Невибагливі довгоквітучі квіти багаторічники для саду, які вибрати?
Тим, хто хоче створити квітник, буде складно розібратися в розмаїтті
сортів рослин, представлених на ринку. Новачкам слід звернути увагу на
багаторічники, квіти, які будуть радувати око кілька років поспіль.
Більшість з таких рослин не вимагають якогось особливого догляду,
зате чудово виглядають в саду.
Відмінність багаторічних квітів від однорічних
Є люди, які віддають перевагу висаджувати тільки однорічні квіти,
кажучи про те, що саме ці рослини відрізняються яскравістю фарб.
Садівники зі стажем все частіше віддають перевагу довгоквітуючим
багаторічникам. Любителі квітів говорять про те, що у багаторічних рослин є
безліч переваг.
З основних переваг садівники виділяють наступні:

o
o

морозостійкість. Багаторічники легко переносять холодну зиму, не
вимагаючи особливого догляду в цей період;

o

рослини можна посадити в одному місці і не змінювати «місце
проживання» кілька років;

o

багаторічники – це довгоквітучі рослини, тому вони радують око весь
сезон.

Як бачите, невибагливі квіти-багаторічні рослини для саду просто
прекрасний варіант.
Вони не вимагають пересадки, не потребують особливого догляду і чудово
виглядають на клумбах.

Варто також сказати, що якщо ви вирішите декорувати ділянку
багаторічними рослинами, то заощадите свої гроші. Через пару років після
посадки квіти можна розділити для створення нових клумб, при бажанні їх
можна подарувати, продати або обмінятися з сусідами.
До речі, клумба багаторічників буде виглядати дуже ефектно, якщо квіти
згрупувати по висоті, розміщуючи ярусами.
Обговорюємо самі красиві та невибагливі багаторічні рослини для саду.
Звичайно, всі красиві багаторічники, які цвітуть довгий час, перерахувати
дуже складно.
Тому розглянемо квіти, що завоювали любов більшості садівників:
o

астильба. Рослина, цікава тим, що прекрасно цвіте навіть в тінистих
місцях. Суцвіття, схожі на мітли, можуть відрізнятися по відтінку і бути
білими, рожевими і червоними. Астильба зацвітає в липні і радує око
близько 10 тижнів. Найважливіше – вчасно поливати астильбу, вона
любить вологу;

o

герань чудова. Вона виділяється своїми великими квітами серед інших
сортів герані, комфортно почуває себе в півтіні і добре в ній цвіте. На
жаль, герань цвіте не так вже й довго: з травня по червень. Але має і
свої плюси: до кінця літа її листочки набувають червонуватого відтінку,
що виглядає просто чудово;

o

східний мак. Полонить садівників розмірів своїх квітів і їх небувалою
красою. Різні сорти цвітуть у різний час: ранні починають у травні, пізні
в кінці червня, початку липня. Щоб мак успішно виростав, його
необхідно посадити у місце, де досить сонця, а грунт містить поживні
речовини. Особливо важливий кальцій;

o
o

анемона осіння. Вона вражає своєю елегантною красою. Багато
називають анемону одним з найкрасивіших багаторічників, не
вимагають особливого догляду. Забарвлення у рослини можуть бути

різними. Цвісти анемона починає в кінці літа, вона чудово виглядає з
іншими квітами, а також виграшно виглядає у вазі;
o

геленіум гібридний можна назвати, напевно, самим довгоквітучим
багаторічником. Звичайно, все буде залежати від обраного сорту. При
бажанні можна так підібрати різні сорти геленіума, що ваша клумба
багаторічників буде радувати різноманіттю фарб з початку літа і до
глибокої осені, приблизно, жовтня. Геленіум рекомендується садити на
сонячному місці, на грунті рослини невибагливі, правда, їм важливий
хороший полив;

o

манжетка. Прекрасна квітка для початківців садівників. Може рости як
на сонці, так і в затінку, до грунтів невибаглива. Правда, за зростанням
манжетки варто стежити. Буває і так, що вона починає активно
розростатися, витісняючи інші квіти. Щоб уникнути такої неприємності,
манжетку варто підрізати відразу ж, як вона відцвіте;

o

котовник. Прекрасна заміна лаванді. Ці квіти схожі за формою і
забарвленням. Котовник невибагливий до грунту, стійкий до
захворювань і може «жити» як в тіні, так і на сонці. Тим, хто хоче
домогтися пишного цвітіння котовника, рекомендується садити його в
сонячному містечку. Щоб він зацвів повторно, його слід обрізати після
цвітіння;

o

шавлія. Подобається садівникам не тільки з-за красивих суцвіть, але і
завдяки приємному, ненав’язливому аромату. Шавлію можна назвати
довгоквітуючою, так як радує око все літо;

o

o

очиток. Служить прикрасою саду не тільки восени, але і в холодну пору
року. Квіти досить яскраві, красивого рожевого і червоного відтінку,
починають своє цвітіння в кінці літа. Для гарного росту садити очиток
слід на сонці, в піщаний ґрунт;

o

деревій. Його по праву можна назвати самим довгоквітуючим
багаторічником для саду. Він радує погляд з початку літа по вересень.
В даний час можна купити деревій, який цвіте не тільки жовтими
суцвіттями, але і червоними, пастельними кольорами;

o

рудбекія. Любить сонце і вологу. Наповнює сад жовтувато-червоним
кольором;

o

хоста. Прекрасно почуває себе в тіні. Квітка чудово виглядає на одній
клумбі з астильбою, яку ми обговорили найпершою. На жаль, суцвіттядзвіночки з’являються зовсім ненадовго. А ось велике листя хости
виглядає досить непогано і може стати гарною декорацією для клумби.

Як бачите, багаторічних рослин, які не потребують складного догляду
досить багато.
Якщо правильно поєднувати їх на клумбі, то ваш сад буде довгий час
радувати вас різноманіттям фарб. Облаштовуйте свій сад за власним смаком і
насолоджуйтеся прекрасними квітами.

