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 Національного еклого-натуралістичного 

центру учнівської молоді (2020 рік) 

 

 

 
 

 

 

Айстра альпійська (Aster 

alpinus) 

Багаторічні айстри – рослини 

невибагливі. Вони добре ростуть 
на відкритих сонячних місцях, 
терплять півтінь. Для 
багаторічних айстр підходять 
практично будь-які грунти, але у 
всій красі вони показують себе 
лише на некислих, в міру 
родючих, і добре дренованих 

грунтах. Рослини морозостійкі. 
Вони швидко розростаються, тому 
слід пересаджувати через 3-4 

роки.  

 

Аквілегія гібридна, водозбір, 
орлики (Aquilegia  hybrida.) 

Аквілегія - дуже невибаглива 
рослина. Ця красива рослина 
може рости практично на будь-

якій ділянці, і на сонці, і в півтіні 
під кронами дерев. Вона 
невибаглива у догляді. Аквілегія - 
рослина проста у догляді. В 
період утворення бутонів грунт 
завжди повинен бути помірно 
вологою, тоді цвітіння буде 
рясним і тривалим.  
На одному місці аквілегія може 
рости 5 - 6 років: після закінчення 
цвітіння кореневища рослини 
потрібно розділити. 
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Астильба (Astilbe) 

Астильби – «королеви» напів 
тіньових та тіньових місць в саду. 
В теперішній час існує понад 300 

сортів, как правило, складного 

гібридного походження. 

Це багаторічні рослини висотою 
від 30 до 100 см, з міцним 
дерев’янистим кореневищем, що 
потребує поживних ґрунтів. 

Форма куща – розкидиста.  
Вирощується в квіткових групах 
міксбордерів, на березі водойм, у 
пів тіньових квітниках, для зрізки. 
 

 

 

 

 

 

 

Анемона (Anemone) 

Рід об’єднує корневищні і 
бульбові багаторічні трав’янисті 
рослини висотою від 10 до 100 см. 
Анемони цінуються за різні 
строки квітування: весна, літо, 
осінь. Гарно реагують на внесення 
органічних добрив. Морозостійкі, 
але на зиму краще мульчувати 
торфом або перегноєм. Напівтінь- 

краща для їх вирощування. 
Вирощується в міксбордерах, 
групах, низькорослі сорти під 

деревами. На одному місці можна 
вирощувати: 4-5 років. 
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Арабіс кавказский, або 

резуха (Arabis caucasica) 

Багаторічна трав’яниста рослина 
із пагонами що стеляться та 
укорінюються. В теплі зими 
листки вегетативних пагонів 
зимують. Потребують піщаних 
ґрунтів. 
Одне із самих популярних рослин 
для кам’янистих гірок. Термін 
вирощування на одному місці: 3-4 

роки. На відкритих місцях 
потребує легкого прикривання на 
зиму. 
Мають ефектний вигляд з 
цибулинними та іншими 
ґрунтопокривними рослинами. 

 

 
 

 

Армерія приморська (Armeria 

mariima) 

Багаторічна подушковидна 
рослина з багаточисельними 
лінійними листочками, зібраними 
в прикореневу розетку. 
Невибаглива. Віддає перевагу 
легким і зволоженим супіщаним 
ґрунтам. Використовується для 
кам’янистих гірок, бордюрів, на 
передніх планах міксбордерів. 
Термін вирощування на одному 
місці: 2-3 роки.  
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Бадан сердцелистий (Bergenia 

cordifolia) 

Трав’яниста рослина із 
зимуючими листками, із висотою 
до 40 см. Цінується за свою 
невибагливість, прекрасно 
розвивається як на сонці так і в 
тіні. Квіти рожевого кольору, 
маленькі, зібрані в скручені 
щитовидні суцвіття, квітує в IV-V 

місяці. Вирощується в 

міксбордерах, групах, під 

деревами.  
Зростає на одному місці до 10 
років і більше. 
 

 

 

 

 

Барвінок великий (Vinca major) 

Батьківщина цього виду Крим, 
Кавказ, тому при суворих зимах 
бажано злегка прикривати на 
зиму. 
Листки шкірясті, яйцевидні, голі, 
блискучі; квіти одиночні, 
голубого кольору до 5 см в 
діаметрі; квітує тривало, з V 

місяця (30-35 днів). 

Сорт “Variegata” – висотою до 20 

см, листки шкірясті довжиною 4-8 

см, зелені з кремово-білою 

каймою. 
Для кращого кущіння пагони 
прищипують. 
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Барвінок малий (Vinca 

minor) 

Повзучий напівкущик із 
сланкими, що легко укорінюються 
пагонами, висотою до 15 см. 
Квіткові пагони, що розвиваються 
весною, спочатку прямостоячі, а 
потім полягаючі. Є сорти з 
різноманітними по кольору 
квітами, квітує в V-VI місяцях. 

Віддає перевагу рихлим ґрунтам 

та напівтіні і тіні. 
 

