
Бонус День 1. З чого почати

Марафон “Прекрасний сад без важкої праці”
Петро та Надія Трофименко 



Бонус. З чого 
починати?

День 1. Аналіз ділянки та ваших 
цілей

● Регулярно спостерігаємо 
за ділянкою, за своїм 
садом
○ Клімат
○ Рельєф
○ Ґрунт
○ Рослини

● Аналізуємо. Рішення, які 
потребують менше сил 
та часу



Найперше: спостерігаємо

Перше, що потрібно зробити новому 
господареві нового саду – все уважно 
розглянути. 

І дуже бажано займатися цією справою 
регулярно. Особливо – у перший рік. 
Достатньо – по одній-дві годині в 
тиждень! Фотографуємо та робимо 
опорний план.

Це важка праця?

З часом ви помічатимете все більше. І 
отримуватимете від цього задоволення.



Зйомка дроном - наша ділянка, 2018 рік



На що дивитися? №1 Клімат

1. Зона зволоження: недостатня, 
помірна або надмірна. Або у якій 
природній зоні ваш садок? Степ, 
лісостеп чи лісова зона. 

2. Зона морозостійкості та зимова 
температура ґрунту. Якщо масово 
проростає навесні неприбрана 
картопля, це теплий ґрунт! 

3. Вітер. Переважний напрямок 
влітку та взимку. 

Зони морозостійкості України – так було 15-20 років тому!



Цукрові клени. Однакові саджанці, без поливу 



№2. Рельєф

1. Потрібно знати орієнтацію схилу, 
пагорби та низини.

2. Існуючі споруди. З погляду природи 
будівлі дуже схожі на … скелі! 
a. І з тих, і з інших стікає дощова 

вода, концентруючись у певних 
місцях. 

b. І ті, й інші змінюють напрямок 
вітру і перерозподіляють сніг. 

c. І ті, й інші створюють ділянки з 
певним мікрокліматом на 
північному та південному схилах.



Проект с.Деремезна, 10 га природного саду



Схема генерального плану, проект Деремезна



Посадка піонерних порід, проект Деремезна 



№3. Ґрунт. Що вам треба знати?

1. Як ґрунт 
пропускає 
воду?



Ґрунт-2. Наявність глинистих частинок



Ґрунт-3. Рівень грунтових вод



Ґрунт-4. Реакція грунтового розчину

Якщо Ви живете у зоні сухого 
клімату – чи не містить ґрунт 
надлишку солей?

Сильно кисла
Кисла, 
середньокисла

Слабокисла, 
нейтральна Як перевірити лужний грунт? 

Полийте землю 9% оцтом. Якщо 
почнеться сильне 
піноутворення, то ґрунт 
лужний.



№4. Рослини. Якщо у вас вже ростуть дерева!

1. Ви зобов’язані точно дізнатися 
породу всіх дерев на ділянці.

2. Зверніть увагу на їх здоров’я. 
Основні показники здоров’я: 
приріст та стан кори на стовбурі 
та основних гілках.

Суха вершина (або сухі великі гілки 
на освітлених місцях крони) є 
ознакою старіння або серйозного 
пошкодження коренів.



Рослини-2. Яка трава поміж дерев?

3. Різнотрав'я – щільна змішана 
рослинність, схожа на лісову чи 
лучну. Або поросль дерев та 
чагарників. Наявність щільної 
дернини або шару лісової 
підстилки.

1. Ґрунт оголений – відсутність 
зімкнутого трав'яного покриву, 
ґрунт майже голий. Щоб ґрунт 
побачити, не потрібно розсувати траву.

2. Бур'ян – високі бур'яни багаторічні та 
однорічні трави, а під ними голий або 
майже голий ґрунт.

Ці варіанти є також послідовними 
стадіями природного процесу 

відновлення ґрунту та 
рослинності. 



По-друге: аналізуємо. Є проблеми і що далі?

Найкраще, що можна 
зробити – це просто 
враховувати отримані дані! 

Немає поганих земель, є погані 
господарі!

Так, на кислому торфовому ґрунті 
погано ростуть вишні та сливи… 
Зате чудово – рододендрони, 
верески, журавлина та лохина!

Є багато рослин, що підійдуть під 
ваші умови! 

Найгірше та найвитратніше – 

це намагатися радикально 
змінити існуючу ситуацію на 

догоду своїм «хочу»

Що стоїть за кожним «хочу»? 
Примха чи щире бажання?
Треба копати глибше !!!
Хочете уникнути проблем – не 
створюйте їх!
Чітко з'ясуйте – чого ви хочете 
від свого саду!



Дякуємо за увагу

Наші контакти:

Закохані у сад

+38 (066) 403-13-96
+38 (067) 754-06-78

Веб-сайт: ilovesad.com

Фейсбук сторінка: 
facebook.com/lsadcomua

https://ilovesad.com/
http://www.facebook.com/lsadcomua/

