
День 4. Догляд за садом. 
Поліпшення ґрунту та захист рослин

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



Питання четвертого дня марафону

1. Відновлюємо родючість. Як зробити землю живою?

2. Профілактика. Підвищуємо імунітет рослин.

3. Захищаємо від хвороб та шкідників.



Догляд за садом. Що не так?

В природному саду врожаї 
та родючість ґрунту 
збільшуються, а витрати сил 
та часу зменшуються. 

Сад (райський) не може 
забирати у людей свободу. 

Це ми примудряємося так 
працювати у садку, що 
віднімаємо свободу самі в 
себе!



А як же бути з шкідниками та хворобами?

Якщо шкідники та хвороби є 
серйозною проблемою у саду, і з 
цим необхідно постійно боротися 
– це означає, що ви віддаляєтеся 
від Природи, боретеся з нею.
● Приклад: монокультура картоплі 

та колорадський жук.

В Природі немає шкідників - все 
знаходиться в балансі та гармонії! 
● Приклад: баланс кількості зайців та 

лисиць

Чи потрібно удобрювати садові 
рослини та захищати їх від 
хвороб та шкідників?

У традиційному саду – обробки 
препаратами обов'язкові!

У природному саду – на 
перехідному етапі – 
використовуємо біопрепарати.

Згодом можна і без них.

РОБИМО ВИСНОВОКРОЗМІРКОВУЄМО



1. Відновлюємо 
родючість. Жива 
Земля

День 4. Догляд за садом

● Здоровий ґрунт ➡ здорові 
рослини ➡ здорова 
людина

● Складові родючості: 
ґрунтова живність + 
органіка

● Рослини-цілителі землі

● Технології: ЕМ, 
вермікультура, мікориза

● Як зробити ґрунт 
родючим за один рік



Здоровий ґрунт - здорові рослини -
здорова людина

Тільки здорова жінка може 
народити здорову дитину.

По аналогії, тільки на здоровій 
землі можуть рости здорові 
рослини, яким не страшні хвороби 
та шкідники.

Тільки здорові та нагодовані 
рослини дають гарний урожай.

Перше завдання: зробити землю 
в саду живою!



Про харчування рослин

У 1630 році вчений Ван-
Гельмонт посадив у горщик 
гілку верби.

Через 5 років верба зросла 
і почала важити 55 кг, а вага 
ґрунту зменшилася на 50 г.

За рахунок чого виросла 
верба?

Досвід Ван Гельмонта



Складові родючості: живність + органіка

Суть родючості ґрунтів полягає у 
годівлі бактерій та інших живих 
істот, що мешкають у ґрунті у 
величезній кількості.

Нагодуйте мікробів та дощових 
черв'яків, а вони, у свою чергу, 
нагодують рослини.

Ні мінерали, ні органіка самі не 
переходять у засвоювану 
рослинами форму. Цю функцію 
виконують ґрунтові жителі.



Наслідки

1. Припиніть копати землю. Замініть лопату на плоскоріз Фокіна.
2. Мульчуйте ґрунт навколо рослин травою чи іншою органікою.
3. Прискорюйте переробку органіки за допомогою 

мікроорганізмів. Використовуйте ЕМ-препарати.
4. Не залишайте ґрунт без рослин, вирощуйте сидерати. Голий 

– це вмираючий ґрунт. Покритий рослинами ґрунт – 
відновлюється.

5. Відмовтеся від хімічних ЗЗР та синтетичних міндобрив. 
Використовуйте препарати, які дозволені для органічного 
землеробства.



Рослини - цілителі землі

● Найшвидший і найдешевший спосіб відновити 
родючість – використовувати сидерати.

● Що вони можуть?
○ "робити" землю - родючою, структурною, 

здоровою, живою; захищати її від перегріву та 
випаровування вологи

○ є медоносами, лікарськими рослинами
○ відлякують ґрунтових шкідників: дротяника, 

нематоду, хруща
○ позбавляють від пирію, в'юнка та ін.
○ приваблюють ентомофагів, комах-запилювачів
○ прикрашають сад та город



Вермікультура. Гумус

Біогумус - це першокласне 
добриво: родючість, структура, 
мікро- та макро-елементи.

Біогумус можна отримувати із 
харчових відходів!

За теплу пору року 150 г 
черв'яків (750 штук) напрацюють 
близько 1 тонни біогумусу (на 
1-2 сотки).



ЕМ: концентрат, бокаші, настій



ЕМ: концентрат, бокаші, настій



Мікориза



Мікориза



Як відновити родючість за 1 рік



Як відновити родючість за 1 рік



Оздоровлення ґрунту та зниження 
чисельності шкідників та патогенів у ньому



2. Профілактика. 
Підвищуємо 
імунітет рослин

День 4. Догляд за садом

● Стійкість садової 
екосистеми

● Біопрепарати замість 
отрутохімікатів

● Засоби для зміцнення сил 
та підвищення імунітету 
рослин



Садова екосистема, або біоценоз

Природний сад – це стійка 
садова екосистема, 
гармонійний біоценоз.

Друге завдання: створити 
на своїй ділянці такий 
гармонійний біоценоз, 
який сам регулюватиме 
чисельність шкідників та 
патогенів.



