
День 1. Аналіз ділянки та 
ваших цілей. Приклади садів
Марафон “Прекрасний сад без важкої праці”
Петро та Надія Трофименко 



Питання першого дня марафону

1. Коротке знайомство з нами та нашим садом

2. Чому сучасні сади не є самодостатніми, або як люди 
потрапили у залежність від свого саду

3. Про цілі, або що ви насправді хочете від свого саду?

4. З чого починати? (Бонус у окремому файлі)

5. А як взагалі можна? Приклади садів, що надихають.



Знайомство: Петро та Надія Трофименко

● Маємо свій молодий сад у Київській 
обл. площею 1 га.

● За 5 років виконали більше ніж 20 
проектів природних садів.

● Є розсадник рідкісних плодових та 
декоративних рослин, на 50 видів.

● Досвід Петра в органічному 
землеробстві – більше 20 років.

● Ведемо онлайн-школу зі створення 
природних садів – вже 7-й рік.

● Подорожуємо країнами Європи, 
відвідали понад 50 найкращих садів.  



Історія черешеньки Надії

З цієї черешні почалася 
справа Закоханих у сад.
Посаджена у 2017
Фото праворуч, перед 
весіллям - це 2018
Фото ліворуч, у 2019 
черешня дала перші 
ягідки, солодкі)))
Саме вона зображена у 
нас на логотипі.



Наш сад знаходиться на пагорбі

це ми!



У нас на ділянці – вал висотою 2,5 м



Наш плодовий сад – серед сосен



Ласуємо смаколиками із саду



Наші яблука - прогулянка вранці садом



Ще красота з нашого саду)



Наші проекти – створюємо сади на замовлення



2. Проблеми 
сучасних садів

День 1. Аналіз ділянки та ваших 
цілей

● Чому сучасні сади не є 
самодостатніми

● Яка ваша залежність від 
потреб вашого саду?

● Важливий показник: 
віддача від саду / витрати 
ваших сил та часу

● Є рішення – створюємо 
природний сад!



Проблеми в сучасному саду та їх рішення
Чому сучасні сади не можуть бути 

самодостатніми?
Вчимося у Природи: 

як там вирішуються ці питання?

● Без поливу рослини сохнуть Ярусність, ущільнена посадка, немає голої землі, 
автополив, гумус, мікориза, мікрокліматичні зони, 
вологоутримуючий рельєф, водойма та інше 

● Без добрив - чахнуть Жива земля: черв'яки та мікроорганізми, мікориза, 
листовий опад, сидерати та азотфіксатори, птахи…

● Без засобів захисту рослини 
масово хворіють та ушкоджуються 
шкідниками

Підбір стійких видів та сортів, видова 
різноманітність, рослини-фітонциди, ентомофаги, 
птахи та інша корисна живність, природне 
харчування рослин та жива здорова земля

● Без обрізки – загущуються, погано 
плодять, вироджуються та гинуть

Правильне розміщення рослин (яруси, сумісність), 
дереву дають рости вільно у природній формі - див. 
приклад Масанобу Фукуока.



Ущільнена посадка 



Немає голої землі



Мульчування



Сидерати - фацелія та рукола



Азотфіксатор - маслинка вузьколиста



Яка ваша залежність від потреб вашого саду?

Чи є у вас в саду?
● Квітники, рабатки, однорічники, …
● Город та теплиця
● Виноградник
● Газон.

Є багато роботи: треба поливати, сапати, 
проривати, пересаджувати, прискати та 
обрізати тощо. 
Але немає вільного часу, а часто-густо ще 
й відсутня гармонія в саду.

Надмірна трудомісткість догляду є 
наслідком будь-яких проблем, і
гарна новина, які можна вирішити!



Важливий показник: віддача/витрати

“Думають ті, кому ліньки працювати. 
А працюють ті, кому ліньки думати!” 

Микола Курдюмов, письменник, 
популяризатор "розумного саду" 
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в основному 
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Перше рішення для зменшення праці в саду!

Це - створювати природний сад!

Природний сад забезпечує 
найвищу якість життя людини - і 
при цьому вимагає мінімального 
догляду.

Такі сади в усьому світі називають 
по-різному — пермакультурні 
сади, лісосади, сади мінімального 
догляду — найближче нам 
поняття «природний сад».



Яке наше завдання в саду?

Наше завдання в саду 
лише направляти процеси,
але не заважати Природі!



8 елементів біологічного "конструктора" 
природного саду - стійкої садової екосистеми



3. Про цілі, або що 
ви хочете в саду

День 1. Аналіз ділянки та ваших 
цілей

● Для чого вам сад?

● Цілі вищого плану 

● Що ви хочете у себе 
саду? А насправді? Або як 
знайти або побачити 
менш витратні у догляді 
варіанти.



Для чого вам сад? Для красоти (для вражень)



Для чого вам сад? Для врожаїв, смаколиків 
(це потреби та почуття)



Для чого вам сад? Ароматно (це відчуття)



Для чого вам сад? Приємно на дотик (відчуття)



Для чого вам сад? Почуття безпеки на своїй 
території.



Які ще можуть бути цілі вашого сада?

І ще бувають цілі вищого плану:

● Жага пізнання, цікавість, 
інтерес тощо

● Потреби в самореалізації, 
праці, розвитку та гармонії

● Відчуття єднання з природою і 
зі світом.



Ваші цілі від саду: ставте завдання ширше!
Що ви хочете від свого саду? А що ви можете хотіти насправді?

● Троянди конкретного сорту? Або яскраві плями незвичайної форми та приємний 
аромат?

● "Он ту" альтанку 3 на 6? Чи місце, де почитати, пообідати – із комфортом 
серед зелені?

● Груші "як у каталозі"? Чи щось смачне, соковите та корисне?

● Стрижену огорожу з туї Смарагд? Або відчувати самотність? Або захист від вітру?

● Засіяти все газоном і викошувати 
всі куточки?

Чи гуляти садом із комфортом? А може вам 
потрібен зелений фон? Або що???

Якщо ми не привязуємо об’єкти до своїх потреб, тоді ми можемо побачити інші 
варіанти. І деякі з варіантів можуть виявитися менше витратними у догляді. 
Більше підходять саме вам і вашому саду! Просто ми їх не бачимо, або не знаємо…



5. Приклади 
природних садів

День 1. Аналіз ділянки та ваших 
цілей

● А як взагалі можна? 

● Подивиться на такі сади:
○ пермакультурний сад 

Зеппа Хольцера, Австрія
○ лінивий сад Карла 

Форстера, Німеччина
○ водні сади Ади Хофман, 

Нідерланди
○ романтичний сад Клода 

Моне, Франція.



Пермакультура Зеппа Хольцера



Лінивий сад Карла Форстера



Лінивий сад Карла Форстера



Водні сади Ади Хофман



Романтичний сад Клода Моне



Які ще є приклади, у кого можна вчитися

● у піонера природного садівництва 
Масанобу Фукуока (Японія)

● в лісових плодових садах Чаїр в 
Криму та Адигеї

● для великих господарств: 
- реграріанізм Дарена Догерті 
(США), 
- агролісництво Ернста Гетча 
(Бразилія), 
- лісопольова система Марка 
Шепарда (США).

● і найголовніше – у ПРИРОДІ!



Домашнє завдання до 1-го дня

1. Подумайте над цілями. Що ви хочете від свого 
саду? А що ви можете хотіти насправді?

2. На що ви витрачаєте найбільше сил та часу?

3. Напишіть ваш перший крок, щоб витрачати менше сил 
та часу у 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/