Сорт: 
“Alba” – листочки шкірясті, 
темно-зелені, квіти білого 
кольору, квітує в V-VI місяці. 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ваточник або Асклепія 
(Asclepias ) 

Сильноросла трав’яниста рослина 

до 100 см висотою, з 
потовщеними горизонтальними, 
які відходять далеко в сторони 
кореневищами. За рахунок цих 
кореневищ, може бути 
завойовником. Тканини рослин 
виділяють отруйний молочний 
сік, який може визвати 
пошкодження шкіри, особливо 
при одночасному сонячному 
впливі. Ваточник - гарний 
медонос. Термін вирощування на 
одному місці: до 10 років.  
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Вівсяниця сиза, або голуба 

(Festuca glauca) 

Один із самих розповсюджених в 
квітковому оформленні злаків. 
Багаторічний 
короткокореневищний злак з 
багаточисельними тонкими 
сизими листками. 
Утворює гарні, чіткі напівкруглі 
сизо-голубі купини висотою до 30 

см. 

Щорічна весняна стрижка сприяє 
більш довгому життю рослин. Раз 
в 2-3 роки необхідно 
пересаджувати рослини. 
Ґрунтопокривна, акцентна, 
контейнерна рослина. 
  
 

   

 

 

Гайлардія остиста (Gaillardia 

aristata) 

Яскравий трав’янистий 
багаторічник з доволі великими 
суцвіттями – кошиками, висотою 
до 60-70 см. Листки прості, 
продовгувато-овальні або 
ланцетні, цільнокраї або зубчасті, 
опушені. Суцвіття кошик, 
діаметром до 12 см; язичкові квіти 
яскраві, жовті або оранжеві. 
Квітує з кінця V місяця. Є дуже 
велика кількість сортів з 
різноманітним забарвленням. 
Віддає перевагу поживним, 
суглинистим ґрунтам і не терпить 
перезволоження. Термін 
вирощування на одному місці: не 
більше 3 роки.  

 



 

 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гвоздика сірувато-голуба, або сиза 

(Dianthus gratianopolitanus) 

 

Подушкоподібний багаторічник з 
вузькими, лінійними, сизувато-

голубими листочками. Квіти 
маленькі, зібрані в малоквіткові 
суцвіття, різноманітного забарвлення: 

рожеві, білі; духмяні; квітують в VI-

VII місяці. Завдяки сизуватому 
забарвленню листя зберігає 
декоративність протягом всього 
сезону.  
 

 

Гвоздика трав'янка (Dianthus 

deltoides) 

 

До догляду не вибаглива. В 
посушливий період потребує 
помірного поливу але 
перезволоження не любить. На 
початку квітування (VIІ-VIIІ місяці) 
бажано підживлення для квітучих 
рослин. Щоб кущики мали красивий 
вигляд бажано періодично їх 
обновлювати поділом або підсіювати. 

 

Гвоздика перистая (Dianthus 

plumarius) 

 

Багаторічна трав’яниста рослина, 
що утворює щільну подушку із 
великої кількості пагонів, що 
укорінюються. Віддає перевагу 
вапняковим ґрунтам. Характерна 
особливість – бахромчато-

розрізані по краю пелюстки квітів, 
що мають приємний аромат. Вид 
морозостійкий, але деякі рослини 
можуть вимокати зимою. Легко 
вирощуються з насіння. Квітує на 
наступний рік після посіву.  
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Гейхера криваво-червона 
(Heuchera sanguinea) 

Трав’янистий багаторічник, який в 
процесі росту утворює щільний 
кущик висотою до 50 см в 
квітуючому стані і до 30 см – після. 

Невибагливий, прекрасно росте 
віддаючи перевагу сухим, гарно 
дренованим ґрунтам. На сонячних 
місцях може потерпати від 
пересушування. Листя овальне, 
зубчасте, опушене; квіти маленькі, 
зібрані в рихлу волоть рожевого чи 
малинового забарвлення. Квітує в 
VII-VIII місяці. Це ідеальна рослина 
для саду, декоративна не лише під 
час квітування а і після, за рахунок 
красивого листя та габаритів кущика.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гіпсофіла (Gypsophila) 

 

Це одна із самих витончених рослин 
саду. В перекладі даний вид означає 
«та, що любить вапно», що само за 
себе говорить про умови її 
вирощування. Не любить близько 
розташованих ґрунтових вод. 
Тривалість вирощування на одному 
місці: 10 і більше років. Не любить 

пересадок. 
Використовується в міксбордерах, 
групах, для зрізування. Прекрасно 
поєднується з будь якими зрізними 
квітами. 
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Гортензія великолиста (Hydrangea 

macrophylla) 

 

Великолиста гортензія має ефектний 
вигляд протягом всього літа. 
Забарвлення квітів – рожеве. 
Суцвіття шароподібної форми. 
Досягає 20 см в діаметрі. Квітування 
починається з кінця липня і до 
перших приморозків. Листки 
зубчасті, темно-зеленого кольору. 
Зрізані квіти гортензії 
використовують у флористиці, в 
дизайні інтер’єру, і звичайно ж в 
ландшафтних композиціях. 

