижче ~ 4—5 °С, ка
пусту можна не прибирати. 
Підірвіть коріння, гцоб качани 
не розтріскувалися від різких 
коливань вологості ґрунту.

Квіти
• Якщо температура не 

піднімається вище +10 °С, ви
садіть гіацинти.

• Бульбоцибулини гладіолу
сів після просушування й ре
тельного очищення від землі, 
старого коріння і старих буль
боцибулин тримають у папе
рових пакетах або полотня
них мішечках за постійної 
температури повітря 5—10 °С 
і вологості 60—-70 %. Коре
небульби жоржини після ре
тельного промивання, дезин- 
фекції і просушування збе
рігають у ящиках за темпе
ратури З—8 °С і вологості 
повітря 60—70 %. їх можна за
сипати сухим піском, торфом 
або тирсою. Бульби бегонії 
після місячного просушу
вання й ретельного очищен
ня зазвичай зберігають у по
ліетиленовому мішечку з во
логим мохом або піском за 
температури 5—10 °С. Пере
віряти зберження садильного 
матеріалу треба кожні 2—■ 
З тижні.



(Листопад
іЛистопад називають воротами 
^ими, (Лїемніє рано, сонце ̂ являєть
ся рідно, Ч ервоні ігетяги горобини 
в сірому повітрі ще не т акі поміт - 
ні, яи на тлі снігц близької$ими.



1
Квіти
® Скопайте нові клумби на 

глибину ЗО см і додайте добри
ва. Зберіть і спаліть усі засохлі 
гілки. Попіл збирайте в суху 
банку.

Пересаджуючи кактус, обгорніть 
його газетою, щоб захистити руки від 

колючих голок.

Зберіть зимову капусту. Також викопай
те пастернак.

Зима — спадкоємиця літа.

• Весняні цибулинні, які 
ви не посадили на клумби або 
в горщики, можна висадити 
навколо куїців. Це захистить 
їх від морозів. «?'

Почистіть квасолю. Стебла і листя 
складіть на компостну купу.

Висадіть селеру.



Органічне садівництво
Деякі птахи шкодять фрук
товим деревам, але більшість 
корисні, оскільки вони зни
щують личинки шкідників. 
Цих птахів можна принадити 
в сад, посадивши в ньому бар
барис, глід, гостролист, горо
бину, обліпиху, тис.

Фрукти ж
® Для полегшення збиран

ня урожаю обліпихи реко
мендуємо зрізати гілочки 
з дерева, а ягоди оббирати 
вдома.

* Викопайте підщепи яблу
ні, сливи та інших культур, 
якщо ви плануєте робити зи
мове щеплення. Помістіть їх 
у підвал у вологу тирсу.

• Зніміть із дерев і зберіть 
під ними уражені хвороба
ми засохлі плоди і знищте 
їх.

Газони
Почистіть газонокосарку —■ 

зніміть засохлий ґрунт і реш
тки трави, помийте її  і до
суха витріть. Змастіть усі 
металеві частини олією. Пе- 

евірте на справність усі 
електричні частини при
строю.

Теплиці
Із першими замороками на 

ґрунті захистіть рослини, на
кривши їх мішковиною. З ран
ку, коли мороз спаде, зніміть 
мішки з рослин.

Овочі ▼
Обріжте артишоки на рівні 

ґрунту. У міру зниження тем
ператури накрийте коріння 
хмизом і зверху листям, до
водячи товщину укриття до 
ЗО—-35 см.



12

Якщо настали стабільні приморозки, 
а цвітна капуста не встигла визріти, її 
можна пересадити в парник або в гор
щик і занести до приміщення на доро

щування.

13

Квіти ж
• Двічі на місяць оглядайте 

цибулини, кореневища, коре
небульби та бульбоцибулини, 
що зберігаються у вас. Вики
дайте ті, що загнили, вирізуйте 
гострим ножем невеликі вог
нища пошкоджень і дезинфі
куйте ранки товченим вугіл
лям або зеленкою. Ніж що
разу обполіскуйте розчином 
марганцівки.

• Починайте очищати на
сіння квітів та овочів, зібране 
влітку і восени.

• Висівайте насіння вес-
• •няних квітів у промерзлу 

землю, щоб воно не пророс
ло передчасно, на заздалегідь 
підготовлені грядки. Для збе
рігання снігу, під яким темпе
ратура буває рівнішою, посі
ви прикривають ялиновим 
гіллям.

