
День 3. Рослини

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



Питання третього дня марафону

1. Принцип природного саду: “правильній рослині – 
правильне місце”

○ видова різноманітність,
○ як правильно вибрати місце,
○ поєднання рослин.

2. Що робити з бур’янами. 

3. Як зменшити догляд за газоном, 
та подолати кореневу поросль.



1. Правильній 
рослині – 
правильне місце

День 3. Рослини

● Видова різноманітність в 
саду. Для чого?

● Як вибрати правильні 
рослини для саду?
○ призначення
○ умови (обмеження)
○ стійкість, надійність та 

кількість догляду 

● Поєднання рослин. Де 
правильне місце для 
рослин у вашому саду? 



Правильні рослини? В правильне місце?

Як це зменшує працю у саду?

Наша стратегічна мета – створити 
природний сад, який є самодостатнім, 
“сам себе доглядає”. 

А рослини є живим “будівельним 
матеріалом” природного саду.

Отже, якщо ви “побудуєте” сад з 
неправильного матеріалу, або 
неправильно складете “цеглини” разом, 
то отримаєте фундаментальні 
проблеми. А воно вам треба?



Видова різноманітність у природі

Уссурійський 
заповідник – 
природний 
дендропарк. 

На 1 га кедрово- 
широколистяного 
лісу: 50-60 видів 
дерев та 
чагарників, 4-5 ліан 
та більше сотні 
трав'янистих видів.



Вирощуйте в саду максимально 
широкий набір культур та сортів.

● отримаєте надійний урожай у разі 
катаклізмів,

● хочете декілька дерев одного 
виду? саджайте сорти з різними 
термінами цвітіння, з різною 
стійкістю до шкідників та хвороб

● рідкісні рослини набагато менше 
уражаються шкідниками та 
хворобами

● частина врожаю - для птахів

Видова різноманітність в саду 



Кількість видів рослин у природному саду

Проблема сучасних плодових садів – це 
бідний видовий склад. 

Крім того: яблуні, груші, сливи, вишні, 
черешня, персик, абрикос, черемха, 
горобина, глід, шипшина та ін, — із 
сімейства розоцвіті — мають спільних 
шкідників, хвороби, конкурують із 
харчування.

На ділянці розміром від 0,5-1 га має зростати не менше 300 видів 
багаторічних рослин: трав, чагарників та дерев.
На дачній ділянці 5-6 соток – мінімум 100 видів.



Рідкісні плодові, екзоти

● Хурма віргінська
● Азіміна
● Мушмула німецька
● Зізіфус
● Горобина домашня
● Горобина глоговина (берека)
● Фісташка справжня
● Мигдаль звичайний
● Гінко білоба



Різноманітність горіхоплідних культур

● Горіхові: грецький, чорний, 
маньчжурський, серцевидний...

● Карії: бахромчаста, пекан, 
овальна та ін.

● Березові: ліщина, ведмежий 
горіх

● Соснові: сосна європейська, 
сибірська, корейська, стланік, 
сосни Арманда, Джерарда та ін.

● Ксантоцерас, або чекалкін горіх
● Букові: каштан їстівний, бук 

(чинарик), дуб (шлунки)
● Лотос Комарова



Рідкісні медоносні культури

● Еводія Даніеля, бджолине 
дерево

● Бархат амурський, коркове 
дерево

● Гледичія безколючкова
● Софора японська – джерело 

здоров'я
● Акація Маака, "чорний дуб"
● Павлівнія повстяна, 

імператорське дерево
● Лох вузьколистий, дика 

маслинка
● Леспедія двокольорова
● Пухирник деревоподібний



Ще переваги видової різноманітності

● Досить легко забезпечити в саду 
квітування від снігу та до снігу

● Крім естетичного задоволення, 
безперервно квітучий сад здатний 
прогодувати пилком і нектаром велику 
різноманітність комах. 

● А велика різноманітність комах – це 
процвітання птахів та комахоїдних 
тварин. 
○ запилення за будь-якої погоди. 
○ гарантія стримування шкідників. 
○ естетичне задоволення – багато 

комах напрочуд красиві.



Різноманітність взимку

Зима в саду з великою різноманітністю 
організмів – зовсім не мертвий сезон! 

● Які гарні хвойні дерева на тлі снігу.
● А вічнозелені листяні рослини та 

високі кущі злаків) 
● Безліч листопадних дерев і 

чагарників 
○ з незвичайною формою крони, 
○ з химерними вигинами гілок, 
○ з незвичайно забарвленою 

корою, 
○ з яскравими плодами тощо.



Як вибирають рослини майже усі? Де тут помилка?

1. Притягнути рослину, вибрати їй 
місце – де «хочеться», потім 
приготувати їй ямку з «підходящим 
грунтом», посадити… 

2. І потім постійно: 
a. поливати, бо місце для неї сухе, 
b. вкривати на зиму, бо снігу немає, 
c. боротися з хворобами та 

шкідниками, бо вони гарно 
«чують» ослаблені рослини 

d. і т.д., і т.п.



Як правильно вибрати місце для рослини?