Листопадна садова культура. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дельфініум гібридний, або 
культурний (Delphinium  

hybridum або Delphinium  

cultorum) 

 

Чудова рослина, яка традиційно 
вирощується в наших садах. Сучасні 
сорти і гібриди поділяються на 
декілька садових груп. Світлолюбна 
рослина. Віддає перевагу гарно 
дренованим ґрунтам. Тривалість 
вирощування на одному місці: 3-4 

роки. Розмножується діленням 
кореневища весною або насінням. 
Використовується в групах, 
міксбордерах, для зрізки.  
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Деревій таволговий (Achillea 

filipendulina) 

 

Дуже яскравий багаторічник, який в 
процесі росту утворює високий 
рихлий кущ. Завдяки своїм плоским і 
яскравим суцвіттям прекрасно 
гармоніює з шалфеєм, дельфініумом, 
ехінацеєю. Гарно підходить для 
«удольфіанских» квітників та 
створення природних садів. Висота 
до 120 см; листя ажурне, перисто-

розділене, сірувато-зелене. Суцвіття – 

жовті кошики, діаметром до 0,5 см, 
сзібрані в щільні і великі щитки. 
Квітує у VII-VIII місяці. 
Сорт "Schwellenburg" 

 

 

 

 

 

 

Дицентра велична, або разбите 
серце (Dicentra spectabilis) 
 

Витончений весняноквітуючий 
багаторічник висотою до 100 см. 
Кореневище м’ясисте, дуже крихке, 
що слід враховувати при 
пересаджуванні. Листя перисте, 
зелене, теж крихке. Квіти рожево-

білі, серцеподібні, ніби нанизані на 
дугоподібно вигнуті пагони. Квітує в 
V-VI місяці. Тривалість вирощування 
на одному місці: не менше 5 років. 

Тіневитривала рослина. Віддає 

перевагу рихлим і вологим ґрунтам. 

Після квітування листя поступово 

відмирає, тому краще висаджувати на 

задньому плані квітника. 
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Живучка повзуча (Ajuga reptans) 

 

Багаторічник із сланкими, що 
укорінюються пагонами. Ідеальна 
ґрунтопокривна рослина яка 
знаходить використання в усіх видах 
квіткового оформлення , включаючи 
рокарії та передній план 
міксбордерів. Природний вид 
ідеально підходить для тіньових садів 
та для оформлення пристовбурних 
кіл в дерев. Яскраволистяні сорти 
більш світлолюбні і часто 
використовуються в кам’яних садах. 
До ґрунтів не вибаглива, 
вологолюбна. Термін вирощування на 
одному місці: не більше 3-4 років. 
 

 

 

 

 

Золотарник гібридний (Solidago  

hybridum hort.) 

 

Дуже невибаглива і зимостійка 
рослина. В процесі росту утворює 
міцні прямостоячі кущі висотою до 
200 см. Листя ланцетовидні, по краях 
пильчасто-зубчасті Маленькі суцвіття 
золотисто-жовті кошики, зібрані в 
пірамідальні китиці; квітує в VIII-IX 

місяцях. Цінується за сильне осіннє 
квітування. Гарний медонос. Але 
дуже сильно розсівається і може 
стати агресивною рослиною в 
квітнику. Термін вирощування на 
одному місці: не більше 3-4 років. 
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Ірис болотний, або жовтий, 

(Iris pseudacorus) 

 

Багаторічні рослини з повзучими 
гіллястими кореневищами, що 
утворюють рихлі куртини. Квіти 
великі, діаметром 10-11 см. 
золотисто-жовті. Ростуть на 
побережжі річок, озер, боліт. 
Кореневище в природі занурене під 
воду, листки та квіти піднімаються 
над водою. Квітує в VI – середині VII 

місяця. Рослина для великих ділянок 
або міських паркових об’єктів. 
Невибаглива рослина, на одному 
місці без втрати декоративності може 
зростати до 10 і більше років.  
 

 

 

 

Ірис бородатий, або касатик (Iris) 
 

Віддають перевагу легким 
суглинистим і супісчаним з 
нейтральною або слабокислою 
реакцією ґрунтам. Термін 
вирощування на одному місці: 4-5 

років. Перед висадкою їх потрібно 
просушити на сонці; при вірній 
висадці верх кореневища повинен 
залишатися на поверхні ґрунту. 
Використовують в садах 
безперервного квітування в 
поєднанні з різноманітними 
декоративно - квітуючими та 
декоративно - листяними 
багаторічниками та однорічниками. 
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Ірис карликовий (Iris pumila) 

 

Для висадки карликових ірисів 

необхідно попередньо спланувати 

ділянку. Якщо близько підходять 

ґрунтові води то необхідно зробити 

дренаж. Місце для висадки повинне 

бути сонячним, так як в тіні іриси не 

квітують. Найкращим часом для 

пересадки ірисів – це літо.  
Висаджуються в рабатках, бордюрах, 
рокаріях.  
Термін вирощування на одному 
місці: 3 роки. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ірис сибірский (Iris sibirica) 
 

Багаторічна рослина з 
короткогіллястим кореневищем, що 
утворює міцну дернину. Листя 
лінійне, довгозагострене, 50-80 см 
довжиною, 6-8 мм шириною. 