Закладені на зберігання картоплю, ко
ренеплоди, яблука та інші овочі й фрук
ти необхідно оглядати двічі на місяць 

і видаляти хворі й гнилі.

Згребіть граблями листя на компостну 
купу. Якщо залишити його на доріжках, 

у ньому з’являться шкідники. ▼



Органічне садівництво
Відкриті купи компосту при
наджують щурів, особли
во взимку, коли до них до
даються кухонні відходи. 
Понад 50 % щурів є пере
носниками зарази. Тому пра
цюючи з компостом, обов’яз
ково одягайте гумові рука
вички.

Під зиму можна сіяти такі 
однорічні рослини:
> Волошку синю
> Годецію
> Дельфіній Аякса
> Діморфотеку
> Іберис
> Календулу
> Кларкію
> Коллінсію
> Космос
> Лаватеру
> Лобулярію
> Мак самосій
> Малькольмію
> Матіолу
> Нігеллу
> Резеду
> Скабіозу
> Флокс Друммонда
> Хризантему
> Ешшольцію

Теплиці
Взимку поливайте 

в теплицях дуже обережно. 
Якщо рослини надмірно по
лити, коріння загине. Якщо 
ви не впевнені, чи треба по
лити рослину, краще цього не 
робіть. Трохи підсохлий ґрунт 
узимку кращий, ніж зали
тий.

I______



15 16 Під зиму можна сіяти такі 
багатолітні рослини:
> Аквелегію
> Гайлардію
> Гіпсофілу
> Дзвоник
> Лілейник
> Люпин

17 18

Щоб рослини в зимовому саду краще 
пристосувалися до короткого дня, по

низьте температуру повітря до 
15—17 °С.

19

Теплиці
Стежте за вологістю суб

страту, в якому зберігаються 
бульби жоржин, бегонії, жовт- 
ців, анемон. У сухому — вони 
швидко висохнуть, у надто 
вологому ■—■ вкриються пліс
нявою.

■Щ
УСІ

Зберіть після перших морозів ПЛОДИ 

дикої горобини, калини та глоду — вони 
дуже корисні людям із захворюваннями 

серця та судин. ▼

Ж ІЛ ІЙ ІГ
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Щоб гілки дерев не ламалися під тяга
рем снігу, можна підставити під них 
підпори. Кущі можна обв’язати шпага
том, дротом або накривним матеріалом.

Кімнатні квіти
Поставте листя африкансь

кої фіалки у воду, це сприяє 
розвитку коренів. Коли з’яви
ться коріння, посадіть листя 
в маленькі горщики.



Ягоди
• Після перших замороз

ків заготовлюють плоди терну. 
Сік з ягід терну має анти
бактеріальні властивості, то
му його призначають при 
розладах шлунку, виклика
них простими паразитами. 
Плоди застосовують при ди- 
зентеріях, харчових отруєн
нях, неспецифічному коліті.

Овочі
® Продовжуйте збирати 

урожай брюссельської капу
сти.

• Зберіть урожай пастер
наку, використовуючи садові 
вила. Очистіть коренеплоди від 
решток землі. ж

/

Органічне садівництво
Приберіть усе сміття в теп
лиці, оскільки саме в ньому 
розплоджуються шкідники.



Листопад
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Можна братися до квашення капусти.

Почистіть садовий інвентар: лопати, 
сапи, граблі тощо. Змастіть їх металеву 

поверхню тканиною, змоченою 
в олії. 4

Кімнатні квіти
• Зменшення (або при

пинення) поливу, зниження 
температури утримання, ви
ключення добрив — ідеальні 
умови існування для кім
натних рослин у зимовий 
період.

• Кімнатні рослини з яск
равим забарвленням особли
во тішать око восени і взим
ку. ►

Фрукти
• Наріжте однорічні па

гони для зимових і весняних 
щеплень після перших 
морозів. Зрізайте 
живці з південного 
боку крони, із силь
них і урожайних 
дерев. Прутики ма
ють бути до 40 см зав
довжки з нормально 
розвинутими брунька-



• Регулярно перевіряйте • Установіть накриття зі 
яблука і персики в коморі, скла, плівки або тирси над ку- 
Викиньте ті, які починають щами троянд.
псуватися. Якгцо їх вчасно не 
викинути, фрукти, що лежать 
поряд, теж можуть почати 
гнити.