Перш ніж вибирати рослини для конкретної 
ділянки свого саду, визначте, які умови 
(мікроклімат) на них там чекають.

п.1. Спочатку визначити вихідні умови,
п.2. Потім під них підбирати рослини!

Або так: визначити вихідні умови, внести 
корективи до рельєфу (змінюючи 
мікроклімат), і тоді – підбирати рослини.

Принцип вибору місця дуже простий – садити рослину 
туди, де умови схожі на умови його батьківщини.



Як шукати необхідні рослини в базах?

База дерев 
https://bomenwijzer.be/zoeken 
ініціатива Агентства природи та 
лісів, розроблена компанією 
Inverde.

Системи пошуку розсадників 
(російською мовою): 
https://www.ebben.nl/ru/treeebb/  

https://www.vdberk.ru/derevya/

https://online.bruns.de/ru-ru  

https://bomenwijzer.be/zoeken
https://www.ebben.nl/ru/treeebb/
https://www.vdberk.ru/derevya/
https://online.bruns.de/ru-ru


І ще пару рекомендацій з вибору рослин

1. Вибирайте перевірене у місцевих умовах!
Ви повинні бути точно впевнені, що саме цей вид і сорт може 
рости у вашому кліматі та на вашому ґрунті. І без догляду.

2. Вибирайте імуностійкі невибагливі сорти рослин. Вам точно:
❖ не підходять плодові дерева на карликових підщепах,
❖ не підходять сорти квітів для комерційного виробництва.

3. Рослини вирощені з насіння мають більше стійкості, аніж 
щеплені, або вирощені з живців. 

4. Більшість рослин краще із закритою кореневою системою. 
Взагалі пересадка з відкритим коренем - це найбільший стрес 
у житті рослини.



Поєднання рослин у саду

Принцип 1. Рослини різних 
життєвих форм добре 
уживаються між собою, 
менше конкурують та живуть 
довше. 

У складнішому співтоваристві 
більше різноманітних ніш для 
живності.

Рослини з подібними життєвими формами конкурують друг з 
одним (ті самі розоцвіті). Через війну менш пристосовані 
рослини слабшають і гинуть. Особливо – якщо їх періодично 
не «мирити» обрізанням.



Поєднання рослин у саду (продовження)

Принцип 2. 
Поєднання рослин із 
різними ритмами 
вегетації. 

Вічнозелені плюс 
літньозелені 
(листопадні) плюс 
ефемероїди 
(ранньовесняні 
цибулинні та ін.).

Принцип 3. Поєднання рослин з різною вимогливістю до світла. Світлолюбні зверху і 
з краю, тіньовитривалі - внизу і в середині.



Поєднання рослин у саду (продовження)

Принцип 4. Поєднання 
рослин з різною 
тривалістю життя та 
швидкістю росту.

Наприклад, чагарники, 
що швидко ростуть, або 
дерева-піонери 
створюють сприятливий 
мікроклімат для повільно 
зростаючих або більш 
вимогливих видів. 



Поєднання рослин у саду (продовження)

Принцип 5. Бажано, щоб 
була певна конкуренція між 
сусідніми рослинами, але в 
той же час у кожної 
рослини у співтоваристві 
має бути вільний «сектор 
зростання», що відповідає 
його особливостям, 
вимогам до освітленості та 
тривалості життя.

Сектор зростання може 
бути широким, а може 
вузьким.



Поєднання рослин у саду (продовження)
Принцип 6. Поєднання 
рослин різного віку – 
молодих, зрілих, 
старіючих.

Краще п'ять-сім «напів»-
яблунь різного віку, що 
ростуть у змішаних 
групах, ніж два окремі 
«ровесники». 

Тоді сумарне 
плодоношення буде 
рівномірним, без перерв 
та без надмірних 
урожаїв. 



2. Що робити з 
бур’янами?

День 3. Рослини

● Яка причина виникнення 
проблеми бур’янів?

● Що з цим робити?

● Поступовість та 
локальність

● Якщо вже очищати від 
бур’янів…



Причина появи бур’янів
«Бур'яни» всього лише 
використовують ресурси, що 
раптово звільнилися або не 
використовуються. Мають 
плюси: виробляють біомасу та 
збільшують різноманітність 
видів 😀
«Бур’янів» немає, якщо немає 
вільних ресурсів. Коли всі 
ресурси (світло, вода, 
харчування) повноцінно 
використовуються корисними 
рослинами.

Непотрібне росте тоді, коли потрібне 
росте погано. Або не росте зовсім.



Як перехитрити бур’яни?

1. Святе місце пустим не буває. 

Мораль – усі ніші мають бути зайняті. 
У часі та у просторі. Крім того, у разі 
раптової появи вільного місця, воно 
має само заповнитися сусідніми 
рослинами. Тими, які вам потрібні. 

Отже, альтернатива «бур'янам» – 
рослини, які займають їхню нішу.

2. А щоб не сходило будь-яке насіння з 
ґрунту – відразу мульчувати, при 
чому товстим шаром! 



