
День 2. Планування. Принципи 
дизайну самодостатніх садів
Марафон “Прекрасний сад без важкої праці”
Петро та Надія Трофименко 



Питання другого дня марафону

1. Найголовніші принципи самодостатнього саду: 
ярусність та групування рослин

2. Етапи життя та зонування саду

3. Сад – це завжди процес. Чому статичний сад не може 
бути самодостатнім?

4. Регулярність, або все в потрібний момент!



1. Ярусність та 
групування

День 2. Планування. Принципи 
дизайну самодостатніх садів

● Поняття ярусності у саду

● Книга “Посадки у пост-
природному світі”

● Сади “нової хвилі” Піта 
Удольфа



Природний сад неможливий без ярусів!

На присадибній ділянці 
невеликої площі ми виділяємо 
3 види ярусів:

1. Структурний ярус
2. Сезонно-тематичний ярус
3. Ґрунтопокривний ярус.

Яку б зону в природному саду 
ви не створювали, – розарій, 
міксбордер, плодовий сад, 
навіть лісову зону – завжди 
використовуйте ці три яруси!

структурний ярус

сезонний 
тематичний ярус

грунтопокровний 
ярус



Структурний ярус – кістяк посадки

Це великі рослини: дерева, домінантні 
чагарники, іноді високі багаторічникі та 
злаки.

Перевага структурних рослин у їхній 
тривалій сезонній привабливості. 

Використовуйте у цьому ярусі масиви з 
чагарників та дерев, вони потребують 
набагато менше догляду.

Планування будь-якої зони природного 
саду, будь-якого квітника малого 
догляду, – треба починати саме з них! 



Сезонно-тематичний ярус - декоративні 
багаторічники

Це головний інтерес посадок 
в саду. Привертає на себе 
увагу під час піку 
декоративності у різні пори 
року. 

Ваше завдання при плануванні 
цього ярусу - різноманітність, 
щоб одні рослини наповнювали 
садок красотою, коли інші вже 
закінчують “виставу”.

Групуйте квітучі рослини в блоки за часом їх цвітіння та максимальної 
декоративності. Повторюйте ці блоки в саду поміж структурного ярусу.



сезони квітування в нашому саду



Ґрунтопокривний ярус – 1-й спосіб боротьби з 
бур’янами

Це головний елемент саду малого 
догляду. Використовуйте цей ярус так, 
як ви використовували б мульчу!

Головне призначення – функціональне, 
тобто утримування фітоценозу (садової 
екосистеми) єдиним цілим: захист від 
висихання, від бур’янів, постачання 
нектару для бджіл тощо. 

Використовуйте мікс рослин з різними 
стратегіями поведінки, наприклад, які 
клоново розростаються або швидко 
самосіються.



Троянди + ґрунтопокривні: очиток та конюшина



ґрунтопокривні - очитки, флокс, яснотка



Багатоярусність природного саду - за прикладом 
лісової спільноти

1. Є пряма залежність лісистості місцевості та 
опадів над нею – за 100% лісистості кількість 
опадів зростає на 15-20%.

2. Випаровування з нижніх ярусів і ґрунту - 
30-40% від випаровування на безлісих ділянках. 
У спекотні дні:
● під пологом t нижче на 10°C і більше,
● вологість повітря вища на 20-20%,
● випаровування з ґрунту в 6-8 разів менше.

3. Ліс знижує поверхневий стік води, 
переводячи його у внутрішньоґрунтовий. На 
безлісних територіях весняний поверхневий 
стік може перевищувати стік у лісі у 30-40 
разів!

Вплив багатоярусного саду на 
водний баланс



Рекомендована література

Книга: “Посадки у пост-
природному світі” 
Томаса Райнера та 
Клаудії Вест



Піт Удольф, ідеолог садів “нової хвилі”
Такий сад має 
бути вільним, 
спонтанним, 
близьким до 
природи та 
красивим у 
будь-яку пору 
року. 

Ці сади 
вимагають 
невеликого 
догляду.



