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зеленото пространство  от Сияна Флавин, ландшафтен архитект  

Ако все още не е паднал сняг, ноември е много подходящ за засаждане на листопадни дървета 
и храсти “на гол корен”, т.е. без почва около корена. Такова засаждане, което се прави от края 
на септември – началото на октомври, е по-малко трудоемко отколкото лятното, когато се 
садят само контейнерни растения, а и самите видове като себестойност са по-евтини.   
Есента е време и за друго важно нещо – тревата и растенията във вече изградените градини 
се подготвят за зимата.

градината през есента

Тревата, туите и розите
Преди да паднат снеговете, 
тревните площи, както и площите 
с храсти, дървета и многогодишни 
цветя се почистват добре от 
падналите листа, за да се предпазят 
от евентуални болести. Шумата се 
изнася от градината или се изгаря. 
Последното косене на тревата се 
извършва в зависимост от времето, 
обикновено в края на септември 
или през октомври, но ако есента 
е топла – може и в началото на 
ноември. Тревата не трябва да е 
прекалено ниска, за да не измръзне. 
Най-подходящата височина за 
зазимяване е 5-7 см.
Туите и юките се овързват с въже 
или им се слагат специални мрежи. 
Целта е да се предпазят короните 
и клоните им от изпочупване под 
тежестта на натрупания сняг. 
Розите, особено чайно-хибридните, 
не понасят ниски температури 
и задължително се зазимяват. 
Зазимяването се прави от средата 
на октомври до началото на 
ноември. Ниските рози се изрязват 
на около 30 см и се зариват с 
висока 20-30 см купчина почва. Ако 
зимата е много студена или суха, се 
поставят допълнителни затоплящи 
материали като сухи листа, борови 
игли, смърчови или борови клонки, 
прегорял оборски тор. При розите 
с високи стъбла (1-1,50 м) стъблото 
се обвива с някакъв по-плътен 
плат или зебло. Отгоре короната 
се покрива с перфориран найлон, 
зебло или амбалажна хартия, за да 
може да влиза въздух. Катерливите 
рози не се зазимяват, тъй като са 
студоустойчиви. 

Време е да се засадят 
пролетните цветя. Ако есента е 
топла, можем да го направим и в 
началото на ноември. Пролетните 
цветя – незабравки, силене, парички, 
цъфтят от март до май-юни. 
Теменужките цъфтят както през 
зимата, така и през пролетта, 
така че, ако са посадени през 
есента, придават цвят и свежест 
на градината и през зимата. 
Декоративното зеле също е ефектно 

от късна есен до късна пролет. 
Пролетните сезонни цветя са много 
ефектни и в сандъчета и съдове, но 
трябва да се има предвид, че така 
измръзват по-лесно, отколкото ако 
са посадени в земята. Разсадът не 
трябва да престоява дълго изваден, 
за да не увяхва. На местата, където 
ще се засаждат цветята, почвата 
се прекопава предварително на 
дълбочина 20 см, разбиват се буците, 
обърква се с пясък и прегоряла 

оборска тор до получаването на 
рохкава смес. След това мястото 
се подравнява с гребло. Засаждането 
става с малка лопатка или садило. 
Дупките се правят  достатъчно 
дълбоки, за да може коренчетата 
да влязат удобно, без притискане 
и подгъване. След това почвата 
около тях се уплътнява добре. 
Полива се обилно с лейка или с 
маркуч на слаба струя. Първото 
поливане се прави поотделно за всеки 
корен. Засаждането е шахматно, 
на разстояние 10-15 см, следващо 
желаната форма. Добре е да няма 
празни места и разкривености.

На завет
Снегът полива и изолира от студа 
растенията. Но дебела снежна 
покривка, последвана от тежък студ, 
може да им навреди. Така че, където 
е възможно, дебелият слой сняг върху 
тях е добре да се изтънява. 
За да предпазим от измръзване 
по-крехките видове, добре е да 
ги засадим на завет. Нежните 
катерливи и увивни растения е по-
хубаво да са посадени пред стената 
на къщата, отколкото до оградата, 
а ако са в контейнери, да се 
преместят на закрито или по-топло 
място. 

Малките незимоустойчиви
растения можем да 

захлупим индивидуално, 
за да ги предпазим

Туите и юките се 
овързват с въже

или специални мрежи
Розите трябва да се 

зазимяват Ако все още не сме 
засадили пролетните 
сезонни цветя, можем
да го направим през ноември

Нежните растения можем да 
засадим пред подпорна стена, 
на завет
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Градинарски компас
Материали за зазимяване и пролетни растения могат да се изберат и закупят в различните градински центрове и разсадници: Божилови 
(София), Зелена пролет (София), Екзотика (София), Деметра (Варна), Бургасцвет (Бургас и Слънчев бряг).  

романтично
Този път антиквариат разкрива тайните на портретните миниатюри. 
Надниквайки под капака на медальона (стр. 203), ще се почувствате като в 
романтичен ретро филм. Сега е моментът да намерите и свой ангел пазител. Hand 
made (стр. 201) ни разказва, че това е лесно, когато наистина имаме нужда от него. 
Oще нещо, сгряващо не само душата, но и тялото, ни предлага специалитет 
(стр. 206) – едно индийско меню за студените дни.

хоби
hand made, антиквариат, специалитет
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зеленото пространство  

Чувствителни растения, които са 
засадени до храсти или жив плет, 
увеличават значително шансовете 
си за оцеляване. Например храст или 
жив плет с височина 1,5 м намалява 
скоростта на вятъра около 50% и 
защитава растенията на 7-8 м от 
него.

Облечени растения 
Розите, както и другите храсти, 
не бива да се подхранват с торове 
през късната есен, защото това 
стимулира развитието на нови 
клонки, които могат да измръзнат. 
Многогодишните цветя е добре да 
покрием с листа, които защитават  
корените. През зимата растенията 
трябва редовно да се проверяват 
и тези, които студът е повдигнал, 
трябва да се натъпкват обратно в 

почвата.
Друг начин за затопляне на корените 
на дърветата и храстите е да се 
разстеле пласт с дебелина 10-20 
см под растенията. За затоплящ 
материал  се използват компост, 
угнил оборски тор, дървесни 
стърготини или кори, смърчови 
клонки. 
Увиването на растенията със зебло, 
текстил или няколко слоя хартия 
може да защити надземните части. 
Малко слама или суха папрат под 
текстила или хартията осигурява 
допълнителна изолация. След като 
температурите се покачат трайно 
над нулата, тези покрития се 
свалят. Малките храсти и дървета, 
растящи в райони с температури, 
по-ниски от нормалните за тях, 
се защитават  с рехави мрежи от 
връв или тел, които се покриват със 
сухи листа и слама. Ако отгоре се  
постави и найлон, защитата е още 
по-надеждна.  
Когато искаме да предпазим само 
индивидуални малки растения, можем 
да ги захлупим с всякакви подръчни 
материали – голяма саксия, буре, 
ведро, по-стабилен кашон.  