• Із настанням легких моро
зів та відсутності снігу суниця 
може дістати значні пошко
дження, тому її  краще вкрити ЩШ 
листям деревних порід, ялино
вим гіллям або сухим торфом.

Квіти
ми. Живці одного сорту • Обгорніть декоративні 

зв’яжіть у пучок і загорніть хвойні рослини мішковиною 
у вологу тканину, потім або накривним матеріалом, 

у папір, а зверху обгорніть Це захистить їх від мокрого 
плівкою. Покладіть живці снігу й вітру, а також від со
в прохолодне приміщення. нячних опіків.



<Листопад

29 ЗО Органічне садівництво
Кажани корисні для саду, 
адже вони поїдають шкідни
ків. Не чіпайте місця їхньої 
зимівлі.

Органічне садівництво
Підгодовуйте птахів. Для під
годівлі годиться практично 
все: насіння, крупи, шмат
ки і крихти хлібобулочних 
виробів, шматочки несолоно
го сала і м’яса, маргарин, мас
ло, залишки їжі. Пам’ятайте: 
не можна давати птахам со
лону їжу і житній хліб! Важ
ливо не просто кинути на 
сніг їжу, а подати її. Для цьо
го використовуються різні 
годівниці, можна залишати 
їжу на пеньках, у крайньому 
разі — кидайте їжу на втоп
таний сніг.

Захистіть посадки цибулинних квітів 
від мишей. Розкладіть отруєні приман
ки. Коли випаде сніг, починайте обтоп
тувати грядки з квітами, порушуючи 

тим самим ходи гризунів.

Теплиці ►
Складаючи план теплиці, 

розрахуйте все так, щоб до 
неї потрапляла максималь
но можлива кількість світла. 
Також необхідно виключити 
протяги. Розташуйте вхід із 
південного або західного боку, 
так щоб протяги не потрапля
ли прямо в отвір дверей.

Квіти
Приберіть із цикламена 

й азалії зів’ялі квітки.

Овочі
Не залишайте картоплю, 

вирощену на власному городі, 
для садіння в наступному 
році — найімовірніше вона 
буде заражена вірусами і не 
дасть гарного урожаю. Краще 
купіть свіже сертифіковане 
насіння.



Закінчилася осінь (3 холодни
ми дощами, закружляли перші 
сніжинки димового місяця, «  Гру
день землю грудить, а хатинки 

студить»,



5

Квіти
® Починайте готуватися до 

Нового року! Придбайте яли
ночку в контейнері. Вкопайте 
ї ї  разом із горщиком у саду. 
А в кінці грудня внесіть у хату 
і причепуріть. Перший час 
ялиночку обприскуйте водою 
кілька разів на день. Після свят 
винесіть дерево до прохолод
ного приміщення, а за доброї 
погоди висадіть у ґрунт.

Ощд ень

Струшуйте мокрий сніг із дерев і кущів, 
щоб під його тягарем не зламалися віти.

^ Азаліям під час цвітіння необхідний 
рясний полив.

Якщо пуансетію притемнювати з 
ня, вона почне квітнути в грудні 
рослина відквітне, зів’ялі квітки 

обірвати. ►



• Перевіряйте стан коре
невищ, коренебульб, живців, 
що зберігаються у вас. Не до
пускайте пересихання або пе
резволожений субстрату. На 
дотик пісок, торф або тирса 
мають бути вологими, але не 
мокрими.

• Використовуйте сніг як 
накривний матеріал.

Теплиці
Не забувайте вмикати під

свічування кімнатним квітам, 
які цвітуть.

Г азони
Якщо ви збираєтеся купи

ти нову газонокосарку, саме 
кчас почати ї ї  підшукувати. 

Ікщо навколо вашого газону 
щаджені клумби з квітами, 

вам підійде роторна газоноко
сарка.

Овочі
• Пересадіть цикорій у ве

ликі горщики з піском. Полий
те його і поставте в тепле, тем
не місце.

• Можна посіяти зелень 
на підвіконні. Вона достигне 
якраз до Нового року. ►



8

10

Не топчіть ґрунт, оскільки це ущільнює 
і порушує його структуру.

 ̂ Перевірте на схожість насіння, що 
зберігається.