"Нова хвиля" садів у природному стилі

Перш за все проводиться робота 
з формами рослин, задіяні 
"архітектурні" можливості, так 
виділяються суцвіттями: кульки, 
свічки, парасольки, екрани, 
ромашки, пір'я та ін.;

Ідеальний сад чотирьох сезонів: 
● 30% – квітучих навесні, 
● 40% – влітку, 
● 25% – восени, 
● залишок – зимові 

«прикраси».



Піт Удольф: Я не намагаюся створити природу, 
хочу створити відчуття природи, спонтанності.

“Якщо придивитися до природи... 
квітучі луки навесні створюють 

почуття екстазу, яке хочеться 
принести додому. 

Але ви не можете скопіювати те, що 
побачили – воно надто велике. 
Копіювання маленької частини 

також не увінчається успіхом. 

Природна біосистема відрізняється 
від тієї, що у вашому саду, тому що в 

природі вона підтримується усіма її 
мешканцями”.



2. Етапи життя 
саду

День 2. Планування. Принципи 
дизайну самодостатніх садів

● Етапи життя саду

● Необхідні зони та об’єкти 
у природному саду

● Зонування за частотою 
відвідування



Етапи життя природного саду

Мають відношення як до саду, так і до садівника 😄
1. Підготовчий етап, 2-4 рік

2. Посадка дерев та кущів, 2-6 рік

3. Наведення краси

4. Етап молодості, 6-10 рік, зазвичай пізніше

5. Етап зрілості: не раніше 10 року. 
Якщо з “нуля” – то з 15-20-го року.



1. Розчищення зайвого, упорядкування 
існуючих цінних дерев: санітарна обрізка, 
лікування, перещеплення диких плодових.

2. На великих "голих" ділянках - посадка 
вітрозахисних смуг з швидкозростаючих 
культур (тимчасові смуги). Догляд за ними.

3. Спостереження за умовами освітленості, 
вітрами, стоком води, накопиченням снігу та 
опалого листя… Мінімум - 1 рік.

4. Зонування ділянки, складання ескізного 
плану, закладка розсадника, городу.

5. Тільки потім - прокладання доріг, 
будівництво, земляні роботи, підведення 
комунікацій, вирішення питання з водопостач.

№1. Підготовчий етап, 2-4 роки 



№1. Підготовчий етап (продовження)
6. Завезення та розкидання великих доз 
органіки (тирса, солома, листя тощо) для 
покращення властивостей, оживлення 
ґрунту.

На колишніх ріллях і пасовищах – посів 
сидератів… 
На перезволожених ділянках – 
спорудження дренажної системи. 

7. Регулярний покіс високотрав'я (луговий 
газон), порослі віддалених дерев і 

чагарників (для виснаження коренів - 2 роки, раз на місяць). 

8. На цьому етапі – жодних квітників, розкиданих по ділянці. Максимум – один біля 
будинку, до 10 кв.м. Щоб награтися досхочу 😃 Можна застелити місця ("плями" та 
"смуги") майбутніх посадок чимось світлонепроникним... на сезон. Легше буде садити, 
сапати.



Найпоширеніші помилки етапу №1

Перша помилка. Сад «забивається» 
абсолютно банальними (і часто - 
трудомісткими!) чагарниками і 
трав'янистими багаторічниками, що 
щедро роздаються сусідами та друзями 
(див. четвертий етап). Будьте пильні… 😃
Друга помилка. Висаджування 
плодових у неймовірних кількостях. Але 
ви фізично не зможете з'їсти врожай із 
10 яблунь... Або вчасно зібрати (і 
переробити) 100 кг ягід смородини...



Етап №2. Посадка дерев та кущів, 2-6-й роки
До посадок приступати тільки після 
виконання 1-го етапу! Інакше ваша 
праця (у 80% випадків) піде нанівець 😱
Злісних бур'янів та порослі чагарників 
вже не повинно бути, побут 
облаштований, вода для поливу є, ґрунт 
оживає, тимчасовий вітрозахист 
підростає і починає працювати.

1. Вибір, розміщення та посадка рослин 
для створення довготривалого “скелета”. 

