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Отглеждането на плодове, зеленчуци и 
билки в градината съчетава красотата 
с практичността. Зеленчуковата и плод-
ната градина всъщност имат потенциа-
ла да бъдат много изискани. За вдъхно-
вение могат да послужат класическите 
френски градини, в които зеленчуковият 
кът е неразделна част от композицията 
и е оформен в красиви геометрични фор-
ми. Много ефектно изглеждат плодните 
дървета и храсти в случаите, когато са с 
красив силует или са оформени като еспа-
лиери – плоски дървета или храсти, подря-
зани в интересни, понякога фантастични 
форми – стара техника за подчертаване 
на декоративните качества на плодните 
растения. Техните силуети се откроя ват 
на фона на ограда или стена, а ако са сво-
бодно стоящи, образуват интересни вер-
тикални прегради и акценти – живи расти-
телни скулптури с плодове.

Композиция
Зеленчуковата и билковата градина мо-
гат да са геометрично или пейзажно 
аранжирани. В геометричната се правят 
пътеки от настилка или плочопътеки, кои-
то оформят сегменти. Всеки сегмент се 
запълва с определен вид растение – така 
може да се редуват различни цветове и 
текстури, да се съчетаят контрасти и 
цветове. Геометричната градина е особе-
но атрактивна, когато се гледа отгоре, 
така че, ако е възможно, се препоръчва да 
се разположи под балкон, тераса или на по-
ниско ниво на парцела. 
Ако аранжираме зеленчуците и билките 
пейзажно, е добре те да са преден план, 
за да се берат лесно. Една примерна пей-
зажна група би могла да бъде комбинаци-
ята от пъстролистен риган или мента 
и сивкаво-сребърна лавандула с лилави 
цветове. Друга интересна комбинация е 
от червени макове и тъмен босилек. Ла-
вандулата, розмаринът и бъзът също се 
съчетават добре с декоративни расте-
ния. Засаждането на ароматни растения 
близо до пътеки, входове и места за сяда-
не позволява да им се насладим напълно. 
Ниски стелещи се билки като мащерката 
и варианти на лайката са подходящи за 
скални кътове. 

Зеленчуците и плодните храсти
В някои култури (като английската) е чес-
то срещано смесването на зеленчуците 
и билките със сезонни или многогодишни 
цветя. Увивни зеленчуци като краставици 
или тикви се комбинират с декоративни 
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