Фрукти
Огляньте підпори, які під

пирають фруктові дерева. По
шкоджені замініть.

Органічне садівництво
У пухкому снігу миші-полівки 
створюють цілу мережу ходів 
і можуть дістатися до кори 
саджанців та молодих дерев. 
Підгортайте снігом стовбури 
та обов’язково утоптуйте його 
широкою смугою довкола 
дерева. У промерзлій землі 
миші вже не зможуть робити 
ходів, а на поверхню виходять 
вельми і



Теплиці
• Якщо теплиця порожня, 

ретельно почистіть її. Протріть 
усі рами і стекла, підмостки. 
Якщо можливо, залиште двері 
й вентиляцію відчиненими на 
кілька днів, особливо якщо по
года холодна.

• Очищаючи сніг із тепли
ці, не можна користувати
ся гострими предметами, Не 
слід зчищати і крижану кір
ку —■ можна подряпати по
верхню і порушити захисний 
шар.

Квіти
• Запам’ятайте, що насіння 

таких культур, як агератум, 
бегонія завждиквітуча, лобе
лія, ерінус, садові ротики, 
мімулюс, бальзамін Волле- 
ра, петунія, портулак, тютюн 
крилатий, целозія срібляста, 
краще ростуть на світлі 
з притіненням від прямого 
сонячного світла. А таким 
культурам, як сальпіглосіс, 
флокс Друммонда, шизан- 
тус, для росту необхідна тем
рява.

• Не забувайте підживлю
вати рослини, що цвітуть.



Орцдень м н н м н п

15 16
Квіти ▼
® Обрізаючи гілки вічно

зелених рослин, щоб прикра
сити будинок, використовуйте 
гострий секатор.

18

Перегляньте хімікати, які у вас є. Всі 
препарати з простроченим терміном 
придатності повикидайте. Доберіть 
ефективні й свіжі препарати і добрива.

19

4 Складіть перелік необхідних по
купок для саду та кімнатних рослин: 
ґрунт, засоби боротьби зі шкідниками 
та хворобами, добрива, горіцики й каш

по, міні-теплиці, опори та ярлички.

• Зріжте для вигонки кіль
ка гілок бузку, черемхи, карли
кової вишні або інших кра- 
сивоквітучих кущів. Поставте 
їх у вазу, всипте у воду тро
хи цукру, для знезараження 
покладіть срібну ложку або 
монету. Можна додати ма
ленький шматочок деревного 
вугілля. Воду міняйте раз на 
З—5 днів.



* Цибулинні рослини, які 
посаджені для вигонки до 
березня-квітня, час переста
вити до приміщення з темпе
ратурою 2—4 °С. Це затримає 
розвиток паростків.

Овочі
Якщо ви ще не підготували 

ґрунт для вирощування роз
сади, візьміть його із саду, про
парте в духовці або на пару. 
До сіяння насіння зберігай
те підготовлений ґрунт у за
критому поліетиленовому па
кеті.

Фрукти
Регулярно перевіряйте фрук

ти в коморі, викидаючи ті, які 
подають ознаки гниття.

Кімнатні квіти ►
« Поливайте цикламен обе

режно, намагаючись не намо
чити квіти й листя. Обірвіть 
відцвілі головки рослини.

• У цей період добре про
водити поділ кімнатних рос
лин із метою розмноження.

® Взимку будьте 
акуратні з поливом 
кімнатних рослин — 
у цей період коре
нева система квітів 
працює в уповіль 
неному режимі, і по 
глинання вологи відбува
ється не так інтенсивно, 
як у весняно-літній пе
ріод.

і  А \'Шу

' ;  -- : , " V



Орцдень шятштшшшт шняятштяял
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Оглядайте кімнатні рослини на пред
мет появи комах-шкідників. В умовах 
недостатньої вологості можлива поява 
павутинного кліща, борошнистого 
червця, щитівки. У разі їх появи негайно 
вживайте заходів для боротьби з ними.

27

4 Якщо ви вирішили купити на Новий 
рік вже зрубану ялинку, щоб вона довше 
залишалася свіжою, поставте деревце 

у відро з вологим піском.

Квіти
• Із настанням морозної 

погоди (вночі нижче —10 °С) 
закрийте щілини в укрит
тях троянд, залишених для 
провітрювання, інакше живці 
замерзнуть і навесні перетво
ряться на шипшину.