Це дерева першого-другого ярусу, 100% стійкі у ваших умовах. Липи, дуби, клени, 
горіхи, сосни, модрини, гінкго… З плодових – те, що залізобетонно стійке.

2. Розміщення та посадка постійних живоплотів (бажано – хвойних) та/або масивів, 
групп стійких чагарників.



Етап №2. Посадка дерев (продовження)
3. Також на цьому етапі розміщуємо 
точкові посадки високих хвойних, 
особливо там, де треба перекрити пряму 
видимість.

4. Тільки після пп. 1-2 (!) ... а на голих 
ділянках, що продуваються через 2-5 років 
розміщуємо і висаджуємо плодові, ягідні.

5. Залишилися вільні місця – а їх багато, 
рослини молоді – “забиваємо” 
недорогими, що легко розмножуються, 

і недовговічними чагарниками. Щось із них полюбиться і залишиться, щось пересадиться… 
Але, в нормі, більшість виконає свою роль: заповнення порожнеч, яскравість у перші роки, 
урожай до стадії “дівати нікуди”, придушення бур'янів і років через 5–10 піде в компост.



Етап №3. “Наведення краси”
Сад досягає першого "розквіту". Все 
пахне, але піт садівника все ще 
вимірюється відрами  просапування 
трав'янистих багаторічників-квітників, 
косіння трави займає ще багато часу...

1. Займаємося благоустроєм: доріжки, 
альтанки, лавки, більш пристойний 
паркан. До будівель та парканів 
підсаджуємо ліани.

2. Закладаємо квітники. Бажано великими групами з тих рослин, які вижили на 
вашій «експериментальній» ділянці біля будинку. Зазвичай на цей час приходить 
більш «тверезий» погляд на вибір багаторічників. На перший план виходять 
довговічність, невибагливість та «самостійність».



№4. Етап молодості саду, 6-10 рік, зазвичай пізніше
Посадки подекуди зімкнулися, плодово-ягідні 
дають урожай, вітрозахист працює, багато 
листового опаду, гарний мікроклімат, під деревами 
вже є затінені ділянки, змінився склад бур'янів.

1. Беремо в руки секатор, сучкоріз і бензопилу. 
Підрізаємо, а згодом і видаляємо, тимчасовий 
вітрозахист (постійний -підростає), набридлі, 
хворі або підмерзаючі, загущені чагарники. Або 
віддаємо в дитячий садок, сусідам тощо.

2. Часто туди ж (у компост, подрібнювач або на 
дрова) з часом вирушають багато колючих рослин. 
А також рослини, що дають поросль… Приходить 
розуміння, що краса і користь цих рослин… нижче 
за колючки та порослі…



№4. Етап молодості саду (продовження)
3. Формуємо дерева, саме зараз 
закладається основа крони.

4. Дуже важливо на цьому етапі 
«переламати» жалість або 
жадібність і залишити тільки 
найкраще! Особливо, якщо 
спочатку насаджували багато і 
густо (що, до речі, нормально!)

Інакше сад перетвориться на джунглі, хвойні оголяться знизу, цвітіння 
ослабне… Або – сад вимагатиме постійного трудомісткого догляду зі 
збереження всього. Більшість садівників «застрягають» саме на цьому етапі…

5. Висаджуємо тінелюбні та тіньовитривалі рослини нижнього ярусу, як 
чагарники, так і багаторічники.



№4. Етап молодості саду (продовження)
6. До найбільших дерев, а не тільки на 
опори, можна підсаджувати 
неагресивні ліани.

7. На місця, що звільнилися, висаджуємо 
всілякі «екзоти», умови (і досвід) вже 
дозволяють…

8. Часто цьому етапі вимальовується 
деяка «спеціалізація» саду. Комусь 
ближче карликові хвойні чи плодові, 
хтось в захваті від рідкісних цибулинних, 
ліан чи орхідей, хтось колекціонує злаки 
чи рододендрони… Це залежить і від 
умов ділянки.





№5. Етап зрілості саду… та садівника)

На перший план виходять санітарне обрізання та 
збирання врожаю. Періодично якийсь куточок саду 
реконструюється. Недовговічні та банальні рослини 
перейменовуються на «сміття» або на «милі 
бур'яни».