Поступовість та локальність
Не обов'язково одразу звільняти весь 
простір саду від «бур'янів». Де ви 
візьмете стільки рослин та умілих рук, щоб 
протягом кількох днів засадити та 
замульчувати весь сад?

Достатньо очистити від бур'янів стільки 
площі, на скільки у вас вистачить рослин, 
часу та мульчі. Якісно очистити та 
багатоярусно «окультурити» 

А на решті площі бур'яни достатньо 
стримувати. І витісняти однорічні. Для 
цього їх потрібно просто регулярно (до 
цвітіння та утворення насіння) скошувати, 
поступово перетворюючи на луговий 
газон.



Якщо вже очищати від бур’янів…
1. Треба зберегти у грунті 

гриби, бактерії, комах, 
дощових червяків тощо. Вони 
стануть у нагоді!

2. Не наступати на граблі, тобто 
не треба сапати, а також ні в 
якому разі не 
використовувати гербіциди!!!

3. Закривати від сонця чорною 
плівкою, або геотекстилем - 
також не варіант!

А що ж тоді робити з бур’янами?



Що робити з бур’янами? Лишити їх світла: 
від 3 теплих місяців - до 12 місяців

Варіант один – накрити бур'яни 
матеріалами, що розкладаються, які 
не потрібно буде прибирати.

Головне – матеріали повинні 
протриматися довше, ніж бур'яни.

1. Ідеально: тирса, подрібнені гілки 
або кора, тріски, стружка, горіхова 
шкаралупа. Шар 15-20 см.

2. Листові матеріали: картон + 5-10 см 
тирси або іншого пухкого матеріалу, 
вистачить на 2-3 міс, тому можливо 
доведеться повторити. 

Або ще варіант: старий лінолеум.



Органічних матеріалів треба багато
Багато, але – лише один раз на 
кожну площу. У майбутньому, при 
правильному розміщенні рослин та 
потужному їх розвитку, природний 
опад  самостійно формуватиме 
«правильну» пухку мульчу потрібної 
товщини.

Перевезення на тачці легких 
сипучих матеріалів (один раз!) і 
розкладка картону набагато 
приємніше безглуздого 
(регулярного!) колупання ґрунту.

І результат потішить більше!



Очистили – одразу садіть! Або до очистки!

Дерева, чагарники та великі багаторічники 
дуже добре садити до очистки. І «душити» 
бур'яни вже під ними: 
● за 1-3 роки раніше ви отримаєте 

перші плоди (квіти, гарну крону) за 
рахунок більш ранньої посадки та 
дуже потужного початкового 
розвитку;

● ви можете серйозно заощадити, 
купивши не такі великі саджанці;

● вільних ресурсів буде менше, отже, 
менше шансів у бур'янів; 

● швидше наростатиме різноманітність 
– запорука стійкості ландшафту.



3. Як зменшити 
догляд за газоном

День 3. Рослини

● Як перетворити існуючу 
змішану рослинність у 
невибагливий та 
довговічний газон

та подолати кореневу 
поросль: вишні, сливи, 
терен.

● Газон з конюшини 
повзучої, білої.



1. Ретельно очистити поверхню 
ґрунту від сміття, грубих стебел 
трави та чагарників. Корчувати 
пеньки та коріння немає 
необхідності. 

2. Якщо поверхня грунту на газоні 
не зовсім рівна, бажано провести 
підсипку ям. 

3. Почати регулярно косити 
очищену площу: приблизно раз на 
тиждень-два, або рідше. 

Як перетворити існуючу змішану рослинність у 
невибагливий та довговічний газон

Головне, не дозволяти нічому вирости вище 10-15 см! Особливо – 
у перший рік. Скошувати краще на висоті близько 5-7 см.



Технологія створення газону (продовження)

4. Через кілька місяців 
стрижки газону (у середині 
літа) поросль чагарників та 
сильних трав потрібно ще 1-2 
рази зрізати секатором. Цього 
разу – трохи нижче поверхні.

5. Такий «дикий» газон 
зовсім не треба поливати та 
удобрювати! Достатньо 
регулярно косити та 
залишати скошену траву.

 6. Якщо травостій рідкий, можна дозволити травам відцвісти і дати насіння. Для 
цього достатньо припинити косіння навесні і відновити його, коли насіння трав 
дозріє і почне осипатися.



Газон із білої конюшини

Переваги: густо росте, м'який, естетично 
виглядає, росте у висоту не більше 10 см 
і не вимагає багаторазових скошувань, 
невибагливий до умов проростання, 
стійкий до навантажень, легко 
відновлюється, покращує ґрунт. 

Він також має властивість розростатися, 
тому необхідні огорожі для городу, 
квіткових клумб та ін. 

Посів насінням з розрахунку 0,5 кг на 1 
сотку. При посіві змішати насіння з піском 
для більш рівномірного посіву. 



Домашнє завдання до 3-го дня

1. Що для вас було новим, або відкриттям (прозрінням) 
за ці 3 дні? 

2. Як ви це можете використати? Напишіть конкретні 
кроки, дії або плани для зменшення своєї праці в 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/