• Обріжте останні гілки 
з пізньоквітучих хризантем 
на рівні близько 15 см над 
ґрунтом.



* Добре вкривайте альпі
нарій снігом. Для затримання 
снігу можна вкрити його яли
новими гілками.

Фрукти
• Зберігаючи яблука в зи

мовий період, дотримуйте та
ких умов: не зберігайте їх 
разом із цибулею, часником 
і картоплею. Вологість повітря 
під час зберігання має до
сягати 80—90 %, якщо вона 
буде нижча, плоди швидко 
зіпсуються.

• У районах, де зайці завда- Кімнат ні квіти
ють шкоди насадженням, об- • Пересадіть гіпеаструм 
гортайте штамби дерев рубе- у горщики діаметром 13— 
ройдом або іншим нетканим 15 см. Залиште півцибулини 
матеріалом. над ґрунтом, полийте і постав

те до приміщення, де темпера-
• У цей період свого справ- тура повітря 13—16 °С. 

жнього смаку набувають яблу
ка сортів «Аніс червоний»,
«Антонівка звичайна», груші 
«Безнасіннєва мічурінська» та 
інші.



• Для прикрашання ново
річної ялинки можна викори
стати дрібні яскраві фрукти 
з вашого сховища (яблука, 
груші тогцо), підвішені в ко
шиках із кольорового паперу 
або у зв’язаних гачком сервет
ках. Також прикрасити ялин
ку можна квітами з вашого 
зимового саду. Долучіть до ви
готовлення таких ялинкових 
іграшок дітей.

• Створіть святковий на
стрій собі і своїм близьким, 
розвісивши різдвяні віночки, 
які останнім часом перекочу
вали до нас із Заходу. Для їх 
виготовлення можна викори
стати ялинові гілочки, шишки, 
кетяги горобини чи бузини та 
багато інших флористичних 
матеріалів, які можна зібрати 
в лісі або у вас на ділянці.

З Новим роком! Працьовитості, 
терпіння та нових ідей вам 

у наступному році!

Квіти
• Взявши листя й квітки 

рослин із зимового саду, можна 
виготовити крижані декорації. 
Для цього візьміть глибоку 
миску з пластика (скло може 
лопнути), розкладіть на дні 
ягоди, квіти, листя, гілочки, за
лийте водою шаром 2—З см 
і заморозьте. На заморожене 
дно встановлюємо салатник 
меншого розміру, у зазор між 
стінками укладаємо гілочки, 
квіточки та ін. й акуратно 
заливаємо водою. Коли вода 
замерзне, у меншу посуди
ну наливаємо трохи гарячої 
води, а більшу ставимо в ка
струльку з гарячою водою, щоб 
звільнити крижаний посуд від 
форм. У теплі такий посуд до
вго не простоїть, та зате коли 

ідете на вулицю милува
лися феєрверком, то фрукти 

.такій вазі матимуть про- 
ю казковий вигляд! Так само 
>жна зробити незвичайні 

свічники.

іТрцдень

Читайте літературу з квітникарства, 
садівництва та фітодизайну. Складайте 

плани на майбутній рік.



Закінчення



Пам’ятайте, що чергування культур 
допоможе уникнути виснаження ґрунту. 
Рослину повертають на місце, де вона 
росла не раніше, ніж через З—4 роки. 
Але є винятки: томат, квасоля, суниця, 
картопля —• вони можуть рости на одно
му і тому ж  місці роками!

К р а щ и м и  п о п е р е д н и к а м и  
о с н о в н и х  о в о ч е в и х  

к у л ь т у р  є :

• Для зелених культур (крім сала
ту) — капуста, огірок, коренеплоди, ци
буля.

• Для ранньої білокачанної і цвітної 
капусти — картопля, томат, ріпчаста ци
буля, боби, коренеплоди (крім редиски, 
ріпи, редьки та брукви).

• Для середньої і пізньої білокачанної 
капусти — томат, картопля, боби, морк
ва, буряк.

• Для ріпчастої цибулі — огірок, то
мат, рання білокачанна капуста, рання 
картопля, боби, пізня капуста й кар
топля.

• Для огірка — рання білокачан
на і цвітна капуста, томат, картопля, 
боби (крім квасолі), коренеплоди 
(крім моркви), оскільки квасоля і морк
ва уражаються білою гниллю, як 
і огірок.