Квітконос циліндричний, 
порожнинний, зазвичай набагато 
вищий за листя і закінчується 
зазвичай 3-5 квітами. 
Квіти синьо-фіолетові. Віддає 
перевагу відкритим, сонячним 
місцям. В природі зростає на 
заболочених луках, по узліссях. 
Квітує в VI місяці.  
Термін вирощування на одному 
місці: 4-5 років. 

Прекрасно гармоніює з астильбою, 

хостами.  
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Конвалія травнева (Convallaria 

majalis) 

 

Конвалії належать до багаторічних 
трав’янистих рослин, які мають 
горизонтальну, гарно розвинену і 
розгалужену кореневу систему з 
багаточисельними , неглибоко 
залягаючими, тонкими корінцями. 
Листя конвалії велике, гладке, 
яскраво-зелене, злегка загострене на 
верхівках.  
Період квітування конвалії доволі не 
довгий, протяжністю лише 15-20 

днів. Розпочинає квітувати в середині 
травня. Ідеальна рослина для 

тіньового саду. 
 

 

 

Колосняк піщаний (Elymus 

arenarius) 

 

Цей злак розпочинає рости рано, при 
достатньо низьких температурах. 
Кореневище повзуче, слід 
висаджувати на глибину 40 см. Листя 
сіро-голубе, 5-10 мм. шириною у 
основи, загострене до краю, у висоту 
піднімається до 40-50 см.  
Стебло з колосками виростає до 1,2 

м. Колосок вузенький, до 15-25 см. 

довжиною. Віддає перевагу піщаним 
ґрунтам. Колосняк в ландшафтному 
дизайні виконує роль акценту в 
комбінації з темно-голубими або 
пурпуровими квітами чи рослинами з 
темно-бордовим листям. 
Розмножується поділом кореневищ 
навесні. 
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Кореопсис великоквітковий 
(Coreopsis grandiflora) 

 

Багаторічна рясноквітуча рослина. 
Ідеально підходить для саду в 
природному стилі, в народознавчому 
стилі, міксбордерів. 
Віддають перевагу поживним 
зволоженим ґрунтам.  
Термін вирощування на одному 
місці: 4-5 років. 

Світлолюбна рослина, витримує 
легке затінення. 
Має ефектний вигляд із веронікою, 
шалфеєм, злаками. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Королиця звичайна 
(Leucanthemum vulgare)  

 

Всім знайомі і всіма улюблені 
ромашки. Мабуть немає жодного 
саду, де б їх не вирощували. Основна 
відміна цього виду і його сортів – 

більш пізніше квітування. 
Рослина не вибаглива, але потребує 
частих поділів і пересаджування на 
нове місце, інакше квітування 
поступово зменшується і 
декоративність знижується. 
Термін вирощування на одному 
місці: 2-3 роки. 

Світлолюбна рослина. 
Розмножується поділом куща. 
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Лаванда вузьколиста 
(Lavandula angustifolia) 

 

Дуже популярний багаторічник в 
останні роки. Багаторічний, 
сильногіллястий, вічнозелений напів 
кущик з легка здерев’янілими 
стеблами. 
Листя та квіти мають приємний 
аромат. Світлолюбна рослина. 
Перевагу віддає легким, гарно 
дренованим, не кислим ґрунтам. На 
зиму потребує легкого укриття, по 
весні – обрізування. Гарними 
сусідами для неї є троянди, монарда. 
Термін вирощування на одному 
місці: до 10 років. 

 

 

 

 

 

 

Лілійник (Hemerocallis) 

 

Трав’янисті багаторічники з 
компактними або повзучим 
кореневищем і м’ясистим, часто 
потовщеним корінням. Вигнуте 
прикореневе листя створюють кущ,  
який по формі нагадує фонтанчик. 
Кожна квітка лілійника квітує всього 
добу, але завдяки великій кількості 
бутонів на кожному квітконосі загальна 
тривалість квітування лілійника – 

близько місяця. Листя широколінійне, 
цільнокрає, пряме чи вигнуте. Квіти 
шестироздільні, зібрані в розкидні чи 
скручені суцвіття. Завдяки красиво 
вигнутому листю зберігає 
декоративність протягом вегетаційного 
сезону. 
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Лілія (Lilium) 

 

Трав'яниста рослина з великими і 
гарними квітами різних кольорів, що 
росте з цибулини. Належить до родини 
Лілійні. Рід лілій в дикій природі налічує 
близько 80 видів, які дали життя 
багатьом сортам та гібридам. 
Лілія азіатська та її різновиди мають 
невеликі цибулини білого кольору. Ці 
лілії витривалі, зимостійкі. До цієї групи 
належать такі лілії: лілія тигрова, лілія 
карликова (Lily Bleyzinh Dwarves), лілія 
одноколірна (lily Adeline- жовта), лілія 
плямиста і лілія голландська  
 

 

 

 

 

 

Люпин багатолистий (Lupinus 

polyphyllus) 

 

Багаторічні кореневищні трав'янисті 
рослини, звичні для наших садів. 
Сучасні сорти мають ефектне дво- і 
триколірне забарвлення. Дає рясний 
щорічний самосів, проте сортові 
якості при цьому не зберігаються. 
Дивовижна рослина для саду 
«ледачого інтелігента», так як сіється 
по всій ділянці.  
До ґрунтів не вимогливий.  
Тривалість вирощуючи на одному 
місці: 3-4 роки. Розмножується 
насінням. 
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Льон багаторічний (Linum perenne)  