Випади дорослих рослин сприймаються не як 
трагедія, бо як природний процес і можливість 
посадити щось нове.

Дрова можна не завозити, вистачає своїх... 
"нетрудомісткий")))) газон залишений тільки там, де 
він реально потрібний. 

Утворюється самосів деревних рослин, ефемероїдів.



Необхідні об’єкти природного саду 

1. Живоплоти, вітрозахисні смуги
2. Піонерні дерева, азотфіксатори 
та вітроломи
3. Водойма (відновлення водного 
балансу, природний ставок)
4. Зона незайманої природи, 
лісова галявина
5. Готель для комах
6. Пасіка з колод або бортів
7. Розсадник, якщо ділянка 
велика.



Угруповання об'єктів саду по 
зонах 1-5:

0 - дім

1 - зона щоденного 
відвідування

2 - зона життєзабезпечення

3 - зона виробництва

4 - зона пасовищ, лісосаду

5 - буферна зона

Зонування за частотою відвідування



3. Сад – це процес

День 2. Планування. Принципи 
дизайну самодостатніх садів

● Чому статичний сад не 
може бути 
самодостатнім?

● Концепція Жиля Клемана 
“Сад у русі” 



Сад - це процес, а не результат

Тому сад не можна "зробити"... 
Він неминуче змінюється! І це 
нормально. 

Сад у кожну мить інший. 
Сезони року, час доби, 
погода... Повільне зростання 
дерев, їх зміна, їх загибель 
нарешті... 

І цей процес включає нас із 
вами. Динаміка - це закон 
життя, закон саду.



Чому статичний сад не може бути самодостатнім?

Коли ми намагаємося заперечувати 
динаміку життя:
● зробити сад статичним, 

"ідеальним" – все стрижемо, 
очищаємо і вирівнюємо,

● занадто поспішаємо отримати 
результат – саджаємо 
крупноміри, стелимо готовий 
газон тощо,

ми змушені стримувати динаміку у 
вигляді додаткової праці садівника, 
хімічних обробітків і т.п.



Жиль Клеман. Концепція “Сад у русі”

Природність – це головна ідея "Саду в русі", 
людина повинна не насилувати природу, а 
лише допомагати природному ходу речей.

“Головне правило садівництва – це не 
забруднювати природу: ні землю, ні воду, ні 
повітря. Якщо твій сад потребує добрив, 
штучного поливу або машин, значить, ти 
пішов наперекір природі, посадив щось, що 
не може вижити самостійно. І це 
неправильно. Треба лише створити умови 
для природи, щоб вона сама шукала свій 
шлях. Вона завжди дивує, завжди вигадує 
щось. І найчастіше робить це краще, ніж ми 
могли б очікувати”



Парк Андре Сітроена в Парижі – робота Клемана



Парк Андре Сітроена



Парк Андре Сітроена



4. Важливі 
правила в саду

День 2. Планування. Принципи 
дизайну самодостатніх садів

● Більше часу уважно 
спостерігайте, аніж щось 
робіть!

● Регулярність, або все в 
потрібний момент



Робота в саду по півдня раз 
на тиждень набагато 
ефективніша, ніж два дні 
"авралу" на місяць... 

А півгодини обходу саду з 
аркушем паперу 
дозволяють вчасно 
помітити проблеми та 
зробити найважливіше 
одразу. 

Головне правило садівника: регулярність



Домашнє завдання до 2-го дня

1. На якому етапі життя знаходиться ваш сад і ви, разом з ним, як 
садівник 😄
2. Які функціональні зони та об’єкти вже є у вашому саду? А які 
плануєте зробити (живопліт тощо)? 

Напишіть їх по порядку: на першому місці те, що забирає (або 
буде забирати) найбільше сил та часу 🙄  На останньому – те, що 
майже не потребує від вас догляду 👍
3. Проаналізуйте п.1 та вирішіть, які зони та об'єкти ви зменшите 
або збільшите, що переплануєте, а від чого відмовитесь. А може 
все залишите, як є 😀



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/