Розмір ділянки та… сусіди

Площа ділянки, на якій можна 
зробити замкнуту екосистему, 
створити самодостатнє 
господарство, яке може 
забезпечити повноцінне життя 
людини та її сім'ї – не менше 1 
га.



Чим побризкати? Біопрепарати vs "хімія"

У більшості садівників 
та городників досить 
сильно порушений 
баланс екосистеми 
їхніх ділянок. 

За один сезон його 
навряд чи відновиш, і 
чимось бризкати 
доводиться.



Дві групи біопрепаратів

1. Засоби, що впливають 
безпосередньо на рослину, тобто 
підвищують її імунітет і здатність 
протистояти хворобам та 
шкідникам.

2. Препарати, що вбивають чи 
пригнічують зростання збудників 
захворювань чи шкідників.



Біопрепарати для зміцнення сил та 
підвищення імунітету рослин



3. Захищаємо сад 
від хвороб та 
шкідників

День 4. Догляд за садом

● Агротехнічні методи

● Біопрепарати від хвороб

● Засоби від шкідників

● Комплексний захист саду 
- використання бакових 
сумішей та схеми 
обробок



Біологічний підхід до захисту рослин

Створення умов для життя корисних комах 
(бджіл, джмелів, осмій, златоглазок, сонечок, 
хижих кліщів, трихограми, габробракона...)

Водойми для жаб, земляних жаб, ящірок, 
вужів, пташок, їжачків та іншої братії.

Шпаківні для птахів та інші види будиночків, 
насадження, годівниці для птахів.



Ящірки у саду

Харчуються різними 
безхребетними – комахами та 
їх личинками, павуками, 
слимаками, гусеницями, 
багатоніжками та іншими 
шкідниками саду.

Їдять ці рептилії досить багато 
і за інтенсивністю знищення 
шкідників на вашій ділянці 
майже не поступаються 
птахам.



Боротьба зі шкідниками

Жук-кравчик

● водна суспензія олії

● мульчування голого 
ґрунту



Стовбурові шкідники - цикадка, кліщі тощо



Слимаки

Слимаки

● Препарати - як швидка 
допомога: Уліцид або 
Лімацид

● Заведіть хижаків: 
їжаків, ящірок, жаб та 
вужів

● Також у допомозі 
можуть стануть кроти.



Оленка волохата (бронзівка волохата)

Способи контролю:
● сині ємності з водою
● квіти: мускарі, кульбаби
● дикі груші та яблуні
● різноманітність птахів:

○ грак, сорока, удод, іволга
○ кури добре справляються 

з личинками
● біопрепарати проти личинок, 

що зимують у землі: боверин, 
метаризин, або Метавайт.



Самшитова вогнівка

Самшитова вогнівка

● препарат Актофіт (або 
аналог) 

● краще бакова суміш: 
Лепідоцид + 
Бітоксибацілін + Актофіт  



Тисо-самшитовий гай



Захист від хвороб: рослини-фітонциди

1. Пряно-ароматичні рослини

2. Дерева та чагарники:
● кедрова сосна корейська, і 

взагалі сосни
● горіхи чорний, волоський, 

маньчжурський та ін.
● дуб звичайний та ін.
● бархат амурський
● черемха
● садовий жасмін (чубушник)
● горобини, цікава - берека
● гінко білоба



Переваги дерев-фітонцидів

1. Не вимагають догляду, працюють не 
знаючи втоми за формулою: 365 х 24.

2. Вони ВЕЛИКІ, тому ефект багаторазово 
сильніший

3. Виділяють речовини через:
○ коріння - покращують ґрунт,
○ квітки - аромати приваблюють 

комах, а ті комахоїдних птахів. + 
цілющий мед.

○ листя та хвою.
4. Можуть виконувати інші корисні функції 

в саду – як ви придумаєте 😀



Біопрепарати для захисту від хвороб



Біопрепарати для захисту від шкідників



Прилиплювач

По можливості при листових обробках 
завжди використовуйте прилипач, 
наприклад, Липосам – це підвищує 
ефективність препаратів, що дозволяє 
знизити концентрацію розчину.



Шкідники та хвороби “ходять парою”

Важливо розуміти, що шкідники, 
ушкоджуючи рослини, створюють 
"ворота" для різних інфекцій, ідеальні 
умови для розвитку збудників 
захворювань.

І навпаки, захворювання знижують 
стійкість рослин до шкідників.

Найчастіше досить складно визначити, 
які саме патогени призвели до ураження 
рослини і, тим самим, відкрили «дорогу» 
для інших збудників, чим і утворили цілий 
«букет» захворювань.



Бакові суміші для більшої ефективності

Комплексний захист саду та міста – поєднувати обробки проти різних збудників хвороб 
(грибків, бактерій, вірусів) та шкідників рослин, використовуючи мікробіологічні препарати в 
одній баковій суміші



Домашнє завдання до 4-го дня

1. Чи є хвороби та шкідники проблемою вашого саду? 
Напишіть ті, які є найбільш актуальними?

2. Які методи ви використовуєте для вирішення цього 
питання? Чи зміниться щось у ваших діях після 
сьогоднішнього дня? Якщо так, що саме плануєте 
робити?



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/