 

Багаторічна трав'яниста рослина, 
висотою 50 см. Листя дрібне, лінійно-

ланцетне, розташоване в черговому 
порядку. Квіти блакитні, до 2 см в 
діаметрі. Квітує дуже рясно протягом 
60 днів. Віддає перевагу відкритим 

сонячним ділянкам з легкими, 
родючими ґрунтами. Невибаглива у 
догляді рослина. Насіння висівають 
навесні (у квітні) або під зиму (у 
листопаді) відразу на постійне місце. 
Через 2-3 тижні, після появи сходів, 
рослини проріджують на відстані 20-

25 см одна від одної. Зацвітає на 
другий рік після посіву. 
Використовують для озеленення 
газонів, рабаток, клумб, бордюрів та 
для зрізу. 
 

 

 

 

 

 

 

Мак східний (Papaver orientale ) 

 

Ефектна багаторічна трав'яниста 
рослина, що переживає в даний час 
пік популярності в Європі завдяки 
створенню нових сортів оригінальних 
забарвлень і форм квітки. Абсолютно 
не містить ніяких наркотичних 
алкалоїдів. До недоліків можна 
віднести нестабільну декоративність, 
так як після квітування надземна 
частина зазвичай відмирає. Але все 
компенсує весняне квітування. 
Зростає на будь-яких садових 
грунтах, віддає перевагу рихлим 
супіщаним, застій води не переносить 
- загниває коріння.  
Тривалість вирощування на одному 
місці: до 10 років. 
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Молодило гібридне (Sempervivum 

hybrida) 

 

Садівникам ця рослина більш відома 

під назвою «кам'яна троянда». 
М'ясисті листя утворюють щільні 
розетки. Рослина - монокарпік, тобто 
квітує і плодоносить один раз в житті 
і після квітування материнські 
розетки поступово відмирають. 
Однак за рахунок активного 

утворення на кінцях столонів 
дочірніх розеток швидко 
відновлюють щільні куртини. 
Численні сорти і види молодила 

представляють широку гаму 
різноманітних забарвлень розеток. 
Тривалість вирощування на одному 
місці: 3-5 років. 
 

 

 

 

 

 

 

Молочай миртолистий 
(Euphorbia myrsinites) 

 

Декоративно-листяна багаторічна 
рослина з висхідними або сланкими, 
густо покритим листям пагонами. 
Висотою до 25 см; листя зимуючі, 
ромбічні, обернено-яйцевидні або 
майже округлі, щільно покривають 
стебло. Квіти без оцвітини, 
жовтувато-червоні, поодинокі, 
зібрані в суцвіття, оточені загальним 
покривальцем у вигляді келиха, в 
цілому має вигляд квітки; квітує в V-

VI місяці.  
Суцвіття декоративної цінності не 
мають. 
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Мшанка шиловидна, або 
ірландський мох (Sagina 

subulata) 

 

Незвичайна ґрунтопокривна рослина, 
є альтернативою газонного покриття. 
До того ж протягом сезону не 
вимагає косіння. Традиційно 
використовується в історичних 
килимових квітниках в якості фону. 
Стійка до неінтенсивного 

витоптування. Висотою до 8 см; 
листя шиловидні, яскраво-зелені. 
Квітки білі, дрібні, поодинокі, 
діаметром до 5 мм; квітує в VII-VII 

місяці. Тривалість вирощування на 
одному місці: 5-6 років. 
 

 

Півонія китайська (Paeonia 

chinensis hort.) 

 

Одна з найпопулярніших квіткових 
рослин. Стабільно декоративна за 
рахунок листя і габітусу куща. 
Цінується за тривале вирощування на 
одному місці (до 10 і більше років). 
Світлолюбна, легко переносить легку 
тінь. Віддає перевагу окультуреним 

суглинистим, слабокислим грунтам. 

Не переносить близькості ґрунтових 
вод. Розмножується діленням куща. 
Використовується в квіткових 
групах, міксбордерах, для зрізу. 

Добре поєднується з будь-якими 
садовими багаторічниками. Має масу 
сортів, що відрізняються за 
забарвленням і формою квіток. 
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 Полин Людовіка (Artemisia 

ludoviciana) 

 

Універсальна садова рослина: 
невибаглива, добре витримує 

стрижку. Особливу декоративність 
має ажурне листя, як правило різних 
відтінків сірого кольору - від майже 
сріблясто-білого, сталевого і 
сріблясто-блакитного до сірувато-

зеленого. Рослини декоративні 
протягом всього сезону. 
Розповзається за рахунок довгих 
кореневищ.  
Тривалість вирощування на одному 
місці: 3-4 роки. 
 

