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увивни храсти. Някои от бобовите 
растения с техните красиви цвето-
ве и шушулки са много привлекателни, 
плъзнали по стена, ограда или скулп-
тура, а тиквичките и патладжаните 
изглеждат ефектно върху скат. Зе-
ленчуци – като зелето и артишока на-
пример – могат да се използват като 
акценти. Салатените растения – ма-
рули, моркови, репички, лук, растат 
лесно и бързо и също могат да бъдат 
част от зеления фон. Дори картофите 
могат да се отглеждат в декоратив-
ната градина, ако са подредени в кра-
сива форма, а при малки пространства 
да се посадят в дълбоки съдове.
Изискванията за отглеждането на 
билките и зеленчуците са като при ос-
таналите растения – добрата почва е 
най-важното, както и подхранването 
с торове.
 
Билките 
Билките са задължителни в градината 
– те са ароматни и изглеждат добре. 
Разнообразието тук е голямо: едно-
годишни и многогодишни тревисти 
растения (чубрица, мента, маточина, 
сибирски лук), храсти (лавандула, роз-
марин, бъз) и дървета (дафинов лист). 
Малко от билките имат атрактивни 
цветове (като невена например), но 
повечето са с интересни листа. Поч-
ти всички растат добре в съдове, в 
сандъчета, във висящи кошници. 

Плодни дървета и храсти
Плодовете придават друго измере-
ние на градината – красиви пролетни 
цветове, а по-късно през сезона – и 
вкусни плодове. Можем да подберем 
нискостъблени или нормално високи 
дървета. Някои малки дървета могат 
да се отглеждат в съдове, както и ек-
зотичните видове като портокал и 
лимон. Други плодни дървета и храсти 
могат да се отглеждат под формата 
на еспалиери. В зависимост от компо-
зицията на градината плодните дър-
вета се подреждат в пейзажни групи 
или като растер, в перпендикулярни 
един на друг редове. 
С касис или цариградско грозде могат 
да се очертават красиви линии и фор-
ми дори в представителни градини. С 
плодни храсти може да се оформи пе-
риферията на зеленчуковия кът, а ако 
градината е съвсем малка – и цялата 
периферия. 

 1. Дюлево дърво еспалиер.
 2. Ягодите, посадени в съдове, се 
превръщат в декоративен елемент. 
3. С красивата си форма и цвят 
зелето може да бъде акцент в 
градината. 
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