• Для моркви — картопля, капуста, 
зелені культури (крім салату, що хворіє 
на білу гниль), томат, боби (крім ква
солі).

• Для буряку — огірок та інші 
гарбузові, ранні картопля, капуста, то
мат і всі боби, пізня капуста.

• Для картоплі — огірок, кабачок, 
гарбуз, патисон, капуста, боби, корене
плоди, цибуля.



® Для томату, перцю, баклажана, 
фізалісу — рання білокачанна і цвітна 
капуста, огірок, кабачок, гарбуз, боби, 
ріпчаста цибуля, коренеплоди, пізня ка
пуста.

• Для часнику — огірок, томат, ран
ня білокачанна капуста, боби, пізня ка
пуста.

В р а х о в у й т е  т а к о ж  
с у м іс н іс т ь  р о с л и н . 

Н е с у м іс н і  р о с л и н и :

® Не рекомендується садити боби 
(квасолю, горох, сою) з цибулею і часни
ком. Також на боби погано діє сусідство 
чорнобривців і полину гіркого.

• Горох несумісний із бруквою, ква
солею і томатом. Горох і квасоля конфлік
тують із цибулею і часником.

• Несприятливі поєднання гороху 
з усіма видами цибулі, помідорами, час
ником, бруквою, квасолею.

• Волоський горіх пригнічує все, що 
потрапляє під його крону.

• Капуста несумісна з помідорами, 
морквою, також вона не поєднується 
з петрушкою, морквою і дуже страждає 
від винограду, що близько росте. На лист
кову капусту погано діє пижмо.

• Картопля несумісна з огірками, со
няшником, помідорами і гарбузом (вони 
можуть викликати у неї захворювання 
на фітофтору). Так само її  пригнічують: 
вишня, яблуня, малина і горобина. Не 
рекомендується садити картоплю поряд 
із селерою.

• Погані сусіди для кукурудзи — бу
ряк столовий і селера.

• Смородину й аґрус не можна сади
ти поряд, оскільки вони обидва ушко
джуються огнівкою.

•''г-М: 
/



• Цибуля не поєднується з бобами, 
горохом, квасолею. Не бажано її  са
джати поряд із капустою і картоплею. 
Для неї несприятливо також сусідство 
шавлії.

• Якщо поряд ростуть малина і су
ниця, це сприяє розмноженню сунично- 
малинового довгоносика.

• Якщо поряд посаджені обліпиха, 
суниця і пасльонові, це сприяє розвитку 
однакових хвороб.

• Огірки пригнічують помідори. Та
кож вони ворогують із картоплею та 
ароматичними травами.

• Персик пригнічує вишню, грушу та 
яблуню. їх треба садити подалі одне від 
одного.

• Не садіть поряд петрушку, огірок 
і качановий салат.

• Помідор, кріп і квасоля несумісні 
з капустою. Також помідори агресивні 
щодо винограду. А от пригнічують їх 
картопля і ріпа. Томати не садіть по
ряд з огірком, ріпою, горохом, буряком, 
петрушкою, яблунею, червоною ка
пустою.

• Редьку не садіть зі шпинатом.
• Салат несумісний із гірчицею лист

ковою.
• Буряк погано уживається з картоп

лею, шпинатом і кукурудзою.
• Тополя дуже агресивна. У ї ї  парах 

задихаються багато культурних рослин 
(яблуня, кукурудза тощо).

• Гарбуз — картопля.
• Квасолю пригнічує цибуля-шалот.
• Фенхель пригнічує практично всі 

культурні рослини.
• Дія трав: шавлія несумісна з цибу

лею, чорнобривці погано діють на боби, 
полин — на боби й горох, а пижмо — на 
капусту листкову.



\

ДЛЯ КІМНАТНОГО к в і т н и к а р с т в а :

• придбавши рослину, пересадіть її 
в керамічний горщик для квітів, заздалегідь 
підготувавши для неї ґрунт. Не забудьте 
і про своєчасне підживлення квітки, стежте 
за тим, щоб ґрунт не пересихав і, навпаки, не 
закисав від надмірно рясного поливу.