 

 

 

 

Примула звичайна (Primula acaulis) 

 

Один з найчисленніших родів 
трав'янистих рослин (до 500 видів). 
Цінується за раннє весняне 
квітування, різноманітність 
забарвлення і форми суцвіть.  
Широко використовуються 
практично у всіх видах квіткового 
оформлення. У більшості видів влітку 
настає період спокою, під час якого 
частково жовтіє і відмирає листя. До 
осені спостерігається повторна хвиля 
зростання, і рослини зимують з 
листям. Слід враховувати при 
розміщенні рослин у квітниках. 
Тривалість вирощування на одному 
місці: 3-4 роки. 
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Рудбекія гібридна (Rudbeckia  

hybrida hort.) 

 

Ці яскраві, сонячні «ромашки» давно 
оселилися в наших садах. Вони здатні 
підняти настрій навіть в саму 
похмуру дощову погоду. В даний час, 
завдяки досягненням селекціонерів, 
асортимент рудбекія значно 
поповнився. Віддає перевагу 
поживним, глинистим, добре 
окультуреним ґрунтам. 

Рослина не вибаглива до 
вирощування. 
Тривалість вирощування на одному 
місці: 3-4 роки. 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Седум (очиток) видний  
(Sedum srectabile) 

 

Дуже поширена кущова рослина з 
прямими стеблами. Утворює в 
процесі росту потужний кущ, пагони 
під час квітування злегка 
розвалюються.  
Цінується за невибагливість і пізнє 
осіннє рясне квітування. Висота до 50 
см; листя великі, овальні або 
лопатчасті, блакитно-зелені, по краю 
зубчасті. Квіти дрібні, зібрані в 
напівпарасольки до 15 см в діаметрі, 
рожево-бузкового, пурпурно-

кармінного забарвлення; квітує в IX-

X місяці. 
Тривалість вирощування на одному 
місці: до 10 років. 
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Седум (очиток) несправжній 

(Sedum spurium) 

Трав'янистий багаторічник з 
сланкими або такими, що підводяться 
пагонами. Один з найпоширеніших і 
невибагливих видів седумів. Висотою 
до 20 см; листя м'ясисті, по краю 
зубчасті, темно-зелені або 
червонувато-зелені, зимуючі. Квітки 
дрібні, зібрані в кінцеві 
багатоквіткові зонтикоподібних 
щитки, рожевого, яскраво-червоного, 
пурпурного забарвлення; Квітує в 
VII-VIII місяці. 
 

 

 

Седум лідійський (Sedum 

lydium) 

Невибаглива грунтопокривна 
рослина для рокарію. Розростається 
швидко, утворюючи суцільний 
килим. Традиційно використовується 
в якості фону при створенні 
килимових квітників. Висотою до 5 
см; листя лінійні, дрібні. Блакитно-

зелені. Квітки жовті, дрібні, зібрані в 
щитковидні суцвіття; квітує в VI-VII 

місяці. 
 

 

 

Седум (очиток) їдкий  

(Sedum acre) 

Грунтопокривна рослина. Самий 
невибагливий і витривалий вид. Сік 
може викликати роздратування 
шкіри. Є садові форма з жовтим 
листям. Висотою до 10 см; листя 
м'ясисті, довгасті, ромбовидні, темно-

зелені. Квітки золотисто-жовті, 
дрібні, зібрані в напівзонтиковидні 
суцвіття; квітує в VI-VII місяці. 
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Страусник звичайний (Matteuccia 

struthiopteris) 

 

Один з найбільш зимостійких і 
ефектних видів папороті. Часто 
утворює зарості за рахунок підземних 
пагонів. Невибагливий. Добре росте в 
затіненні. Не вимогливий, але грунт 
повинен бути сирим і вологим. 

Висотою до 120 см; листя 
широколанцетні, перисто-роздільні, 
світло-смарагдові, зібрані в 
бокаловидну чашу-воронку. 
Тривалість вирощування на одному 
місці: 10 років. 
 

 

 

 

 

 

стахіс візантійський (Stachys lanata 

= Stachys byzantina) або Чистець 

 

Знамениті «заячі вушка». Багаторічна 
кореневищна рослина з 
прямостоячими, чотиригранними, 
слабо опокритими листями стеблами. 
Рослина зимостійка без укриття за 
умови хорошого дренажу. У сиру 
зиму може випадати. Під час 
квітування кущики розпадаються і 
втрачають частково декоративність. 

Висотою до 40 см; листя прикореневі, 
широколанцетні, опушені, сірі. 
Тривалість вирощування на одному 
місці: 3-4 роки. 
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Традесканція Андерсона 
(Tradescantia andersoniana) 

 

Кожна квітка цієї рослини живе 
всього лише 6-8 годин, але за рахунок 
щоденного розпускання нових 
бутонів все рослина квітує довго і 
дуже рясно. Висотою до 60 см; листя 
лінійно-ланцетні, фіолетово-зелені. 
Квіти плоскі, зібрані в суцвіття 

парасольку, фіолетового, синього, 
рожевого або білого забарвлення; 
квітує в VI-IX місяці.  
Тривалість вирощування на одному 
місці: 5 років. 
 

 

 

  

Троянда (Rosa) 

Поліантові 
Кущ густий, розлогий, злегка 
округлої формою крони, у висоту 
досягає 70 - 150 см, листя глянцеве, 
світло - зелене. Квіти махрові, білі, 
розміром 4-7см в діаметрі, густо 
покривають кущ. Квітування 

протягом всього сезону, з липня по 
вересень. Дуже сильний аромат, 
зимостійка, але вимагає укриття на 
зиму. Віддає перевагу сонячним 
місцям, можна висаджувати в півтіні. 
Стійкість до захворювань середня. 
 

Плетисті 
Гіллястий кущ, у висоту досягає 250 - 
350 см, ширина 150 - 200 см. Квіти 
великі, махрові, оксамитові, рожеві, 
зібрані в суцвіття по 3 - 5 шт. Розмір 
квітів 8 - 10 см в діаметрі. Листя 
блискуче, велике. Квітування 
безперервне, рясне, з кінця червня до 
перших заморозків. Аромат легкий, 
зимостійка, але вимагає укриття на 
зиму. Стійкість до хвороб і шкідників 
висока. Кущ потребує опори. 
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Чайно-гібридні 
 

Кущ акуратний, компактний, з 
рівною округлої кроною, у висоту 
досягає від 60 до 120 см. Листки 
зелені, овальні, гострі, зазубрені. 
Бутон високий 10 - 12 см, форма 
яйцеподібна, колір від білого до 
червоно-пурпурового. Квіти з 
високим центром, розташовані по 
одному, пелюстки злегка закручені 
назовні, кількість пелюсток 40-45, 

товсті, круглі. Квітування тривале та 
повторне. Віддає перевагу сонячним 
ділянкам, захищеним від вітру. 
Грунти потрібні слабокислі, пухкі, 
добре дреновані. 
 

 

Паркові 
 

Великий кущ, який досягає висоти 
1,2 м. Ширина до 1-1,5 м. Листя 
темно -зелене, глянцеве. Квіти великі, 
від білих до малиново - червоних, 

махрові з тонким приємним 
ароматом. Розмір квітки до 12 см. 
Квітування з червня до жовтня. 
Коренева система поверхнева, добре 
росте на помірно багатих садових 
грунтах. Солнцелюбна рослина. 
Рекомендується для міксбордерів з 
білими або світлими кольорами, 
створює в саду яскравий колірний 
акцент. 
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Фіалка (Viola) 
 

Багаторічна трав'яниста рослина з 
товстим, коротким, гіллястим 
кореневищем. Повзучі пагони 
вкорінюються у вузлах. Висотою до 
20 см; листя серцеподібні, майже 
округлі, на довгих черешках, зібрані 
в розетку. Квітки фіолетові, є сорти з 
білими квітами, метелковидні, 
поодинокі, запашні; квітує в кінці V-

VI місяців. Зимує із зеленим листям. 
Швидко поширюється по саду за 
рахунок сланких пагонів. 
 
 

 

Фізостегія віргінська 
(Physostegia Virginia) 

 

Довгокореневищна багаторічна 
рослина, розростається дуже швидко, 
утворюючи стрункі, що не 
розвалюються зарості. Висотою до 
70-80 см; листя лінійно-ланцетне, 

зелене. Квіти дрібні, світло-бузкові, 
білі, зібрані в колосовидні суцвіття; 
квітує в VII-VIII місяці. Легко 
протистоїть бур'янам. Основний 
догляд полягає в обмеженні 
зростання. Рослина залишається 
декоративною і після квітування 
завдяки зеленим колоскам відцвілих 
суцвіть. Тривалість вирощування на 
одному місці: 6-7 років. 
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Флокс волотистий (Phlox 

paniculata) 
 

Багаторічна морозостійка 
невибаглива трав'яниста рослина, що 
отримала широке розповсюдження в 
садах і квітниках. Стебла садових 
флоксів голі, гладкі, рідше покриті 
коротким опушенням; висотою від 
35-40 см до 150 см і більше; листя 
має супротивне розташування, рідше 
чергове. Квітка флокса завжди 
складається з 5 пелюсток і має 
різноманітну форму і забарвлення. 
Квітки зібрані в суцвіття - волоть, яка 
у садових флоксів має різну форму та 
забарвлення. Флокси рясно і тривало 
квітують, володіючи приємним 
ароматом. 
 

 

 

 

Флокс шиловидний (Phlox 
subulata) 

 

Один з найпоширеніших видів 
грунтопокривних флоксів. Ідеальна 
рослина для рокарію. Висотою до 15-

17 см; листя вузькі, жорсткі, 
загострені. Квітки дрібні, 
різноманітного забарвлення, зібрані 
по 5-7 в невеликі суцвіття, іноді 
поодинокі; квітує в V-VI місяці. 
Відрізняється рясним квітуванням. 
Утворює вічнозелені килимки 
товщиною 10-20 см. Після квітування 
пагони обрізають приблизно на 
третину, що дозволить уникнути їх 
розростання і оголення. 

Розростається добре. 
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Хоста (Hosta) 
Трав'янистий багаторічник з сильно 
укороченим гіллястим кореневищем і 
щільною мичкуватою кореневою 
системою. Листя прикореневі, 
черешкові. Форма листової 
пластинки надзвичайно різноманітна. 
Листя часто несе малюнок текстури, 
виражене жилкування. Край 
пластинки може бути різною мірою 
хвилястий. Восковий наліт на 
поверхні від майже непомітного до 
потужного. Забарвлення надзвичайно 
різноманітне. Для сортів характерна 
зміна забарвлення протягом сезону. 
Тривалість вирощування на одному 
місці: не лімітована. Найбільш 
ефектні великі дорослі рослини. 
 