ДЛЯ САДОВОГО КВІТНИКАРСТВА:

• полив усього квітника проходитиме од
ночасно, і квіти, що потребують кардинально 
різної кількості вологи, можуть не ужитися 
поряд;

• необхідно точно з’ясувати: як краще 
висаджувати в землю ті чи інші квіти: розса
дою чи насінням, із поливом чи в суху землю. 
Який час сприятливий для садіння квітів і як 
довго вони цвітуть, треба знати для того, щоб 
ваш квітник не втратив свого святкового ви
гляду через кілька днів;

• квіти можуть бути багаторічними або 
однорічними, стійкими до холоду чи ні. Ці 
особливості треба враховувати для догляду за 
квітами. Крім того, деякі квіти потребують 
удобрювання і підрізування. З постійного 
догляду квітника можна виокремити полив 
і підрізування в’янучих суцвіть.

САДІВНИКОВІ й  г о р о д н и к о в і :

• постійна оптимальна температура 
проростання деяких рослин: теплолюбні 
культури (баклажан, перець, томати) — 
25—30 °С; холодостійких культур (капуста, 
редиска, ріпа, морква, цибуля та ін.) —■ 20—
25 °С; ‘

сПам'ятка

• із кожної плодової та ягідної культури 
у вашому саду краще мати кілька сортів 
різних термінів дозрівання;

® стандартні саджанці плодових та ягідних 
культур 1—2-літні. Запам’ятайте: що молодші 
рослини, то краще вони приживаються;

• вибираючи саджанці, звертайте увагу 
насамперед на розвиток кореневої системи 
і мичкуватості коріння;

• саджанці (ОКС) для продажу мають 
бути без листя, інакше можливе висихання 
пагонів;

• тимчасово (до 5 днів) саджанці можна 
зберегти, якщо коріння присипати вологим 
ґрунтом (торфом, тирсою, піском) або загор
нути в мокру тканину і в плівку і тримати 
в прохолодному місці;

• для кращої приживаності саджанців 
коріння перед садінням обробіть стимулято
ром коренеутворення (корневін, циркон •— за 
інструкцією);

• після садіння саджанці треба полити 
(з розрахунку 1—2 відра на 1 плодову росли
ну), ґрунт замульчувати торфом або іншим 
матеріалом (картон, плівка тощо);

• ґрунт треба готувати з осені, бо осінній 
обробіток значно корисніший, ніж весняний: 
прибирання бур’янів, внесення добрив, роз
пушення.

• Сподіваємося, що ці поради допомо
жуть вам створити чудові квітник, сад і город, 
які тішитимуть вас ще багато років!
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САДІВНИЦТВО ЯВЛЯЄ СОБОЮ БЕЗПЕРЕРВНУ ЦІЛОРІЧНУ ДІЯЛЬНІСТЬ. НАША КНИГА-ЩОДЕННИК СТАНЕ ХОРОШИМ  

ПОМІЧНИКОМ ЯК САДІВНИКАМ-ПОЧАТКІВЦЯМ, ТАК І ПРОФЕСІОНАЛАМ У ЦІЙ ГАЛУЗІ.

• У ЦІЙ КНИЗІ ВИ З ЛЕГКІСТЮ ЗМОЖЕТЕ ЗРОБИТИ НЕОБХІДНІ ДЛЯ СЕБЕ ЗАПИСИ, НАКИДАТИ ПЛАН ПОСАДОК НАСІННЯ 
АБО РОЗСАДИ.

• КНИГА-Щ ОДЕННИК ІЗ САДІВНИЦТВА ДОПОМОЖЕ ЗРОБИТИ ПЛАНУВАННЯ ВАШИХ САДОВИХ РОБІТ БІЛЬШ ГРАМОТНИМ.
• Н а  СТОРІНКАХ КНИГИ ВИ ЗНАЙДЕТЕ МАСУ КОРИСНИХ І ВАЖЛИВИХ ПОРАД ІЗ САДІВНИЦТВА!

-  д о г л я д  з а  п л о д о в и м и  д е р е в а м и ;

-  ВИРОЩУВАННЯ р о з с а д и ;

-  п о с ів  н а с ін н я ;

-  о б р о б к а  ґ р у н т у ;

-  д о г л я д  з а  ін в е н т а р е м .

С п о д і в а є м о с я , щ о  н а ш і п о р а д и  д о п о м о ж у т ь  в а м  с т в о р и т и  ч у д о в и й  к в іт н и к  ч и  г о р о д , я к и й  б у д е  

р а д у в а т и  в а с  б а г а т о  р о к і в !