 

"Gold Standard" – відмінний сорт, 
цікавий для озеленення. Зростання 
швидке і потужне. Кущ щільний, 
широкий, до 40 см заввишки, 

доступний і ефектний. Листя 
розташоване горизонтально. 
Центральна частина листя в 
залежності від віку і освітленості 
змінює забарвлення від яскраво-

жовтого до кремово-білого, 
одночасно на рослині присутні 
різному забарвлені листя, облямівка 
зелена. Квіти лавандові, досить 
декоративні; квітує в VII місяці. Не 
рекомендується лише яскраве сонце. 
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"Fragrant Blue" –середнього розміру 
сорт, до 45 см. Заввишки кущ. Листя 
завдяки потужному восковому 
нальоту інтенсивно-блакитне, з 
вираженими жилками, 13 × 8 см. 
Квіти слабо ароматні, майже білі; 
квітує в VII-VIII місяці.  
Зростання середньеінтенсивне.  

Потребує тінь або напівтінь. 
 

 

 

 
 

"Sum and Substance" – потужний 

сорт, до 120 см. заввишки кущ. Листя 
досягає розмірів 45 × 38 см, жорстке, 

з хвилястим краєм, жовто-зелене, з 
потужним восковим нальотом.  
Квіти бузкові; квітує в VII місяці. 
Зростання помірно швидке.  

Один з кращих сортів, який можна 

вирощувати на сонячних місцях. 
 

 

 

 

 

 

 

"Fire and Ice" - до 40 см заввишки. 
Листя здебільшого вертикальне, 
закручене, біле з зеленим краєм; 15 × 
10 см. Квіти бузкові; квітує в VII-VIII 

місяці. Розвиток середній. Віддає 
перевагу легкій тіні.  
Найбільш привабливий сорт при 
світлі ранкового сонця. 
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Хризантема корейська 
(Chrysanthemum  Koreanum) 

 

Є велика кількість сортів, що 
відрізняються висотою куща, 
строками квітування, формою і 
забарвленням суцвіть. Як правило, 
зимують без проблем в умовах 
відкритого грунту при дотриманні 
всіх агротехнічних вимог. Висотою 
30-100 см; листки прості, цільні, 
зазубрені, виїмчасті або розсічені. 
Суцвіття - кошики, поодинокі або 
зібрані в пухкі суцвіття 
різноманітного забарвлення; квітує в 
IX-XI місяці.  
Тривалість вирощування на одному 
місці: 2-3 роки. 
 

 
 

 

Цибуля Шніт(Allium 

schoenoprasum)  
 

Трав'янистий багаторічник. Це, 

овочева культура яка все частіше 
використовується в декоративному 
садівництві завдяки своїй 
невибагливості і рясному квітуванню. 
Це як раз той випадок, коли приємне 
можна поєднати з корисним. 
Висотою до 30-50 см; листя тонкі, 
шиловидні, темно-зелені, іноді сизі, 
зібрані в прикореневу розетку; 
придатні для багаторазового зрізання 
протягом сезону. Квіти фіолетові, 
різних відтінків, дрібні, зібрані в 
багатоквіткову кулясту парасольку; 
квітує в VI місяці. 
Тривалість вирощування на одному 
місці: 3-4 роки. 
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Чебрець (Thymus) 
 

Багаторічна пряно-ароматична 
грунтопокривна рослина, відома 

також під назвою «трава тим'ян». 
Напівчагарнички з лежачими або 
висхідними стеблами.  
Види і сорти розрізняються запахом і 
фактурою поверхні, що дозволяє 
робити з них різноманітні килимові 
покриття.  
Тривалість вирощуючи на одному 
місці: 5 років. 
 

 

 

 

 

 

 

 

" Doone Valley "- листя строкаті, 
золотисто-жовто-зелені, під час 
квітування переважає зелений колір, 
а до квітування і після нього - більше 
жовтого; квіти світло-бузкові; 
висотою 10 см; квітує в VI-VII місяці. 
У запаху листя більше лимону, ніж 
чебрецю. 
Тривалість вирощуючи на одному 
місці: до 5 років. 
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Юкка нитчаста (Yucca 
filamentosa) 

 

Дуже красива, ефектна і цікава 
рослина. Досить велика 
рослина з жорсткими, 
мечовидними листками, 

зібраними в густі пучки 

висотою до 70 см. Квітування: 
липень - серпень. Суцвіття 
висотою до 150 см, з безліччю 
дзвоникоподібних, звисаючих 
квітів кремово-білого кольору. 
Потребує пухкого, що містить 
кальцій, родючого ґрунту. 

головне уникати 
перезволоження.  Підходить 
для гравійних садків. Має 
гарний вигляд серед інших 
рослин, що гарно витримують 
посуху, а також серед трав. 
Рекомендується для висадки в 
кам'янистих садах. 
Розмножується за допомогою 
бічних відростків. 

 

 
  

 


